CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/01/2015

13/01/2015

DIPRO

13/01/2015

14/01/2015

13/01/2015

12/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/01/2015

1.036,89

267,90

190,00

1.494,79

DIJOR

06/01/2015

518,60

267,90

190,00

976,50

16/01/2015

DICOP

07/01/2015

366,57

-

190,00

556,57

13/01/2015

DIJOR

07/01/2015

-

177,00

-

177,00

12/01/15
06h00 - Partida do RJ com destino a BSB
OBS.: Vôo inicial estava previsto para sair dia 11/01/15, porém a companhia aérea cancelou o
vôo proveniente do RJ com destino a BSB por motivos técnicos (mail encaminhado por Xico
Teixeira em atenção a Américo Martins), tendo sido remanejado para o dia seguinte (12/01/15).

FRANCISCO DE
0001/2015 ASSIS COUTO
TEIXEIRA

Empregado

09h00 às 18h00 - Reuniões com as equipes da DIPRO da TV e da ARTE com a finalidade de
realizar junto a estas equipes um contato mais direto informando como será a atuação da
DIPRO Rádio e a interlocução com as demais plataformas.
Reuniões com as equipes de finanças e jurídico para acompanhamento dos processos de
contratação dos PJs Zé Zuca e Geraldo do Norte.
13/01/15
O empregado alterou o seu retorno de 12 para o dia 13/01/15 (mail anexo à prestação de
contas), para poder participar de reunião aberta de diversos setores da área cultural e da
comunicação com o novo Ministro da Cultura, Juca Ferreira.
18h14 - Partida de BSB com destino ao RJ
21h00 - Chegada ao RJ

Programa: Espaço Público.
O jornalista Florestan Fernandes Junior viajou para Brasília - DF no dia 13/01/15, entrevistou a
Ministra do Desenvolvimento e Combate à Fome, Sra. Tereza Campello. O programa foi
apresentado "ao vivo" às 22:00 do dia 13/01/2015, razão pela qual o viajante retornou somente
no dia seguinte.

FLORESTAN
0002/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Atendendo solicitação de minha diretoria participei em Brasília do programa Espaço Público da
terça-feira, 13/01/15, que conversou com Tereza Campello, a representante de uma das pastas
mais importantes do governo Dilma Roussef: o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. À frente da pasta desde 2011, a ministra falou sobre o programa de
transferência de renda Bolsa Família, da condição social dos brasileiros e dos desafios de se
acabar com a miséria.
O diretor veio para Brasília cumprir a seguinte agenda:
-Dia 13/01
Reunião com o Gerente de Pesquisa, Alberto Adler, para alinhamento estratégico de 2015 para
a DICOP com análise dos índices de audiência da TV e rádios.

AMÉRICO
0003/2015 MARTINS DOS
SANTOS

-Dia 14/01
Reunião com a Gerente Executiva de Programação, Margareth Marroni, para alinhamento
estratégico de 2015 para a DICOP com análise da grade de programação e das coberturas
previstas para o ano.
Empregado

-Dia 15/01
Reunião com o Diretor Geral, Eduardo Castro, sobre a viagem realizada a Las Vegas, no
evento "CES – CONSUMER ELECTRONICS SHOW INTERNACIONAL”, que teve o intuito de
realizar parcerias.
-Dia 16/01
Reunião com a equipe do Gabinete da DICOP para procedimentos administrativos, despachos
de documentos e acompanhamento de trâmites internos.
Retorno para São Paulo foi por conta própria do Diretor.

0004/2015

PAULA OTTONI
VIEIRA NAVES

Empregado

A equipe composta pela repórter Paula Ottoni Vieira Neves, o cinegrafista Eusébio Gomes de
Lima e o auxiliar Edilson Raimundo Bastos Junior realizam a cobertura jornalística dos 400
Anos da cidade de Cabo Frio. A cidade é uma das que mais contribuíram para o crescimento
do PIB do país, segundo dados do IBGE. A equipe entrevistou o Prefeito da cidade, bem como,
os moradores e empresários.
RELATÓRIO:
Dia 12-01-2014
Horário de saída: éramos para ter saído da empresa às 6h, mas por problema de atraso do
transporte, saímos às 8h, o que atrasou o horário às sonoras da manhã.
chegada em cabo 10h30
remarcamos a primeira sonora que seria às 9h para às 11h.
11h: Sonora com presidente da associação de indústria e comércio.
11h30: Imagens do comércio local do centro da cidade, povo fala.
remarcamos a segunda sonora que sera ás 10h para 12h30.
12h30: Sonora com o superintendente da secretaria de turismo.
13h às 14h: Imagens do canal. Imagens aéreas da cidade do morro da guia, gravação de
teaser.
14h às 14h40: Imagens da Rua dos Biquinis, gravação de passagem, povo fala, sonora com
comerciante.
15h: Sonora com professor de história, no iff.
15h40: Sonora com turismóloga, no iff.
16h30: Imagens do convento de N. S. da Guia e gravação de teaser.
17h: sonora com diretora do IPHAN.
17h40: Fizemos imagens da praia do forte, do forte de São Mateus, povo-fala.
18h30: Imagens do bairro da passagem e gravação de passagem. Imagem da igreja São
Benedito.
19h30: imagens do pôr do sol no morro da guia.
20h: Chegada na pousada.
21h: fomos para a orla fazer imagens da noite de cabo frio. povo fala.
22h30: jantar.
23h: Retorno ao hotel.
dia 13-01-2014
7h30: Saída da pousada
imagens da orla de cabo frio, de construção civil, das dunas e salinas.
8h40: Chegada em Arraial do Cabo
imagens da cidade, povo fala, gravação de teaser.
10h30: Saída de Arraial do Cabo
11h15: Chegada em Búzios
imagens das praias, da orla bardot, daq Rua das Pedras, gravação de passagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0005/2015

Viajante

EUSEBIO GOMES
DE LIMA

EDILSON
0006/2015 RAIMUNDO
BASTOS JÚNIOR

0007/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Tipo

Empregado

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A equipe composta pela repórter Paula Ottoni Vieira Neves, o cinegrafista Eusébio Gomes de
Lima e o auxiliar Edilson Raimundo Bastos Junior realizam a cobertura jornalística dos 400
Anos da cidade de Cabo Frio. A cidade é uma das que mais contribuíram para o crescimento
do PIB do país, segundo dados do IBGE. A equipe entrevistou o Prefeito da cidade, bem como,
os moradores e empresários.
RELATÓRIO:
Dia 12-01-2014
Horário de saída: éramos para ter saído da empresa às 6h, mas por problema de atraso do
transporte, saímos às 8h, o que atrasou o horário às sonoras da manhã.
chegada em cabo 10h30
remarcamos a primeira sonora que seria às 9h para às 11h.
11h: Sonora com presidente da associação de indústria e comércio.
11h30: Imagens do comércio local do centro da cidade, povo fala.
remarcamos a segunda sonora que sera ás 10h para 12h30.
12h30: Sonora com o superintendente da secretaria de turismo.
13h às 14h: Imagens do canal. Imagens aéreas da cidade do morro da guia, gravação de
teaser.
14h às 14h40: Imagens da Rua dos Biquinis, gravação de passagem, povo fala, sonora com
comerciante.
15h: Sonora com professor de história, no iff.
15h40: Sonora com turismóloga, no iff.
16h30: Imagens do convento de N. S. da Guia e gravação de teaser.
17h: sonora com diretora do IPHAN.
17h40: Fizemos imagens da praia do forte, do forte de São Mateus, povo-fala.
18h30: Imagens do bairro da passagem e gravação de passagem. Imagem da igreja São
Benedito.
19h30: imagens do pôr do sol no morro da guia.
20h: Chegada na pousada.
21h: fomos para a orla fazer imagens da noite de cabo frio. povo fala.
22h30: jantar.
23h: Retorno ao hotel.
dia 13-01-2014
7h30: Saída da pousada
imagens da orla de cabo frio, de construção civil, das dunas e salinas.
8h40: Chegada em Arraial do Cabo
imagens da cidade, povo fala, gravação de teaser.
10h30: Saída de Arraial do Cabo
11h15: Chegada em Búzios
imagens das praias, da orla bardot, daq Rua das Pedras, gravação de passagem.
A equipe composta pela repórter Paula Ottoni Vieira Neves, o cinegrafista Eusébio Gomes de
Lima e o auxiliar Edilson Raimundo Bastos Junior realizou a cobertura jornalística dos 400 Anos
da cidade de Cabo Frio. A cidade foi uma das que mais contribuíram para o crescimento do PIB
do país, segundo dados do IBGE. A equipe entrevistou o Prefeito da cidade, bem como, os
moradores e empresários.
RELATÓRIO:
Dia 12-01-2015
Horário de saída: éramos para ter saído da empresa às 6h, mas por problema de atraso do
transporte, saímos às 8h, o que atrasou o horário às sonoras da manhã.
Chegada a Cabo Frio às 10h30 remarcamos a primeira sonora que seria às 9h para às 11h.
11h: Sonora com presidente da Associação de Indústria e Comércio.
11h30: Imagens do comércio local do centro da cidade, povo fala.
Remarcamos a segunda sonora que seria às 10h para 12h30.
12h30: Sonora com o Superintendente da Secretaria de Turismo.
13h às 14h: Imagens do canal. Imagens aéreas da cidade do Morro da Guia, gravação de
teaser.
14h às 14h40: Imagens da Rua dos Biquínis, gravação de passagem, povo fala, sonora com
comerciante.
15h: Sonora com professor de história, no IFF.
15h40: Sonora com turismóloga, no IFF.
16h30: Imagens do convento de N. S. da Guia e gravação de teaser.
17h: sonora com diretora do IPHAN.
17h40: Fizemos imagens da praia do Forte, do Forte de São Mateus, povo-fala.
18h30: Imagens do bairro da Passagem e gravação de passagem. Imagem da igreja São
Benedito.
19h30: imagens do pôr do sol no Morro da Guia.
20h: Chegada à pousada.
21h: Fomos para a orla fazer imagens da noite de Cabo Frio. povo fala.
22h30: jantar.
23h: Retorno ao hotel.
DIA 13/01/2015.
7h30: Saída da pousada
Imagens da orla de Cabo Frio, de construção civil, das dunas e salinas.
8h40: Chegada a Arraial do Cabo
Imagens da cidade, povo fala, gravação de teaser.
10h30: Saída de Arraial do Cabo
11h15: Chegada em Búzios
O auxiliar de cinegrafia Caio Manlio T.A.do Carmo viajou ao Rio de Janeiro para compor a
equipe de Caminhos da Reportagem/RJ e auxiliou na gravação do programa sobre os 450 anos
da cidade do Rio de Janeiro.
A produção do Caminhos no Rio de Janeiro não dispõe de profissionais de cinegrafia e para
realizar a gravação de sonoras, aberturas, passagens e imagens foi necessário o deslocamento
de um empregado lotado em São Paulo.
Relatório do viajante:
a) 14/01 – Data do Embarque
Cheguei ao Rio e fui direto para a TV, onde me reuni com os produtores do programa e conheci
os integrantes da equipe (Maurício, repórter; Eusébio, cinegrafista). Após breve reunião, a
equipe seguiu para o Jardim Botânico. Lá, fizemos imagens da flora, dos monumentos e do
lago, usado como pano de fundo na entrevista com o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães.
Antes de seguirmos para a segunda marcação, paramos na lagoa Rodrigo de Freitas para
gravar a passagem.
Na Cinelândia, filmamos o Theatro Municipal, a Biblioteca Nacional as obras do VLT e ainda
gravamos sonora com o historiador João Batista sobre a influência francesa na arquitetura do
Rio no governo Pereira Passos. Em seguida, Batista nos acompanhou até um tradicional bar
português na Lapa, onde concluímos a entrevista. Antes de retornar a TV, paramos em um
reduto boêmio também na Lapa para ilustrar a passagem do Maurício a respeito do papel do
botequim na cultura do carioca.
b) 15/01
Saímos da TV às 08:30 com destino a floresta da Tijuca, maior floresta urbana do planeta.
Registramos imagens da Cascatinha, da Capela e da vegetação. Gravamos povo-fala com
visitantes; sonora com Ernesto, chefe do parque, que falou da importância da floresta para a
cidade, e a passagem do Maurício em um trecho da mata.
Seguimos, então, para a Pedra Bonita, ponto de salto de asa delta e paragliding. Lá, filmamos
alguns saltos e gravamos com o Sidney, presidente do clube de voo de São Conrado.
Acompanhamos ainda a preparação de uma personagem e a reencontramos na praia depois
do salto.
Depois do almoço, fomos ao palácio do Catete gravar com o economista Carlos Lessa, que
traçou um paralelo entre a história do Rio e a do Brasil, para quem uma é a síntese da outra.
Lessa também enalteceu o espírito otimista dos seus conterrâneos.
Retornamos à TV às 16:30.
c) 16/01
A equipe deixou a TV às 07:30 em direção a praia de Ipanema, onde fizemos povo-fala com
turistas, moradores do Rio e ambulantes, antes da sonora com a ex-jogadora de vôlei de praia,
Isabel. Aproveitamos também para gravar com uma das filhas da ex-atleta.
Às 13:30, fomos ao Gringo Café entrevistar o Sam, dono do empreendimento. O americano
falou sobre a adaptação ao Rio e de como incorporou o modo de viver da cidade.
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R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/01/2015

13/01/2015

DIJOR

07/01/2015

-

177,00

-

177,00

12/01/2015

13/01/2015

DIJOR

07/01/2015

-

177,00

-

177,00

14/01/2015

21/01/2015

DIJOR

08/01/2015

697,86

896,80

190,00

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

<25/10/2016 18:17>

6.626.973,22

1.784,66

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/01/2015

18/01/2015

DIJOR

08/01/2015

16/01/2015

18/01/2015

DIJOR

08/01/2015

16/01/2015

18/01/2015

DIJOR

20/01/2015

20/01/2015

DINES

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

318,60

95,00

413,60

1.645,00

318,60

95,00

2.058,60

08/01/2015

1.645,00

318,60

95,00

2.058,60

08/01/2015

1.631,57

133,95

190,00

1.955,52

A equipe composta pela repórter Manuela Castro, o repórter cinematográfico Sigmar Gonçalves
e o auxiliar cinematográfico Edivan Nascimento foram a Salvador para produzir a 3ª parte e
última parte do programa Caminhos da Reportagem sobre o tema “O negro e o Carnaval”.
Relatório de Viagem
16/01
08h
09h10
12:40
16:30
18h

Saída da sede da EBC no Venâncio com os equipamentos para o aeroporto JK.
Embarque para Salvador-BA
Saímos do aeroporto de Salvador e fomos à TVE-BA no Bairro da Federação.
Entrevista com Margareth Menezes (Cantora).
Chegaamos ao Othon Hotel para check in.

17/01

MANUELA DE
0008/2015 OLIVEIRA
CASTRO

Empregado

09h
saimos para gravar Imagens de apoio no Bairro do Pelourinho.
10h
saimos para gravar Imagens e sonora com Toninho Matéria (Coord. de Bloco de
Capoeira).
15h
saímos para fazer Imagens, passagem e sonora com o Grupo Samba de Verdade.
21h
Gravação de Imagens, Abertura do programa, Passagem de Bloco e sonoras no ensaio
do Bloco Afro Ilê Aiyê.
3h
Retorno para o hotel.

-

18/01
10h
Imagens Gerais e sonora com Vaguinho França no 40º aniversário do Bloco Alvorada.
12h40 Check out no Othon Hotel.
14h
Chegamos ao aeroporto de Salvador e retornamos para Brasília.
20h
Chegamos em Brasilia.
20h40 Chegamos à sede da EBC no Ed.Venâncio para devolução e guarda dos
equipamentos.

A equipe composta pela repórter Manuela Castro, o repórter cinematográfico Sigmar Gonçalves
e o auxiliar cinematográfico Edivan Nascimento foram a Salvador para produzir a 3ª parte e
última parte do programa Caminhos da Reportagem sobre o tema “O negro e o Carnaval”.
Em Salvador a produção mostrou o surgimento dos blocos de rua que, por meio da dança afro
e do batuque do samba reggae, expressam a cultura negra. Realizou, também, entrevistas com
representantes de blocos de samba tradicional e com especialistas em cultura popular e
percussão para falar da pluralidade de ritmos afro no carnaval soteropolitano.
A equipe gravou o ensaio do bloco afro mais antigo do carnaval de Salvador, ILÊ AIYE, cujo
tema do Carnaval de 2015 é Diáspora Africana – Jamaica – Afrodescendentes, inspirado na
Década Internacional de Afrodescendentes da ONU.
A viagem iniciou na sexta-feira, 16/01 e terminou em 18/01(domingo) em virtude das gravações
dos ensaios do bloco Ilê Aiye que ocorram no final de semana.
Relatório de Viagem

SIGMAR
0009/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

16/01 – sexta-feira
Manhã – Embarque para Salvador/BA às 09h10min;
Tarde – Chegada em Salvador, ida à TVE-BA no bairro da Federação às 12h40min e gravação
da entrevista com a cantora Margareth Menezes às 16h30min;
Noite – Ida para hotel.
17/01 – sábado
Manhã – Gravações das imagens no bairro do Pelourinho e com Toninho Matéria, Coordenador
de Bloco de Capoeira;
Tarde – Gravação de imagens, sonora e passagem com o Grupo Samba de Verdade às 15h;
Noite – Gravação de imagens, abertura do programa, passagem de bloco e sonora do ensaio
do Bloco Afro Ilê Aiyê às 21h e retorno para o hotel às 03h.
18/01 – domingo
Manhã – Gravação de imagens gerais e sonora com Vaguinho França no 40º aniversário do
Bloco Alvorada às 10h;
Tarde – Embarque para Brasília às 14h;
Noite – Chegada a Brasília e devolução e guarda dos equipamentos a EBC às 20h40min

A equipe composta pela repórter Manuela Castro, o repórter cinematográfico Sigmar Gonçalves
e o auxiliar cinematográfico Edivan Nascimento foram a Salvador para produzir a 3ª parte e
última parte do programa Caminhos da Reportagem sobre o tema “O negro e o Carnaval”.
Em Salvador a produção mostrou o surgimento dos blocos de rua que, por meio da dança afro
e do batuque do samba reggae, expressam a cultura negra. Realizou, também, entrevistas com
representantes de blocos de samba tradicional e com especialistas em cultura popular e
percussão para falar da pluralidade de ritmos afro no carnaval soteropolitano.
A equipe gravou o ensaio do bloco afro mais antigo do carnaval de Salvador, ILÊ AIYE, cujo
tema do Carnaval de 2015 é Diáspora Africana – Jamaica – Afrodescendentes, inspirado na
Década Internacional de Afrodescendentes da ONU.
A viagem iniciou na sexta-feira, 16/01 e terminou em 18/01(domingo) em virtude das gravações
dos ensaios do bloco Ilê Aiye que ocorram no final de semana.
Relatório de Viagem

EDIVAN DO
0010/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

16/01 – sexta-feira
Manhã – Embarque para Salvador/BA às 09h10min;
Tarde – Chegada em Salvador, ida à TVE-BA no bairro da Federação às 12h40min e gravação
da entrevista com a cantora Margareth Menezes às 16h30min;
Noite – Ida para hotel.
17/01 – sábado
Manhã – Gravações das imagens no bairro do Pelourinho e com Toninho Matéria, Coordenador
de Bloco de Capoeira;
Tarde – Gravação de imagens, sonora e passagem com o Grupo Samba de Verdade às 15h;
Noite – Gravação de imagens, abertura do programa, passagem de bloco e sonora do ensaio
do Bloco Afro Ilê Aiyê às 21h e retorno para o hotel às 03h.
18/01 – domingo
Manhã – Gravação de imagens gerais e sonora com Vaguinho França no 40º aniversário do
Bloco Alvorada às 10h;
Tarde – Embarque para Brasília às 14h;
Noite – Chegada a Brasília e devolução e guarda dos equipamentos a EBC às 20h40min

ANTONIO
0011/2015 MARCOS
PEREIRA RENDEL

Participou de reunião com a Procuradoria Jurídica da EBC e teve por objetivo definir as
diretrizes estratégicas do licenciamento que está sendo desenvolvido pela área da Gerência de
Captação Regional do Rio de Janeiro. Na ocasião foram apresentados diversos modelos de
contrato e discutidos processos que estão em poder do Jurídico que tratam das obras que
farão parte do catálogo da EBC no evento Rio Content Market que acontecerá em fevereiro de
2015. É foi fundamental a reunião presencial onde foi feita uma apresentação da Gerência
demonstrando o fluxo de trabalho junto a todas as áreas da empresa e suas respectivas
competências e demandas.
Empregado
Na reunião com as áreas de Marketing e Criação foram apresentados os materiais que estão
sendo desenvolvidos para o evento Rio Content Market 2015. Estes materiais são impressos e
digitais e serão distribuídos no evento e nas reuniões agendadas nas rodadas de negócios que
serão realizadas. Na ocasião discutiu a identidade visual a ser usada e o layout a ser aprovado.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0012/2015

Viajante

JOSE CARDOZO
DA SILVA NETO

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/01/2015

20/01/2015

DINES

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/01/2015

1.573,37

133,95

190,00

1.897,32

1.750,59

1.150,50

95,00

2.996,09

1.150,50

95,00

1.245,50

1.150,50

-

2.901,09

Participou de reunião com a Procuradoria Jurídica da EBC e teve por objetivo definir as
diretrizes estratégicas do licenciamento que está sendo desenvolvido pela área da Gerência de
Captação Regional do Rio de Janeiro. Na ocasião foram apresentados diversos modelos de
contrato e discutidos processos que estão em poder do Jurídico que tratam das obras que
farão parte do catálogo da EBC no evento Rio Content Market que acontecerá em fevereiro de
2015. É foi fundamental a reunião presencial onde foi feita uma apresentação da Gerência
demonstrando o fluxo de trabalho junto a todas as áreas da empresa e suas respectivas
competências e demandas.
Empregado
Na reunião com as áreas de Marketing e Criação foram apresentados os materiais que estão
sendo desenvolvidos para o evento Rio Content Market 2015. Estes materiais são impressos e
digitais e serão distribuídos no evento e nas reuniões agendadas nas rodadas de negócios que
serão realizadas. Na ocasião discutiu a identidade visual a ser usada e o layout a ser aprovado.

Programa: Paratodos.
Equipe composta por Raquel Setz (Repórter), Edina Girardi (Cinegrafista) e Rafael Carvalho
(Auxliar), viajaram para Recife-PE.
O Programa Paratodos tem como objetivo mostrar a diversidade da cultura brasileira, em
especial tradições que são mantidas por pequenas comunidades ao longo de gerações. Por
isso, a viagem para a Zona da Mata Norte pernambucana, que reúne manifestações como
maracatu rural, ciranda, mamulengo e repente. Lá, foram realizados cinco vídeo tapes:
- Maracatu rural: reportagem para o programa de Carnaval (que vai ao ar em 14.02),
mostrando essa tradição típica do local. Foram entrevistados integrantes de um cortejo do
Grupo Cambinda Brasileira (o mais antigo do Brasil, com 97 anos), mostramos a confecção de
fantasias do grupo Estrela Dourada e ainda visitamos o Museu do Maracatu em Nazaré da
Mata.
- Ciranda: outra tradição da região. Gravação de uma apresentação de ciranda feita ao ar livre
pelos mestres João Limoeiro e Anderson.
- Miro dos Bonecos: mestre na confecção e na manipulação de mamulengos.
- Mocinha de Passira: uma das poucas mulheres repentistas do Brasil
- Banda Ticuqueiros: grupo que mistura a tradição cultural da Mata Norte (ciranda, coco,
maracatu) a ritmos como rock e reggae.

0013/2015

RAQUEL
GERIBELLO SETZ

Empregado

Relatório do Viajante:
- Dia 20-01-15 A equipe se encontrou o aeroporto de Guarulhos às 10h30, partindo para Recife
às 11h30. Ao chegar ao destino, almoçamos e seguimos para a cidade de Nazaré da Mata.
Chegamos lá cerca de 16h. O resto do dia foi de descanso.
- Dia 21-01-15 Saímos do hotel às 8h30 e seguimos para a cidade vizinha de Carpina, onde
gravamos o VT Miro dos Bonecos. Depois almoçamos e às 15h chegamos à cidade de Feira
Nova para gravar o VT Mocinha de Passira. Chegamos de volta ao hotel às 18h30.
- Dia 22-01-15 Saímos do hotel às 14h, para fazer a primeira marcação do VT Maracatu Rural,
em Nazaré da Mata mesmo. Às 17h, gravamos o VT Ticuqueiros, também em Nazaré.
Voltamos ao hotel às 19h30.
- Dia 23-01-15 Saímos às 15h30 para gravar o VT Ciranda, em Nazaré da Mata mesmo.
Voltamos ao hotel às 18h30.
- Dia 24-01-15 Saímos do hotel às 13h30 para a segunda marcação do VT Maracatu Rural.
Fizemos entrevistas até as 18h30. Em seguida, fomos jantar e demos uma passada no hotel.
Saímos novamente às 20h30 para gravar o cortejo de maracatu que aconteceria à noite.
Retornamos ao hotel a 1h.
- Dia 25-01-15 Saímos do hotel às 15h30 para fazer a terceira e última marcação do VT
Maracatu Rural, na cidade vizinha de Buenos Aires. Retornamos às 17h30
- Dia 26-01-15 Deixamos Nazaré da Mata às 10h30. Chegamos ao Recife na hora do almoço.
Comemos e seguimos para o aeroporto. O voo saiu às 14h30. Chegamos em São Paulo cerca
Programa: Paratodos.
Equipe composta por Raquel Setz (Repórter), Edina Girardi (Cinegrafista) e Rafael Carvalho
(Auxliar), viajaram para Recife-PE.
O Programa Paratodos tem como objetivo mostrar a diversidade da cultura brasileira, em
especial tradições que são mantidas por pequenas comunidades ao longo de gerações. Por
isso, a viagem para a Zona da Mata Norte pernambucana, que reúne manifestações como
maracatu rural, ciranda, mamulengo e repente. Lá, foram realizados cinco vídeo tapes:
- Maracatu rural: reportagem para o programa de Carnaval (que vai ao ar em 14.02),
mostrando essa tradição típica do local. Foram entrevistados integrantes de um cortejo do
Grupo Cambinda Brasileira (o mais antigo do Brasil, com 97 anos), mostramos a confecção de
fantasias do grupo Estrela Dourada e ainda visitamos o Museu do Maracatu em Nazaré da
Mata.
- Ciranda: outra tradição da região. Gravação de uma apresentação de ciranda feita ao ar livre
pelos mestres João Limoeiro e Anderson.
- Miro dos Bonecos: mestre na confecção e na manipulação de mamulengos.
- Mocinha de Passira: uma das poucas mulheres repentistas do Brasil
- Banda Ticuqueiros: grupo que mistura a tradição cultural da Mata Norte (ciranda, coco,
maracatu) a ritmos como rock e reggae.

20/01/2015

26/01/2015

DIJOR

08/01/2015

0014/2015

EDINA MARIEL
GIRARDI

Empregado

Relatório do Viajante:
- Dia 20-01-15 A equipe se encontrou o aeroporto de Guarulhos às 10h30, partindo para Recife
às 11h30. Ao chegar ao destino, almoçamos e seguimos para a cidade de Nazaré da Mata.
Chegamos lá cerca de 16h. O resto do dia foi de descanso.
- Dia 21-01-15 Saímos do hotel às 8h30 e seguimos para a cidade vizinha de Carpina, onde
gravamos o VT Miro dos Bonecos. Depois almoçamos e às 15h chegamos à cidade de Feira
Nova para gravar o VT Mocinha de Passira. Chegamos de volta ao hotel às 18h30.
- Dia 22-01-15 Saímos do hotel às 14h, para fazer a primeira marcação do VT Maracatu Rural,
em Nazaré da Mata mesmo. Às 17h, gravamos o VT Ticuqueiros, também em Nazaré.
Voltamos ao hotel às 19h30.
- Dia 23-01-15 Saímos às 15h30 para gravar o VT Ciranda, em Nazaré da Mata mesmo.
Voltamos ao hotel às 18h30.
- Dia 24-01-15 Saímos do hotel às 13h30 para a segunda marcação do VT Maracatu Rural.
Fizemos entrevistas até as 18h30. Em seguida, fomos jantar e demos uma passada no hotel.
Saímos novamente às 20h30 para gravar o cortejo de maracatu que aconteceria à noite.
Retornamos ao hotel a 1h.
- Dia 25-01-15 Saímos do hotel às 15h30 para fazer a terceira e última marcação do VT
Maracatu Rural, na cidade vizinha de Buenos Aires. Retornamos às 17h30
- Dia 26-01-15 Deixamos Nazaré da Mata às 10h30. Chegamos ao Recife na hora do almoço.
Comemos e seguimos para o aeroporto. O voo saiu às 14h30. Chegamos em São Paulo cerca
Programa: Paratodos.
Equipe composta por Raquel Setz (Repórter), Edina Girardi (Cinegrafista) e Rafael Carvalho
(Auxliar), viajaram para Recife-PE.
O Programa Paratodos tem como objetivo mostrar a diversidade da cultura brasileira, em
especial tradições que são mantidas por pequenas comunidades ao longo de gerações. Por
isso, a viagem para a Zona da Mata Norte pernambucana, que reúne manifestações como
maracatu rural, ciranda, mamulengo e repente. Lá, foram realizados cinco vídeo tapes:
- Maracatu rural: reportagem para o programa de Carnaval (que vai ao ar em 14.02),
mostrando essa tradição típica do local. Foram entrevistados integrantes de um cortejo do
Grupo Cambinda Brasileira (o mais antigo do Brasil, com 97 anos), mostramos a confecção de
fantasias do grupo Estrela Dourada e ainda visitamos o Museu do Maracatu em Nazaré da
Mata.
- Ciranda: outra tradição da região. Gravação de uma apresentação de ciranda feita ao ar livre
pelos mestres João Limoeiro e Anderson.
- Miro dos Bonecos: mestre na confecção e na manipulação de mamulengos.
- Mocinha de Passira: uma das poucas mulheres repentistas do Brasil
- Banda Ticuqueiros: grupo que mistura a tradição cultural da Mata Norte (ciranda, coco,
maracatu) a ritmos como rock e reggae.

20/01/2015

26/01/2015

DIJOR

08/01/2015

Empregado

Relatório do Viajante:
- 20/01 Cheguei na emissora as 9h30 para preparação do equipamento, feito isso parti em
direção ao aeroporto para
embarcar para encontrar a equipe e embarcar para Recife as 11h30. Desembarcamos em
Recife por volta das 14h30, almoçamos e nos deslocamos para Nazaré da Mata, onde
chegamos as 17h30, fizemos check-in no hotel e encerramos nossa diária.
- 21/01 Saimos do hotel as 9h sentido a cidade de Carpina onde gravamos uma oficina de
bonecos mamulengos, no período da manhã. Pela tarde fomos até Feira Nova gravar com a
repentista Dona MOcinha de Passira, retornamos para Nazaré da Mata e encerramos as
18h15.
- 22/01 Iniciamos nossa jornada as 14h15 para a gravação do VT Maracatu Rural, no museu do
Maracatu em Nazaré da Mata, onde gravamos sonora com o diretor do museu e imagens de
cobertura. Após isso gravamos imagens gerais da cidade e de canaviais, para então gravarmos
o VT banda Ticuqueiros. Encerramos nossa diária as 19h30.
- 23/01 A partir das 15h40 iniciamos nossa jornada para gravação de uma ciranda de roda.
Gravamos sonoras com João Limoeiro e Anderson e logo após gravamos imagens da ciranda.
Voltamos para o hotel e encerramos nossa diária às 18H40.
- 24/01 Saímos do hotel as 13h40 para continuação da gravação do VT Maracatu Rural.
Gravamos sonoras e imagens no período da tarde, e continuamos no local para gravação do
cortejo do maracatu no período da noite. Retornamos ao hotel e encerramos as 01h20 da

20/01/2015

26/01/2015

DIJOR

08/01/2015

RAFAEL
0015/2015 AUGUSTO DE
CARVALHO
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/01/2015

23/01/2015

DINES

19/01/2015

23/01/2015

19/01/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/01/2015

3.007,02

2.065,50

95,00

5.167,52

DINES

12/01/2015

3.007,02

2.065,50

95,00

5.167,52

23/01/2015

DINES

12/01/2015

3.007,02

2.065,50

95,00

5.167,52

31/01/2015

DINES

12/01/2015

8.279,28

3.037,50

95,00

11.411,78

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF na cidade de La Paz/BOLÍVIA, durante os dias 21
e 22/01/2015, onde participou das solenidades de posse do Presidente reeleito daquele País,
Senhor EVO MORALES.
NÚCLEO SECOM/PR - 152.

0022/2015

PRISCILA
MACHADO RORIZ

Empregado

Relatório:
A equipe que viajou para a Bolivia foi formada pela repórter Priscila Machado, cinegrafista
Carlos eduardo Ramalho de Freitas, auxiliar Celso henrique Soares Oliveira e técnico David de
Morais Lopes. Chegamos a La Paz no dia 19/01, no fim da tarde e seguimos direto para o
hotel.
No dia 20/01, gravamos imagens da cidade, na praça Murillo e no mirante Quili-Quili. Também
gravamos dois vídeos para a WEB.
No dia 21/01, gravamos entrevista com o embaixador e encarregado de negócios do Brasil na
Bolívia, Antõnio José Rezende de Castro. Fechamos VT para o NBR Notícias e reportagem
para a Voz do Brasil, além de fazer Stand Up para o núcleo de Vivos.
No dia 22/01, fizemos a cobertura jornalística da posse do presidente da Bolívia, Evo Morales,
que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Gravei reportagem com passagem para a
TV e reportagem para a Voz do Brasil. O Brasil recebeu imagens ao vivo pela tv boliviana, além
disso, geramos imagens do evento por satelite, pelos playouts.
No dia 23/01, pegamos o voo logo cedo para voltar ao Brasil. Fizemos escala em Santa Cruz
de La Sierra e em São Paulo, antes de chegarmos a Brasilia na noite desse mesmo dia.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF na cidade de La Paz/BOLÍVIA, durante os dias 21
e 22/01/2015, onde participou das solenidades de posse do Presidente reeleito daquele País,
Senhor EVO MORALES.
NÚCLEO SECOM/PR - 152.

0023/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

Relatório:
A equipe que viajou para a Bolivia foi formada pela repórter Priscila Machado, cinegrafista
Carlos eduardo Ramalho de Freitas, auxiliar Celso henrique Soares Oliveira e técnico David de
Morais Lopes. Chegamos a La Paz no dia 19/01, no fim da tarde e seguimos direto para o
hotel.
No dia 20/01, gravamos imagens da cidade, na praça Murillo e no mirante Quili-Quili. Também
gravamos dois vídeos para a WEB.
No dia 21/01, gravamos entrevista com o embaixador e encarregado de negócios do Brasil na
Bolívia, Antõnio José Rezende de Castro. Fechamos VT para o NBR Notícias e reportagem
para a Voz do Brasil, além de fazer Stand Up para o núcleo de Vivos.
No dia 22/01, fizemos a cobertura jornalística da posse do presidente da Bolívia, Evo Morales,
que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Gravei reportagem com passagem para a
TV e reportagem para a Voz do Brasil. O Brasil recebeu imagens ao vivo pela tv boliviana, além
disso, geramos imagens do evento por satelite, pelos playouts.
No dia 23/01, pegamos o voo logo cedo para voltar ao Brasil. Fizemos escala em Santa Cruz
de La Sierra e em São Paulo, antes de chegarmos a Brasilia na noite desse mesmo dia.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF na cidade de La Paz/BOLÍVIA, durante os dias 21
e 22/01/2015, onde participou das solenidades de posse do Presidente reeleito daquele País,
Senhor EVO MORALES.
NÚCLEO SECOM/PR - 152.

CELSO HENRIQUE
0024/2015 SOARES
OLIVEIRA

Empregado

Relatório:
A equipe que viajou para a Bolivia foi formada pela repórter Priscila Machado, cinegrafista
Carlos eduardo Ramalho de Freitas, auxiliar Celso henrique Soares Oliveira e técnico David de
Morais Lopes. Chegamos a La Paz no dia 19/01, no fim da tarde e seguimos direto para o
hotel.
No dia 20/01, gravamos imagens da cidade, na praça Murillo e no mirante Quili-Quili. Também
gravamos dois vídeos para a WEB.
No dia 21/01, gravamos entrevista com o embaixador e encarregado de negócios do Brasil na
Bolívia, Antõnio José Rezende de Castro. Fechamos VT para o NBR Notícias e reportagem
para a Voz do Brasil, além de fazer Stand Up para o núcleo de Vivos.
No dia 22/01, fizemos a cobertura jornalística da posse do presidente da Bolívia, Evo Morales,
que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Gravei reportagem com passagem para a
TV e reportagem para a Voz do Brasil. O Brasil recebeu imagens ao vivo pela tv boliviana, além
disso, geramos imagens do evento por satelite, pelos playouts.
No dia 23/01, pegamos o voo logo cedo para voltar ao Brasil. Fizemos escala em Santa Cruz
de La Sierra e em São Paulo, antes de chegarmos a Brasilia na noite desse mesmo dia.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, na cidade de San José/COSTA RICA durante os
dias 28 e 29/01/2015, onde participou da III Cúpula da Comunidade de Estados LatinoAmericanos e Caribenhos (CELAC).
NÚCLEO SECOM/PR - 151.
Relatório Viagem Costa Rica de 26 a 31 de janeiro de 2015. Evento Celac

0025/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

Empregado

Dia 26/01:
Saída da equipe de Brasília, Aldo não pôde embarcar porque a vacina de febre amarela estava
vencida.
Chegamos na Costa Rica as 9h, tentamos sacar dinheiro no cartão corporativo mais não foi
autorizado. Entrei em contato com a Redação e relatei o problema. Decio informou que
resolveria com o financeiro e que eu poderia sacar a noite. Pegamos um translado do aeroporto
para o hotel Hampton. As 12 horas a hospedagem estava resolvida e fomos buscar as
credenciais no escritório Municipalidade de Belem. Fomos orientados a procurar em dois
lugares no Centro de Eventos Pedregal. Depois de passar quatro horas sem localizá-las e
entrando em contato com várias pessoas, retornamos ao Escritório Municipalidade de Belém.
Lá fomos informados de que elas estavam com um dos delegados da delegação, o qual já
havia informado, anteriormente por telefone, não estar com os documentos. Após novo contato
ele confirmou estar com as credenciais, se desculpou e comunicou que buscaria a equipe para
apanhá-las no hotel Wyndham. Só voltamos para o nosso hotel ás 18h para jantar, sacar
dinheiro e fechar o dia de trabalho.
Dia 27/01:
Saída para o local do evento, Pedregal, às 8h30. Logo question chegamos, fizemos o teste de
internet usando FTP e ITVRP. Verifiquei que o ITVRP estava mais rápido e passamos a gerar
todo o matéria por lá. Foram gerados 2 boletins para o Novas Mídias, já creditados; passagem
do repórter Carandina e imagens da Celac. Fizemos um teste com arquivos MXF e o resultado
foi satisfatório. Poderia ser usado em futuras gerações. Na reunião com o Itamaraty, marcada
para as 17h30, foi divulgada a agenda da presidenta DIlma e repassada para Brasília. Depois
da reunião foi feita uma entrevista com o embaixador Antônio Simões. Quando começamos a
gerar o material a internet ficou muito lenta e instável, então dividi a entrevista em 14 partes e
enviei pelo ITVRP. Saímos do local do evento e voltamos para o hotel Hampton as 23h.
28/01:
Às 7h, saída do hotel Hampton para o Pedregal. Em conversa com o Pablo Cardenas,
responsável pela transmissão do sinal, sobre a possibilidade de transmissão da chegada da
presidenta Dilma, ao vivo, para o Brasil, ele informou que só seria viável se ela estivesse dentro
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/01/2015

31/01/2015

DINES

26/01/2015

31/01/2015

18/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/01/2015

8.279,28

3.037,50

95,00

11.411,78

DINES

12/01/2015

8.279,28

3.037,50

95,00

11.411,78

18/01/2015

DIJOR

12/01/2015

-

88,50

-

04/02/2015

08/02/2015

DINES

12/01/2015

642,87

634,50

190,00

1.467,37

04/02/2015

08/02/2015

DINES

12/01/2015

642,87

531,00

190,00

1.363,87

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez à cidade de San José/COSTA RICA durante
os dias 28 e 29/01/2015, onde participou da III Cúpula da Comunidade de Estados LatinoAmericanos e Caribenhos (CELAC).
NÚCLEO SECOM/PR - 151.

0026/2015

0028/2015

RICARDO
CARANDINA

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Empregado

SAN JOSÉ, COSTA RICA, 26 a 31/01/2015 – CARANDINA, JÚLIO, ALDO*, SAULO
A equipe foi a San José, na Costa Rica, para a cobertura jornalística da participação da
presidenta Dilma Rousseff na “3a. Cúpula da Celac”. * O auxiliar técnico Aldo foi impedido de
embarcar em Brasília, porque o cartão de vacinação dele estava vencido.
Segunda-feira, 26/01 – a equipe deixou Brasília no voo das 03h32, fez uma escala com espera
de 1'20” na Cidade do Panamá, e chegou a San José aproximadamente às 8h30, no horário
local (12h30, pelo horário de Brasília). Do aeroporto, seguiu EM TRANSPORTE CEDIDO PELO
HOTEL para o local de hospedagem. No mesmo dia, DE TÁXI, a equipe foi buscar as
credenciais. Por uma informação incorreta recebida do Itamaraty, a equipe se dirigiu primeiro à
“Municipalidad de Belén” (órgão responsável pela confecção das credenciais), depois ao
“Centro de Eventos Pedregal” (local onde se realizaram as atividades da Cúpula da Celac), de
volta à “Municipalidad de Belén”, e dali, em VEÍCULO CEDIDO PELO ITAMARATY, foi ao Hotel
Wyndham, onde estava hospedada a equipe desse ministério, para retirar as credenciais. Dali,
a equipe retornou, DE TÁXI, ao local de hospedagem.
Terça-feira, 27/01 – a equipe foi, DE TÁXI, no período da manhã, para o “Centro de Eventos
Pedregal”, onde permaneceu por todo o dia. Ali foram gravados dois vídeos para o setor de
Novas Mídias da NBr. A equipe participou ainda da reunião de briefing do Itamaraty e gravou
entrevista coletiva com o embaixador Antônio Simões. À noite, a equipe retornou, DE TÁXI,
para o local de hospedagem.
Quarta-feira, 28/01 – a equipe foi, DE TÁXI, no período da manhã, para o “Centro de Eventos
Pedregal”. Ali, foram gravados OFFs e passagem para reportagens exibidas no jornal NBr
Notícias e no programa “Voz do Brasil” daquele dia. Também foi feita uma participação ao vivo
na “Voz do Brasil”. O repórter cinematográfico Júlio Leal acompanhou o cinegrafista oficial da
Presidência da República, Tony Gomes, na cobertura da participação da presidenta Dilma na
cúpula. Material foi transmitido para Brasília pelo técnico Saulo Morette, por play-out e por FTP.
À noite, a equipe retornou, DE TÁXI, para o local de hospedagem.
Quinta-feira, 29/01 – DE TÁXI, a equipe foi, no período da manhã, para o Hotel Wyndham, onde
estava hospedada a presidenta Dilma, atendendo a um chamado do Itamaraty, porque havia
uma possibilidade de a presidenta conceder uma entrevista. Dali, o técnico Saulo seguiu, DE
TÁXI, para o “Centro de Eventos Pedregal”, para instalar os equipamentos necessários à
transmissão do material para Brasília, e retornou, também DE TÁXI, ao hotel onde estava
hospedada a Presidenta. Dali, a equipe seguiu para o “Centro de Eventos Pedregal”, em
veículo cedido pelo Itamaraty. Ali, como no dia anterior, foram gravados OFFs e passagem
Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez à cidade de San José/COSTA RICA durante
os dias 28 e 29/01/2015, onde participou da III Cúpula da Comunidade de Estados LatinoAmericanos e Caribenhos (CELAC).
NÚCLEO SECOM/PR - 151.
SAN JOSÉ, COSTA RICA, 26 a 31/01/2015 – CARANDINA, JÚLIO, ALDO*, SAULO
A equipe foi a San José, na Costa Rica, para a cobertura jornalística da participação da
presidenta Dilma Rousseff na “3a. Cúpula da Celac”. * O auxiliar técnico Aldo foi impedido de
embarcar em Brasília, porque o cartão de vacinação dele estava vencido.
Segunda-feira, 26/01 – a equipe deixou Brasília no voo das 03h32, fez uma escala com espera
de 1'20” na Cidade do Panamá, e chegou a San José aproximadamente às 8h30, no horário
local (12h30, pelo horário de Brasília). Do aeroporto, seguiu EM TRANSPORTE CEDIDO PELO
HOTEL para o local de hospedagem. No mesmo dia, DE TÁXI, a equipe foi buscar as
credenciais. Por uma informação incorreta recebida do Itamaraty, a equipe se dirigiu primeiro à
“Municipalidad de Belén” (órgão responsável pela confecção das credenciais), depois ao
“Centro de Eventos Pedregal” (local onde se realizaram as atividades da Cúpula da Celac), de
volta à “Municipalidad de Belén”, e dali, em VEÍCULO CEDIDO PELO ITAMARATY, foi ao Hotel
Wyndham, onde estava hospedada a equipe desse ministério, para retirar as credenciais. Dali,
a equipe retornou, DE TÁXI, ao local de hospedagem.
Terça-feira, 27/01 – a equipe foi, DE TÁXI, no período da manhã, para o “Centro de Eventos
Pedregal”, onde permaneceu por todo o dia. Ali foram gravados dois vídeos para o setor de
Novas Mídias da NBr. A equipe participou ainda da reunião de briefing do Itamaraty e gravou
entrevista coletiva com o embaixador Antônio Simões. À noite, a equipe retornou, DE TÁXI,
para o local de hospedagem.
Quarta-feira, 28/01 – a equipe foi, DE TÁXI, no período da manhã, para o “Centro de Eventos
Pedregal”. Ali, foram gravados OFFs e passagem para reportagens exibidas no jornal NBr
Notícias e no programa “Voz do Brasil” daquele dia. Também foi feita uma participação ao vivo
na “Voz do Brasil”. O repórter cinematográfico Júlio Leal acompanhou o cinegrafista oficial da
Presidência da República, Tony Gomes, na cobertura da participação da presidenta Dilma na
cúpula. Material foi transmitido para Brasília pelo técnico Saulo Morette, por play-out e por FTP.
À noite, a equipe retornou, DE TÁXI, para o local de hospedagem.
Quinta-feira, 29/01 – DE TÁXI, a equipe foi, no período da manhã, para o Hotel Wyndham, onde
estava hospedada a presidenta Dilma, atendendo a um chamado do Itamaraty, porque havia
uma possibilidade de a presidenta conceder uma entrevista. Dali, o técnico Saulo seguiu, DE
TÁXI, para o “Centro de Eventos Pedregal”, para instalar os equipamentos necessários à
transmissão do material para Brasília, e retornou, também DE TÁXI, ao hotel onde estava
hospedada a Presidenta. Dali, a equipe seguiu para o “Centro de Eventos Pedregal”, em
veículo cedido pelo Itamaraty. Ali, como no dia anterior, foram gravados OFFs e passagem
O repórter MAURÍCIO COSTA, da Rádio Nacional, viajou no domingo, 18 de janeiro, para a
cidade de PINHERAL, que fica no Estado do Rio, para uma cobertura de um jogo do Vasco,
contra o Volta Redonda, na fase de preparação. Ele realizou várias matérias que foram
utilizadas nos programas radiofônicos BATE BOLA NACIONAL e NO MUNDO DA BOLA.
Viagem: Rio de Janeiro (RJ) - Pinheiral (RJ) - Rio de Janeiro (RJ)
Saída: 18 de janeiro. Saída às 7 da manhã com repórter e motorista. Ficamos durante a partida
e o pós-jogo. Retorno às 19h no Rio de Janeiro.

0029/2015

MAURICIO PINTO
DA COSTA

Empregado

Motivo: treinamento e jogo-treino entre Vasco da Gama e Volta Redonda de preparação para o
ano de 2015. Observamos o treino, entrevistamos o técnico do Vasco, Doriva. Produção de
matéria para a semana seguinte nos programas Bate Bola Nacional e No Mundo da Bola. A
partida também serviu para obter o contato com o treinador do Volta Redonda que acertou
entrevista ao vivo dois dias depois durante o programa Bate Bola Nacional. A entrevista
também foi realizada.

88,50

Participou da 8a edição do Campus Party Brasil, um dos grandes eventos na área de inovação,
criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento digital, que ocorreu no período de
03/02 a 08/02/15 para capacitação na busca de novas tendências do mercado de tecnologia e
comunicação web para trabalhar de maneira mais estratégica os conteúdos veiculados nas
redes sociais da TV NBR e a Voz do Brasil.

GRAZIELLA SILVA
0030/2015
CAMPANARO

Empregado

Relatório:
No dia 04/02/2015 eu, Graziella Campanaro, e minha editora, Raissa Saraiva, saímos em voo
de Brasília às 07h16 da manhã. Chegamos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às
8h50 da manhã e pegamos o táxi rumo ao hotel próximo a região. Já o gerente Daniel Costa
saiu de Brasília no mesmo dia (04/02/15), às 18h30, e chegou em São Paulo às 20h10. O
mesmo também pegou um táxi e se dirigiu ao mesmo hotel.
Em São Paulo, toda a equipe participou de um dos maiores eventos de tecnologia e internet do
Brasil: a Campus Party. O evento aconteceu na Expo São Paulo até o dia 07/02/15. No dia
08/02/15, todos saíram do hotel de táxi, às 9h, rumo ao Aeroporto de Congonhas. O voo saiu
às 10h45 e às 12h25 todos desembarcaram no Aeroporto de Brasília.

Participou da 8a edição do Campus Party Brasil, um dos grandes eventos na área de inovação,
criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento digital, que ocorreu no período de
03/02 a 08/02/15 para capacitação na busca de novas tendências do mercado de tecnologia e
comunicação web para trabalhar de maneira mais estratégica os conteúdos veiculados nas
redes sociais da TV NBR e a Voz do Brasil.

RAISSA FARIAS
0031/2015
SARAIVA

Empregado

Relatório:
No dia 04/02/2015 a Graziella Campanaro e a Raissa Saraiva, saíram em voo de Brasília às
07h16 da manhã. Chegando ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 8h50 da manhã e
pegaram o táxi rumo ao hotel próximo a região. Já o gerente Daniel Costa saiu de Brasília no
mesmo dia (04/02/15), às 18h30, e chegou em São Paulo às 20h10. O mesmo também pegou
um táxi e se dirigiu ao mesmo hotel.
Em São Paulo, toda a equipe participou de um dos maiores eventos de tecnologia e internet do
Brasil: a Campus Party. O evento aconteceu na Expo São Paulo até o dia 07/02/15. No dia
08/02/15, todos saíram do hotel de táxi, às 9h, rumo ao Aeroporto de Congonhas. O voo saiu
às 10h45 e às 12h25 todos desembarcaram no Aeroporto de Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/02/2015

08/02/2015

DINES

21/01/2015

22/01/2015

19/01/2015

21/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/01/2015

642,87

634,50

190,00

1.467,37

DIGER

13/01/2015

792,02

401,85

190,00

1.383,87

23/01/2015

DINES

13/01/2015

3.007,02

2.065,50

95,00

5.167,52

21/01/2015

DIPRO

13/01/2015

1.474,83

126,90

95,00

1.696,73

Participou da 8a edição do Campus Party Brasil, um dos grandes eventos na área de inovação,
criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento digital, que ocorreu no período de
03/02 a 08/02/15 para capacitação na busca de novas tendências do mercado de tecnologia e
comunicação web para trabalhar de maneira mais estratégica os conteúdos veiculados nas
redes sociais da TV NBR e a Voz do Brasil.

DANIEL
0032/2015 HENRIQUE
COSTA E COSTA

0033/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Empregado

Relatório:
No dia 04/02/2015 a Graziella Campanaro e a Raissa Saraiva, saíram em voo de Brasília às
07h16 da manhã. Chegando ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 8h50 da manhã e
pegaram o táxi rumo ao hotel próximo a região. Já o gerente Daniel Costa saiu de Brasília no
mesmo dia (04/02/15), às 18h30, e chegou em São Paulo às 20h10. O mesmo também pegou
um táxi e se dirigiu ao mesmo hotel.
Em São Paulo, toda a equipe participou de um dos maiores eventos de tecnologia e internet do
Brasil: a Campus Party. O evento aconteceu na Expo São Paulo até o dia 07/02/15. No dia
08/02/15, todos saíram do hotel de táxi, às 9h, rumo ao Aeroporto de Congonhas. O voo saiu
às 10h45 e às 12h25 todos desembarcaram no Aeroporto de Brasília.

Local : instalações da EBC na Av. Gomes Freire, Morro do Sumaré e Itaóca - RJ
Dia : 21/01/2015 : 8h50 - embarque no voo Gol 2004 - Guarulhos - GRU
10h00 - chegada ao Aeroporto Santos Dumont - SDU
10h30 - reunião com Eng. Renato, Enga. Cíntia, Sadil sobre plantas e projetos em recuperação
referentes às edificações da Gomes Freire, do Sumaré e de Itaóca
14h00 - Subida ao Morro do Sumaré para verificação comparativa do fissuramento do talude
em ruptura. Fizemos o percurso do platô da linha de cumeada com o técnico James e
funcionários mais antigos, estabelecendo os melhores pontos de ancoragem para
atirantamento do maciço. Fizemos Vistoria Técnica das dependências da subestação,
geradores, reservação de água potável e de diesel, QGBT, QF's e QL's
18h00 - reunião com a Eng. Cíntia sobre plantas originais encontradas na Penha detalhando as
superestruturas da Gomes Freire e do Sumaré.
Dia : 22/01/2015 : 9h00 - Saida para Itaóca com Engs. Wagner, Cíntia e Martim. Definição de
interferências prioritárias na subestação, QF's, iluminação, ar condicionado das salas técnicas e
dos TX's . Fiz fotos adicionais para definição do posicionamento da nova torre de enlace.
Levantei condições do sistema atual de cisternas e caixa d'água para projetar alterações.
15h00 - Reunião com Eng. Luiz Cesar sobre as interferências a executar em Itaóca, torre de
enlace nova, preservação do diagrama da torre de OM, interligação das canaletas.
17h00 - Embarque no voo Gol 1713, para São Paulo.
OBS.: Em função de procedimentos internos a PCV foi providenciada em Brasília e,
encaminhada a São Paulo para assinatura e juntada de documentos. Ocorre que os horários de
postagem de malote somado ao tempo para chegar ao destino foram insuficientes para o
cumprimento da Norma 201 subitem 9.1.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado que a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF na cidade de La Paz/BOLÍVIA, durante os dias 21
e 22/01/2015, onde participou das solenidades de posse do Presidente reeleito daquele País,
Senhor EVO MORALES.
NÚCLEO SECOM/PR - 152.
Relatório:
No período de 19 a 23 de Janeiro de 2015 estive a serviço da NBR / EBC durante a cobertura
jornalística da viagem oficial da Exma. Sra. Presidenta da República Dilma Rousseff à cidade
de La Paz, Bolívia, na cobertura jornalística da cerimônia de Posse do Presidente do Estado
Plurinacional da Bolívia, Evo Morales.
Saímos da EBC às 08h30 do dia 19 de Janeiro de 2015, do aeroporto de Brasília com vôo
partindo de Brasília para Guarulhos, depois de Guarulhos para Santa Cruz de La Sierra e de lá
para La Paz, onde chegamos por volta das 22h no Bolivian Passport Hotel.

DAVID DE MORAIS
0034/2015
LOPES

Empregado

No dia seguinte, 20 de Janeiro, fomos fazer reconhecimento do local do evento, Plaza Murillo e
dos locais em que a Presidenta poderia visitar. Tentamos pegar nossas credenciais na sede do
governo mas as mesmas so pederiam ser entregues no dia seguinte para a equipe do
Itamaraty. Fiz teste de envio de material por FTP da sede do parlamento e do nosso hotel,
nenhum deles apresentava velocidade de conexão apropriadas para envio de arquivos de vídeo
em formato HD.
Fui ate as empresas de telefonia em La Paz tentando comprar um chip de telefone com pacote
de dados para facilitar a comunicação com a equipe em La Paz e em Brasília, pois os celulares
da EBC funcionavam precariamente e de forma intermitente, nas empresas de telefonia para
habilitar o pacote de dados eles me pediram um documento que comprovasse residência fixa
na Bolívia, então não pude comprar o chip.
O cinegrafista Carlos fez bastante imagens da cidade, da sede do Governo e da Plaza Murillo.
Voltamos para o Hotel e comecei a gerar o material para Brasília por FTP, comecei a geração
às 15h, fui acabar o envio dos arquivos por volta das 04h20 da manhã do dia 21, a rede flutuava
a velocidade entre 10 kbps e 70 kbps, sendo que tive que converter vários arquivos de HD para
SD para que fosse possível enviar.
Nesse mesmo dia encontrei com o Glaucio da equipe da Presidência e conversamos sobre a
visita da Presidenta e ele me adiantou o que poderia acontecer no dia 22.
Para o dia 21 de Janeiro de 2015, foi marcado uma entrevista com o Conselheiro Carlos Della
Nova na sede da Embaixada Brasileira, depois da entrevista tentei enviar todo o material
produzido por FTP direto da Embaixada, mas novamente esbarrei na lentidão da rede de dados
e não consegui enviar toda a entrevista. Fiquei na embaixada enquanto a equipe saiu para
Ângela Carrato participou da gravação do debate do programa "Ver TV" sobre "TVs Públicas".
A gravação deste debate aconteceu em 21 de janeiro (quarta-feira) nos estúdios de São Paulo
das 17h às 18h30.
O Ver TV foi apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate será sobre os modelos e o papel das TVs públicas no Brasil e
no mundo. Alguns dos temas que serão discutidos: modelo de gestão e financiamento,
participação da sociedade, desafios para convergência tecnológica; programação, publicidade,
independência editorial, alcance e distribuição.

0035/2015

ANGELA MARIA
CARRATO DINIZ

Convidado

Ângela Carrato é jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG.
Mestre (1996) e doutora (2013) em Comunicação pela UnB, com Formação em Psicanálise
(2000) pelo Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais (IPSM-MG). Especializada
em Jornalismo Político, editou Política nos jornais Diário do Comércio e Jornal de Casa, em
Belo Horizonte. Foi comentarista de Política Mineira da TV Manchete, de 1985 a 1987, e de
Mídia do Canal Comunitário de Belo Horizonte (CBH), de 1999 a 2002. Foi presidente da
Fundação TV Minas Cultural e Educação (Rede Minas de Televisão), de 2003 a 2005, período
em que acumulou também a diretoria de Programação da emissora. Tem vários artigos
publicados na área de Jornalismo, Comunicação, Mídia Pública e Integração da América
Latina/América do Sul. Recebeu vários prêmios com pesquisas sobre jornalismo, história da
mídia e integração da América do Sul, este último conferido pelo Ministério das Relações
Exteriores do Brasil (Itamaraty).
Ângela Carrato trouxe muito de sua experiência para o debate sobre TVs públicas
principalmente sobre o evento PBI, ocorrido em novembro de 2014, encontro internacional das
tvs públicas.
AGENDA DE VÔO
21/01/15
12h14 - Partida de BH com destino a SP
21h00 - Partida de SP com destino a BH
22h18 - Chegada a BH
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/01/2015

23/01/2015

DIPRO

21/01/2015

21/01/2015

03/02/2015

08/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

13/01/2015

2.680,94

380,70

95,00

3.156,64

DIPRO

13/01/2015

961,59

126,90

95,00

1.183,49

DICOP

14/01/2015

1.908,99

1.395,90

190,00

3.494,89

Antônio Eugênio Araujo Ferreira participou da gravação do debate do programa "Ver TV" sobre
"Carnaval". A gravação deste debate ocorreu nos estúdios de São Paulo no dia 22 de janeiro
(quinta-feira) das 17h às 18h30.
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate refletiu sobre o carnaval que vemos na TV e questionou a
influência das transmissões carnavalescas nas manifestações culturais regionais brasileiras, o
carnaval como elemento identitário e atrativo turístico, a segmentação do carnaval no Brasil,
seus estilos diferentes para todos os gostos.

0036/2015

ANTONIO
EUGENIO
ARAUJO
FERREIRA

Antônio Eugênio Araújo Ferreira é professor da Universidade Federal do Maranhão e
carnavalesco. Área de pesquisa: Festas populares (concentração: carnaval e escolas de
samba), estudos culturais, economia da cultura, dinâmica cultural, modernidade e pósmodernidade cultural, ideologias conservadoras e progressistas da cultura. Tem trabalhos
importantes sobre o carnaval do Meio-norte brasileiro: modelos e economia da festa, e sobre a
dinâmica cultural em São Luís do Maranhão.
Convidado
Contribuiu muito para o programa por ser um convidado de fora do eixo Rio-São Paulo, por
trazer reflexões sobre a TV e o Carnaval regional. Para este programa chamamos também um
sociólogo da USP de São Paulo e um pesquisador e incentivador da cultura brasileira também
aqui de São Paulo.

OBS: O vôo partiu de São Luís na madrugada do dia 22/01/15, por volta de 01h30 da manhã e
retornaria de São Paulo com destino a São Luís, MA, no mesmo dia 22/01, partindo de São
Paulo em torno de 21h38, com chegada prevista a São Luís, à 01h30 da madrugada do dia
23/01/15.
Relatório do viajante:
O convidado alterou a passagem de retorno por conta própria.
O convidado Antônio Eugênio Araújo Ferreira entregou devidamente o comprovante da
passagem de ida (São Luís - São Paulo), mas a princípio alegou preferência por trocar o
horário da volta, arcando com eventuais multas. No entanto, 4 dias depois da data em que
deveria ter utilizado a passagem já comprada, acabou perdendo o vôo de retorno à São Luís
(São Paulo - São Luís), e providenciou, por conta própria, nova passagem para outro local.
Luis Albornoz participou da gravação do debate do programa "Ver TV" sobre "TVs Públicas"
que aconteceu no estúdio de São Paulo, no dia 21 de janeiro (quarta-feira), das 17h às 18h30.
O "Ver TV" é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate será sobre os modelos e o papel das TVs públicas no Brasil e
no mundo. Alguns dos temas que serão discutidos:modelo de gestão e financiamento,
participação da sociedade, desafios para convergência tecnológica; programação, publicidade,
independência editorial, alcance e distribuição.

LUIS ALFONSO
0037/2015 ALBORNOZ
ESPINEIRA

Convidado

Luiz Albarnoz é um professor e pesquisador bastante importante da área de Comunicação,
professor Titular do Departamento de Jornalismo e Comunicação Audiovisual da Universidade
Carlos III de Madrid, integra o grupo de pesquisa Televisão-Cinema: Memória, Representação e
Indústria (TECMERIN) e é coordenador do projeto de pesquisa Diversidade Cultural no Meio
Audiovisual. Atua na área de Comunicação, com ênfase nas análises das indústrias culturais e
nas políticas de comunicação e cultura. Ex-Presidente da União Latina de Economia Política da
Informação, Comunicação e Cultura (ULEPICC) entre 2007 e 2013. No Brasil, é pesquisador
associado do grupo de pesquisa Políticas e Economia da Informação e da Comunicação
(PEIC/CNPq) e é um importante pesquisador na Unesp de Bauru.
Entendemos que o pesquisador podia contribuir muito para o debate sobre tvs públicas,
trazendo seus conhecimentos acadêmicos sobre a comunicação pública no Brasil e
internacionalmente. É um tema cujos maiores pesquisadores não se encontram em SP, as
grandes referências estão fora de SP, como no caso de Luis Albornoz.
AGENDA DE VÔOS:
21/01/15
10h00 - Partida de Bauru - Arealva
11h56 - Chegada a São Paulo - Campinas
21h55 - Partida de São Paulo com destino a Bauru
22h55 - Chegada a Bauru

Cobertura Festival Porto Musical em Recife, Pernambuco, entre os dias 4/2 e 7/2/2015.
Justificativa: O Porto Musical é um dos mais importantes encontros internacionais de música e
tecnologia que acontecem no Brasil. A cada dois anos são promovidas conferências, encontros
de trabalho entre os festivais de todo o mundo e shows musicais. A Rádio Nacional FM esteve
no comando da cobertura para as demais emissoras da EBC, tendo transmitido programas
especiais ao vivo, flashes ao vivo nas grades das emissoras e transmissões de shows ao vivo.
Essa cobertura já vem sendo realizada pela Nacional FM desde 2007 e tornou-se parte do
Plano de Trabalho de 2015 das emissoras de rádio da EBC.
Equipe: Carlos Senna, Mario Sartorello e Karina Cardoso
A equipe viajou no dia 3, véspera do evento e participaram dos preparativos de produção e só
retornaram no dia 8, pois o festival acabou no dia 7, mas em horário muito avançado da
madrugada.
..............................................................
Relatório da viagem:

0038/2015

CARLOS SERGIO
OLIVEIRA SENNA

Empregado

Terça-feira - 03/02/2015
- 22h30 - Chegada a Recife
Quarta-feira - 04/02/2015
- 11h00 - Visita aos locais de transmissões ao vivo para checagem das linhas telefônicas.
- 18h00 à 00h00 - Instalação de equipamentos e transmissões de shows.
Quinta-feira - 05/02/2015.
- 17h00 à 00h00 - Instalação de equipamentos e transmissão de shows ao vivo.
Sexta-feira - 06/02/2015
- 13h00 - Instalação de equipamentos e transmissão de programa especial de 16h00 às 17h00.
- 18h00 à 01h00 - Instalação de equipamentos e transmissão de shows ao vivo.
Sábado - 07/02/2015
- 17h00 à 01h00 - Instalação de equipamentos e transmissão ao vivo de shows.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/02/2015

08/02/2015

DICOP

03/02/2015

08/02/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

14/01/2015

1.908,99

1.168,20

190,00

3.267,19

DICOP

14/01/2015

2.117,99

1.395,90

190,00

3.703,89

27/01/2015

DIPRO

14/01/2015

1.560,18

321,10

190,00

2.071,28

22/01/2015

22/01/2015

DINES

14/01/2015

763,23

-

-

763,23

21/01/2015

21/01/2015

DIJOR

14/01/2015

-

88,50

-

88,50

21/01/2015

21/01/2015

DIJOR

14/01/2015

-

88,50

-

88,50

Cobertura Festival Porto Musical em Recife, Pernambuco, entre os dias 4/2 e 7/2/2015.
Justificativa: O Porto Musical é um dos mais importantes encontros internacionais de música e
tecnologia que acontecem no Brasil. A cada dois anos são promovidas conferências, encontros
de trabalho entre os festivais de todo o mundo e shows musicais. A Rádio Nacional FM esteve
no comando da cobertura para as demais emissoras da EBC, tendo transmitido programas
especiais ao vivo, flashes ao vivo nas grades das emissoras e transmissões de shows ao vivo.
Essa cobertura já vem sendo realizada pela Nacional FM desde 2007 e tornou-se parte do
Plano de Trabalho de 2015 das emissoras de Rádio da EBC.
Equipe: Carlos Senna, Mario Sartorello e Karina Cardoso.
A equipe viajou no dia 3, véspera do evento e participaram dos preparativos de produção e só
retornaram no dia 8, pois o festival acabou no dia 7, mas em horário muito avançado da
madrugada.
...............................................................................

KARINA
0039/2015 CARDOSO
GOMES

Cobertura Porto Musical 2015 / Recife
Empregado
03/02
Chegada às 22h.
04/02
Cobertura das palestras/mesas de discussões no período da tarde.
Entradas ao vivo para os programas Tarde Nacional, Espaço Arte e Ritmo da Notícia
Transmissão ao vivo dos shows, a partir das 20h.
05/02
Cobertura das palestras no período da tarde.
Entradas ao vivo para o Tarde Nacional, Espaço Arte e Ritmo da Notícia
Transmissão ao vivo dos shows, a partir das 20h30.
06/02
Cobertura das palestras no período da tarde.
Entradas ao vivo para o Tarde Nacional, Espaço Arte e Ritmo da Notícia
Apresentação do Café Nacional, diretamente do Porto Musical.
Transmissão ao vivo dos shows, a partir das 20h.
Cobertura Festival Porto Musical em Recife, Pernambuco, entre os dias 4/2 e 7/2/2015.
Justificativa: O Porto Musical é um dos mais importantes encontros internacionais de música e
tecnologia que acontecem no Brasil. A cada dois anos são promovidas conferências, encontros
de trabalho entre os festivais de todo o mundo e shows musicais. A Rádio Nacional FM esteve
no comando da cobertura para as demais emissoras da EBC, tendo transmitido programas
especiais ao vivo, flashes ao vivo nas grades das emissoras e transmissões de shows ao vivo.
Essa cobertura já vem sendo realizada pela Nacional FM desde 2007 e tornou-se parte do
Plano de Trabalho de 2015 das emissoras de rádio da EBC.
Equipe: Carlos Senna, Mario Sartorello e Karina Cardoso
A equipe viajou no dia 3, véspera do evento e participaram dos preparativos de produção e só
retornaram no dia 8, pois o festival acabou no dia 7, mas em horário muito avançado da
madrugada.
..............................................................
Relatório da viagem:

0040/2015

MARIO CELSO
SARTORELLO

Empregado

No dia 03/02 embarquei para a cidade do Recife às 19h40 em voo direto. Chegando lá, por
volta das 21h30, fui direto para o hotel para fazer o check in.
No dia seguinte pela manhã (04/02), me dirigi junto com a equipe para o centro da cidade a fim
de fazer o cadastramento do evento e pegar todas as informações necessárias para a nossa
cobertura. Após o almoço, participei do workshop 'Música tocando Negócios" que abriu o
evento. Durante a tarde, mais precisamente às 17h15 e 17h45, fiz flashes ao vivo para as
Rádios MEC AM e FM, respectivamente. Na sequência me desloquei ao local da transmissão
para acompanhar os acertos técnicos e fiquei direto para a transmissão da Nacional FM de
Brasília que iniciou às 20h e seguiu até por volta da meia-dia.
No dia 05/05, quinta-feira, pela manhã, me dirigi ao Tetro Apolo e Hermilo Borba no centro da
cidade, para participar das mesas redondas e conferências que se estenderam durante todo o
dia. Durante a tarde, mais precisamente às 17h15 e 17h45, fiz flashes ao vivo para as Rádios
MEC AM e FM, respectivamente. Às 20h iniciei a transmissão dos shows para a Nacional FM
de Brasília. A Transmissão se estendeu até por volta da 1h.
Na sexta, 06/02, pela manhã participei de uma reunião nas instalações da TV Universitária
como convidado, representando a EBC, cuja pauta foi a realização da Semana de
Comunicação Pública. Após o almoço, a partir das 14h, participei da pré-produção da
26/01/2015
08:56 - Partida do Rio com destino a BSB.

MYRIAM FATIMA
0042/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Participou das reuniões da Diretoria Executiva, DIREX - 1ª Reunião Extraordinária no dia 26/01
e na reunião de Planejamento Estratégico no dia 27/01, em Brasília, na EBC.
27/01/2015
19:53 - Partida de BSB com destino a Rio.

0048/2015

0049/2015

0050/2015

CAROLINA
ROCHA RIBEIRO

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

A empregada foi removida por ofício de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ, da Coordenação
de Reportagem/Gerência de Produção e Conteúdo Jornalístico/Gerência Executiva de
Conteúdo e Serviços/Diretoria de Serviços, permanecendo no âmbito da mesma Diretoria.
Empregado
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº002/2015, com vigência em
05/01/2015.

Empregado

Empregado

Programa: Repórter Brasil.
Priscila E Kerche,Repórter, William Sales Figueiredo cinegrafista e Eduardo Domingues da
Silva, auxiliar, viajaram para São Carlos/SP, dia 21/01/2015.
A equipe foi a São Carlos mostrar o trabalho de pesquisadores da UFSCar e da Embrapa
Instrumentação que criaram filmes comestíveis para embalagens. Os pesquisadores fizeram
películas comestíveis de diferentes alimentos como espinafre, mamão, goiaba, tomate e pode
utilizar muitos outros como matéria-prima. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no âmbito
da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio (AgroNano) e recebeu investimentos da
ordem de R$ 200 mil.
Relatório do viajante:
Saímos às 10h30 de São Paulo e chegamos por volta de 13h em São Carlos. Fomos até o
centro de pesquisa da Embrapa na cidade onde falamos com os pesquisadores e
acompanhamos o processo de produção da película comestível para fazer Vts para o jornal
Repórter Brasil Tarde e Noite. Gravamos entrevistas, passagens e fizemos imagens das fases
de produção. Saímos de lá às 17h e chegamos em São Paulo às 20h.

Programa: Repórter Brasil.
Priscila E Kerche, repórter, William Sales Figueiredo, Cinegrafista e Eduardo Domingues da
Silva, Auxiliar, viajaram até a cidade de São Carlos/SP.
A equipe foi a São Carlos mostrar o trabalho de pesquisadores da UFSCar e da Embrapa
Instrumentação que criaram filmes comestíveis para embalagens. Os pesquisadores fizeram
películas comestíveis de diferentes alimentos como espinafre, mamão, goiaba, tomate e pode
utilizar muitos outros como matéria-prima. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no âmbito
da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio (AgroNano) e recebeu investimentos da
ordem de R$ 200 mil.
Relatório do viajante:
- Fomos até a Embrapa em São Carlos para fazer uma reportagem para o Repórter Brasil
sobre uma pesquisa em desenvolvimento, onde são produzidos embalagens comestíveis.
Saímos da emissora às 10:30h e chegamos em São Carlos às 13:40h Das 14h às 17h
gravação e entrevistas com os pesquisadores e imagens da produção da película comestível.
17:15h Retorno para a emissora. 20:30h Chegada na emissora
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2015
AV nº

Viajante

EDUARDO
0051/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Programa: Repórter Brasil.
Priscila E Kerche,Repórter, William Sales Figueiredo Cinegrafista e Eduardo Domingues da
Silva, Auxiliar, viajaram para São Carlos/SP, dia 21/01/2015.
A equipe foi a São Carlos mostrar o trabalho de pesquisadores da UFSCar e da Embrapa
Instrumentação que criaram filmes comestíveis para embalagens. Os pesquisadores fizeram
películas comestíveis de diferentes alimentos como espinafre, mamão, goiaba, tomate e pode
utilizar muitos outros como matéria-prima. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no âmbito
da Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio (AgroNano) e recebeu investimentos da
ordem de R$ 200 mil.
Relatório do viajante:
- Fomos até a Embrapa em São Carlos para fazer uma reportagem para o Repórter Brasil
sobre uma pesquisa em desenvolvimento, onde são produzidos embalagens comestíveis.
Saímos da emissora às 10:30h e chegamos em São Carlos às 13:40h
Das 14h às 17h gravação de entrevistas com os pesquisadores e imagens da produção da
película comestível. 17:15h Retorno para a emissora.20:30h Chegada na emissora

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

21/01/2015

21/01/2015

DIJOR

14/01/2015

-

88,50

-

88,50

20/01/2015

21/01/2015

DIJOR

14/01/2015

-

267,90

190,00

457,90

18/01/2015

20/01/2015

DINES

15/01/2015

1.116,99

318,60

190,00

1.625,59

28/01/2015

30/01/2015

DICOP

15/01/2015

516,18

802,75

190,00

1.508,93

19/01/2015

23/01/2015

DICOP

15/01/2015

480,53

-

190,00

670,53

26/01/2015

30/01/2015

DICOP

15/01/2015

788,98

802,75

190,00

1.781,73

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

Programa: Espaço Público.
O jornalista Florestan Fernandes Junior viajou para Brasília - DF no dia 20/01/15 e retornou no
dia 21/01/15.
Ele entrevistou o Sr. Luiz Claudio Costa, Secretário Executivo do Ministério da Educação. No
programa será discutido sobre o ENEM, e a educação no Brasil.

FLORESTAN
0052/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Entrevistei no programa Espaço Público desta terça-feira, 20/01/15, o secretário Executivo do
Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, que é ex-presidente do INEP, instituto responsável
pela prova.O exame, criado em 1998, ganhou espaço e hoje é utilizado como forma de
ingresso em cerca de 500 universidades, como complemento ou substituindo o vestibular. A
nota do Enem também seleciona candidatos para a aquisição de bolsas em instituições
particulares de ensino superior através do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Participou da cobertura Jornalística da Coletiva de Ministros – Reunião entre Governo
Federal e Centrais Sindicais, que foi realizada no escritório da Presidência da República na
Avenida Paulista, no dia 19/01/2015 em São Paulo (SP). O evento contou com a presença dos
ministros Manoel Dias (Trabalho), Miguel Rosseto (Secretaria Geral da Presidência) e Carlos
Gabas (Previdência Social).

0054/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

Relatório: O.S. 152
18/01/2015:Embarque no Aeroporto de Brasília as 18:48hs com destino a São Paulo.
19/01/2015:O repórter cinematográfico José Carlos Gonçalves, seguiu junto a equipe da NBR –
SP, por voltadas 08:00hs para realizar gravações acerca da pauta REFUGIADOS
ESTRANGEIROS. Após isso, seguiram para o Gabinete da Presidência da República, para
realizar a cobertura jornalística do evento: REUNIÃO MINISTERIAL COM CENTRAIS
SINDICAIS, que contou com a presença de ministros da república. Término dos trabalhos por
volta das 22:30hs
20/01/2015:Embarque no Aeroporto de Congonhas por volta das 17:30hs com destino a
Brasília.
A chefe de gabinete da Diretoria de Conteúdo e Programação, Ana Cristina, assessorou o
Diretor, Américo Martins.
Agenda cumprida:
29/01 - 10h as 11h - Reunião com a Diretora de Produção, Myriam Porto, e a Chefe de
Gabinete, Carolina Teixeira, para alinhamento de procedimentos e interfaces das duas
diretorias.
29/01 - 11h as 12h - Reunião para conhecimento das dependências e da equipe da DIPRO no
Rio de Janeiro

0056/2015

ANA CRISTINA
VIANA DE MELO

Empregado

29/01 - 14h30 as 16h - Reunião com a Gerente Executiva de Rádios, Eliane Fernandes, para
conhecimento das dependências e da equipe da GEXRAD.
29/01 - 16h30 as 18h - Reunião com a Superintendência Sudeste I.
30/01 - 10h as 13h - Reunião com os Gerentes de Licenciamentos Nacionais e Internacionais e
equipes - Novas atribuições em razão do redesenho institucional e alinhamento dos
procedimentos entre a equipe e a Diretoria.
30/01 - 14h30 as 17h30 - Reunião com o Gerente de Documentação e Pesquisa, Bruno Rasga,
e sua equipe nas dependências do Acervo da EBC.
O diretor veio para Brasília exercer as funções inerentes ao cargo diretor de Conteúdo e
Programação, o cargo de Diretor Geral Substituto e o de Diretor de Produção Artística
Substituto.
O pedido não respeitou o prazo estipulado na Norma de Viagens pois o diretor veio por conta
própria e estava aguardando confirmação de agenda em Brasília.

AMÉRICO
0057/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

O retorno da viagem teve que ser modificado pois no dia 21 de janeiro à noite foram
confirmadas duas agendas para o dia 23 de janeiro pela manhã, em que o presidente Nelson
Breve, pediu a presença do diretor.
Foram elas:
-9h30: Reunião com Nelson Barbosa - Ministro do Planejamento
-10h: Reunião com Olímpio Cruz - Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

O diretor veio para Brasília para realizar atividades inerentes ao cargo de Diretor de Conteúdo e
Programação, de Diretor Geral Substituto e de Diretor de Produção Artística Substituto.
Além disso, o diretor Américo Martins e a chefe de gabinete da Diretoria de Conteúdo e
Programação, Ana Cristina, participaram de reuniões na EBC/Rio de Janeiro no dia 29 de
janeiro pela manhã, o que fez necessário a sua ida dia 28 à noite.
Agenda cumprida:
29/01 - 10h as 11h - Reunião com a Diretora de Produção, Myriam Porto, e a Chefe de
Gabinete, Carolina Teixeira, para alinhamento de procedimentos e interfaces das duas
diretorias.
29/01 - 11h as 13h - Reunião para conhecimento das dependências e da equipe da DIPRO no
Rio de Janeiro

AMÉRICO
0058/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

29/01 - 14h00 as 16h - Reunião com a Gerente Executiva de Rádios, Eliane Fernandes, para
conhecimento das dependências e da equipe da GEXRAD.
29/01 - 16h30 as 19h - Reunião com a Superintendência Sudeste I - visita aos estúdios e
Engenharia.
30/01 - 10h as 13h - Reunião com os Gerentes de Licenciamentos Nacionais e Internacionais e
equipes - Novas atribuições em razão do redesenho institucional e alinhamento dos
procedimentos entre a equipe e a Diretoria.
30/01 - 14h00 as 17h30 - Reunião com o Gerente de Documentação e Pesquisa, Bruno Rasga,
e sua equipe nas dependências do Acervo da EBC.
30/01 - Retorno por conta própria para São Paulo.
O diretor foi por conta própria para São Paulo, estado onde reside.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/01/2015

27/01/2015

DIGER

29/01/2015

02/02/2015

02/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/01/2015

1.213,36

239,70

190,00

1.643,06

DIGER

15/01/2015

1.611,31

481,65

190,00

2.282,96

05/02/2015

DICOP

16/01/2015

669,29

-

190,00

859,29

03/02/2015

08/02/2015

DIGER

16/01/2015

1.699,99

1.168,20

190,00

3.058,19

28/01/2015

31/01/2015

DICOP

16/01/2015

1.220,39

937,65

190,00

2.348,04

Representou a EBC no encontro de divulgação da linha de produção de conteúdos para TV's
públicas (FSA/EBC). O Gerente Executivo Regional aproveitou a viagem para realizar reuniões
com representantes da Secretária Extraordinária dos Jogos Indígenas e com Valeria Kurovski
e Clédiston Anselmo, Presidente e Diretor de Jornalismo da Redesat, respectivamente, para
tratar da participação da EBC nos jogos mundiais indígenas que acontecerá em Setembro,
naquela cidade.
Relatório do Viajante:

JOÃO DE
0059/2015 CARVALHO
MONTEIRO

Empregado

26/01/14
- Reunião com Valeria Kurovski e Clédiston Anselmo, Presidente e Diretor de Jornalismo da
Redesat, respectivamente.
- Reunião com a Secretário Extraordinária dos Jogos Indígenas para tratar da participação da
EBC no evento.
- Participação no encontro com a produção independente do Tocantins para tratar do edital
PRODAV / ANCINE das TVs Púbicas.
26/01/14
- Visita técnica às instalações de produção da REDESAT e Fundação Universidade de
Tocantins - UNITINS

EDUARDO DE
0060/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia 29 - Embarque para o Rio de Janeiro as 18h14.
Me dirigi a sede e tive encontro com o Gerente Executivo de Engenharia e Operações de Rádio
e TV-RJ - Renato Favilla , onde complementamos e validamos o detalhamento de indicadores ,
e as metas sobre os projetos estratégicos 2015.
Dia 30 - Participei de Reunião com a equipe de Engenharia, sobre as novas atribuições em
razão do redesenho institucional e definimos co plano estratégico do ano de 2015. Embarquei
para São Paulo as 19h28.
Dia 02 - Participei de reunião com área de Engenharia de São Paulo para definir o Plano
Estratégico do ano de 2015,e visitei as demais áreas da EBC. As 20h50 embarquei para
Brasília.
Observação:
Nos dias 31/01 e 01/02, permaneci em São Paulo às minhas expensas, dispensando diárias e
transporte.

O diretor veio para Brasília exercer as funções inerentes ao cargo diretor de Conteúdo e
Programação.
Segue agenda:
02/02/15
-14h: Reunião Thomas Trauman
-15h: Reunião da Diretoria Executiva

AMÉRICO
0061/2015 MARTINS DOS
SANTOS

03/02/15
-9h30: Reunião sobre pesquisa de audiência
-11h: Reunião sobre o Projeto estratégico de conteúdo da SUCOM.
-14h30: Reunião com Ana Fleck, presidente do Conselho Curador.
Empregado

04/02/15
-10h: Demonstração da empresa Ross de cenário virtual.
-11h: Despacho com a Gerência de Pesquisas.
-12h: Reunião com a Secertária Executiva, Silvia Sardinha.
-14h: Reunião do Conselho Curador.
05/02/15
-10h: Entrevista para a Revista da GECOM.
-15h: Reunião com Ana Fleck, presidente do Conselho Curador.
-16h: Reunião com a Diretoria de Jornalismo sobre a Agência Brasil.
Retorno para São Paulo.
A editora Renata Aline Cavalcante Martins, JCP/Jornalismo de matrícula número 13587, viajou
para a Recife (PE) para fazer na integra a cobertura da Sucom e Rádios EBC do evento Porto
Musical - umas das principais feiras de negócio da música no Brasil. A equipe da Rádio
Nacional FM transmitiu ao vivo o evento. Em apoio a essa transmissão, Renata Aline Martins
promoveu no local a cobertura multimídia do evento, escrevendo matérias e realizando
entrevistas que foram publicadas no Portal EBC e site das Rádios EBC, durante todos os dias
do evento.
Segue descrição das tarefas que foram desenvolvidas:
Entre os dias 3 e 8 de fevereiro viajou a serviço da EBC para fazer cobertura do Portal EBC e
site das Rádios EBC, do Porto Musical, em Recife, Pernambuco.
Durante a viagem foram produzidos conteúdos com matérias escritas, vídeos e áudios. Durante
a transmissão dos shows foram alimentados os perfis das Rádios EBC no facebook e twitter e
o instagram do EBC na Rede. Na quinta-feira ela fez participação ao vivo na Rádio Nacional FM
Brasília. Conforme detalho abaixo.

RENATA ALINE
0062/2015 CAVALCANTE
MARTINS

O deslocamento aconteceu na noite da terça-feira no dia 3 de fevereiro.
Empregado
Na manhã da quarta-feira no dia 04/02 foi publicada matéria sobre o evento com programação,
cobertura da EBC e principais temas do encontro. No período da tarde, ela fez o
acompanhamento do workshop “Música tocando negócios”, onde foi entrevistado em vídeo o
palestrante Leonardo Salazar e Taciana Enes, autora do livro Como arrumar sua banda. O
material será utilizado para pauta sobe o negócio da música. À noite, alimentou os perfis das
Rádios EBC no facebook e twitter e o instagram do EBC na Rede. Também foi publicado no
site das Rádios EBC matéria com a programação de shows do dia seguinte.
Na quinta-feira dia 5/02 ela acompanhou a mesa redonda sobre economia criativa, para pauta
sobre financiamento de projetos culturais. No período da tarde publicou depoimentos para
pauta sobre turnês, entrevistou em vídeo a pesquisadora da USP sobre perfil do músico no
Brasil. Publicou matéria com entrevista em vídeo sobre pesquisa e outro sobre os shows da
sexta-feira (6) que foram transmitidos e pela Rádio Nacinal FM de Brasília. Durante os shows
fez imagens das apresentações e publicou nas redes sociais.
Sexta-feira dia 06/02 acompanhou workshop sobre distribuição digital. À tarde entrevistou em
vídeo músicos que participavam do encontro, o diretor da ONErpm - empresa de distribuição
digital e o músico Guilherme Arantes. Publicou o texto sobre turnês internacionais. À noite subiu
as entrevistas em vídeo para o canal da EBC na Rede no YouTube. As matérias com as
A Gerente Executiva de Programação Margareth Marroni, acompanhou o processo de
treinamento para implantação do sistema ETERE na programação RJ.
Segue a agenda da funcionária:

MARGARETH
0063/2015 MARRONI
BORGES

- Acompanhou o final do treinamento da equipe de Exibição no ETERE.
Empregado

- Reunião de avaliação sobre a implantação do sistema.
- Reunião com as equipes de Chamadas.
-Reunião com as equipes de Exibição e Planejamento.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/01/2015

27/01/2015

DIPRO

26/01/2015

27/01/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/01/2015

1.560,18

401,85

190,00

2.152,03

DIPRO

16/01/2015

1.560,18

401,85

190,00

2.152,03

27/01/2015

DIPRO

16/01/2015

1.560,18

267,90

190,00

2.018,08

27/01/2015

28/01/2015

DIJOR

16/01/2015

819,78

267,90

190,00

1.277,68

27/01/2015

28/01/2015

DIPRE

16/01/2015

1.321,38

267,90

190,00

1.779,28

12/02/2015

18/02/2015

DIJOR

16/01/2015

2.161,77

743,40

95,00

3.000,17

Participou das reuniões de Planejamento Estratégico conforme agenda a seguir:
26/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos
27/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos
Revisão da linha do tempo

[RELATÓRIO DA VIAJANTE]

CAROLINA
0064/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Empregado

Declaro para os devidos fins, que nos dias 26 e 27 de janeiro de 2015, fui a Brasília participar
das reuniões que buscaram detalhar indicadores, metas dos objetivos estratégicos, além dos
projetos estratégicos que serão prioridade da empresa até 2022.
Na ocasião, participei do grupo que envolveu as diretorias coordenadas pela Diretoria Geral, a
saber: Diretoria de Conteúdo e Programação, Diretoria de Jornalismo e Diretoria de Produção
Artística, da qual sou parte. O grupo debateu exaustivamente as melhorias e especificações
das metas e projetos do objetivo 5 do Planejamento Estratégico da EBC: Oferecer conteúdo
diversificado e atrativo de forma integrada, interativa e colaborativa.
Além da participação nas reuniões, foram feitas reuniões com as equipes da DICOP para
aperfeiçoar as especificações do projeto, além de reuniões com a equipe da DIPRO em
Brasília, para resolver questões intrínsecas à operação interna da Diretoria na praça.

[JUSTIFICATIVA DE ATRASO]
As alterações de pessoal na unidade, acarretaram na perda da profissional responsável pela
centralização das PCVs no departamento, ocasionando atrasos em suas realizações.

Participou das reuniões de Planejamento Estratégico conforme agenda a seguir:
26/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos
27/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos
Revisão da linha do tempo

LAURO DOS
0065/2015 SANTOS
MESQUITA

27/01 - das 10:00 às 11:00
Reunião com a Gerente Executiva de Artes da Diretoria de Produção Jeanne Oliveira
Empregado
27/01 - das 11:00 às 13:00
Reunião com a Gerente de Conteúdo Web da Sucom Lidia Neves
IDA - Rio de Janeiro - BSB
26/01/2015
08h56
VOLTA - BSB - Rio de Janeiro
27/01/2015
20h33
Participará das reuniões de Planejamento Estratégico conforme agenda a seguir:

FRANCISCO DE
0066/2015 ASSIS COUTO
TEIXEIRA

26/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos
Empregado
27/01 - das 14:30 às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos
Revisão da linha do tempo
O senhor Marcelo Godoy, jornalista do jornal O Estado de São Paulo e autor do livro "A casa da
Vovó", foi o entrevistado do programa Espaço Público do dia 27 de janeiro. O livro foi resultado
de dez anos de pesquisas e 97 entrevistas, sendo 25 com agentes que aceitaram falar, para a
contrariedade do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra - comandante do DOI-CODI nos anos
1970.

MARCELO
0067/2015 HONÓRIO DE
GODÓI

Relatório de Viagem.
Colaborador
O convidado compareceu ao programa, concedeu a entrevista sobre seu livro publicado e
debateu com os apresentadores sobre a Operação Condor ao vivo no dia 27/01/2015.

O assessor especial da Diretoria da Presidência foi a Brasilia e cumpriu a agenda seguinte:
Dia 27/janeiro/15
Participou de reuniões internas na EBC sobre a Rede Pública de Rádios.

ORLANDO JOSÉ
0068/2015 FERREIRA
GUILHON

Empregado

Dia 28/janeiro/15
10:00h - Participou de audiência com o Ministro da Justiça.
15:00h - Participou de audiência com o Ministro da Comunicações.
No final do dia, retornou ao Rio de Janeiro.

Relatório Carnaval Salvador 2015
Dia 12/02/2015 – Quinta-feira
07:30 Retirada dos equipamentos na empresa
09:00 Vôo para Salvador
12:00 Chegada em Salvador
13:00 Check'in no Hotel
13:30 Almoço
16:00 Fizemos uma matéria sobre a expectativa para o carnaval (imagens, sonoras, passagem,
off)
22:00 Gravamos a coletiva com a presença do prefeito
23:00 A repórter da Agência Brasil que fazia parte da equipe sofreu um acidente e tivemos que
acompanhá-la no atendimento médico
01:00 Retornamos para o hotel

0069/2015

SELMA DIAS DA
SILVA

Empregado

Dia 13/02/2015- Sexta-feira
08:00 Saímos do hotel
09:00 Terminamos a matéria da noite anterior (gravamos sonoras, passagem, off)
11:30 Retiramos as credenciais do carnaval
12:00 Almoço
13:00 Fizemos uma matéria sobre o segundo dia de carnaval e sobre o trio de Dodô e Osmar
20:00 Voltamos para o hotel
Dia 14/02/2015 - Sábado
10:00 Gravamos off e mandamos para a TV
13:00 Cobrimos o carnaval no circuito Campo Grande
19:00 Almoço
20:00 Retornamos para o hotel
Dia 15/02/2015 - Domingo
09:00 Saímos do hotel e fomos para o Pelourinho
10:00 Cobertura dos preparativos do bloco dos "Filhos de Gandhi"
13:00 Almoço
14:00 Acompanhamos o desfile do bloco "Filhos de Gandhi" e de outros blocos Afro no circuito
Campo Grande
21:00 Retornamos para o hotel
Dia 16/02/2015 - Segunda-feira
10:30 Gravamos off e mandamos para TV
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/02/2015

13/02/2015

DIJOR

12/02/2015

18/02/2015

12/02/2015

20/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/01/2015

2.396,07

212,40

142,50

2.750,97

DIJOR

16/01/2015

2.498,37

743,40

95,00

3.336,77

DIJOR

16/01/2015

2.632,57

955,80

95,00

3.683,37

A empregada sofreu um acidente em trabalho na cobertura do carnaval em Salvador 2015 e,
função disto, o gerente responsável pela área atesta o presente relatório que foi enviado por
email, pela viajante, em 19/02, às 14h54.
Relatório de Viagem a Salvador.

0070/2015

DANYELE
SOARES SOUZA

Empregado

12/02 9h - embarque a Salvador
12h - desembarque
13h - almoço, check in no hotel
14:30 - ida ao circuito Barra/Ondina para imagens da TV e gravação de sonoras. Apuração.
17:30 - retorno ao hotel
18:30 - saída do hotel rumo ao circuito Campo Grande - coletiva do prefeito.
20h - abertura oficial do carnaval
20:30 - Acidente de trabalho. Ao descer as escadas do camarote do prefeito, pisei em falso e
rompi o ligamento
21h - atendimento médico, ida ao hospital com a equipe.
23h - Encerramento dos trabalhos
Sexta-feira 13/02
Manhã - acompanhar a TV
Tarde - 15h - check out no hotel
17:30 - embarque para Brasília
20h - Chegada a Brasília

Relatório Carnaval Salvador 2015
Dia 12/02/2015 – Quinta-feira
07:30 Retirada dos equipamentos na empresa
09:00 Vôo para Salvador
12:00 Chegada em Salvador
13:00 Check'in no Hotel
13:30 Almoço
16:00 Fizemos uma matéria sobre a expectativa para o carnaval (imagens, sonoras, passagem,
off)
22:00 Gravamos a coletiva com a presença do prefeito
23:00 A repórter da Agência Brasil que fazia parte da equipe sofreu um acidente e tivemos que
acompanhá-la no atendimento médico
01:00 Retornamos para o hotel

0071/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

Dia 13/02/2015- Sexta-feira
08:00 Saímos do hotel
09:00 Terminamos a matéria da noite anterior (gravamos sonoras, passagem, off)
11:30 Retiramos as credenciais do carnaval
12:00 Almoço
13:00 Fizemos uma matéria sobre o segundo dia de carnaval e sobre o trio de Dodô e Osmar
20:00 Voltamos para o hotel
Dia 14/02/2015 - Sábado
10:00 Gravamos off e mandamos para a TV
13:00 Cobrimos o carnaval no circuito Campo Grande
19:00 Almoço
20:00 Retornamos para o hotel
Dia 15/02/2015 - Domingo
09:00 Saímos do hotel e fomos para o Pelourinho
10:00 Cobertura dos preparativos do bloco dos "Filhos de Gandhi"
13:00 Almoço
14:00 Acompanhamos o desfile do bloco "Filhos de Gandhi" e de outros blocos Afro no circuito
Campo Grande
21:00 Retornamos para o hotel
Dia 16/02/2015 - Segunda-feira
10:30 Gravamos off e mandamos para TV
Foi autorizado pela diretora de jornalismo, e endossado pelo ordenador de despesas que, ao
fim dos trabalhos de cobertura do carnaval 2015, em Recife, a equipe de TV (Manuela,
Jefferson e Hugo) prorrogasse sua estadia até o dia 20/02. O objetivo foi o de economizar
recursos públicos com o envio de nova equipe de reportagem, em março, para realização de
trabalho jornalístico. O entrevistado, João Suassuna, pesquisador da fundação Joaquim
Nabuco, concordou em alterar sua agenda para atender à equipe que já se encontrava na
capital pernambucana.
HOUVE DESCONTO DA TAXA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE.

RELATÓRIO DA VIAGEM A PERNAMBUCO
Quinta, dia 12/02:
12h - chegada e acomodação
14h - imagens e entrevistas para a matéria de preparação do Carnaval até 18h

HUGO
0072/2015 GUILHERME
MONTENEGRO

Empregado

Sexta, dia 13/02:
9h - imagens e entrevistas sobre a montagem do Galo da Madrugada
12h - participação ao vivo no jornal
14h- matéria sobre a abertura oficial do carnaval até 17h30
Sábado, dia 14/02:
7h30 - cobertura, ao longo de todo o dia, do bloco Galo da Madrugada até 18h
22h30 - cobertura do bloco Homem da Meia Noite até uma da manhã.
Domingo, dia 15/02:
10h - imagens e entrevistas para a matéria sobre o carnaval de Olinda
15h - início das participações ao vivo até 17h
Saída do Hotel às 09:30
Segunda, dia 16/02:
9h30 - cobertura do bloco "Enquanto isso na sala da justiça"
12h - início das participações ao vivo até 17h
Terça, dia 17/02:
09h30 - cobertura do desfile dos bonecos gigantes
14h - início das participações ao vivo até 17h
Quarta, dia 18/02:
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/02/2015

20/02/2015

DIJOR

12/02/2015

18/02/2015

12/02/2015

20/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/01/2015

2.522,57

955,80

95,00

3.573,37

DIJOR

16/01/2015

2.632,57

743,40

95,00

3.470,97

DIJOR

16/01/2015

2.632,57

955,80

95,00

3.683,37

Foi autorizado pela diretora de jornalismo, e endossado pelo ordenador de despesas que, ao
fim dos trabalhos de cobertura do carnaval 2015, em Recife, a equipe de TV (Manuela,
Jefferson e Hugo) prorrogasse sua estadia até o dia 20/02. O objetivo foi o de economizar
recursos públicos com o envio de nova equipe de reportagem, em março, para realização de
trabalho jornalístico. O entrevistado, João Suassuna, pesquisador da fundação Joaquim
Nabuco, concordou em alterar sua
agenda para atender à equipe que já se encontrava na capital pernambucana.

RELATÓRIO DA VIAGEM A PERNAMBUCO
Quinta, dia 12/02:
12h - chegada e acomodação
14h - imagens e entrevistas para a matéria de preparação do Carnaval até 18h

MANUELA DE
0073/2015 OLIVEIRA
CASTRO

Sexta, dia 13/02:
9h - imagens e entrevistas sobre a montagem do Galo da Madrugada
12h - participação ao vivo no jornal
14h- matéria sobre a abertura oficial do carnaval até 17h30
Empregado
Sábado, dia 14/02:
7h30 - cobertura, ao longo de todo o dia, do bloco Galo da Madrugada até 18h
22h30 - cobertura do bloco Homem da Meia Noite até uma da manhã.
Domingo, dia 15/02:
10h - imagens e entrevistas para a matéria sobre o carnaval de Olinda
15h - início das participações ao vivo até 17h
Saída do Hotel às 09:30
Segunda, dia 16/02:
9h30 - cobertura do bloco "Enquanto isso na sala da justiça"
12h - início das participações ao vivo até 17h
Terça, dia 17/02:
09h30 - cobertura do desfile dos bonecos gigantes
14h - início das participações ao vivo até 17h
Quarta, dia 18/02:
7h30 - cobertura dos blocos Zuza Miranda e Thais e Bacalhau do Batata até 13h
RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem para cobertura jornalística do Carnaval em Recife e Olinda (PE).
A cobertura foi da Agência Brasil, mas também foi produzido conteúdo para o radiojornalismo.
Relatório viagem Recife Olinda, Pernambuco
Motivo: Cobertura jornalística do carnaval nas cidades de Recife e Olinda, Pernambuco.
Saída: 12/02/2015
Voo Brasília para Recife com saída às 09h25 e chegada as 11h (horário local)

LUCIANO
0074/2015 FERREIRA
NASCIMENTO

Empregado

Dia 12/02/2015
11h30 - Chegada ao aeroporto de Recife e pegar carro com motorista.
12h - Parada para almoço e chegada ao hotel 13h para checkin.
14h – Retirada de credenciamento junto a Prefeitura de Recife para a cobertura do carnaval.
15h as 18h acompanhamento da instalação da escultura do Galo da Madrugada, na ponte
Duarte Macedo, centro de Recife.
19h – retorno para hotel e jantar

Dia 13/02/2015
09h
–
Escrever
matéria
sobre
a
abertura
do
Carnaval
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-02/cerca-de-700-batuqueiros-abrem-ocarnaval-no-recife-nesta-sexta-feira)
16h – Centro antigo de Recife preparação para acompanhar cortejo de abertura do Carnaval.
17h – Entrada ao vivo para o radiojornalismo sobre a abertura do carnaval
18h – Entrada ao vivo para o jornal Ritmo da Notícia com acompanhamento da abertura do
canraval
18h30 – acompanhamento do cortejo de abertura com Maracatus
19h – início da abertura do carnaval
20h continuação da abertura do carnaval
21h – matéria sobre a abertura do carnaval (http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/201502/nana-vasconcelos-e-700-tocadores-de-maracatu-abrem-o-carnaval-do-recife)
Foi autorizado pela diretora de jornalismo, e endossado pelo ordenador de despesas que, ao
fim dos trabalhos de cobertura do carnaval 2015, em Recife, a equipe de TV (Manuela,
Jefferson e Hugo) prorrogasse sua estadia até o dia 20/02. O objetivo foi o de economizar
recursos públicos com o envio de nova equipe de reportagem, em março, para realização de
trabalho jornalístico. O entrevistado, João Suassuna, pesquisador da fundação Joaquim
Nabuco, concordou em alterar sua
agenda para atender à equipe que já se encontrava na capital pernambucana.

RELATÓRIO DA VIAGEM A PERNAMBUCO
Quinta, dia 12/02:
12h - chegada e acomodação
14h - imagens e entrevistas para a matéria de preparação do Carnaval até 18h

0075/2015

JEFFERSON
GOMES PASTORI

Sexta, dia 13/02:
9h - imagens e entrevistas sobre a montagem do Galo da Madrugada
12h - participação ao vivo no jornal
14h- matéria sobre a abertura oficial do carnaval até 17h30
Empregado
Sábado, dia 14/02:
7h30 - cobertura, ao longo de todo o dia, do bloco Galo da Madrugada até 18h
22h30 - cobertura do bloco Homem da Meia Noite até uma da manhã.
Domingo, dia 15/02:
10h - imagens e entrevistas para a matéria sobre o carnaval de Olinda
15h - início das participações ao vivo até 17h
Saída do Hotel às 09:30
Segunda, dia 16/02:
9h30 - cobertura do bloco "Enquanto isso na sala da justiça"
12h - início das participações ao vivo até 17h
Terça, dia 17/02:
09h30 - cobertura do desfile dos bonecos gigantes
14h - início das participações ao vivo até 17h
Quarta, dia 18/02:
7h30 - cobertura dos blocos Zuza Miranda e Thais e Bacalhau do Batata até 13h
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/02/2015

18/02/2015

DIJOR

28/01/2015

29/01/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/01/2015

2.735,97

743,40

95,00

3.574,37

DIGER

16/01/2015

2.416,76

265,50

190,00

2.872,26

30/01/2015

DIGER

16/01/2015

-

1.036,35

28/01/2015

29/01/2015

DIPRE

16/01/2015

3.334,38

386,37

95,00

3.815,75

26/01/2015

27/01/2015

DIGER

19/01/2015

1.796,99

401,85

190,00

2.388,84

Relatório Carnaval Salvador 2015
Dia 12/02/2015 – Quinta-feira
07:30 Retirada dos equipamentos na empresa
09:00 Vôo para Salvador
12:00 Chegada em Salvador
13:00 Check'in no Hotel
13:30 Almoço
16:00 Fizemos uma matéria sobre a expectativa para o carnaval (imagens, sonoras, passagem,
off)
22:00 Gravamos a coletiva com a presença do prefeito
23:00 A repórter da Agência Brasil que fazia parte da equipe sofreu um acidente e tivemos que
acompanhá-la no atendimento médico
01:00 Retornamos para o hotel

LION ARTHUR
JULIO
0076/2015
FERNANDES DA
SILVA

Empregado

Dia 13/02/2015- Sexta-feira
08:00 Saímos do hotel
09:00 Terminamos a matéria da noite anterior (gravamos sonoras, passagem, off)
11:30 Retiramos as credenciais do carnaval
12:00 Almoço
13:00 Fizemos uma matéria sobre o segundo dia de carnaval e sobre o trio de Dodô e Osmar
20:00 Voltamos para o hotel
Dia 14/02/2015 - Sábado
10:00 Gravamos off e mandamos para a TV
13:00 Cobrimos o carnaval no circuito Campo Grande
19:00 Almoço
20:00 Retornamos para o hotel
Dia 15/02/2015 - Domingo
09:00 Saímos do hotel e fomos para o Pelourinho
10:00 Cobertura dos preparativos do bloco dos "Filhos de Gandhi"
13:00 Almoço
14:00 Acompanhamos o desfile do bloco "Filhos de Gandhi" e de outros blocos Afro no circuito
Campo Grande
21:00 Retornamos para o hotel

0077/2015

PAULO
HENRIQUE
DUARTE DE
MOURA

WENDER
0078/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Empregado

Dia 16/02/2015 - Segunda-feira
Realizar vistoria na Rádio FM de Corumbá/MS, operada pela Marinha, para avaliar a correção
das irregularidades encontradas pela ANATEL, que diferem do Projeto de Instalação
apresentado ao Ministério das Comunicações.
- Juntamente com a Tenente Taciana Amarilo do Comando do 6º Distrito Naval e dois
operadores da rádio foram feitas duas visitas, sendo a primeira no local onde estão os
transmissores da rádio e a torre de trasmissão e a segunda no estúdio.
- Na visita aos transmissores foi levantado qual o valor de potência ele se encontrava no
momento, o valor do azimute das antenas de transmissão, as coordenadas geográficas e por
fim foram feitas algumas fotos da estação transmissora.
- Na visita ao estúdio foi checado o endereço no qual se encontra e foram tiradas algumas fotos
do estúdio montado pela Marinha.
26/01 – Saída de Brasília/DF às 8h. Chegada em Belo Horizonte/MG por volta das 19h30.
27/01 – Chegada à estação de Belo Horizonte/MG às 9h30. Ao chegar constatei que a estação
estava fora do ar devido a problema em um dos encoders Ateme. Durante o trabalho a sinal da
estação foi recuperado e foram testados todos os demais equipamentos da das cadeias de
transmissão 1 e 2, sendo que foi instalado o encoder 1seg levado de Brasília/DF. Foram
refeitas as configurações de transmissão dos sinais da estação. O trabalho do dia foi encerrado
por volta das 19h.
28/01 – Chegada à estação de Belo Horizonte/MG às 8h30. Os sinais do ar foram verificados e
constatou-se que estavam normais. Após realizar medidas e constatar que estabilizador da
estação não estava operando conforme previsto, o mesmo foi colocado em modo “by-pass”. O
trabalho na estação de Belo Horizonte/MG encerrou-se por volta das 10h30. Saída de Belo
Horizonte/MG às 10h30 e chegada em Uberlândia/MG por volta das 19h.
29/01 – Chegada à estação de Uberlândia/MG às 10h, foi verificado que o sinal estava no ar,
entretanto com potência reduzida para 80 Watts. Constatou-se problema em um dos módulos
de potência do Transmissor. Este módulo foi recuperado com a troca de transistor e com isso o
transmissor passou a operar com potencia de 500 Watts. Observa-se que esta potencia ainda
é reduzida em relação à máxima potencia do TX mas para a circunstancia foi a máxima
potencia obtida. Será necessário realizar novo trabalho de manutenção no TX com a presença
de técnicos de seu fabricante. Assim a estação ficou no ar com uma cadeia de transmissão. O
trabalho foi encerrado por volta das 18h.
30/01 – Retorno para Brasília/DF com chegada por volta das 16h.

-

1.036,35

Observação:
Prestação de contas entregue fora do prazo estipulado na Resolução 276, em virtude do
empregado estar constantemente viajando para atender emergências com manutenção técnica
em equipamentos das estações da EBC, não tendo tempo suficiente para entregar relatórios.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
28/01/2015:
20h14 - Embarque para Porto Alegre.(GOL1818)
22h58 - Desembarque em Porto Alegre
29/01/2015:

0079/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

12h00- Almoço com o Secretário de Comunicação do Governo do Rio Grande do Sul, Cleber
Benvegnú e a Presidente da Fundação Piratini, Isara Marques. Participaram o Diretor Vice
Presidente Sylvio Andrade e o Assessor da Presidência Luis Henrique dos Anjos, em Porto
Alegre RS. Foi reafirmada pelos representantes do novo Governo do RS a intenção de
prosseguir com a parceria, mantendo a integração da TVE Gaúcha à Rede Nacional de
Comunicação Pública.
14:30- Reunião com a Presidente da Fundação Piratini, Isara Marques, e demais diretores na
sede da entidade. Participaram o Diretor Vice Presidente Sylvio Andrade e o Assessor da
Presidência Luis Henrique dos Anjos. Foram encaminhados assuntos relacionados ao Termo
de Parceria, que vence em outubro de 2016.

17h40- Embarque para Brasília. (GOL 1819)
20h04- Desembarque em Brasília

O Gerente Regional Igor Melo Nascimento foi a sede da EBC em Brasilia, representando a
Superintendente Regional Rio, Joice Pacheco, na reunião da DIREX sobre a " Finalização do
Plano Estratégico da EBC, conforme a agenda da SECEX a seguir:
2a. feira - 26/janeiro/2015
Das 14:30h às 18:30h - Foi sobre a aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos
objetivos estratégicos.

0080/2015

IGOR MELO DO
NASCIMENTO

Empregado

3a. feira - 27/janeiro/2015
Das 14:30h às 18:30h - Foi sobre a aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos e
revisão da linha do tempo.
Após término da reunião o empregado retornou para o Rio de Janeiro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/01/2015

30/01/2015

DIGEL

27/01/2015

28/01/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/01/2015

3.334,37

557,08

285,00

4.176,45

DINES

19/01/2015

503,49

401,85

190,00

1.095,34

28/01/2015

DIJOR

19/01/2015

-

401,85

190,00

591,85

26/01/2015

27/01/2015

DIGER

19/01/2015

2.269,80

401,85

190,00

2.861,65

04/02/2015

14/02/2015

DIJOR

19/01/2015

401,29

1.103,30

190,00

1.694,59

29/01/2015

30/01/2015

DIPRE

20/01/2015

1.754,88

239,70

190,00

2.184,58

O Diretor Vice - Presidente de Gestão e Relacionamento, participou das reuniões conforme
descrito:
- Dia 28/01/2015: Embarcou para Porto Alegre a noite;
- Dia 29/01/2015:
12h00 - Reunião com o Secretário de Comunicação do Governo do Rio Grande do Sul, Cleber
Benvegnú, em Porto Alegre/RS;

SYLVIO ROMULO
0081/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

14h30 - Reunião com o Secretário de Comunicação do Governo do Rio Grande do Sul, Cleber
Benvegnú e a Presidenta da Fundação Piratini, Isara Marques; Endereço: Fundação PiratiniTVE - Rua Corrêa Lima, 2118 - Santa Tereza - Porto Alegre/RS;
18h – Embarque para Rio de Janeiro;
- Dia 30/1/2015:
Manhã: Reunião com a Conselheira da ACERP – Yacyra Peixoto (CONSEAD ACERP);
17h: Embarque para Brasília/DF.

27/01 - 16:00
Reuniu-se com Bernardo Ramalho, Diretor do Núcleo Nordeste da TV Esporte Interativo para
renovação de sublicenciamento em TV aberta de jogos da Série C de 2015. Temos um
contrato de R$ 1.200 milhão que foi negociado o ano passado em que sublicenciamos direitos
de arena de 50 jogos da série C para serem exibidos na TV Esporte Interativo. A intenção é
renovar o mesmo contrato para 2015.

MAURICIO
0082/2015 CAPASCIUTTI DE
OLIVEIRA

FLORESTAN
0083/2015 FERNANDES
JÚNIOR

0084/2015

RENATO FAVILLA
LUCCA DE PAULA

Empregado

28/01 - 12:30
Reuniu-se com Fabrício Gomes - Gerente de Mídias da Petrobrás, acompanhado do Gerente
de Negócios da unidade do Rio de Janeiro Antonio Rendel, para colher informações do
programa de incentivo BR Premmia que estimula, via política comercial, o consumo de seus
produtos sem renúncia financeira. O mesmo modelo de incentivo, com base em política
comercial, está sendo estudado para ser implantado sob a forma de desconto especial a
agências de publicidade privadas que querem investir na publicidade institucional da TV Brasil.

Reunião DIREX:
O gerente executivo de jornalismo da EBC-SP viajou para Brasília nos dia 26/01/2015 a
27/01/2015 para atender convocação para reunião da DIREX, no dia 26 e, no dia 27, ele
apresentou o programa Espaço Público à noite.
Ele entrevistou o jornalista e escritor Marcelo Godoy. No programa foi discutido sobre a
ditadura no Brasil.
Empregado

Relatório do Viajante:
Participei da reunião da DIREX no dia 26/01/15.
Entrevistei no programa Espaço Público desta terça-feira, 27/01/15, o jornalista Marcelo Godoy,
autor do livro “A Casa da Vovó”, que relata detalhes dos crimes praticados pelo Destacamento
de Operações e Informações do Centro de Operações e Defesa Interna (DOI-Codi), órgão de
inteligência e repressão subordinado ao Exército brasileiro.
Retornei para São Paulo no dia 28/01/15 pela manhã.
Finalização do planejamento estratégico.
DIA 26/01
12h55 - vôo SDU/BSB
15h - táxi aeroporto - emissora
15h30 às 19h30h - Reunião DIREX - Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos
objetivos estratégicos.
20h30 - jantar com Bicudo
22h - hotel

Empregado
DIA 27/01
9h30 às 12h30 - Reunião SUSUP - Planejamento Estratégico
13h - Almoço com Bicudo
14h às 18h30 - Reunião DIREX - Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos e
revisão da linha do tempo.
19h - táxi emissora - aeroporto
20h23 - vôo BSB/SDU
O repórter André Richter, da Agência Brasil, foi realizar a cobertura jornalística dos
depoimentos dos denunciados pela Justiça Federal na Operação Lava Jato.
Durante o período de 02/02 a 13/02/15, a Justiça Federal começou a ouvir os depoimentos
dos acusados.
A Operação Lava Jato é o nome de uma investigação da Polícia Federal para apurar os crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e o esquema
de cartel das empreiteiras em obras da Petrobrás.
O repórter chegou a Curitiba na manhã do dia 04, seguindo imediatamente para a cobertura do
evento, e retornou na manhã do dia 14, em função do horário dos voos que partem de Curitiba
com destino a Brasília.
A viagem se iniciou no dia 04/02 e se estendeu até o dia 14/02, sábado, em função da pauta
dos interrogatórios – do dia 02/02 a 13/02/2015.

ANDRÉ LUIZ
RICHTER
0085/2015
SULZBECK
SALGADO

04/02
Manhã - Embarque para Curitiba
Tarde - Entrevista com advogados e acompanhamento das audiências das testemunhas dos
réus da Operação Lava Jato. Local: Sede da Justiça Federal em Curitiba
Empregado
05/02 - Entrevista coletiva com delegados e advogados dos presos na nona fase da Operação
Lava Jato. Local: Superintendência da Polícia Federal em Curitiba
06/02 - Entrevista com advogados e acompanhamento dos desdobramentos da operação;
Local: Superintendência da Polícia Federal em Curitiba
07/02 - Acompanhamento das decisões proferidas pela Justiça Federal que foram
disponibilizadas na internet. Local. Hotel
08/02 - Apuração sobre a agenda das audiências previstas para a semana. Local; Hotel.
09/02 - Entrevistas com advogados dos presos na nona fase da Operação Lava Jato. Local:
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
10/02 - Entrevistas com advogados dos presos na nona fase da Operação Lava Jato e
acompanhamento das audiências das testemunhas dos réus nos processos. Local:
Superintendência da Polícia Federal e sede da Justiça Federal em Curitiba.
11/02 - Acompanhamento das audiências das testemunhas dos réus
Após o recebimento da Notificação nº 1.884.752/2014 da 7ª Vara de Trabalho de Curitiba, com
a audiência marcada para o dia 30.01.2015 às 11h, o empregado Alberto Pierre Viegas
Dornelles foi designado por esta Procuradoria Jurídica, na qualidade de advogado
representante da EBC, para acompanhar o caso. Tratou-se da audiência inaugural da ação
trabalhista movida pela Sr.ª Lúcia de Fátima Norcio contra esta Empresa Brasil de
Comunicação e que tem como referência o processo CNJ: 0001232 64.2014.5.09.0007.

ALBERTO PIERRE
0088/2015 VIEGAS
DORNELLES

Empregado

O advogado embarcou no vôo JJ 3887, no dia 29/01/2015, chegou ao hotel CARAVELLE por
volta de 14h e dirigiu-se em seguida ao prédio da Justiça do Trabalho de Curitiba/PR, onde
realizou o cadastro da EBC junto ao Tribunal, para futuro recebimento de intimações
processuais.
No mesmo local, com o auxílio dos servidores, realizou o envio eletrônico da documentação da
Empresa (Procurações, Carta de Preposto e Leis Específicas).
No dia 30/01/2015, por volta das 11h, foi realizada a audiência inaugural, tendo o acompanhado
o preposto Sr. Luiz Fernando Prado Fraga, ficando ciente de que a próxima audiência, de
instrução, será no dia 15/07/2015, às 15h.
Encerradas as atividades, retornou ao aeroporto e embarcou no vôo G3 1905 de volta às
15h19 desembarcando em Brasília às 17h07.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/01/2015

30/01/2015

DIPRE

26/01/2015

27/01/2015

26/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/01/2015

1.754,88

200,60

190,00

2.145,48

DIGER

20/01/2015

1.655,88

380,70

190,00

2.226,58

27/01/2015

DIJOR

20/01/2015

352,84

267,90

190,00

810,74

26/01/2015

27/01/2015

DIGEL

21/01/2015

1.490,88

401,85

190,00

2.082,73

28/01/2015

28/01/2015

DIPRO

21/01/2015

1.045,68

126,90

95,00

1.267,58

Conforme o memorando nº 007/2015/DIJOR/ADM, o empregado Luiz Fernando Prado Fraga
foi designado preposto para audiência trabalhista movida pela Sr.ª Lúcia de Fátima Norcio
contra esta Empresa Brasil de Comunicação e, que tem como referência o processo CNJ:
0001232 64.2014.5.09.0007.
A audiência inaugural ocorreu no dia 30/01/2015 às 11h na 7ª Vara do Trabalho de Curitiba,
localizada na Avenida Vicente Machado 400 6º Piso - Centro.

0089/2015

LUIZ FERNANDO
PRADO FRAGA

Empregado

Na ocasião desta audiência compareceu acompanhado do advogado indicado pela
Procuradoria Jurídica da EBC para acompanhar a matéria, o Dr. Alberto Viegas Dornelles.
O preposto Sr. Luiz Fernando Prado Fraga, ficou ciente de que a próxima audiência, de
instrução, será no dia 15/07/2015, às 15h.
Encerradas as atividades, retornou ao aeroporto no dia 30/01/2015 e embarcou no vôo G3
1905 de volta às 15h19, desembarcando em Brasília às 17h07.

O empregado participou da 1ª reunião do Módulo de Mercado 2015 do Fórum do Sistema
Brasileiro de Televisão Digital. A reunião aconteceu no dia 27/Janeiro/2015 (Terça-feira) às
10:30h na sede do Fórum SBTVD.
Devido ao horário de início das atividades na manhã do dia 27/01 foi necessário o embarque
na noite do dia 26/01.

NILSON
0090/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Relatório da reunião:
Na reunião módulo de mercado foi discutido, em essência, o papel do Fórum SBTVD, dado o
atual processo organizado pela Anatel e Minicom, no qual, institucionalmente, o Fórum tem
perdido sua função primaz de criação de orientação sobre as diretrizes a serem seguidas na
formulação de politicas para a TV Digital.
Decidiu-se que esse posicionamento será levado ao Conselho Deliberativo,na reunião do dia 09
de fevereiro de 2015, sugerindo-se que se adote uma ação política junto às autoridades do
governo federal, primeiramente o
Minicom e, num segundo momento a Casa Civil da Presidência da República com objetivo de
restabelecer o Comitê de Desenvolvimento do SBTVD (Decreto 5.820/2006), composto por
ministros, de modo a a legitimar as ações do Fórum, conforme originalmente proposto, quando
de sua criação.
Também se pautou a possibilidade de se voltar a cobrar que os celulares tenham a TV digital
(one seg), de fábrica. Houve consenso geral dos presentes, contudo não estava presente o
representante da rede Globo.

A Gerente Executiva de Jornalismo – RJ, Regina Célia, viajou a Brasília, atendendo convocação
da DIREX e participou da Finalização do Plano Estratégicos da EBC – EBC 2022 nos dias 26 e
27/01/2015.

0091/2015

REGINA CÉLIA
MACIEL LOPES

JOSÉ ROBERTO
0092/2015 BARBOSA
GARCEZ

Empregado

Empregado

RELATÓRIO:
Dia 26/01/2015 embarque para Brasília às 07:24h com chegada às 09:08h.
Dia 26/01 - das 14:30h às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos
Dia 27/01 - das 14:30h às 18:30h
Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos
Revisão da linha do tempo.
Às 20:33h embarque para o Rio de Janeiro com chegada às 21:59h.
O gerente executivo de rede José Roberto Garcez participou da reunião da Diretoria Executiva
que ocorreu nos dias 26 e 27, o intuito dessa reunião foi analisar os objetivos estratégicos da
EBC para os próximos oito anos.
O convidado Arthur William participou da gravação de episódio do Programa "Ver TV", sobre o
desligamento do sinal analógico e o contexto da TV Digital no Brasil, gravação esta que
aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 28 de janeiro (quarta-feira) das 17h às 18h30.
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito do desligamento do sinal analógico, da
implantação do sistema digital de TV, do leilão da faixa de 700 mhz e dos impactos decorrentes
desta mudança no consumo e produção de televisão no Brasil.

ARTHUR WILLIAM
0093/2015 CARDOSO
SANTOS

Arthur William é técnico em eletrônica (CEFET-RJ), pós-graduado em TV Digital/Novas Mídias
(UFF) e mestrando em Educação, Cultura e Comunicação (UERJ). Trabalhou na TV Brasil, na
Rádio MEC e no Portal EBC como jornalista multimídia e coordenou a área de Cultura Digital na
Secretaria Municipal de Cultura de Duque de Caxias. Atualmente atua na área de inovação da
ACERP/TV Escola/Canal da Cidadania e dá aulas de mídias sociais para sindicatos e
comunicadores populares de todo o Brasil pelo Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC).
Também ministra aulas de Comunicação Comunitária, Web Rádio, webwriting e mídias sociais.
Convidado

Contribuiu muito com uma visão social do desligamento do sinal analógico, sobretudo por sua
experiência com militância em rádios comunitárias e comitês de democratização da mídia, além
dos próprios conhecimentos técnicos oriundos de sua formação. Pôde falar com propriedade
sobre a questão da representatividade e do uso comunitário do sinal digital nas diversas regiões
do país.
RELATÓRIO DO VIAJANTE
O convidado perdeu o vôo Avianca O6 6035 das 13h, e chegou no vôo de 14h20. Para o
retorno, o convidado utilizou a passagem comprada, vôo Avianca O66032, das 21h30.
No dia da gravação, o convidado Arthur William nos enviou o seguinte email:
De: "arthur william" <arthurwilliam@arthurwilliam.com.br>
Para: "Aline de Oliveira Penna" <aline.penna@ebc.com.br>
Cc: "Vitor Chambon" <vitor.chambon@ebc.com.br>, "Renato Fanti de Araújo"
<renato.fanti@ebc.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015 12:53:32
Assunto: Re: Fwd: CONFIRMAÇÃO AVIANCA - Arthur William Santos - SDU/CGH/SDU DIA
28/01/2015
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AV nº

Viajante

Tipo

SIMONE
0094/2015 GABRIELA
SANTOS ABADIO

Empregado

WILSON
0095/2015 BOTELHO
TEIXEIRA

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATORIO DE VIAGEM
11.02.15 – QUARTA-FEIRA
11H – EMBARQUE PARA SALVADOR
14H – CHEGADA EM SALVADOR
IDA PARA O HOTEL VILLA ROMANA COM OS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE,GOSTARIA
DE FRISAR O PEDIDO DE REAJUSTE NA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, PAGUEI
R$ 98,00( NOVENTA E OITO REAIS DO AEROPORTO ATÉ A BARRA) PORTANTO O VALOR
PAGO PELA EMPRESA NÃO COBRE OS VALORES GASTOS COM LOCOMOÇÃO, ENVIO
NOTA FISCAL DO TAXISTA.
18H30 – IDA ATÉ A TVE PARA RECEPÇÃO DOS CARROS VINDOS POR TERRA, PARA
ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE TRANSMISSAO NO PATIO DA EMISSORA.COMO
NÃO HAVIA ELETRICISTA NO LOCAL NESTE HORARIO NÃO LIGAMOS O CARRO.
12.02.15 – QUINTA-FEIRA
08H – IDA PARA A TVE PARA ENERGIZAR E LIGAR O CARRO DE TRANSMISSÃO,
EXECUÇÃO DE TESTES, PASSAGEM DE CABOS, SUBIDA DE SINAL ,REUNIÃO COM O
CHEFE DE REPORTAGEM DA EMISSORA PARA DETALHES DA PROGRAMAÇÃO DO
CARNAVAL.
09H30 – IDA ATÉ A TRANSALVADOR PEGAR CREDENCIAIS DE CARROS
15HS – REUNIÃO COM REPORTER PARA ENTRADA AO VIVO NO RBN NA ABERTURA DO
CARNAVAL
18HS – GERAÇÃO DE MATERIAL GRAVADO PELA REPÓRTER
21H – ENTRADA AO VIVO DO REPÓRTER DA TVE NO REPÓRTER BRASIL NOITE, SOB A
MINHA COORDENAÇÃO COM BRASILIA
22H – GERAÇÃO DE MATERIAL PARA O REPORTER BRASIL TARDE
22H30 – FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
13.02.15 – SEXTA-FEIRA
8HS – SAIDA DO HOTEL
9HS – IDA PARA A TVE, SUBIDA DE SINAL
GERAÇÃO DE MATERIAL DA REPÓRTER
ESPERA DE MAIS GRAVAÇÕES PARA GERAÇÃO
10H30 – IDA ATÉ A PREFEITURA DE SALVADOR PARA PEGAR CREDENCIAIS DA EQUIPE
17HS – MOTOBOY DA TVE É ACIONADO PARA BUSCAR MATERIAL COM A REPÓRTER
18H – GERAÇÃO DE NATERIAL DA REPÓRTER PARA O RBN
21H- ENTRADA DE REPÓRTER DA TVE PARA O RBN SOB A MINHA COORDENAÇÃOCOM
BRASILIA
22H30 – FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
14.02.15 – SÁBADO
10HS – SAÍDA DO HOTEL
11H – SUBIDA DE SINAL
11/02 - Quarta-feira
.11h50 embarque no aeroporto de Brasília
.12h50 chegada em Salvador. horário local
.14h18 entrada no hotel,
12/02 - Quinta-feira
09h00 saida do hotel, para Tve
09h50 chegada na Tve para montagem equipamentos, as 11h00 estava tudo pronto.
18h00 fizemos a primeira geração para Brasilia
18h37 termino da geração confirmada com Sr. Eduardo.
21h30 saimos da Tve em direção ao Hotel esperamos para fazer outra geração mas foi
cancelada
22h05 chegada ao Hotel par descanso.
13/02 - Sexta-feira
.09h00 Saída do hotel, ida para a Tve
.09h17 chegada na Tve.
.10h00 Geração material com duração 20min. tudo ok confirmado com Jeferson.
. 13h00 pausa para almoço
. 14h00 retorno unidade movel
. 18h30 inicio geração
. 19h00 termino de geração confirmado com Sr Eduardo.
. 21h10 saimos da Tv encerramos com entrada de um Link no Jornal
. 21h50 chegamos no Hotel
14/02 - Sabado
.13h30 Saída do hotel para Tve
.13h45 chegada na Tve ligado os equipamentos
.16h00 inicio geração
.16h05 termino da geração
.18h05 inicio da geração com duração 32min. aprovado por Rogério
.20h45 saida da Tve
.21h15 chegada ao hotel
15/02 -Domingo
11h45 - saida do hotel para Tve
12h05 - chegada na Tve
19h25 - inicio da gerção
20h05 - termino da geração confirmado com sr. Henrique
20h25 - saida da Tve
20h45 - chegada no hotel
16/02 Segunda - Feira
12h00 - saida do hotel
Relatório de viagem da equipe do Caminhos da Reportagem à Aimorés-MG.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/02/2015

18/02/2015

DIGER

11/02/2015

18/02/2015

28/01/2015

28/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/01/2015

1.789,91

1.593,00

190,00

3.572,91

DIGER

21/01/2015

1.789,90

849,60

190,00

2.829,50

31/01/2015

DIJOR

21/01/2015

1.841,45

619,50

95,00

2.555,95

31/01/2015

DIJOR

21/01/2015

1.841,45

619,50

95,00

2.555,95

Equipe:
Flávia Peixoto - Reporter
André Rodrigo - Cinegrafista
Edivan Viana - Auxiliar

FLÁVIA PEIXOTO
0096/2015 CARDOSO DE
BARROS

28/02
- Saida de Brasilia para Belo Horizonte- Governador Valadares-MG, lá nos encontramos com o
motorista da localiza e seguimos para Aimorés-MG.
- gravação de Imagens de apoio.
Empregado

29/02
- Gravações de imagens e sonoras na Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra.
30/02
- Gravação com produtores rurais que participam do projeto Olhos D'Água.
- Imagens de apoio na cidade de Aimorés-MG.
- Saída de |Aimorés-MG para vitória-ES.
31/02
- Saímos de vitória com destino à Brasilia.
- Entrega dos equipamentos da viagem na sede da EBC.
Relatório de viagem da equipe do Caminhos da Reportagem à Aimorés-MG.
Equipe:
Flávia Peixoto - Reporter
André Rodrigo - Cinegrafista
Edivan Viana - Auxiliar
28/02
- Saida de Brasilia para Belo Horizonte- Governador Valadares-MG, lá nos encontramos com o
motorista da localiza e seguimos para Aimorés-MG.
- gravação de Imagens de apoio.

0097/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

29/02
- Gravações de imagens e sonoras na Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra.
30/02
- Gravação com produtores rurais que participam do projeto Olhos D'Água.
- Imagens de apoio na cidade de Aimorés-MG.
- Saída de |Aimorés-MG para vitória-ES.
31/02
- Saímos de vitória com destino à Brasilia.
- Entrega dos equipamentos da viagem na sede da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/01/2015

31/01/2015

DIJOR

11/02/2015

18/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/01/2015

1.841,45

619,50

95,00

2.555,95

DIGER

21/01/2015

1.789,90

849,60

190,00

2.829,50

DIGER

21/01/2015

2.098,05

849,60

190,00

3.137,65

Relatório de viagem da equipe do Caminhos da Reportagem à Aimorés-MG.
Equipe:
Flávia Peixoto - Reporter
André Rodrigo - Cinegrafista
Edivan Viana - Auxiliar

28/02
- Saida de Brasilia para Belo Horizonte- Governador Valadares-MG, lá nos encontramos com o
motorista da localiza e seguimos para Aimorés-MG.
- gravação de Imagens de apoio.

EDIVAN DO
0098/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

29/02
- Gravações de imagens e sonoras na Fazenda Bulcão, sede do Instituto Terra.

30/02
- Gravação com produtores rurais que participam do projeto Olhos D'Água.
- Imagens de apoio na cidade de Aimorés-MG.
- Saída de |Aimorés-MG para vitória-ES.

31/02
- Saímos de vitória com destino à Brasilia.
- Entrega dos equipamentos da viagem na sede da EBC.

0099/2015

GLAUCIO
FERNANDO
BESERRA
PINHEIRO

Empregado

Dia 11/02/2015 - Quarta-feira
11:00 - Chegada no Aeroporto
11:30 - Embarque para Salvador
13:50 - Chegada a Salvador
15:20 - Chegada no Hotel
A Unidade móvel de Up-Link 6137 chegou na TVE-Salvador por volta das 18 horas
Horas à disposição da empresa: 4:20
Dia 12/02/2015 - Quinta-feira
09:00 - Saída do Hotel
09:40 - Chegada na TVE, iniciada montagem; passados 2 cabos para captação de sinais
provenientes da TVE; ligada a U.M na Rede Elétrica da TVE; instalado um XDCAM para realizar
o downconverter do sinal da TVE (HD); instalado um card reader para para geração de material
próprio da EBC; ligada saída do card reader em um desembedder de áudio para controle
individual dos canais de áudio através de uma mesa shure; ajustados parâmetros dos
equipamentos para realizar o enlace via satélite, frequência PR.
11:00 - Término da montagem, fechado sinal com a Star-One (Embratel) e mantido
equipamento ligado para as gerações durante o dia.
22:40 - Desligados os equipamentos e saída da TVE.
23:05 - Chegada no Hotel.
Horas à disposição da empresa: 14:05
Dia 13/02/2015 - Sexta-feira
09:00 - Saída do Hotel
09:15 - Chegada na TVE, ligados equipamentos para as gerações.
22:10 - Desligados os equipamentos e saída da TVE.
22:40 - Chegada no Hotel.
Horas à disposição da empresa: 13:40
Dia 14/02/2015 - Sábado
13:30 - Saída do Hotel
13:45 - Chegada na TVE, ligados equipamentos para as gerações.
21:45 - Desligados os equipamentos e saída da TVE.
22:15 - Chegada no Hotel.
Horas à disposição da empresa: 08:45
Dia 15/02/2015 - Domingo
11:45 - Saída do Hotel.
12:05 - Chegada na TVE, ligados os equipamentos para as gerações.
21:20 - Desligados os equipamentos e saída da TVE.
21:40 - Chegada no Hotel.
Horas à disposição da empresa: 09:55
Dia 16/02/2015 - Segunda-feira
DIA 11/02 - QUARTA-FEIRA
13:40 - CHEGADA A RECIFE;
15:00 - CHEGADA AO HOTEL;
16:00 - CHECAGEM DO LOCAL DA TRANSMISSÃO DO GALO DA MADRUGADA;
17:00 - CHECAGEM DO LOCAL DE TRANSMISSÃO EM OLINDA;
18:00 - CHECAGEM TRANSMISSÃO NO MARCO ZERO, BAIRRO DO RECIFE;
19:00 - CHEGADA AO HOTEL.
DIA 12/02 - QUINTA-FEIRA
8:00 - SAÍDA DO HOTEL
10:00 - CHEGADA A AVENIDA SUL PARA TESTES DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE.
12:00 - CHECAGEM E INSPEÇÃO DO LOCALA DE TRANSMISSÃO EM OLINDA.
14:00 - VOLTA PARA O RECIFE;
15:00 - CHEGADA NO HOTEL EM RECIFE;

0100/2015

FILIPY BORGES
PARENTE

Empregado

DIA 13/02 - SEXTA-FEIRA
8:00 - SAÍDA DO HOTEL;
10:00 - CHEGA A AVENIDA SUL PARA POSICIONAMENTO DO CARRO DE UP-LINK;
12:00 - TESTES COM SISTEM EM BRASÍLIA/EMBRATEL;
14:00 - FINAL DOS TESTES;
15:00 - DESLOCAMENTO ATÉ OLINDA PARA MAIS TESTES DE TRANSMISSÃO COM O
SISTEMA EM BRASÍLIA;
19:00 VOLTA PARA O HOTEL EM RECIFE;
DIA 14/02 - SÁBADO
06:00 - SAÍDA HOTEL
07:00 - CHEGA A AVENIDA SUL
09:00 - TESTES DE TRANSMISSÃO EMBRATEL/SISTEMA BRASÍLIA;
10:00 - COMEÇO DOS FLASHES GALO DA MADRUGADA;
11:20 - FLASH NO JORNAL REPÓRTER BRASIL TARDE (GALO DA MADRUGADA) COM A
REPÓRTER MANUELA CASTRO;
12:00 às 15:00 - FLASH NA PROGRAMAÇÃO (GALO DA MADRUGADA) COM A REPÓRTER
MANUELA CASTRO;
16:00 - GERAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE O GALO DA MADRUGADA
18:00 - DESLOCAMENTO DA EQUIPE E CARROS PARA OLINDA;
19:00 - CHEGADA A OLINDA, POSICIONAMENTO E TESTES DE TRANSMISSÃO;
22:00 - CHEGADA AO HOTEL EM RECIFE;
DIA 15/02 - DOMINGO
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/02/2015

18/02/2015

DIGER

11/02/2015

18/02/2015

04/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/01/2015

2.356,47

849,60

190,00

3.396,07

DIGER

21/01/2015

2.356,47

849,60

190,00

3.396,07

16/02/2015

DIGER

21/01/2015

1.499,46

2.157,30

190,00

3.846,76

26/01/2015

28/01/2015

DIGER

22/01/2015

1.771,38

802,75

190,00

2.764,13

01/02/2015

01/02/2015

DINES

22/01/2015

799,52

-

-

Dia 11/02/2015 saida de Brasilia as 12:02hs, chegada em Recife as 14:36hs, indo para o hotel
Marante para fazer as acomodações, saindo a tarde para verificar o local de onde os links
seriam realizado no Marco Zero.
Dia 12/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para verificar os locais aonde os links foram feitos,
Marco Zero, Galo da Madrugada e Olinda, geração de material para o jornalismo no fim da
tarde, retorno para o hotel por volta da 18:00hs.
Dia 13/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para um link do jornalismo no galo da madrugada
(ponte), geração de material para o jornalismo no fim da tarde, retorno para o hotel por volta da
19:30hs.
Dia 14/02/2015, saída do hotel as 06:00hs para a concentração do galo da madrugada,
entradas de link para a programação durante todo o dia, a noite geração de material para o
jornalismo, depois levamos o carro para Olinda fechando o sinal e deixando tudo pronto para o
dia seguinte, retorno para o hotel por volta da 22:0hs.

0101/2015 UILDO DE SA

Empregado

Dia 15/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 19:00hs.
Dia 16/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel per volta das 19:00hs
Dia 17/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 19:00hs.
Dia 18/02/2015, saída do hotel as 08:00hs para Olinda, recolhimento de todo material do link,
geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 13:00hs. Retorno
para Brasília, saída de Recife as 15:45hs, chegada a Brasília as 19:05hs.

Relatório de viagem de Cláudio Romeu Bello de Lima, matricula (13804-5)
Dia 11/02/2015 saida de Brasilia as 12:02hs, chegada em Recife as 14:36hs, indo para o hotel
Marante para fazer as acomodações, saindo a tarde para verificar o local de onde os links
seriam realizado no Marco Zero.
Dia 12/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para verificar os locais aonde os links foram feitos,
Marco Zero, Galo da Madrugada e Olinda, geração de material para o jornalismo no fim da
tarde, retorno para o hotel por volta da 18:00hs.
Dia 13/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para um link do jornalismo no galo da madrugada
(ponte), geração de material para o jornalismo no fim da tarde, retorno para o hotel por volta da
19:30hs.

0102/2015

CLAUDIO ROMEU
BELLO DE LIMA

Dia 14/02/2015, saída do hotel as 06:00hs para a concentração do galo da madrugada,
entradas de link para a programação durante todo o dia, a noite geração de material para o
jornalismo, depois levamos o carro para Olinda fechando o sinal e deixando tudo pronto para o
dia seguinte, retorno para o hotel por volta da 22:0hs.
Empregado
Dia 15/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 19:00hs.
Dia 16/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel per volta das 19:00hs
Dia 17/02/2015, saída do hotel as 09:00hs para Olinda, com entrada de vários links durante
todo dia, geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 19:00hs.
Dia 18/02/2015, saída do hotel as 08:00hs para Olinda, recolhimento de todo material do link,
geração de material para o jornalismo e retorno para o hotel por volta das 13:00hs. Retorno
para Brasília, saída de Recife as 15:45hs, chegada a Brasília as 19:05hs.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

WENDER
0104/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

04/02 (quarta) – Chegada em Chapecó/SC por volta das 14h30. O carro locado foi pego por
volta das 15h30. Chegada à estação de RTV às 16h. Constatou-se que a estação estava fora
do ar, os disjuntores de entrada estavam desarmados. Como chovia muito no momento não
considerei adequado trabalhar religar os disjuntores. O trabalho do dia foi encerrado por volta
das 17h.
05/02 (quinta) – Chegada à estação de Chapecó/SC às 9h15. Ao pesquisar o problema
constatou-se que a ao ligar o transmissor os disjuntores do contêiner e sua alimentação
primária se desarmavam. Após testes concluí que o problema estava no conjunto da
alimentação do transmissor. Não foi possível fazer o reparo do transmissor e a estação
permaneceu fora do ar, sendo que será necessário a contratação de empresa para que seja
feito este reparo. Assim o trabalho na estação de Chapecó/SC encerrou-se por volta das 12h.
06/02 (sexta) – Chegada à estação de Caxias do Sul/RS às 9h30. Verificou-se que o sinal
estava no ar, entretanto com potência reduzida para 150 Watts. Constatou-se problema no
módulo de potência do transmissor, este módulo foi trocado por um módulo reserva e a
potencia foi restabelecida para 500 Watts. Ao analisar a situação geral do contêiner constatei
que uma das máquinas de ar-condicinado não estava funcionando e que a outra se estava
ventilando. Assim para evitar um sobre-aquecimento dentro do contêiner a potencia do TX foi
reduzida para 200 Watts. O sinal de satélite estava fechado, entretanto no limiar de recepção, e
em alguns momentos travava por instantes curtos. O trabalho foi encerrado por volta das
16h30.
07/02 (sábado) – Chegada à estação de Porto Alegre/RS às 9h. Verificou-se que o transmissor
estava com potência plena, entretanto sem sinal de áudio e vídeo no ar. Após averiguar
constatei que o problema estava no conjunto de multiplexadores que estava ativo. O sinal foi
testado e restabelecido no ar. O trabalho foi encerrado por volta das 21h30.
08/02 (domingo) – Chegada à estação de Porto Alegre/RS às 9h30. Foi realizado o
procedimento de manutenção básica no sistema, com complementação de água, verificação de
pressão, medição de energia elétrica e de consumo da estação. O trabalho foi encerrado por
volta das 14h.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
09/02 (segunda) – Chegada à estação de Pelotas/RS às 9h30. Constatou-se que a estação
estava fora do ar. Os dois moduladores da estação estavam sem funcionar, com as fontes
queimadas. Ao checar o contêiner verifiquei que apenas uma das máquinas de ar-condicionado
do sistema de refrigeração estava funcionando, sendo que as outras duas não ligavam. Diante
da circunstancia, não foi possível restabelecer o sinal da estação devido aos problemas
técnicos verificados. O trabalho foi encerrado por volta das 16h.
Ida à Brasília no dia 26 de Janeiro de 2015, para participar da Reunião da Diretoria Executiva,
que ocorrerá nos dias 26 e 27 de Janeiro, das 10h00 às 18h30.

MARCO ANTONIO
0105/2015 TAVARES
COELHO FILHO

0106/2015

CRISTIANO
MOURA LOPES

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 26 de Janeiro de 2015, ida à Brasília, onde participou da Reunião da Diretoria Executiva,
nos dias 26 e 27 de Janeiro, das 10h00 às 18h30, na sede da EBC local. Participou também de
reuniões c/ o Sr. Sylvio Andrade, Sr. Eduardo Castro e o Sr. Américo Martins, para tratar de
assuntos relacionados a Superintendência Regional São Paulo.
Retornou à São Paulo, no dia 28 de Janeiro, após o término das reuniões, no período da tarde.

O empregado foi removido por ofício de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ, da Coordenação
de Cinegrafia/Gerência de Produção e Conteúdo Jornalístico/Gerência Executiva de Conteúdo
e Serviços/Diretoria de Serviços, mantendo na mesma lotação.
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº941/2014, com vigência em
02/01/2015.
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799,52

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

01/02/2015

01/02/2015

DINES

22/01/2015

799,52

26/01/2015

27/01/2015

DICOP

22/01/2015

26/01/2015

27/01/2015

DICOP

02/02/2015

06/02/2015

23/01/2015

23/01/2015

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

Solicitação da passagem área para o filho do empregado Cristiano Moura Lopes que foi
removido de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ (AV-0106/2015), de acordo com a Portaria nº
941/2014.

0107/2015

NATÃ DE
OLIVEIRA LOPES

Colaborador

A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
5. ENCARGOS DA EMPRESA
5.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
5.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta
Norma, aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da
Empresa.

-

-

799,52

2.308,18

401,85

190,00

2.900,03

22/01/2015

2.393,87

401,85

190,00

2.985,72

DIJOR

22/01/2015

1.644,00

599,25

142,50

2.385,75

23/01/2015

DIJOR

22/01/2015

-

88,50

-

88,50

23/01/2015

DIJOR

22/01/2015

-

88,50

-

88,50

Obs: Consta nos dados funcionais do empregado que o filho Natã de Oliveira Lopes é seu
dependente legal.
No dia 26/01, após sua chegada pela manhã, o gerente participou da Reunião da Diretoria
Executiva, sobre a validação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos
estratégicos que aconteceu no Espaço cultural EBC, DF.

0108/2015

BRUNO PEREIRA
RASGA

Empregado

No dia 27/01, o gerente se reuniu com o Marketing para o alinhamento do atendimento as
pesquisas para o Museu da Imagem e do Som.
Além disso, houve reunião para aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos e a
Revisão da linha do tempo.
Na noite do dia 27/01, houve o retorno para o RJ.

A Gerente Executiva participou da Reunião da Diretoria Executiva, que ocorreu nos dias 26 e 27
de Janeiro, das 14h30min às 18h30min, em Brasília.

0109/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

Pauta da Reunião:
Aprovação do detalhamento dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos - dia 26/01
Aprovação do detalhamento dos projetos estratégicos e revisão da linha do tempo - dia 27/01
A passagem foi solicitada fora do prazo em razão de apenas na data de 22/01 ter sido
solicitada, pela SECEX, a presença da Sr ª Eliane Alves Fernandes na reunião da DIREX.

Programa: Caminhos da Reportagem.
Viajantes: Bianca Vasconcellos (repórter), Eduardo Viné Boldt (Cinegrafista) e Maurício A
Marcelo (auxiliar).
O programa Caminhos da Reportagem produziu matérias para: “Violência policial - uma guerra
sem herói” e, para isto, foi a Belém reconstituir uma chacina que aconteceu há dois meses, e
vitimou 11 pessoas, oficialmente. Os indícios mostram que a chacina foi motivada para vingar a
morte de um policial. Integrantes da CPI das milícias, têm indícios de que o policial participava
de grupos de extermínios na cidade. A equipe entrevistou testemunhas dos crimes, familiares
de vítimas, pessoas envolvidas na CPI das milícias, que possuem evidência da atuação desses
grupos de policiais nas periferias, além de outros especialistas essenciais para a compreensão
do caso.
Relatório do viajante:

BIANCA MARIA
0110/2015 MELLO DE
VASCONCELLOS

Empregado

02/02/2015 - manhã e tarde deslocamento de SP para Belém com escala em Brasília.
Chegamos no hotel por volta das 17 horas.
03/02/2015 - 10 horas da manhã entrevistas na Assembléia Legislativa de Belém. (relator da
CPI das Milícias + governador do Estado). À tarde, entrevista com as mães das vítimas da
chacina + Ouvidora Pública do Estado.
04/02/2015 - manhã na periferia onde morreram o policial militar e duas horas depois 11 jovens
em uma chacina anunciada nos celulares da população. Em Terra Fime e Guamá, ouvimos do
padre aos moradores, entre eles, uma das mães que mostrou na casa o que narrou no
depoimento do dia anterior. À tarde, imagens da cidade, na região das Docas e na Feira Ver O
Peso. Terminamos nossas gravações no começo da noite.
05/02/2015 - manhã : cobertura da manifestação das mães dos jovens vítimas da chacina de
Belém. Elas saíram da porta da Assembleia Legislativa e foram até o Ministério Público. À
tarde, tentamos entrevistar o Sargento Rocicley, uma das figuras chave da chacina, que
desmarcou a entrevista no último momento.
06/02/2015 - manhã: entrevista com o Sec. Seg. Púb do Estado do Pará, primeiro general do
Exército a ocupar o cargo. Depois da entrevista, aeroporto. Chegada em SP às 20:30.

Produziu material para o nossos telejornais Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter
Brasil Noite. É o município mais próximo que sedia uma represa do Paraíba do Sul.
Acompanhamos a situação dos níveis da água e conversamos com moradores e autoridades
locais. Também entramos ao vivo nos telejornais Repórter Rio e Repórter Brasil Tarde.

0111/2015

EUSEBIO GOMES
DE LIMA

Empregado

Relatório de viagem dia 23/01/2015.
Equipe composta por Mauricio almeida, Eusébio gomes e Vitor quaresma
6h(chegada da equipe e checagem de equipamento e saída da tv),
8h(parada para fazer imagens dos rios na estrada)
10h(chegada a Barra do Pirai, imagens da cidade, povo fala com moradores e imagens da
represa);
11h(posicionamento para fazer os vivos dos teles jornais RB e RR);
12h(vivo com secretario de águas);
13h( termino dos vivos);
13:30(mais imagens do rio);
14h(retorno para o rio de janeiro);
16h(chegada a emissora).

Produziu material para o nossos telejornais Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter
Brasil Noite. É o município mais próximo que sedia uma represa do Paraíba do Sul.
Acompanhamos a situação dos níveis da água e conversamos com moradores e autoridades
locais. Também entramos ao vivo nos telejornais Repórter Rio e Repórter Brasil Tarde.

VICTOR
0112/2015 ALBUQUERQUE
BORGES Q

Empregado

Relatório de viagem dia 23/01/2015.
Equipe composta por Mauricio almeida, Eusébio gomes e Vitor quaresma
6h(chegada da equipe e checagem de equipamento e saída da tv),
8h(parada para fazer imagens dos rios na estrada)
10h(chegada a Barra do Pirai, imagens da cidade, povo fala com moradores e imagens da
represa);
11h(posicionamento para fazer os vivos dos teles jornais RB e RR);
12h(vivo com secretario de águas);
13h( termino dos vivos);
13:30(mais imagens do rio);
14h(retorno para o rio de janeiro);
16h(chegada a emissora).
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/02/2015

06/02/2015

DIJOR

02/02/2015

06/02/2015

23/01/2015

23/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/01/2015

1.851,54

501,50

142,50

2.495,54

DIJOR

22/01/2015

1.851,54

501,50

142,50

2.495,54

23/01/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

88,50

23/01/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

88,50

Programa: Caminhos da Reportagem.
Viajantes: Bianca Vasconcellos (repórter), Eduardo Viné Boldt (Cinegrafista) e Maurício A
Marcelo (auxiliar).

0113/2015

EDUARDO VINÉ
BOLDT

Empregado

O programa Caminhos da Reportagem está produzindo matérias para: “Violência policial - uma
guerra sem herói” e, para isto, foi a Belém reconstituir uma chacina que aconteceu há dois
meses, e vitimou 11 pessoas, oficialmente. Os indícios mostram que a chacina foi motivada
para vingar a morte de um policial. Integrantes da CPI das milícias, têm indícios de que o
policial participava de grupos de extermínios na cidade. A equipe entrevistou testemunhas dos
crimes, familiares de vítimas, pessoas envolvidas na CPI das milícias, que possuem evidência
da atuação desses grupos de policiais nas periferias, além de outros especialistas essenciais
para a compreensão do caso.
Relatório do viajante:
02/02/2015 - A equipe saiu de São Paulo na manhã de Segunda-Feira. Fomos ao aeroporto
Congonhas, e nos deslocamos durante todo do dia até a cidade de Belém, no Pará. Chegamos
no hotel por volta das 17 horas.
03/02/2015 - Por volta das 10 horas da manhã fizemos a cobertura da prestação de contas do
Governador do estado do Pará na Assembléia Legislativa, além de realizar entrevistas com o
próprio governador e com o relator da CPI da Chacina de Belém. A tarde, entrevistamos as
mães das vítimas da chacina na Ouvidoria Pública do Estado. Encerramos nossas atividades
no começo da noite.
04/02/2015 - Pela manhã entrevistamos moradores e representantes de entidade de direitos
humanos nos bairros de Terra Fime e Guamá, local onde foram executados a maior parte dos
jovens mortos na chacina. Pela tarde, fizemos imagens pela cidade, na região das Docas e na
Feira Ver O Peso. Terminamos nossas gravações no começo da noite.
05/02/2015 - Por volta das 8 horas da manhã iniciamos a cobertura da manifestação das mães
dos jovens vítimas da chacina de Belém, que durou a manhã inteira. A tarde, além de imagens
da cidade, tentamos entrevistas o Sargento Rocicley, uma das figuras chave da chacina, que
desmarcou a entrevista no último momento.
06/02/2015 - Pela manhã entrevistamos o secretário de segurança pública do estado do Pará.
após a entrevista, fomos para o aeroporto. Voltamos para São Paulo, pousando na cidade no
final da noite

Programa: Caminhos da Reportagem.
Viajantes: Bianca Vasconcellos (repórter), Eduardo Viné Boldt (Cinegrafista) e Maurício A
Marcelo (auxiliar).

MAURICIO
0114/2015 AURELIO
MARCELO

0115/2015

0116/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

Empregado

Empregado

O programa Caminhos da Reportagem está produzindo matérias para: “Violência policial - uma
guerra sem herói” e, para isto, foi a Belém reconstituir uma chacina que aconteceu há dois
meses, e vitimou 11 pessoas, oficialmente. Os indícios mostram que a chacina foi motivada
para vingar a morte de um policial. Integrantes da CPI das milícias, têm indícios de que o
policial participava de grupos de extermínios na cidade. A equipe entrevistou testemunhas dos
crimes, familiares de vítimas, pessoas envolvidas na CPI das milícias, que possuem evidência
da atuação desses grupos de policiais nas periferias, além de outros especialistas essenciais
para a compreensão do caso.
Relatório do viajante:
02/02/2015 - A equipe saiu de São Paulo na manhã de Segunda-Feira. Fomos ao aeroporto
Congonhas, e nos deslocamos durante todo do dia até a cidade de Belém, no Pará. Chegamos
no hotel por volta das 17 horas.
03/02/2015 - Saimos do Hotel ás 8 horas da manhã e ás 10 horas da manhã fizemos a
cobertura da prestação de contas do Governador do estado do Pará na Assembléia Legislativa,
além de realizar entrevistas com o próprio governador e com o relator da CPI da Chacina de
Belém. A tarde, entrevistamos as mães das vítimas da chacina na Ouvidoria Pública do Estado.
Encerramos nossas atividades no começo da noite.
04/02/2015 -Saimos do hotel 8 horas manhã para entrevistar moradores e representantes de
entidade de direitos humanos dos bairros terra firme e Guamá, local onde foram executados a
maior parte dos jovens mortos na chacina. Pela tarde, fizemos imagens pela cidade, na região
das Docas e na Feira Ver O Peso. Terminamos nossas gravações no começo da noite.
05/02/2015 -Saimos do Hotel ás 7 horas da manhã e por volta das 8 horas da manhã iniciamos
a cobertura da manifestação das mães dos jovens vítimas da chacina de Belém, que durou a
manhã inteira. A tarde, além de imagens da cidade, tentamos entrevistas o Sargento Rocicley,
uma das figuras chave da chacina, que desmarcou a entrevista no último momento.
06/02/2015 - Pela manhã entrevistamos o secretário de segurança pública do estado do Pará.
após a entrevista, fomos para o aeroporto. Voltamos para São Paulo, pousando na cidade no
final da noite chegando á emissora ás 22 horas.

Programa: Repórter Brasil Noite.
Equipe composta por: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes(cinegrafista) e
Edgar Monteiro(auxiliar).
Realizaram reportagem jornalística para os telejornais da TV Brasil sobre as fortes chuvas que
caíram na noite/madrugada doa dia 23/01/2015 nas cidades litorâneas de São Paulo e
Cubatão. A solicitação foi extraordinária pelo fato da ocorrência das chuvas e paralisação de
tráfego das Rodovias Imigrantes e Anchieta.
Relatório do viajante:
Entramos nà empresa às 7h da manhã. Saímos da EBC por volta das 9 horas, paramos na
rodovia dos Imigrantes para gravar um boletim e chegamos em Cubatão às 11h30. Lá, fizemos
imagens e entrevistas no pronto-socorro central. Além disso, entrei ao vivo, por telefone, no
"Repórter São Paulo". Em seguida gravamos a passagem do VT no polo industrial da cidade e
retornamos à capital paulista. Chegamos em SP às 15 horas, almocei, terminei de escrever o
off e gravei o texto. Fim do trabalho às 18 horas.

Programa: Repórter Brasil Noite.
Equipe composta por: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes(cinegrafista) e
Edgar Monteiro(auxiliar).
Realizaram reportagem jornalística para os telejornais da TV Brasil sobre as fortes chuvas que
caíram na noite/madrugada do dia 23/01/15 nas cidades litorâmeas de São Paulo e Cubatão. A
solicitação foi extraordinária pelo fato da ocorrência das chuvas e paralisação de tráfego das
Rodovias Imigrantes e Anchieta.
Relatório do viajante:
Saimos da TV as 9:00. Fomos em direção a Imigrantes para fazer imagens e boletim da via
interditada por conta de alagamento causado pelo excesso de chuva.
Depois seguimos viagem até a cidade de Cubatão, chegamos la por volta de 11:30hs Fomos
ao pronto socorro municipal onde dezenas de pessoas estavam sendo atendidas, pois
passaram mal depois de um vazamento de gás no polo industrial.
Gravamos sonoras com o medico e com pacientes que estavam em atendimento.
O repórter entrou ao vivo pelo telefone no jornal local.
Depois fizemos imagens do polo industrial / petroquímico e da fachada da empresa onde vazou
o gás. Gravamos também passagem com o reporter e voltamos para São Paulo. Chegamos
por volta das 15:00hs.
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AV nº

0117/2015

Viajante

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Programa: Repórter Brasil Noite.
Equipe composta por: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes(cinegrafista) e
Edgar Monteiro(auxiliar).
Realizaram reportagem jornalística para os telejornais da TV Brasil sobre as fortes chuvas que
caíram no dia 23/01/15 e nas cidades de Cubatão, na Baixada Santista. A solicitação é
extraordinária pelo fato da ocorrência das chuvas e paralisação de tráfego das Rodovias
Imigrantes e Anchieta.
Relatório do viajante:
Saimos da Tv por volta das 9:00 da manhã. Fomos em direção da a Imigrantes para fazer
imagens e boletins da via interditada por conta de alagamento causado pelo excesso de
chuvas. Depois seguimos viagem até a cidade de Cubatão, chegamos lá por volta de 11:30.
Fomos ao pronto socorro municipal onde dezenas de pessoas estavam sendo atendidas,
poispassaram mal depois de um vazamento de gás no polo industrial. Gravamos sonoras com
o médico e com pacientes que estavam em atendimento. O reporter entrou ao vivo pelo
telefone para o jornal local.
Depois fizemos imagens do polo industrial/ petroquímico e da fachada da empresa onde vazou
o gás. Gravamos também passagem com o reporter e voltamos para São Paulo. Chegamos
por volta das 15:00hs.
.

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

23/01/2015

23/01/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

03/02/2015

04/02/2015

DIPRE

23/01/2015

913,08

321,10

190,00

1.424,18

03/02/2015

04/02/2015

DIPRE

23/01/2015

913,08

321,10

190,00

1.424,18

03/02/2015

05/02/2015

DIPRE

23/01/2015

-

481,65

95,00

576,65

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

88,50

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0118/2015

Daniel Aarão Reis
Filho

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0119/2015

Mário Augusto
Jakobskind

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0120/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/02/2015

05/02/2015

DIPRE

03/02/2015

05/02/2015

03/02/2015

03/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/01/2015

966,50

481,65

190,00

1.638,15

DIPRE

23/01/2015

1.675,38

481,65

190,00

2.347,03

04/02/2015

DIPRE

23/01/2015

913,08

321,10

190,00

1.424,18

05/02/2015

DIPRE

23/01/2015

668,60

802,75

190,00

1.661,35

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo

0121/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)
SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

JOÃO JORGE
0122/2015 SANTOS
RODRIGUES

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0123/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0124/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/02/2015

04/02/2015

DIPRE

03/02/2015

04/02/2015

03/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/01/2015

1.346,94

481,65

190,00

2.018,59

DIPRE

23/01/2015

1.829,56

481,65

190,00

2.501,21

08/02/2015

DIGER

23/01/2015

1.671,28

1.168,20

190,00

3.029,48

30/01/2015

30/01/2015

DINES

23/01/2015

1.486,48

133,95

190,00

1.810,43

30/01/2015

30/01/2015

DIJOR

23/01/2015

88,50

-

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0125/2015 Takashi Tome

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0126/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

Relatório da viagem à Recife PE.
Objetivo: Suporte Técnico à equipe de jornalistas da Rádio nacional FM durante cobertura do
festival Porto Musical.
Dia 03/02/2015 - Embarque no Aeroporto Internacional de Brasília as 19 horas 43minutos com
destino a Recife.
Chegada às 21horas 15 minutos(horário local).

ANTONIO
0127/2015 CARLOS
DOMINGOS

Empregado

Dia 04/02/2015 - Período da manhã estivemos no local do evento efetuando levantamento do
local para instalação dos equipamentos e verificação do funcionamento da linha telefônica com
ADSL para ser utilizada na transmissão dos shows.
As 18horas, instalação dos equipamentos e início dos trabalhos de transmissão que durou até
0h20min, quando ocorreu a desinstalação dos equipamentos.
A rotina de instalação de equipamentos as 18 horas, conectar com estúdios em Brasília,
monitorar o funcionamento até o final do shows, desinstalar, foi repetida entre os dias
04/02/2015 até 07/02/2015 quando terminou o festival.
08/08/2015, Embarque no aeroporto Guararapes em Recife as 15 horas e 24 minutos
chegando no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek em Brasília as 19 horas e
30 minutos.
Antônio Carlos Domingos.
Tec. Em Manutenção e Suporte de Rádio.
Mat: 13007.
Tel: 37995465
Cel: 99983318

Participou da viagem de para transmitir coordenadas de atuação aos componentes da equipe
de profissionais da Diretoria de Serviços, transferidos de Brasília para o Rio de Janeiro e que
comporão o Núcleo de Apoio Jornalístico, que passaram a ser responsável por realizar
matérias jornalísticas para o Jornal da NBR e reportagens para o programa Voz do Brasil,
naquela cidade.

HELEN
0128/2015 BERNARDES DA
CUNHA MORAIS

Empregado

Relatório:
No dia 30/01/2015 saí em voo de Brasília às 09h05 da manhã. Cheguei no aeroporto Galeão,
no Rio de Janeiro às 11h da manhã e peguei taxi rumo a sede da EBC no centro da cidade.
No local, participei de reunião com a nova equipe da Sucursal da TV NBR e Voz do Brasil, até
às 15h. Também conheci locais de geração, maquiagem e transporte, além de conversar
pessoalmente com responsáveis pela logística que poderão apoiar nossa equipe local.
Às 18h peguei taxi da sede da EBC em direção ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de
Janeiro.
O voo saiu com atraso às 21h10 e cheguei em Brasília às 22h45 do dia 30/01/2015.
===

1) Produziu material para os telejornais Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil
Noite sobre o treinamento dos judocas brasileiros e estrangeiros, em Saquarema.
2) Foram realizadas entrevistas especiais para o Programa Stadium com os campeões
mundiais e olímpicos de outros países.

0129/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

3) A equipe foi composta pelo o repórter Igor Santos Carneiro, o cinegrafista Luís Ronaldo
Araujo e o auxiliar Felipe Messina Abreu de Oliveira.
Empregado

-

RELATÓRIO:
30 de janeiro (sexta-feira)
A equipe, formada pelo repórter Igor Carneiro o cinegrafista Luís Araujo e pelo auxiliar Felipe
Messina, foi escalada para as 7h. Deixamos a TV aproximadamente às 8h, chegando ao centro
de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei por volta das 10h. Almoçamos por lá
mesmo e retornamos por volta das 13h20, chegando de volta aproximadamente às 15h.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/01/2015

30/01/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

88,50

30/01/2015

30/01/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

88,50

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

23/01/2015

-

88,50

-

88,50

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

26/01/2015

-

88,50

-

88,50

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

26/01/2015

-

88,50

-

88,50

03/02/2015

07/02/2015

DIJOR

26/01/2015

560,50

95,00

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Produziu material para os telejornais Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil
Noite sobre o treinamento dos judocas brasileiros e estrangeiros, em Saquarema.
2) Foram realizadas entrevistas especiais para o Programa Stadium com os campeões
mundiais e olímpicos de outros países.

LUÍS RONALDO
0130/2015 GOMES DE
ARAUJO

3) A equipe foi composta pelo o repórter Igor Santos Carneiro, o cinegrafista Luís Ronaldo
Araujo e o auxiliar Felipe Messina Abreu de Oliveira.
Empregado
RELATÓRIO:
30 de janeiro (sexta-feira)
A equipe, formada pelo repórter Igor Carneiro o cinegrafista Luís Araujo e pelo auxiliar Felipe
Messina, foi escalada para as 7h. Deixamos a TV aproximadamente às 8h, chegando ao centro
de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei por volta das 10h. Almoçamos por lá
mesmo e retornamos por volta das 13h20, chegando de volta aproximadamente às 15h.

1) Produziu material para os telejornais Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil
Noite sobre o treinamento dos judocas brasileiros e estrangeiros, em Saquarema.
2) Foram realizadas entrevistas especiais para o Programa Stadium com os campeões
mundiais e olímpicos de outros países.

FELIPE MESSINA
0131/2015 ABREU DAVIM DE
OLIVEIRA

3) A equipe foi composta pelo o repórter Igor Santos Carneiro, o cinegrafista Luís Ronaldo
Araujo e o auxiliar Felipe Messina Abreu de Oliveira.
Empregado
RELATÓRIO:
30 de janeiro (sexta-feira)
A equipe, formada pelo repórter Igor Carneiro o cinegrafista Luís Araujo e pelo auxiliar Felipe
Messina, foi escalada para as 7h. Deixamos a TV aproximadamente às 8h, chegando ao centro
de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei por volta das 10h. Almoçamos por lá
mesmo e retornamos por volta das 13h20, chegando de volta aproximadamente às 15h.

1) Realizou a cobertura jornalística do segundo dia de treinamento dos judocas brasileiros
2) Entrevistou os atletas e fez uma reportagem especial sobre o treinamento no Brasil com os
atletas de outros países. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Rio, Repórter
Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.

LUÍS RONALDO
0132/2015 GOMES DE
ARAUJO

3) A equipe formada pelo repórter Igor Carneiro, pelo repórter cinematográfico Luis Ronaldo e
pelo auxiliar de cinegrafia, Felipe Messina.
Empregado
RELATÓRIO:
2 de fevereiro (segunda-feira)
Novamente, a equipe foi escalada para as 7h. Deixamos o local por volta das 7h45, chegando a
Saquarema às 9h15. Almoçamos por lá e retornamos por volta de 14h, chegando na TV
aproximadamente às 15h30.

1) Realizou a cobertura jornalística do segundo dia de treinamento dos judocas brasileiros
2) Entrevistou os atletas e fez uma reportagem especial sobre o treinamento no Brasil com os
atletas de outros países. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Rio, Repórter
Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.

0133/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

3) A equipe formada pelo repórter Igor Carneiro, pelo repórter cinematográfico Luis Ronaldo e
pelo auxiliar de cinegrafia, Felipe Messina.
Empregado
RELATÓRIO:
2 de fevereiro (segunda-feira)
Novamente, a equipe foi escalada para as 7h. Deixamos o local por volta das 7h45, chegando a
Saquarema às 9h15. Almoçamos por lá e retornamos por volta de 14h, chegando na TV
aproximadamente às 15h30.

1) Realizou a cobertura jornalística do segundo dia de treinamento dos judocas brasileiros
2) Entrevistou os atletas e fez uma reportagem especial sobre o treinamento no Brasil com os
atletas de outros países. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Rio, Repórter
Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.

FELIPE MESSINA
0134/2015 ABREU DAVIM DE
OLIVEIRA

3) A equipe formada pelo repórter Igor Carneiro, pelo repórter cinematográfico Luis Ronaldo e
pelo auxiliar de cinegrafia, Felipe Messina.
Empregado
RELATÓRIO:
2 de fevereiro (segunda-feira)
Novamente, a equipe foi escalada para as 7h. Deixamos o local por volta das 7h45, chegando a
Saquarema às 9h15. Almoçamos por lá e retornamos por volta de 14h, chegando na TV
aproximadamente às 15h30.

Relatório de Viagem Manaus (03/02/2015 a 07/02/2015)

03/02/2015 – BRASÍLIA / MANAUS
Chegada no hotel em Manaus por volta do meio-dia. Almoço. Tarde: imagens no igarapé
Manaus, no Igarapé 40 e no Igarapé Mindu. Sonora com químico do Inpa, Sérgio Bringel.

04/02/2015 – MANAUS – Ida à Reserva Florestal Adolpho Ducke (fizemos trilha, imagens,
registramos medições da qualidade da águas feitas por equipe de químicos do INPA e
entrevistas com químicos). Passamos o dia todo na reserva.

FLÁVIA PEIXOTO
0135/2015 CARDOSO DE
BARROS

Empregado

05/02/2015 – MANAUS – 8 da manhã fomos ao Jardim Botânico de Manaus gravar imagens e
passagems. Em seguida, fizemos sonora com o superintendente do Serviço Geológico do
Brasil. Almoço. Passamos a tarde com integrantes da associação de catadoras de lixo dos
igarapés, Entrevistamos 2 integrantes, além de outros 2 personagens crianças, e ainda fizemos
muitas imagens dos igarapés sujos.

2.299,26

06/02/2015 – MANAUS – Passamos a manhã toda gravando no Encontro das àguas (Rio
Negro com Rio Solimões). Gravamos entrevista novamente com Sergio Bringel do INPA,
gravamos povo-fala com peixeiro, gravamos abertura do programa e muitas imagens.

07/02/2015 – MANAUS / BRASÍLIA – Gravamos de manhã em comunidade indígena na região
do Tarumã (4 sonoras e muitas imagens de apoio dos personagens). Tarde: por volta de 14hs
embarque para Brasília. Chegamos na capital federal por volta das 19h30.
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2.954,76

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/02/2015

07/02/2015

DIJOR

03/02/2015

07/02/2015

11/02/2015

18/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/01/2015

2.299,26

560,50

95,00

2.954,76

DIJOR

26/01/2015

2.299,26

560,50

95,00

2.954,76

DIGER

26/01/2015

2.231,04

849,60

190,00

3.270,64

Relatório de Viagem Manaus (03/02/2015 a 07/02/2015)

03/02/2015 – BRASÍLIA / MANAUS
Chegada no hotel em Manaus por volta do meio-dia. Almoço. Tarde: imagens no igarapé
Manaus, no Igarapé 40 e no Igarapé Mindu. Sonora com químico do Inpa, Sérgio Bringel.

04/02/2015 – MANAUS – Ida à Reserva Florestal Adolpho Ducke (fizemos trilha, imagens,
registramos medições da qualidade da águas feitas por equipe de químicos do INPA e
entrevistas com químicos). Passamos o dia todo na reserva.

0136/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

05/02/2015 – MANAUS – 8 da manhã fomos ao Jardim Botânico de Manaus gravar imagens e
passagems. Em seguida, fizemos sonora com o superintendente do Serviço Geológico do
Brasil. Almoço. Passamos a tarde com integrantes da associação de catadoras de lixo dos
igarapés, Entrevistamos 2 integrantes, além de outros 2 personagens crianças, e ainda fizemos
muitas imagens dos igarapés sujos.

06/02/2015 – MANAUS – Passamos a manhã toda gravando no Encontro das àguas (Rio
Negro com Rio Solimões). Gravamos entrevista novamente com Sergio Bringel do INPA,
gravamos povo-fala com peixeiro, gravamos abertura do programa e muitas imagens.

07/02/2015 – MANAUS / BRASÍLIA – Gravamos de manhã em comunidade indígena na região
do Tarumã (4 sonoras e muitas imagens de apoio dos personagens). Tarde: por volta de 14hs
embarque para Brasília. Chegamos na capital federal por volta das 19h30.

Relatório de Viagem Manaus (03/02/2015 a 07/02/2015)

03/02/2015 – BRASÍLIA / MANAUS
Chegada no hotel em Manaus por volta do meio-dia. Almoço. Tarde: imagens no igarapé
Manaus, no Igarapé 40 e no Igarapé Mindu. Sonora com químico do Inpa, Sérgio Bringel.

04/02/2015 – MANAUS – Ida à Reserva Florestal Adolpho Ducke (fizemos trilha, imagens,
registramos medições da qualidade da águas feitas por equipe de químicos do INPA e
entrevistas com químicos). Passamos o dia todo na reserva.

EDIVAN DO
0137/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

05/02/2015 – MANAUS – 8 da manhã fomos ao Jardim Botânico de Manaus gravar imagens e
passagems. Em seguida, fizemos sonora com o superintendente do Serviço Geológico do
Brasil. Almoço. Passamos a tarde com integrantes da associação de catadoras de lixo dos
igarapés, Entrevistamos 2 integrantes, além de outros 2 personagens crianças, e ainda fizemos
muitas imagens dos igarapés sujos.

06/02/2015 – MANAUS – Passamos a manhã toda gravando no Encontro das àguas (Rio
Negro com Rio Solimões). Gravamos entrevista novamente com Sergio Bringel do INPA,
gravamos povo-fala com peixeiro, gravamos abertura do programa e muitas imagens.

07/02/2015 – MANAUS / BRASÍLIA – Gravamos de manhã em comunidade indígena na região
do Tarumã (4 sonoras e muitas imagens de apoio dos personagens). Tarde: por volta de 14hs
embarque para Brasília. Chegamos na capital federal por volta das 19h30.

11/02/2015
Saída de BSB às 12h30 com chegada ao Recife às 14h05 no aeroporto. Ida para o Hotel no
Bairro de Boa Viagem.
12/02/2015
Saída do hotel às 09h, ida para os locais onde iriamos posicionar a unidade móvel de
transmissão para a cobertura do Carnaval 2015 em Recife/Olinda, realizado testes e
verificações dos equipamentos e componentes. Testes de transmissão diretamente da Praça
Sergio Lorêto, próximo ao camarote oficial do Galo da madrugada. Retorno ao hotel às 18h.
Posicionamos a UM na rua perto do hotel para geração de material para BSB. Retorno ao hotel
às 20h aproximadamente.

0138/2015

OSMIFRAN MUNIZ
DOS SANTOS

13/02/2015
Saída do hotel às 09h, Ida para a TVE para resolver assuntos operacionais e buscar a UM de
uplink. De lá equipe segue para Olinda enquanto eu volto para realizar testes de transmissão
em outros possíveis locais onde iriamos realizar Links e Flash's na programação da TVBrasil.
Retorno ao hotel às 14h30. Pausa para Almoço. A tarde reposicionamos a UM próximo ao hotel
para geração de material para BSB. Retorno ao hotel às 19h30 aproximadamente.
Empregado
14/02/2015
Saída do hotel às 06h, chegando na Praça Sergio Lorêto foi realizado todos os testes
operacionais, transmissão e testes com a central em BSB, realizado links e geração durante a
tarde. A noite desmontamos a estrutura e seguimos para Olinda/PE, posicionamos a UM na
prefeitura de Olinda, testes e transmissão, tudo operando corretamente. Retorno ao hotel às
22h00.
15/02/2015
Saída do hotel às 09h, ida para Olinda, testes técnicos e operacionais, realização de links e
gerações, retorno ao hotel às 19h aproximadamente.
16/02/2015
Saída do hotel às 09h, ida para Olinda, testes técnicos e operacionais, realização de links e
gerações, retorno ao hotel às 19h aproximadamente.
17/02/2015
Saída do hotel às 09h, ida para Olinda, testes técnicos e operacionais, realização de links e
gerações, retorno ao hotel às 19h aproximadamente.
18/02/2015
Saída do hotel às 08h, ida para Olinda, testes técnicos e operacionais, realização de gerações,
desmontagem da estrutura de transmissão e retorno ao hotel às 12h30.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/02/2015

06/02/2015

DIJOR

01/02/2015

08/02/2015

01/02/2015

06/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/01/2015

2.711,00

831,90

190,00

3.732,90

DIJOR

26/01/2015

3.663,34

831,90

190,00

4.685,24

DIJOR

26/01/2015

2.711,00

831,90

190,00

3.732,90

Relatório de Viagem
Dia 01/02/2015
9h30 - Saída de Brasília (DF) para Belo Horizonte (MG) e depois Altamira (PA).
14h30 - Chegada em Altamira (horário local, 1h a menos, com relação a Brasília).
15h - Almoço.
16H - Saída pra Anapú, com parada para imagens da construção da Usina de Belo Monte.
19h30 - Chegada em Anapu (PA).
Dia 02/02/2015 – segunda - Saída às 07h30 para gravação na Câmara dos Vereadores e
diversos entrevistados. Os profissionais de imagem fizeram registros na Delegacia de Polícia,
no Fórum, na Igreja onde a Irmã Dorothy Stang Viveu. Enquanto isso, fui com o carro para a
paróquia da cidade, conversar com um assentado. Almoço às 14h.
Retorno às 14h30 para continuidade das gravações das entrevistas na cidade. Saída para o
PDS, 70 KM de Anapu às 17h. Chegada ao PDS Esperança as 18h30
Jantar e dormida no local.

PAULO VICTOR
0139/2015 DA CRUZ
CHAGAS

Empregado

Dia 03/02/2015 – terça - Café da manhã às 6h30. Saída para entrevistas com diversos
moradores assentados no PDS às 7h. Tivemos que empurrar os carros na subida de uma
ladeira, pois quando a empresa fez o pedido, a Localiza não dispunha mais de carros traçados.
Almoço às 13h. Continuação das gravações com os moradores e lideranças assentados na
comunidade Esperança às 14h. Saída do PDS para Anapu às 16h.
Chegada em Anapu às 17h e saída para Altamira às 18h. Chegada em Altamira às 19h40.
Fizemos o check in no hotel e tentamos uma entrevista, sem sucesso.
Dia 04/02/2015 – quarta - Saída de Altamira para o aeroporto às 8h, de táxi. Chegada em
Belém às 10h20. Saímos direto para uma gravação na Promotoria de Justiça Criminal às
11h30. Almoço às 13h. Gravação às 17h no Ministério Público Federal no Pará. Ida para o
hotel. Saímos para uma última gravação no aeroporto às 21h30.
Dia 05/02/2015 – quinta - Saída para gravação com diversos entrevistados às 9h30, na casa de
uma fonte. Almoço às 12h, seguido de ida para o hotel. Entrevista com personagens no Centro
de Formação das Missionárias às 16h. Entrevista às 17h na Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil.
Dia 06/02/2015 – sexta – Saída às 5h para o aeroporto, de táxi.

O empregado permaneceu em Belém até o dia 08/02, com recursos próprios e sem ônus para
a EBC. Ele alega que chegou atrasado ao aeroporto e que ficaria mais barato sair dois dias do
que solicitar a remarcação.
O relatório e a explicação foram validados pela gerente da Agência Brasil, Lana Cristina.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 12/02/15, fez 10 anos do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, ela
defendia o uso sustentável da terra, no município de Anapu, norte do Pará. A equipe viajou para
fazer um especial sobre o assunto.
Dia 01/02/2015
Saída do Rio de Janeiro (RJ) para Belo Horizonte (MG) e depois Altamira (PA) às 10h25.
Chegada às 14h30 em Altamira.
Almoço as 15h.
Saída pra Anapú 16h.
Parada para cobertura fotográfica na construção da Usina de Belo Monte.
Chegada em Anapu (PA) às 19h30.

0140/2015

JAILDSON TOMAZ
DA SILVA

Empregado

Dia 02/02/2015
Saída às 07h30 para gravação na Câmara dos Vereadores e diversos entrevistados.
Fotos realizadas na Delegacia de Polícia, no Fórum, na Igreja onde a Irmã Dorothy Stang
Viveu.
Almoço 14h.
Retorno às 14h30 para continuidade das gravações das entrevistas na cidade.
Saída para o PDS, 70 KM de Anapu às 17h.
Chegada ao PDS Esperança as 18h30
Jantar e dormida no local.
Dia 03/02/2015
Café da manhã às 6h30.
Saída para entrevistas com diversos moradores assentados no PDS às 7h.
Almoço às 13h.
RELATÓRIO DE VIAGEM PARÁ – COBERTURA 10 ANOS DOROTHY STANG:
No dia 12 de fevereiro, completaram-se 10 anos do assassinato da missionária norteamericana Dorothy Stang, ela defendia o uso sustentável da terra, no município de Anapu, norte
do Pará. A equipe viajou para fazer um especial a ser publicado na data.
Dia 01/02/2015
9h30 - Saída de Brasília (DF) para Belo Horizonte (MG) e depois Altamira (PA).
14h30 - Chegada em Altamira (horário local, 1h a menos, com relação a Brasília).
15h - Almoço.
16H - Saída pra Anapú, com parada para imagens da construção da Usina de Belo Monte.
19h30 - Chegada em Anapu (PA).

PEDRO
0141/2015 HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA

Dia 02/02/2015
07h30 às 14h – Gravações de imagens, entrevistas e passagens em Anapu.
14h – Almoço.
14h30 às 17h - Gravações de imagens e entrevistas em Anapu.
17h - Saída para o PDS, 70 KM de Anapu.
18h30 – Chegada ao PDS Esperança, onde passamos a noite.
Empregado
Dia 03/02/2015
6h30 – Café da manhã.
7h às 13h – Gravação de entrevistas, imagens e passagens com diversos moradores
assentados no PDS.
13h – Almoço às 13h.
14h às 16h – Continuação das gravações com os moradores e lideranças assentados na
comunidade Esperança.
16h – Saída para Anapu.
17h – Chegada em Anapu.
18h – Saída para Altamira.
19h40 – Chegada em Altamira.
Dia 04/02/2015
8h às 10h20 – Viagem para Belém.
11h30 – Gravação no Ministério Público.
13h – Almoço.
15h às 16h30 – Gravação de imagens gerais em Belém (PA).
17h – Gravação no Ministério Público Federal no Pará.
21h30 – Gravação de entrevista com coordenador do Incra no aeroporto.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/02/2015

06/02/2015

DIJOR

01/02/2015

06/02/2015

03/02/2015

29/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/01/2015

2.711,00

831,90

190,00

3.732,90

DIJOR

26/01/2015

2.711,00

831,90

190,00

3.732,90

05/02/2015

DIPRE

27/01/2015

1.882,28

802,75

190,00

2.875,03

30/01/2015

DIGER

27/01/2015

2.444,61

481,65

95,00

3.021,26

RELATÓRIO DE VIAGEM PARÁ – COBERTURA 10 ANOS DOROTHY STANG:
No dia 12 de fevereiro, completaram-se 10 anos do assassinato da missionária norteamericana Dorothy Stang, ela defendia o uso sustentável da terra, no município de Anapu, norte
do Pará. A equipe viajou para fazer um especial a ser publicado na data.
Dia 01/02/2015
9h30 - Saída de Brasília (DF) para Belo Horizonte (MG) e depois Altamira (PA).
14h30 - Chegada em Altamira (horário local, 1h a menos, com relação a Brasília).
15h - Almoço.
16H - Saída pra Anapú, com parada para imagens da construção da Usina de Belo Monte.
19h30 - Chegada em Anapu (PA).

0142/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

Dia 02/02/2015
07h30 às 14h – Gravações de imagens, entrevistas e passagens em Anapu.
14h – Almoço.
14h30 às 17h - Gravações de imagens e entrevistas em Anapu.
17h - Saída para o PDS, 70 KM de Anapu.
18h30 – Chegada ao PDS Esperança, onde passamos a noite.
Dia 03/02/2015
6h30 – Café da manhã.
7h às 13h – Gravação de entrevistas, imagens e passagens com diversos moradores
assentados no PDS.
13h – Almoço às 13h.
14h às 16h – Continuação das gravações com os moradores e lideranças assentados na
comunidade Esperança.
16h – Saída para Anapu.
17h – Chegada em Anapu.
18h – Saída para Altamira.
19h40 – Chegada em Altamira.
Dia 04/02/2015
8h às 10h20 – Viagem para Belém.
11h30 – Gravação no Ministério Público.
13h – Almoço.
15h às 16h30 – Gravação de imagens gerais em Belém (PA).
17h – Gravação no Ministério Público Federal no Pará.
21h30 – Gravação de entrevista com coordenador do Incra no aeroporto.
Dia 05/02/2015.
RELATÓRIO DE VIAGEM PARÁ 10 ANOS DA DOROTHY STENG
Dorothy Stang - Dia 01/02
Saida do brasília x bh x altamira 10h25 saida e chegada as 14h30
Almoço as 15h
Saída pra Anapú 16h
imagens Belo Monte
Rio xingu atravessamos a balsa.
chegada no hotel por volta das 19h
Dia 02/02
07h30 para gravaçao na camara dos vereadores e diversos entrevistados.
da 8h as 13:30 gravações diversas:
Francisco jesus portela - lavrador. Produtor de cacau.
Paulo anacleto, taxista, vereador na epoca da morte da irmã dorothy
Jose carlos, ex-presidente da associacao comercial de Anapú da epoca.
imagens gerais policia/forum/igreja e ex casa da Dorothfy.

0143/2015

LUCAS RIBEIRO
GOMES

Empregado

Almoço 14h
gravação com a irmãs as 14:30
Irmã Jane dwyer da congregaçao de notre dame
Irmã Kátia da congregaçao de notre dame
imagens Centro Local onde Dorothy esta enterrada.
Saida para o PDS Esperança, 70 KM de Anapu as 17h
Chegada ao PDS Esperança as 18h30
Jantar e dormida no local.
Dia 03/02
da 7h as 13h gravações diversas:
Cafe da manha as 6h30
Saida para entrevistas no PDS as 7h.
Irmazona - ivonilde santos sousa.
Luzinete dos santos sales do grupo de mulheres do pds esperança. Artesã.
Robson luis ribeiro silva
Fabio Lorenço de souza area 57.
Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50 Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min)

0144/2015

0145/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

JOSE EDUARDO
CASTRO MACEDO

Conselheiro

Empregado

SEGUNDA PARTE
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)
SALDO EM DÓLARES

O Diretor Eduardo Castro viajou ao Rio de Janeiro para cumprir a seguinte agenda:
Dia 29/01
10h00 - Reunião com a Diretora de Produção Myriam Porto;
14h00 - Despachos internos.
Dia 30/01
10h 00 - Reunião com a Gerente Executiva de Rádios, Eliane Fernandes.
14h00 - Reunião com o Gerente Executivo de Administração Igor Mello do Nascimento.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/02/2015

04/02/2015

DIJOR

03/02/2015

05/02/2015

04/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/01/2015

980,59

267,90

190,00

1.438,49

DIPRE

28/01/2015

512,50

481,65

190,00

1.184,15

04/02/2015

DIPRE

28/01/2015

1.438,38

160,55

190,00

1.788,93

05/02/2015

05/02/2015

DIJOR

28/01/2015

1.973,79

133,95

190,00

2.297,74

05/02/2015

06/02/2015

DIPRE

28/01/2015

1.486,38

386,37

-

1.872,75

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o advogado criminalista Nélio Machado, que defende um dos acusados pela
operação “Lava Jato”, da Polícia Federal, que investiga denúncias de desvios de recursos da
Petrobrás. A entrevista será exibida "ao vivo" no programa Espaço Público, de 03 de fevereiro
de 2015.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior.
O jornalista retornará no dia seguinte em função do horário de término do programa.

FLORESTAN
0146/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Entrevistei no programa Espaço Público desta terça-feira, 03/02, o advogado criminalista Nélio
Machado, que defende um dos acusados pela operação “Lava Jato”, da Polícia Federal, que
investiga denúncias de desvios de recursos da Petrobrás. Nélio Machado representa o lobista
Fernando Soares, conhecido por Fernando Baiano, e recentemente apresentou um habeas
corpus no qual critica os acordos de delação premiada e o prolongado regime de prisão
provisória que tem sido empregado pela Justiça para obter confissões dos acusados. Exdefensor público da Justiça Militar Federal e membro do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, Nélio Machado é autor de livros sobre processo legal e atuou na defesa de nomes
conhecidos como o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o ex-governador
do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho e o banqueiro Daniel Dantas.

Participou no dia 04/02 no período da manhã da reunião conjunta das Câmaras Temáticas e no
período da tarde da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC. Dia 05/02 reunião
com a Presidente do Conselho para planejamento anual do colegiado.

0147/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE – DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min) – DAS 16h01 às 16h20
SEGUNDA PARTE – DAS 16h21h às 18h
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)

Participou da 54ª reunião do Conselho Curador da EBC, no dia 04/02/2015.

0148/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

PAUTA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/02/2015 – 14h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o
Subsolo
PRIMEIRA PARTE – DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária de Dezembro;
3. Apresentação da 4ª edição da Revista do Conselho Curador da EBC;
4. Apresentação e deliberação sobre o Plano de Trabalho da EBC para 2015 revisado;
Coffee break (20 min) – DAS 16h01 às 16h20
SEGUNDA PARTE – DAS 16h21h às 18h
5. Apresentação do Relatório Anual (2014) da Ouvidoria;
6. Informes Conselho Curador;
7. Informes Direção EBC;
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Publicação das Atas do Comitê Editorial de Jornalismo.
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre o financiamento da comunicação pública.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Audiência Pública do Conselho Curador da EBC (16 de junho – São Luís – Maranhão)

1) Entrevistou o ministro do Desenvolvimento Agrário: Patrus Ananias.
2)Gravou entrevista com o ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário, que confirmou
a participação no programa Brasilianas Especial. A gravação foi no dia 05/02/15, às 16:00
horas no estúdio em Brasília - DF.
A entrevista será exibida no programa Brasilianas.
3) O viajante foi o jornalista Luis Nassif, colaborador eventual.

0149/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Relatório do Viajante:
No dia 05 de fevereiro de 2015, fui de São Paulo a Brasília pela manhã para gravar o programa
Brasilianas.org Especial com o Ministro do Desenvolvimento Agrário Patrus Ananias, nos
estúdios da TV Brasil. O programa será exibido no próximo dia 23 de fevereiro. Depois da
gravação, já à noite, voltei para São Paulo, conforme bilhetes de embarque anexos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Dia 05/02/2015:
20h27 - Embarque para São Paulo.(TAM JJ3715)
22h05 – Desembarque em São Paulo
Dia 06/02/20
15:9h30- 11h30- Deslocamento para São Bernardo do Campo

0150/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

11h30 - Reunião com o Presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho,
Valter Sanches, e o Coordenador de Programação da TV dos Trabalhadores - TVT, Antônio
Jordão Pacheco, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.
Participaram o Diretor Geral, Américo Martins, e o Diretor Vice Presidente de Gestão e
Relacionamento, Sylvio Andrade. Foram encaminhados assuntos relacionados à parceria entre
as duas entidades. A reunião foi seguida de visita às instalações da TVT e almoço.
14h00- Deslocamento para EBC em São Paulo
16h00- Reunião com o Diretor Executivo do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, na Sede da
EBC. Participaram o Diretor Vice Presidente, Sylvio Andrade, e o Diretor Geral, Américo
Martins. Foram encaminhados assuntos relacionados à parceria entre as duas entidades.
21h00- Embarque para Brasília. (TAM JJ 3714)
23h07- Desembarque em Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/01/2015

29/01/2015

DINES

03/02/2015

03/02/2015

29/01/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/01/2015

1.864,89

106,20

190,00

2.161,09

DIGER

28/01/2015

1.499,53

160,55

190,00

1.850,08

29/01/2015

DINES

28/01/2015

1.782,50

106,20

95,00

1.983,70

02/02/2015

04/02/2015

DINES

29/01/2015

2.623,66

501,50

190,00

3.315,16

02/02/2015

04/02/2015

DINES

29/01/2015

2.740,25

501,50

190,00

3.431,75

OS 170
Participou da cobertura Jornalística da Coletiva do anúncio do Novo Presidente da Funarte, que
seria realizada na sede da Funarte, no dia 30/01 em São Paulo (SP). O evento foi cancelado.

DANILO
0151/2015 FERREIRA DE
SOUSA

MARCO ANTONIO
0152/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

Relatório: Viagem a São Paulo - SP - Anúncio do novo ministro da FUNARTE
29/01/2015
O repórter cinematográfico Danilo Ferreira de Sousa, matrícula: 13.577, embarcou as 15:11hs
no Aeroporto de Brasília com destino á São Paulo, para realizar a cobertura jornalística do
ANÚNCIO DO NOVO MINISTRO DA FUNARTE, que seria realizada no dia 30/01/2015, porém
com o cancelamento do evento no mesmo dia , e com o funcionário já em trânsito, somente
realizando contato com a chefia em Brasília a caminho do hotel em São Paulo, recebeu a
instrução para voltar ao Aeroporto de Congonhas, pois seria providenciado sua volta para
Brasília no mesmo dia. Embarcando enfim no Aeroporto de Congonhas com destino a Brasília
as 19:10hs do dia 29/01/2015.
Obs.: O funcionário efetuou pagamentos de táxi em São Paulo e com seu transporte próprio de
casa para EBC, sugerindo assim que receba sua taxa de embarque normalmente.

Ida ao Rio de Janeiro, no dia 03 de Fevereiro de 2015, para participar de uma reunião na
Ancine, com o Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de Financiamento), para tratar da
readequação dos editais lançados em Dezembro de 2014, referentes a linha de fomento
destinada às TV's Públicas.
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 03 de Fevereiro de 2015, participou de uma reunião com o Sr. Paulo Alcoforado
(Secretário de Políticas de Financiamento da Ancine), onde conversaram sobre a readequação
dos editais lançados em Dezembro de 2014, referentes a linha de fomento destinada às TV's
Públicas. Retornou à São Paulo, no final do mesmo dia.
Ordem de Serviço no 170
Participou da viagem que seria para a cobertura operacional da coletiva do anúncio do novo
Presidente da Funarte, que ocorreria na sede da Funarte, no dia 30/01 em São Paulo (SP). O
evento contaria com a presença do Ministro da Cultura Juca Ferreira, no entanto, o evento foi
cancelado.

GILMAR
0153/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

Relatório:
DIA 29 DE JANEIRO DE 2015:
10:10 horas – Embarque para São Paulo, Aeroporto de Congonhas, em voo da Avianca.
12:00 horas – Pouso em São Paulo.
12:20 horas – Deslocamento para o Hotel em veículo da Localiza.
15:10 horas – Voltei para o Aeroporto de Congonhas após ter sido informado que o evento
havia sido cancelado.
19:10 horas – Decolagem em voo da Tam
20:50 – horas – Pouso em Brasília.
O.S SECOM N° 180
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.

ANNA CAROLINA
0154/2015 ANDRADE
BECKER

0155/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Empregado

Relatório:
A equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal (Mat. 13.882), pelo
auxiliar Aldo Silva Pinto (Mat. 118214), e pela repórter Anna Carolina Becker encontrou-se no
aeroporto de Brasília às 03:40 horas do dia 02 de fevereiro de 2015 para iniciar o deslocamento
para Campo Grande-MS. Check-in realizado aguardaram o voo da TAM JJ 3181 com destino a
SP - Guarulhos, com horário previsto de decolagem para as 04h57min.
O voo partiu para São Paulo no horário previsto, no entanto, próximo ao pouso, devido a
condicoes meteorologicas, o aeroporto encontrava-se fechado para pouso, impedindo assim a
aterissagem no horário previsto. A equipe realizaria conexão com o voo TAM JJ 3614 com
horário previsto de decolagem para as 07:50. Com o atraso, o voo inicial pousou no aeroporto
de Guarulhos as 07:40 impedindo assim o embarque da equipe. Apos o desembarque a equipe
procurou companhia aérea para remarcacao do voo. O voo foi remarcado para a tarde - voo
TAM 3592, com decolagem prevista para as 16:25. Equipe aguardou o horário para decolagem.
Com o atraso no pouso em Guarulhos e perda da conexão para Campo Grande, a pauta do
dia foi cancelada, pois a equipe não chegaria no horário marcado pela producao.
O voo TAM 3592 saiu no horário previsto, chegando em Campo Grande as 17:15 horário local.
No destino retiraram suas bagagens e pegaram um taxi em direção ao local de hospedagem da
repórter Anna Carolina Becker e, posteriormente ao hotel Internacional, chegando no mesmo as
18h. Ao chegar no hotel a equipe ficou a disposicao e no aguardo de novas orientações .
No dia 03 de fevereiro a equipe iniciou deslocamento do hotel de taxi por volta das 06:20
horario local, chegando no evento: Inauguracao da Casa da Mulher Brasileira as 07h. Chegando
ao local, realizou as imagens, passagem e sonoras necessarias para a producao da materia. A
repórter fez um flash ao vivo para a programação da NBR.
Por volta de 08:30h a Presidenta Dilma Russef, chegou ao local, onde visitou e inaugurou as
instalacoes, e apos, participou da cerimonia onde discursou, o evento foi encerrado por volta de
11:30h. A repórter fez e enviou para a redação, via e-mail, textos para as matérias do jornal
NBR NOtícias e para o programa A Voz do Brasil.
Com o termino do evento a equipe fez a geracao das imagens produzidas pelo reporter
cinematografico Julio Leal e Tony Gomes, finalizando os trabalhos por volta de 13:30h.
Saindo do local do evento por volta de 13:40h, a equipe tomou um taxi em direção ao hotel
Internacional e local de hospedagem da repórter Anna Carolina. Chegando aos local por volta
das 14h, onde almocaram e ficaram à disposicao.
Não havendo nenhuma solicitação a equipe efetuou check-out do hotel as 04:45h do dia 04 de
fevereiro e, tomou taxi em direção ao aeroporto chegando no mesmo as 05h10min. Efetuaram
O.S SECOM N° 180
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.
Relatório:
A equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal (Mat. 13.882), pelo
auxiliar Aldo Silva Pinto (Mat. 118214), e pela repórter Anna Carolina Becker encontrou-se no
aeroporto de Brasília às 03:40 horas do dia 02 de fevereiro de 2015 para iniciar o deslocamento
para Campo Grande-MS. Check-in realizado aguardaram o voo da TAM JJ 3181 com destino a
SP - Guarulhos, com horário previsto de decolagem para as 04h57min.
O voo partiu para São Paulo no horário previsto, no entanto, próximo ao pouso, devido a
condicoes meteorologicas, o aeroporto encontrava-se fechado para pouso, impedindo assim a
aterissagem no horário previsto. A equipe realizaria conexão com o voo TAM JJ 3614 com
horário previsto de decolagem para as 07:50. Com o atraso, o voo inicial pousou no aeroporto
de Guarulhos as 07:40 impedindo assim o embarque da equipe. Apos o desembarque a equipe
procurou companhia aérea para remarcacao do voo. O voo foi remarcado para a tarde - voo
TAM 3592, com decolagem prevista para as 16:25. Equipe aguardou o horário para decolagem.
Com o atraso no pouso em Guarulhos e perda da conexão para Campo Grande, a pauta do
dia foi cancelada, pois a equipe não chegaria no horário marcado pela producao.
O voo TAM 3592 saiu no horário previsto, chegando em Campo Grande as 17:15 horário local.
No destino retiraram suas bagagens e pegaram um taxi em direção ao local de hospedagem da
repórter Anna Carolina Becker e, posteriormente ao hotel Internacional, chegando no mesmo as
18h. Ao chegar no hotel a equipe ficou a disposicao e no aguardo de novas orientações .
No dia 03 de fevereiro a equipe iniciou deslocamento do hotel de taxi por volta das 06:20
horario local, chegando no evento: Inauguracao da Casa da Mulher Brasileira as 07h. Chegando
ao local, realizou as imagens, passagem e sonoras necessarias para a producao da materia. A
repórter fez um flash ao vivo para a programação da NBR.
Por volta de 08:30h a Presidenta Dilma Russef, chegou ao local, onde visitou e inaugurou as
instalacoes, e apos, participou da cerimonia onde discursou, o evento foi encerrado por volta de
11:30h. A repórter fez e enviou para a redação, via e-mail, textos para as matérias do jornal
NBR NOtícias e para o programa A Voz do Brasil.
Com o termino do evento a equipe fez a geracao das imagens produzidas pelo reporter
cinematografico Julio Leal e Tony Gomes, finalizando os trabalhos por volta de 13:30h.
Saindo do local do evento por volta de 13:40h, a equipe tomou um taxi em direção ao hotel
Internacional e local de hospedagem da repórter Anna Carolina. Chegando aos local por volta
das 14h, onde almocaram e ficaram à disposicao.
Não havendo nenhuma solicitação a equipe efetuou check-out do hotel as 04:45h do dia 04 de
fevereiro e, tomou taxi em direção ao aeroporto chegando no mesmo as 05h10min. Efetuaram
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/02/2015

04/02/2015

DINES

04/02/2015

06/02/2015

02/02/2015

02/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/01/2015

2.854,65

501,50

190,00

3.546,15

DIGEL

29/01/2015

1.568,00

456,30

190,00

2.214,30

03/02/2015

DINES

29/01/2015

2.266,05

239,70

95,00

2.600,75

03/02/2015

DINES

29/01/2015

2.266,05

200,60

95,00

2.561,65

O.S SECOM N° 180
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.

0156/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

Relatório:
A equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal (Mat. 13.882), pelo
auxiliar Aldo Silva Pinto (Mat. 118214), e pela repórter Anna Carolina Becker encontrou-se no
aeroporto de Brasília às 03:40 horas do dia 02 de fevereiro de 2015 para iniciar o deslocamento
para Campo Grande-MS. Check-in realizado aguardaram o voo da TAM JJ 3181 com destino a
SP - Guarulhos, com horário previsto de decolagem para as 04h57min.
O voo partiu para São Paulo no horário previsto, no entanto, próximo ao pouso, devido a
condicoes meteorologicas, o aeroporto encontrava-se fechado para pouso, impedindo assim a
aterissagem no horário previsto. A equipe realizaria conexão com o voo TAM JJ 3614 com
horário previsto de decolagem para as 07:50. Com o atraso, o voo inicial pousou no aeroporto
de Guarulhos as 07:40 impedindo assim o embarque da equipe. Apos o desembarque a equipe
procurou companhia aérea para remarcacao do voo. O voo foi remarcado para a tarde - voo
TAM 3592, com decolagem prevista para as 16:25. Equipe aguardou o horário para decolagem.
Com o atraso no pouso em Guarulhos e perda da conexão para Campo Grande, a pauta do
dia foi cancelada, pois a equipe não chegaria no horário marcado pela producao.
O voo TAM 3592 saiu no horário previsto, chegando em Campo Grande as 17:15 horário local.
No destino retiraram suas bagagens e pegaram um taxi em direção ao local de hospedagem da
repórter Anna Carolina Becker e, posteriormente ao hotel Internacional, chegando no mesmo as
18h. Ao chegar no hotel a equipe ficou a disposicao e no aguardo de novas orientações .
No dia 03 de fevereiro a equipe iniciou deslocamento do hotel de taxi por volta das 06:20
horario local, chegando no evento: Inauguracao da Casa da Mulher Brasileira as 07h. Chegando
ao local, realizou as imagens, passagem e sonoras necessarias para a producao da materia. A
repórter fez um flash ao vivo para a programação da NBR.
Por volta de 08:30h a Presidenta Dilma Russef, chegou ao local, onde visitou e inaugurou as
instalacoes, e apos, participou da cerimonia onde discursou, o evento foi encerrado por volta de
11:30h. A repórter fez e enviou para a redação, via e-mail, textos para as matérias do jornal
NBR NOtícias e para o programa A Voz do Brasil.
Com o termino do evento a equipe fez a geracao das imagens produzidas pelo reporter
cinematografico Julio Leal e Tony Gomes, finalizando os trabalhos por volta de 13:30h.
Saindo do local do evento por volta de 13:40h, a equipe tomou um taxi em direção ao hotel
Internacional e local de hospedagem da repórter Anna Carolina. Chegando aos local por volta
das 14h, onde almocaram e ficaram à disposicao.
Não havendo nenhuma solicitação a equipe efetuou check-out do hotel as 04:45h do dia 04 de
fevereiro e, tomou taxi em direção ao aeroporto chegando no mesmo as 05h10min. Efetuaram
O Diretor Vice-Presidente realizou viagem ao estado de São Paulo e realizou as seguintes
agendas:
No dia 05/2/2015, reuniu-se com o Superintendente Regional Marco Antônio Coelho, para
tratar de assuntos afetos àquela Regional;

SYLVIO ROMULO
0157/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

No dia 06/2/2015, no período da manhã, reuniu-se com o Presidente da TVT, Antônio Jordão
Pacheco, em São Bernardo do Campo, acompanhando o Presidente Nelson Breve.
No mesmo dia, no período da tarde, reuniu-se com o Sr. Marcos Mendonça – Presidente da
TV Cultura, para assuntos de relacionamento institucional.

SECOM O.S 180
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.
Relatório:
Dia 02/02 - segunda feira:
Saída de Brasília as 05:50 em voo da Azul, conexão em Campinas - SP, chegando em Campo
Grande por volta das 09:00h, após, aguardamos no aeroporto até as 11:00h para que a
locadora conveniada da EBC conseguisse um veículo para deslocamento da equipe, por volta
das 11:30h comigo como motorista do veículo locado, chegamos ao local do evento, vistoria
nos locais onde acontecera a cerimônia, após, checkin hotel, almoço e retorno ao local do
evento para inicio da montagem e testes, chegando no hotel as 21:00h.

0158/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 03/02 - terça-feira:
Saída do hotel as 06:30h para o local do evento, chegando ao local do evento, montagem das
câmeras e ajustes de luz e afinação com sistema de Brasília, por volta das 09:45h, inicio da
transmissão com a chegara da Presidenta e imagens da visita, por volta das 11:30 fim da
transmissão e inicio de geração para o jornalismo, por volta das 12:30h, fim da geração,
deslocamento para o aeroporto e devolução do veículo locado, as 14:20h, partida para Brasília
em voo da Azul, conexão em Campinas - SP, chegando em Brasília as 19:20.
Obs.: Ressalta-se, não é a primeira vez que temos o transtorno de não se conseguir motorista
no local do evento para atender a demanda da NBR, neste evento, o coordenador enviado para
acompanhar os trabalhos do ESCAV, chegou a cidade no sábado 31/01, além do desconforto
e risco, teve seu trabalho prejudicado pela falta do veículo e motorista, várias ações deixaram
de ser cumpridas, pois teve que se locomover de, ônibus, moto-táxi, táxi e, até pedir favor a
equipe do ESCAV para se deslocar e tentar chegar as várias reuniões nos locais e tempos
marcados, assim que cheguei na cidade, me dispus a dirigir o veículo da locadora e somente ai,
tivemos condições de adiantar os trabalhos, a EBC juntamente com a contratada para a
prestação deste tipo de serviço precisam com urgência arrumar uma solução para o problema,
sob pena de se colocar em risco a transmissão de um evento com da Presidência da
Republica.

SECOM O.S 180
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.

HAMILTON
0159/2015 APARECIDO DA
SILVA

Empregado

Relatório viagem a Campo Grande MS de 02/01 a 03/01/2013.:
Dia 02/02/2015:
Saída de minha residência rumo ao aeroporto JK as 04hs45min.
Saída voo rumo a Campo Grande com conexão em Campinas SP as 05hs58min.
Chegada a Campo Grande as 09hs10min.
- Saída do aeroporto. Seguimos para o local do evento.
11:30h - Seguimos para o hotel.
12:20h - Parada para o almoço.
13:30h - Feito check-in no hotel.
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
17:30h - Feito teste com micro link.
21:30h - Retorno para o Hotel.
Dia 03/02/2015.
06:30h - Saída do hotel para o local do evento. Feito check-out do hotel.
09:10h - Início das transmissões.(operei a câmera micro link e a câmera 3 contraplano).
11:20h - Término das transmissões.
12:30h - seguimos para o aeroporto.
14:30h - Embarque para Brasília com conexão em Campinas.
16:50h - Chegada a Campinas.
19:50h - Embarque para Brasília.
21:40h - Chegada a Brasília.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/02/2015

03/02/2015

DINES

31/01/2015

03/02/2015

04/02/2015

02/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/01/2015

2.266,05

200,60

95,00

2.561,65

DINES

29/01/2015

1.862,35

401,20

142,50

2.406,05

04/02/2015

DIPRO

29/01/2015

1.414,24

160,55

190,00

1.764,79

03/02/2015

DIGEL

29/01/2015

1.625,55

456,30

190,00

2.271,85

SECOM O.S 180
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.

0160/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

Relatório Campo Grande - MS de 02 a 03/02/2015:
02/03/2015:
04:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
05:58h - Embarque para Campinas.
07:40h - Chegada a Campinas.
08:00h - Embarque para Campo Grande.
09:55h - Chegada a Campo Grande.
10:40h - Saída do aeroporto. Seguimos para o local do evento.
11:30h - Seguimos para o hotel.
12:20h - Parada para o almoço.
13:30h - Feito check-in no hotel.
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
17:30h - Feito teste com Brasília operador Rogério.
17:50h - Montado Micro-link.
18:50h - Testado com Brasília sinal de câmera e áudio.
19:50h - Foi pedido pelo operador Rogerio que o sinal da frequência da presidência fosse
baixado devido ao pgm brasilianas negociado pelo gerente Vicente.
21:30h - Retorno para o Hotel. Descanso.
03/03/2015:
06:30h - Saída do hotel para o local do evento. Feito check-out do hotel.
07:10h - Subida de sinal.
08:50h - Feito teste de áudio e vídeo com Brasília operador Moisés.
09:00h - Flash com a repórter Karol.
09:10h - Início das transmissões.
11:20h - Término das transmissões.
11:40h - Início das gerações para Brasília recebido por Ilton.
12:50h - Término das gerações.
12:30h - seguimos para o aeroporto.
14:30h - Embarque para Brasília com conexão em Campinas.
16:50h - Chegada a Campinas.
19:50h - Embarque para Brasília.
21:40h - Chegada a Brasília.

SECOM O.S 180
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da presença da Presidenta Dilma
Rousseff na cerimônia de inauguração da Primeira Casa da Mulher Brasileira , que foi realizada
na cidade de Campo Grande (MS) no dia 03/02.
Relatório:
31/01/15- Sábado:
12h00 às 19h30 -Embarque em voo da Azul com destino à Campo Grande / MS, com conexão
em Campinas /SP.
- Por problemas operacionais da Empresa de Aviação, chegamos em Campo Grande às
19h30 horário Local;
20h00-Check in no Harbor Buriti Hotel...hospedado, realizei os primeiros contatos relacionados
ao evento da PR em Campo Grande.

NEWTON
0161/2015 FERREIRA DO
PRADO

01/02/15- Domingo
08h00-16h00-Visitamos local do evento, tratamos liberação e acessos necessários ( junto ao
pessoal da PR) da equipe técnica e unidades móveis a serem utilizadas para realização da
Cerimônia.
Retorno para o hotel
Empregado
02/02/15- Segunda-feira:
08h00 às 21h30Deslocamento do hotel para acompanhar a montagem da estrutura que será usada no evento
de inauguração da casa da Mulher (em Campo Grande).
Ajustamos o cabeamento e montagem de câmeras e equipamentos, para a transmissão da
Cerimônia ao Vivo;
Participamos da reunião com o pessoal da PR,
Para tratar assuntos relacionados ao evento.
Após testes de seguimento de satélite, áudio e vídeo, retornamos para o hotel.
03/02/15- terça-feira:
06h30 às 08h50-Realizado ajustes finais de equipamentos e orientação da equipe para início
do evento;
09h10 às 11h20 - Realização da cerimônia;
14h20 às 21h40-Embarque em voo da Azul com destino à Brasília.Com conexão em Vira copos
SP.
OBS.: A Princípio ficou registrado no Jetro que haveria carro locado para o empregado ao
chegar em Campo Grande-MS, no entanto, não havia na cidade disponibilidade de carro com
motorista para locação.
Em atendimento à solicitação da Sra. Presidenta do Conselho Curador da EBC, jornalista Ana
Luiza Fleck Saibro, a diretora de Produção Artística Myriam Porto se fez presente à 54ª
Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, realizada no dia 04/02/2015 (quarta-feira),
das 14 às 18h, no Espaço Cultural da sede da EBC, em Brasília.

- Pauta da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
- Ata da 53ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
- Plano de Trabalho 2015 revisado;
- Resposta da Direção da EBC, item por item, da Recomendação do Conselho com sugestões
ao Plano de Trabalho 2015;
- Relatório Anual (2014) da Audiência da TV Brasil pelo Ibope (documento não pode ser
divulgado de acordo com sigilo contratual);

(RELATÓRIO DA VIAJANTE)

MYRIAM FATIMA
0163/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

04/02/2015
8h58 - Partida do Rio de Janeiro com destino à BSB
Segue breve relato sobre a minha viagem à Brasília, dia 04 de fevereiro, com retorno ao Rio de
Janeiro no mesmo dia à noite:
Tive uma reunião com a Gerente Executiva de Arte e Música, Jeanne dos Santos, para tratar de
assuntos relacionados às artes dos programas da Dipro, das 11 às 13 horas.
Em seguida, participei da reunião do Conselho Curador, das 14 às 19 horas, quando retornei ao
aeroporto de Brasília para embarcar no vôo da Gol, com partida prevista às 20h30 de volta
para o Rio.
04/02/2015
20h33 - Partida de BSB com destino ao Rio de Janeiro

0164/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho e Coordenador Geral do
projeto de inclusão digital da EBC Brasil 4D participou do programa de debates Brasilianas.org
onde foi apresentado no dia 02/02, ao vivo, no horários das 20h00 às 21h00.
O tema foi a proposta do atual governo de estabelecer a regulação econômica da mídia. Foram
convidados também o ex-Ministro do Supremo, Ayres Britto; o representante do Intervozes,
Veridiana Alimonti.
Foi apresentado uma performance do projeto Brasil 4D.
O Brasilianas é um programa de debates, tem cerca de 50 minutos, divididos em três blocos e
foi realizado no
estúdio de São Paulo.
No dia 03/02 participou de reunião com o Sr. José Roberto Garcez da Gerência Executiva de
Rede e equipe em São Paulo, visando demandas referentes a sua Superintendência Executiva
de Relacionamento.
OBS: Não foi possível cumprir o prazo exigido pela NOR 201 e da Resolução DIREX 276/12
para solicitação da viagem em razão do superintendente ter recebido o convite no dia
29/01/15, pela produção do programa Brasilianas.org.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/02/2015

04/02/2015

DINES

29/01/2015

05/02/2015

06/02/2015

DIJOR

29/01/2015

05/02/2015

06/02/2015

DIJOR

05/02/2015

06/02/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.127,99

318,60

95,00

1.541,59

-

265,50

-

265,50

29/01/2015

-

265,50

-

265,50

29/01/2015

-

265,50

-

265,50

OS 181
Participou da cobertura operacional da Coletiva de Ministros – Reunião entre Governo Federal e
Centrais Sindicais, que foi realizada no escritório da Presidência da República na Avenida
Paulista, no dia 03/02/2015 em São Paulo (SP). O evento contou com a presença dos ministros
Manoel Dias (Trabalho), Miguel Rosseto (Secretaria Geral da Presidência), Nelson Barbosa
(Planejamento, Orçamento e Gestão) e Carlos Gabas (Previdência Social).
Relatório:
Dia 02 de fevereiro de 2015:
10h20 saída de Brasília;
11h45 chegada a congonhas, São Paulo;
13h00 chegada ao local do evento;
14h30 chegada do pessoal da Valle Vídeo;

0165/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Dia 03 de fevereiro de 2015:
10h00 saída do hotel Transamérica;
11h05 chegada ao estacionamento, próximo ao local do evento;
14h30 subida do sinal, na frequência 6199, polarização H, Simbol 4444, fec ¾, rowlof 35, mod.
QPSK, satélite C3;
14h50 teste de áudio e video;
15h09 entrada ao vivo com o repórter Leonardo Meira, com 4' de duração;
17h05 entrada ao vivo com o repórter Leonardo Meira, com 3' de duração;
17h15 saída para o aeroporto de Congonhas; ao chegar no aeroporto, constatei que meu voo
já havia encerrado, liguei imediatamente para o sr. Walter Vicente em Brasília o qual
providenciou uma nova passagem aérea na viação Gol, com horário previsto para decolar as
21h25;
23h50 decolagem de São Paulo;
Dia 04 de fevereiro de 2015:
01h20 chegada em Brasília;

1 - Realizou produção de matérias jornalísticas para o Repórter Brasil, TV Brasil, Agência
Brasil e a Rádio Nacional sobre o aumento do número de casos de câncer em Paracatu/MG
2 - O número de casos de câncer aumentou em 70% em Paracatu e a população jovem é a
mais atingida. Uma das causas seria o arsênio liberado pela mineração de ouro a céu aberto na
cidade e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público.
A equipe realizou imagens e captou sonoras com os moradores, representantes da Prefeitura,
do Ministério Público do Trabalho e das mineradoras que atuam na região da cidade.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:

IARA FERREIRA
0166/2015 DE SENA
BALDUINO

Empregado

- Repórter da TV: Iara Balduíno;
- Repórter cinematográfico: José Carlos Soares da Mota;
- Auxiliar: Jairom Rio Branco Ferreira;
- Repórter Agência e Rádio: Paula Laboissiére e Cunha;
- Repórter Fotográfico: José Cruz.
Relatório de viagem
Dia 5 de fevereiro (quinta-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Paracatu
Tarde: - entrevista com Márcio Santos, coordenador da ONG Acangú. Entrevistas com pessoas
que moram próximas da mina. Imagens da Mina e dos bairros ao redor
Noite: reunião de quilombolas, imagens e entrevistas
Dia 6 (sexta-feira)
Manhã: gravação passagem, imagens da mineradora
Tarde: Gravação de imagens da cidade e com a secretária de saúde de Paracatu Nadia Maria
Roquete Franco
Noite: Equipe volta pra Brasília

1 - Realizou produção de matérias jornalísticas para o Repórter Brasil, TV Brasil, Agência
Brasil e a Rádio Nacional sobre o aumento do número de casos de câncer em Paracatu/MG
2 - O número de casos de câncer aumentou em 70% em Paracatu e a população jovem é a
mais atingida. Uma das causas seria o arsênio liberado pela mineração de ouro a céu aberto na
cidade e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público.
A equipe realizou imagens e captou sonoras com os moradores, representantes da Prefeitura,
do Ministério Público do Trabalho e das mineradoras que atuam na região da cidade.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:

JOSE CARLOS
0167/2015 SOARES DA
MOTA

Empregado

- Repórter da TV: Iara Balduíno;
- Repórter cinematográfico: José Carlos Soares da Mota;
- Auxiliar: Jairom Rio Branco Ferreira;
- Repórter Agência e Rádio: Paula Laboissiére e Cunha;
- Repórter Fotográfico: José Cruz.
Relatório de viagem
Dia 5 de fevereiro (quinta-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Paracatu
Tarde: - entrevista com Márcio Santos, coordenador da ONG Acangú. Entrevistas com pessoas
que moram próximas da mina. Imagens da Mina e dos bairros ao redor
Noite: reunião de quilombolas, imagens e entrevistas
Dia 6 (sexta-feira)
Manhã: gravação passagem, imagens da mineradora
Tarde: Gravação de imagens da cidade e com a secretária de saúde de Paracatu Nadia Maria
Roquete Franco
Noite: Equipe volta pra Brasília

1 - Realizou produção de matérias jornalísticas para o Repórter Brasil, TV Brasil, Agência
Brasil e a Rádio Nacional sobre o aumento do número de casos de câncer em Paracatu/MG
2 - O número de casos de câncer aumentou em 70% em Paracatu e a população jovem é a
mais atingida. Uma das causas seria o arsênio liberado pela mineração de ouro a céu aberto na
cidade e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público.
A equipe realizou imagens e captou sonoras com os moradores, representantes da Prefeitura,
do Ministério Público do Trabalho e das mineradoras que atuam na região da cidade.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:

JAIROM RIO
0168/2015 BRANCO
FERREIRA

Empregado

- Repórter da TV: Iara Balduíno;
- Repórter cinematográfico: José Carlos Soares da Mota;
- Auxiliar: Jairom Rio Branco Ferreira;
- Repórter Agência e Rádio: Paula Laboissiére e Cunha;
- Repórter Fotográfico: José Cruz.
Relatório de viagem
Dia 5 de fevereiro (quinta-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Paracatu
Tarde: - entrevista com Márcio Santos, coordenador da ONG Acangú. Entrevistas com pessoas
que moram próximas da mina. Imagens da Mina e dos bairros ao redor
Noite: reunião de quilombolas, imagens e entrevistas
Dia 6 (sexta-feira)
Manhã: gravação passagem, imagens da mineradora
Tarde: Gravação de imagens da cidade e com a secretária de saúde de Paracatu Nadia Maria
Roquete Franco
Noite: Equipe volta pra Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

05/02/2015

06/02/2015

DIJOR

29/01/2015

-

265,50

-

265,50

05/02/2015

06/02/2015

DIJOR

29/01/2015

-

265,50

-

265,50

02/02/2015

19/02/2015

DIJOR

30/01/2015

-

2.118,10

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

30/01/2015

-

88,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 - Realizou produção de matérias jornalísticas para o Repórter Brasil, TV Brasil, Agência
Brasil e a Rádio Nacional sobre o aumento do número de casos de câncer em Paracatu/MG
2 - O número de casos de câncer aumentou em 70% em Paracatu e a população jovem é a
mais atingida. Uma das causas seria o arsênio liberado pela mineração de ouro a céu aberto na
cidade e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público.
A equipe realizou imagens e captou sonoras com os moradores, representantes da Prefeitura,
do Ministério Público do Trabalho e das mineradoras que atuam na região da cidade.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:

PAULA
0169/2015 LABOISSIÈRE E
CUNHA

Empregado

- Repórter da TV: Iara Balduíno;
- Repórter cinematográfico: José Carlos Soares da Mota;
- Auxiliar: Jairom Rio Branco Ferreira;
- Repórter Agência e Rádio: Paula Laboissiére e Cunha;
- Repórter Fotográfico: José Cruz.
Relatório de viagem
Dia 5 de fevereiro (quinta-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Paracatu
Tarde: - entrevista com Márcio Santos, coordenador da ONG Acangú. Entrevistas com pessoas
que moram próximas da mina. Imagens da Mina e dos bairros ao redor
Noite: reunião de quilombolas, imagens e entrevistas
Dia 6 (sexta-feira)
Manhã: gravação passagem, imagens da mineradora
Tarde: Gravação de imagens da cidade e com a secretária de saúde de Paracatu Nadia Maria
Roquete Franco
Noite: Equipe volta pra Brasília

1 - Realizou produção de matérias jornalísticas para o Repórter Brasil, TV Brasil, Agência
Brasil e a Rádio Nacional sobre o aumento do número de casos de câncer em Paracatu/MG
2 - O número de casos de câncer aumentou em 70% em Paracatu e a população jovem é a
mais atingida. Uma das causas seria o arsênio liberado pela mineração de ouro a céu aberto na
cidade e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público.
A equipe realizou imagens e captou sonoras com os moradores, representantes da Prefeitura,
do Ministério Público do Trabalho e das mineradoras que atuam na região da cidade.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:

0170/2015

JOSE FRANCISCO
DA CRUZ

Empregado

- Repórter da TV: Iara Balduíno;
- Repórter cinematográfico: José Carlos Soares da Mota;
- Auxiliar: Jairom Rio Branco Ferreira;
- Repórter Agência e Rádio: Paula Laboissiére e Cunha;
- Repórter Fotográfico: José Cruz.
Relatório de viagem
Dia 5 de fevereiro (quinta-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Paracatu
Tarde: - entrevista com Márcio Santos, coordenador da ONG Acangú. Entrevistas com pessoas
que moram próximas da mina. Imagens da Mina e dos bairros ao redor
Noite: reunião de quilombolas, imagens e entrevistas
Dia 6 (sexta-feira)
Manhã: gravação passagem, imagens da mineradora
Tarde: Gravação de imagens da cidade e com a secretária de saúde de Paracatu Nadia Maria
Roquete Franco
Noite: Equipe volta pra Brasília

O empregado, inicialmente designado para desenvolver seus trabalhos no Rio de Janeiro até o
dia 12/02, foi requisitado para trabalho em São Paulo, nos dias 10 a 12/02, onde teve hotel
faturado.
Retornando ao Rio de Janeiro, foi autorizado a permanecer naquela cidade, sem ônus para a
EBC, e retornar no dia 19 de fevereiro.
Relatório de Viagem - RJ e SP de 2 a 12/fev/2015
Caminhos da Reportagem: Dependência Tecnológica

Dia 2 - 2a feira
- Voo BSB/ RJ
- Gravação de imagens gerais da cidade
Dia 3 - 3a feira

ALEXANDRE
0171/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

- Sonora com Celso Fortes, diretor da Agência Novos Elementos
- Sonora com Dra. Ivone Ponczek, psicanalista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção
ao Uso de Drogas (NEPAD/ UERJ)

332,50

2.450,60

Dia 4 - 4a feira
- Sonora com Cora Ronai, colunista de tecnologia e cronista do Segundo Caderno, do jornal “O
Globo”
- Sonora com Viviane Mosé ,Poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista
Dia 5 - 5a feira
- Gravação de imagens gerais da cidade
- O povo fala
- Sonora com Gabriel Subtil, técnico em informática
Dia 6 - 6a feira
- Sonora com Elis Monteiro, jornalista especializada em Tecnologia, Telecomunicações e Novas
Mídias e executiva de Marketing Digital
- Gravações no Metrô Rio
- Gravação de imagens gerais da cidade
1) Realizou cobertura jornalística sobre os problemas de abastecimento de água no estado.

0172/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

Empregado

2) Entrevistou Antônio Carlos Zuffo, doutor em engenharia hidráulica, e uma das maiores
autoridades no assunto.
Esta semana a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a SABESP,
anunciou que caso a seca piore poderá ser adotado rodízio de até 5 dias sem água para a
população da cidade de São Paulo e demais municípios da região metropolitana atendidos pela
companhia. Para explicar ao telespectador porque este rodízio não foi adotado antes para
evitar que chegássemos a tão grave situação, vamos à Campinas entrevistá-lo.
Para ele a SABESP não está preparada para colocar o rodízio em prática por não ter
equipamentos modernos o suficiente para evitar rompimentos na rede durante o desligamento
e o religamento da água. Em Campinas também mostraremos como a SANASA, a companhia
de saneamento básico da cidade, vem trabalhando para fazer as obras necessárias para
modernização da rede que podem evitar desperdícios durante a distribuição. As reportagens
foram exibidas nos telejornais Repórter SP, e Repórter Brasil Noite.

-

3) A equipe será formada pelo repórter Eduardo C Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do Viajante:
Saímos da EBC por volta das 8h da manhã. Quando chegamos em Campinas, fomos fazer
imagens e a passagem do VT em uma obra da Sanasa, a companhia de saneamento básico
da cidade. Depois, seguimos para a Unicamp, onde entrevistamos o engenheiro Antônio Carlos
Zuffo, especialista em recursos hídricos. Almoçamos e retornamos a São Paulo. Concluímos o
trabalho às 15h.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

30/01/2015

-

88,50

-

88,50

02/02/2015

02/02/2015

DIJOR

30/01/2015

-

88,50

-

88,50

06/02/2015

06/02/2015

DIGER

30/01/2015

2.640,26

126,90

190,00

2.957,16

11/02/2015

23/02/2015

DIPRE

30/01/2015

933,45

1.321,77

-

2.255,22

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística sobre os problemas de abastecimento de água no estado.

0173/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

2) Entrevistou Antônio Carlos Zuffo, doutor em engenharia hidráulica, e uma das maiores
autoridades no assunto.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a SABESP, anunciou que caso
a seca piore poderá ser adotado rodízio de até 5 dias sem água para a população da cidade de
São Paulo e demais municípios da região metropolitana atendidos pela companhia. Para
explicar ao telespectador porque este rodízio não foi adotado antes para evitar que
chegássemos a tão grave situação, fomos à Campinas entrevistá-lo.
Para ele a SABESP não está preparada para colocar o rodízio em prática por não ter
equipamentos modernos o suficiente para evitar rompimentos na rede durante o desligamento
e o religamento da água. Em Campinas também mostramos como a SANASA, a companhia de
saneamento básico da cidade, vem trabalhando para fazer as obras necessárias para
modernização da rede que podem evitar desperdícios durante a distribuição. As reportagens
foram exibidas nos telejornais Repórter SP, e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo C Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do viajante:
Saímos da tv por volta das 8:00horas tendo como destino a cidade de campinas, onde
chegamos as 10:00 horas da manhã, seguimos para a marcação que era em um canteiro de
obras da Sanasa , empresa de agua e esgoto da cidade.
Gravamos a substituição dos canos que abastecem as residências e fizemos uma
passagem. Seguimos para a Unicamp para uma sonora com um especialista em recursos
hídricos, em seguida almoçamos e retomamos por volta das 15:00 horas.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre os problemas de abastecimento de água no estado.

0174/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

2) Entrevistou Antônio Carlos Zuffo, doutor em engenharia hidráulica, e uma das maiores
autoridades no assunto.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a SABESP, anunciou que caso
a seca piore poderá ser adotado rodízio de até 5 dias sem água para a população da cidade de
São Paulo e demais municípios da região metropolitana atendidos pela companhia. Para
explicar ao telespectador porque este rodízio não foi adotado antes para evitar que
chegássemos a tão grave situação, fomos à Campinas entrevistá-lo.
Para ele a SABESP não está preparada para colocar o rodízio em prática por não ter
equipamentos modernos o suficiente para evitar rompimentos na rede durante o desligamento
e o religamento da água. Em Campinas também mostraremos como a SANASA, a companhia
de saneamento básico da cidade, vem trabalhando para fazer as obras necessárias para
modernização da rede que podem evitar desperdícios durante a distribuição. As reportagens
serão exibidas nos telejornais Repórter SP, e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo C Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do viajante:
Saímos da EBC por volta das 8h da manhã. Quando chegamos em Campinas, fomos fazer
imagens e a passagem do VT em uma obra da Sanasa, a companhia de saneamento básico
da cidade. Depois, seguimos para a Unicamp, onde entrevistamos o engenheiro Antônio Carlos
Zuffo, especialista em recursos hídricos. Almoçamos e retornamos a São Paulo. Concluímos o
trabalho às 15h

Data: 06 de Fevereiro de 2015
04:30 Deslocamento até o Aeroporto de Brasília
05:20 Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Paulo
07:40 Desembarque no Aeroporto de Congonhas em São Paulo
07:50 Deslocamento até o local da Reunião Técnica
08:30 Reunião para teste de equipamento Video-Wall com a tecnologia de Painel de LEDs nos
estúdios da EBC em São Paulo.
16:00 Fim da Reunião

0175/2015

EMERSON JOSE
WEIRICH

16:20 Deslocamento até o Aeroporto de Congonhas em São Paulo
Empregado
18:15 Embarque no Aeroporto de Congonhas em São Paulo para vôo com destino a Brasília
21:00 Desembarque no Aeroporto de Brasília
21:20 Deslocamento até a Residência
22:00 Chegada na Residência

11/02/2015:
19h50- Embarque para o Rio de Janeiro (AVIANCA O66231)
21h40- Desembarque no Rio de Janeiro (SDU)
12/02/2014:
10h00-Entrevista com a Coordenadora Regional de Administração e Logística RJ, Jane
Nascimento, para o projeto de Mestrado sobre Administração e suas ferramentas no papel da
Comunicação Pública.
11h00- Participou da Solenidade de Posse da Nova Diretoria da Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto-ACERP, na sede da ACERP, no Prédio de número 12, Rua Marquês
de Olinda, em Botafogo/RJ.
15h00 às 19h00- Despachos internos na EBC/Rio de Janeiro.

0176/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

13/02/2015
09h30 às 12h00- Visitou o prédio da Penha, no RJ, acompanhado pela Superintendente
Regional Sudeste I, Joice Pacheco, e pelos empregados Nelson de Freitas Pereira (TCA
Administração/Logística) e o Mauro Xavier (TCA Administração/Logística).
14h30 às 17h00- Visitou os prédios da Rua da Relação e da Rua Gomes Freire, no Rio de
Janeiro, acompanhado pela Superintendente Regional Sudeste I, Joice Pacheco, pelo Gerente
Executivo de Engenharia, Renato Favilla, o Coordenador de Estúdios, Sergio Meireles, e o
empregado Gil de Melo Costa (ACP Administração).
17h30- Reuniu-se com a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, Paula
Máiran, e representantes da Comissão de Empregados, acompanhado pela Superintendente
Regional Sudeste I, Joice Pacheco, o Gerente Executivo Regional Interino, Igor Melo, e
Coordenadora Regional de Gestão de Pessoas, Deise Lopes.
18/02/2015:
14h30 às 18h00 - Visitou as instalações do Morro de Sumaré, no Rio de Janeiro, acompanhado
pela Superintendente Regional Sudeste I, Joice Pacheco, o Gerente Executivo de Engenharia
Rio, Renato Favilla, e o Coordenador de Transmissão de Rádio e TV, James Nunes.Voltou a
visitar o prédio da Rua Gomes Freire e reuniu-se com Superintendente Executivo de Suporte,
Eduardo Bicudo, o Gerente Executivo de Engenharia, Renato Favilla, o Gerente de Engenharia,
Luiz Cesar, e a Superintendente Regional Sudeste I, Joice Pacheco.
19/03/2015:
09h30 às 12h00 - Visitou as instalações do prédio da Rádio MEC na Praça da República/RJ,
acompanhado da Superintendente Regional Sudeste I, Joice Pacheco, e do Gerente de
Operações de Rádio da EBC, Antonio Faya.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/02/2015

27/02/2015

DIGER

09/02/2015

10/02/2015

09/02/2015

14/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/02/2015

1.147,35

642,20

190,00

1.979,55

DIJOR

02/02/2015

1.650,38

253,80

190,00

2.094,18

DIJOR

02/02/2015

979,26

1.103,30

95,00

2.177,56

O Superintendente Regional Centro-Oeste / Norte, Walter Silveira, PARTICIPOU do
RioContentMarket que é o maior evento de produtores independentes da America Latina. Neste
evento estiveram presentes diversos produtores regionais da região Centro-Oeste e Norte,
espaço geográfico de atuação da Superintendência.
RELATÓRIO DO VIAJANTE:
24/02
- Cerimônia de abertura do evento;
25/02
8h30 - Sala 01 - A Arte de Direção
10h15 - Sala 03 - Participou da entrevista com Silvia Elias - Turner
11h - Encontro com Produtores no stand da TV Brasil
12h15 - Sala 5a - CPLP: Espaço de Integração e Desenvolvimento das Indústrias Criativas e do
Audiovisual.
14h30 - Sala 01 - Criação e Adaptação de Formatos - Modelo TV Globo.

0177/2015

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Empregado

26/02
10h15 - Sala 04 - Case Study: A Vaga O2 Filmes
12h - Sala 01 - Uma Conversa Com Jorge Furtado e Luiz Villaça
14h30 - Sala 01 - Inovação no Desenvolvimento de Formatos - Modelo Armoza
15h45 - Sala 01 - Licenciamento de Formatos - Modelo Lionsgate
17h15 - Sala 06 - Pitching Session
19h - Sala 01 - Primetime - Youtube apresenta o futuro do entretenimento
27/02
10h - Sala 02 - Tecnologia das Séries em 4K
11h - Sala 01 - Narrativas Procedimentais
11h - Encontro com Produtores no stand da TV Brasil
17h - Retorno para Brasília.
Principais produtores contactados durante o evento:
Hélio Sileman (Studio S.A), Marcelo Braga (V. Produção Audiovisual), Gabriel Felsberg
(Blindmonkeys), Rui Pires (Aurora Filmes), Renato Sakata (Comunicação e Cultura), Mauro
Giuntini (Plateau Filmes), Guilherme Fiúza (Solo Filmes), Messina Neto (16X9), Flávio Barbalho
(TV Way Brasil) e Gabriel Garcia (30 por segundo).

Relatório de viagem - Treinamento no Videografismo de São Paulo

0178/2015

CLAUDYANDSON
RODRIGUES DO

Empregado

09/02 (segunda-feira) Manhã: 7:00 - Saída de Brasília para São Paulo
10:30 - Chegada a São Paulo
11:30 - Chega a TV Brasil São Paulo e início do treinamento ao funcionário Lucas de
Sousa Pinto (concepção visual, arte no jornalismo e after effects)
Tarde: 13:30 - saída para o almoço
14:10 - volta do almoço e reinicio do treinamento (concepção visual, arte no jornalismo
e after effects)
20:00 - fim do treinamento, volta para o hotel.

10/02 (terça-feira) Manhã: 7:30 - Saída do hotel para a TV Brasil
8:00 - Chegada a TV Brasil e início do treinamento (parte II)
Tarde: 13:30 - saída para o almoço
14:00 - volta do almoço e finalização do treinamento (concepção visual, arte no
jornalismo e after effects)
16:00 - volta para Brasília
1 – Realizará a terceira e última parte das gravações sobre o tema: poluição e contaminação
de rios e nascentes para exibição no programa Caminhos da Reportagem durante a Semana
Mundial da Água.
2 – A equipe irá ao Mato Grosso, estado que mais utiliza produtos agrotóxicos em suas
lavouras. A expansão agrícola tem afetado a qualidade dos rios e de ecossistemas importantes,
como o Pantanal. A equipe irá percorrer, em companhia da bióloga e pesquisadora Débora
Calheiros, as cidades de Cuiabá e algumas cidades vizinhas e próximas como, por exemplo,
Campo Verde, Jaciara e Cáceres para conversar com pesquisadores e especialistas sobre as
nascentes e rios contaminados pelas lavouras em áreas da planície pantaneira.
3 – A equipe é composta pelos profissionais:
- Repórter – Flávia Peixoto;
- Repórter cinematográfico – André Pacheco;
- Auxiliar – Edivan Nascimento.

FLÁVIA PEIXOTO
0179/2015 CARDOSO DE
BARROS

4 – A viagem terminará no sábado, dia 14/02, em razão da agenda de trabalho. A equipe terá
gravação pela manhã.
Empregado
Relatório da Viagem a Cuiabá-MT.

Segunda 09/02
- Voo de Brasília para Cuiabá-MT
- Gravação de sonora e imagens de apoio com Wanderlei Pignati (Profº UFMT).
- Retorno para o hotel
Terça 10/02
- Já em Cuiabá- MT encontramos com o auxiliar Edivan Viana no aeroporto Marechal Rondon
de lá seguimos para o hotel.
- Saímos de Cuiabá e fomos para Campo Verde-MT realizar Gravação de imagens de apoio
e sonora com a professora Débora Calheiros.
- Gravações com personagens na fazenda Pirassununga no município de Campo Verde-MT.
- Retorno para o hotel em Cuiabá-MT às 22h

Quarta 11/02
- Saída para pauta em Poconé-MT à 100 Km de Cuiabá-MT.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/02/2015

14/02/2015

DIJOR

09/02/2015

14/02/2015

10/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/02/2015

979,26

1.103,30

95,00

2.177,56

DIJOR

02/02/2015

979,26

1.103,30

95,00

2.177,56

11/02/2015

DIJOR

02/02/2015

1.717,67

267,90

190,00

2.175,57

10/02/2015

12/02/2015

DIPRE

03/02/2015

3.015,60

401,85

190,00

3.607,45

05/02/2015

06/02/2015

DIGER

03/02/2015

1.414,24

481,65

95,00

1.990,89

09/02/2015

09/02/2015

DIGER

03/02/2015

1.034,65

133,95

190,00

1.358,60

1 – Realizará a terceira e última parte das gravações sobre o tema: poluição e contaminação
de rios e nascentes para exibição no programa Caminhos da Reportagem durante a Semana
Mundial da Água.
2 – A equipe irá ao Mato Grosso, estado que mais utiliza produtos agrotóxicos em suas
lavouras. A expansão agrícola tem afetado a qualidade dos rios e de ecossistemas importantes,
como o Pantanal. A equipe irá percorrer, em companhia da bióloga e pesquisadora Débora
Calheiros, as cidades de Cuiabá e algumas cidades vizinhas e próximas como, por exemplo,
Campo Verde, Jaciara e Cáceres para conversar com pesquisadores e especialistas sobre as
nascentes e rios contaminados pelas lavouras em áreas da planície pantaneira.
3 – A equipe é composta pelos profissionais:
- Repórter – Flávia Peixoto;
- Repórter cinematográfico – André Pacheco;
- Auxiliar – Edivan Nascimento.
4 – A viagem terminará no sábado, dia 14/02, em razão da agenda de trabalho. A equipe terá
gravação pela manhã.

0180/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado
Relatório da Viagem a Cuiabá-MT.

Segunda 09/02
- Voo de Brasília para Cuiabá-MT
- Gravação de sonora e imagens de apoio com Wanderlei Pignati (Profº UFMT).
- Retorno para o hotel
Terça 10/02
- Já em Cuiabá- MT encontramos com o auxiliar Edivan Viana no aeroporto Marechal Rondon
de lá seguimos para o hotel.
- Saímos de Cuiabá e fomos para Campo Verde-MT realizar Gravação de imagens de apoio
e sonora com a professora Débora Calheiros.
- Gravações com personagens na fazenda Pirassununga no município de Campo Verde-MT.
- Retorno para o hotel em Cuiabá-MT às 22 horas.

Quarta 11/02
1 – Realizou a terceira e última parte das gravações sobre o tema: poluição e contaminação de
rios e nascentes para exibição no programa Caminhos da Reportagem durante a Semana
Mundial da Água.
2 – A equipe foi ao Mato Grosso, estado que mais utiliza produtos agrotóxicos em suas
lavouras. A expansão agrícola tem afetado a qualidade dos rios e de ecossistemas importantes,
como o Pantanal. A equipe percorreu, em companhia da bióloga e pesquisadora Débora
Calheiros, as cidades de Cuiabá e algumas cidades vizinhas e próximas como, por exemplo,
Campo Verde, Jaciara e Cáceres para conversar com pesquisadores e especialistas sobre as
nascentes e rios contaminados pelas lavouras em áreas da planície pantaneira.
3 – A equipe foi composta pelos profissionais:
- Repórter – Flávia Peixoto;
- Repórter cinematográfico – André Pacheco;
- Auxiliar – Edivan Nascimento.
Segue relatório da viagem realizada de Brasília a Cuiabá-MT.

EDIVAN DO
0181/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

Segunda 09/02
- Embarque de ônibus de Brasília para Goiânia.
- Fiquei hospedado em Goiânia-GO para o embarque no dia seguinte de Goiânia para
Cuiabá-MT.
Em virtude da compra de passagem pela empresa Passaredo minutos antes do embarque,
tivemos que nos deslocar apressadamente até o aeroporto JK,
ao chegar no guichê para check in minha reserva ainda não estava disponível no sistema da
empresa Passaredo, e o embarque acabara de ser encerrado.
Sendo assim, remarquei junto à empresa aérea o voo para o dia seguinte partindo de Goiânia
para Cuiabá-MT,
uma vez que era apenas de Goiânia que havia voo disponível para o local de destino conforme
verificamos junto à empresa aérea.
Comprei um bilhete de passagem e fui de ônibus pela empresa Viação Goiânia, desloquei-me
partindo da Rodoviária Interestadual de Brasília para Gyn, cidade em que pernoitei e
realizei o voo para Cuiabá-MT no dia 10/02/15.
Terça 10/02
- Embarque no aeroporto de Goiânia-GO para Cuiabá-MT;
- Encontrei com André Rodrigo e Flávia Peixoto no aeroporto de Cuiabá e fomos para o hotel
fazer check in e almoçar.
- Saímos de Cuiabá e fomos para Campo Verde-MT realizar gravação de imagens de apoio e
1 - O escritor e professor de história André Diniz foi o convidado do programa Espaço Público
do dia 10/02/2015.
Relatório de viagem:

ANDRÉ DINIZ DA
0182/2015
SILVA

Convidado

O professor compareceu ao programa e conversou com os apresentadores Florestan Junior e
Paulo Leite sobre
o livro "A República Cantada" de sua autoria com o pesquisador de música popular, Diogo
Cunha ao vivo no dia 10/02/2015. No dia 11/02/2015 retornou para o Rio de Janeiro.

10/02 Deslocamento para Brasília
10/02 10h as 13h - Realizou despachos Internos na Procuradoria Jurídica
15h as 18h - Realizou despachos Internos na Presidência.

LUIS HENRIQUE
0183/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

11/02 Participou da reunião na ACERP em Brasília, a 1º Reunião Extraordinário do Conselho de
Administração da ACERP de 2015,que se estenderá até as 19 hs.
12/02 - Deslocamento para Porto Alegre.

0184/2015

JOSE EDUARDO
CASTRO MACEDO

JOSE ANTONIO
0185/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

Empregado

O Diretor Geral Eduardo Castro viajou ao Rio de Janeiroonde cumppriu a seguinte agenda:
Dia 05/02
Despachos internos na EBC;
Dia 06/02
Reunião com a Superintendente Joice Pacheco.

Saída de São Paulo: 08:25h
Chegada em Brasília: 10:30h
Reunião na Engenharia da EBC Brasília (Prédio da RANAC): de 11:00h às 12:30h
Reunião do Módulo Técnico do Fórum SBTVD, na EBC Brasília (Prédio do Venâncio 2000): de
14:00h às 18:00h
Retorno à São Paulo: 20:25h
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/02/2015

06/02/2015

DIAFI

03/02/2015

09/02/2015

09/02/2015

DICOP

03/02/2015

23/02/2015

03/03/2015

DICOP

10/02/2015

12/02/2015

10/02/2015

09/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.193,99

304,20

190,00

1.688,19

-

-

190,00

190,00

03/02/2015

846,32

633,75

-

1.480,07

DIJOR

03/02/2015

1.939,53

318,60

142,50

2.400,63

12/02/2015

DIJOR

03/02/2015

1.939,53

318,60

142,50

2.400,63

10/02/2015

DIJOR

03/02/2015

1.299,59

267,90

190,00

1.757,49

- 05/02/2015:
O Gerente de Material e Patrimônio participou de reuniões administrativas na Gerência Regional
de Administração de São Paulo/SP/EBC;

MARCUS VINICIUS
0186/2015 QUEIROZ
BARBOSA

- 06/02/2015 - retorno à Brasília/DF.
Empregado

OBS: A reunião com a Gerência de Fundos para o Setor Imobiliário - GEMOB/CAIXA, foi
cancelada.

O diretor veio para Brasília exercer as funções inerentes ao cargo diretor de Conteúdo e
Programação.

AMÉRICO
0187/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Entre elas, participou de reunião com a Diretoria Executiva, reunião do Comitê de Tecnologia da
Informação e Comunicação, reunião com o Ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio
Exterior, Armando Monteiro, reunião com o Comitê de Programação e Rede, além dos
despachos semanais com a Gerência de Pesquisas, com a Gerência de Rádios e com a
equipe do Gabinete.
De acordo com parecer jurídico da EBC, a remoção do diretor será retroativa, não sendo
possível o pagamento de diárias na sua estadia em Brasília, sendo necessário apenas a
emissão das passagens.
Por compromissos de última hora, o diretor não viajou para o Rio de Janeiro, restituindo os
valores recebidos das diárias conforme GRU paga.
Segue agenda do diretor:
Viagem Brasília /RJ: Devido a mudanças de agenda o trecho foi alterado.
Dia 23/02
15h: DIREX Extraordinária
Dia 24/02
-Reunião Comissão de Empregados/Sindicatos.

AMÉRICO
0188/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Dia 25/02: RJ/Bsb
17h: CONSAD
Empregado
Dia 26/02
-Reunião com Ministro da Ciência Tecnologia e Informação, Aldo Rebelo.
-Viagem Bsb/RJ para participar do Rio Content Market.
Dia 27/02: RJ/SP - Final de semana por conta própria.
Dia 02/03 - Almoço com Ana Fleck e DIREX por Videoconferência.
Dia 03/03 - Retorno para Brasília .

1 - Produziu material jornalístico para o programa Caminhos da Reportagem onde o tema foi: A
Dependência Tecnológica.
2 - O programa abordou a dependência tecnológica nos dias atuais, fazendo um breve
panorama nos diversos tipos de dependência do ser humano ao longo da história. As causas,
os tratamentos e as mudanças no comportamento do homem por conta do uso excessivo da
tecnologia foram abordadas.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:
Repórter - Vera Barroso;
Repórter cinematográfico - Rodolpho Rodrigues Silva.
Relatório da viagem do programa Caminhos da Reportagem – Dependência Tecnológica

VERA DE SOUZA
0189/2015 FONTES
BARROSO

Empregado

10/02/2015 (Terça-feira)
Fim da tarde: Saída do Rio de Janeiro para São Paulo
11/02/2015 (Quarta-feira)
Manhã: Sonoras e imagens no Colégio Mater Dei;
Tarde: Sonoras Dr. Cristiano Nabuco e gravação de passagem (Avenida Paulista).
12/02/2015 (Quinta-feira)
Manhã: Sonoras Lucélia (dependente em redes sociais) e Anna Leda (Psicóloga responsável
pelo tratamento de Lucélia) .
Tarde: Retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro.

1 - Produziu material jornalístico para o programa Caminhos da Reportagem onde o tema será:
A Dependência Tecnológica.
2 - O programa abordou a dependência tecnológica nos dias atuais, fazendo um breve
panorama nos diversos tipos de dependência do ser humano ao longo da história. As causas,
os tratamentos e as mudanças no comportamento do homem por conta do uso excessivo da
tecnologia foram abordadas.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais:
Repórter - Vera Barroso;
Repórter cinematográfico - Rodolpho Rodrigues Silva.
Relatório da viagem do programa Caminhos da Reportagem – Dependência Tecnológica

RODOLPHO
0190/2015 RODRIGUES
SILVA

Empregado

10/02/2015 (Terça-feira)
Fim da tarde: Saída do Rio de Janeiro para São Paulo
11/02/2015 (Quarta-feira)
Manhã: Sonoras e imagens no Colégio Mater Dei;
Tarde: Sonoras Dr. Cristiano Nabuco e gravação de passagem (Avenida Paulista).
12/02/2015 (Quinta-feira)
Manhã: Sonoras Lucélia (dependente em redes sociais) e Anna Leda (Psicóloga responsável
pelo tratamento de Lucélia) .
Tarde: Retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro.

1) Gravou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, para o programa Espaço Público.
2) Gravamos duas entrevistas: a primeira com o presidente da ANA (Agência Nacional de
Àguas), Vicente Andreu Guillo e a segunda com André Diniz da Silva, escritor, pesquisador de
música popular brasileira, historiador, professor e político brasileiro.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
0191/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Gravamos entrevistas para o programa Espaço Público com:
- O presidente da ANA (Agência Nacional de Àguas), Vicente Andreu Guillo. O assunto será a
crise de água.
- O escritor, pesquisador de música popular brasileira, historiador, professor e político brasileiro,
André Diniz da Silva, Formado em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF),
mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e doutorando em
Literatura Brasileira pela UFF. André Diniz é pesquisador da Música Popular Brasileira, com
diversos livros e artigos publicados.
As entrevistas serão exibidas no programa Espaço Público.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/02/2015

01/03/2015

DIPRE

23/02/2015

27/02/2015

10/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

4.163.248,44

2.122.299,78

03/02/2015

695,06

406,70

DIGER

04/02/2015

489,45

10/02/2015

DIPRO

04/02/2015

12/02/2015

12/02/2015

DIJOR

12/02/2015

12/02/2015

12/02/2015

12/02/2015

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Dia 26/02/2015:
19h49- Embarque para o Rio de Janeiro (AVIANCA O66231)
21h40– Desembarque no Rio de Janeiro
Dia 27/02/2015:

0192/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

9h00 às 20h00- Participou em conjunto com a Diretoria Executiva da EBC, das atividades de
encerramento da 5ª Edição do Rio Content Marketing, no Hotel Windsor Barra, no RJ. Manteve
conversas institucionais com o presidente da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura de São
Paulo), Marcos Mendonça, e com a Gerente Geral do Canal Futura, Lúcia Araújo, sobre
possibilidades de parcerias futuras envolvendo as três entidades mais a TV Escola. Participou
de entrevista com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, para o Portal da EBC, no stand de
divulgação da Empresa e seus conteúdos para licenciamento.

-

1.101,76

1.444,95

190,00

2.124,40

887,76

126,90

95,00

1.109,66

05/02/2015

-

88,50

-

88,50

DIJOR

05/02/2015

-

88,50

-

88,50

DIJOR

05/02/2015

-

88,50

-

88,50

Dia 01/03/2015
20h37- Embarque para Brasília.(TAM JJ 3030)
22h24- Desembarque em Brasília

MARCO ANTONIO
0194/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Ida ao Rio de Janeiro, no dia 23 de Fevereiro de 2015, para participar do Rio Content Market (o
maior evento de produção de conteúdo audiovisual da América Latina), onde será palestrante,
no dia 24 de Fevereiro, às 10h00.
Retornará à São Paulo, no dia 27 de Fevereiro.
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 23 de Fevereiro de 2015, foi ao Rio de Janeiro participar do Rio Content Market, No dia
24 de fevereiro, às 10h00, foi palestrante, neste evento.
Retornou à São Paulo, no dia 27 de Fevereiro.
O programa Ver TV convidou a especialista em Mídia-educação, Alexandra Bujokas, para
participar da gravação de episódio sobre a importância do desenvolvimento de espírito crítico
em crianças e jovens para a televisão, jornais e internet, gravação que aconteceu nos estúdios
de São Paulo no dia 10 de fevereiro (terça-feira) das 17h às 18h30.
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da importância do desenvolvimento de espírito
crítico em crianças e jovens para a televisão, jornais e internet. O título do programa é
“Educação para a Mídia” e tratou também de aspectos mais práticos da mídia-educação: a
formação profissional para atuar na área (quem seriam os educadores: jornalistas?
Pedagogos?), e a produção de materiais pedagógicos específicos de mídia-educação
(incluindo a TV).

Alexandra
0195/2015 Bujokas de
Siqueira

Convidado

Alexandra Bujokas de Siqueira é jornalista, doutora em Educação. Professora da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, coordenadora do Centro de Educação a Distância. Ministra a
disciplina "Mídia-educação" para licenciandos dos cursos de História e Geografia da UFTM,
onde também é professora do Programa de Pós-graduação em Educação, orientando na linha
"Formação de Professores e Cultura Digital".
Contribuiu muito pois é especialista no assunto 'mídia-educação', trabalha justamente com a
alfabetização para a mídia e soube falar também sobre a questão do material didático para
professores trabalharem a mídia em oficinas.

(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
Foi necessário que a convidada retornasse no dia seguinte, pois não foram encontrados vôos
de volta para Uberaba na data 10/02 à noite, após a gravação, como havíamos planejado. O
pedido da AV inicial foi feito para que os trajetos Uberaba-São Paulo / São Paulo-Uberaba
ocorressem na mesma data (10/02). Como não foi encontrado vôo disponível para o retorno da
convidada, ela precisou passar a noite em São Paulo para retornar no primeiro vôo do dia
seguinte (11/02). Isto para que conseguisse participar da gravação do programa às 17h no dia
10, no estúdio de São Paulo. Desta forma, o pedido foi alterado para:
Embarque Uberaba - São Paulo (Viracopos) : vôo Azul 10:22h, no dia 10/02/2015
Embarque São Paulo (Viracopos) - Uberaba : vôo Azul 08:36h, no dia 11/02/2015
Considerando despesas de hospedagem para pernoite em São Paulo de 10/02 para 11/02.
1) Gravação para o programa Caminhos da Reportagem.
2) O programa Caminhos da Reportagem exibiu na Semana Mundial da Água um especial
sobre poluição e contaminação de rios e nascentes. A equipe do Caminhos da Reportagem de
São Paulo foi até Lorena, no interior do estado, entrevistar o escritor Daniel Munduruku,
indígena da etnia Munduruku, que faou como os povos indígenas se relacionam com a água e
quais os significados que os rios têm na cultura indígena.

0199/2015

LUANA
FERNANDA IBELLI

Empregado

3) Viajantes: Luana Ibelli (repórter), Eduardo Viné (cinegrafista) e Maurício Aurélio (auxiliar)
Relatório do viajante:
A equipe do Caminhos da Reportagem - composta por mim, Luana Ibelli, o cinegrafista
Eduardo Viné e o auxiliar Maurício Aurélio - foi até o município de Lorena para entrevistar o
escritor Daniel Munduruku.
A saída da TV ocorreu por volta das 11h45, com chegada em Lorena às 14h30 para a
entrevista marcada às 15h. Entrevistamos o escritor e às 16h retornamos para SP, com
chegada na TV por volta das 19h30.

1) Gravação para o programa Caminhos da Reportagem.
2) O programa Caminhos da Reportagem exibiu na Semana Mundial da Água um especial
sobre poluição e contaminação de rios e nascentes. A equipe do Caminhos da Reportagem de
São Paulo foi até Lorena, no interior do estado, entrevistar o escritor Daniel Munduruku,
indígena da etnia Munduruku, que falou como os povos indígenas se relacionam com a água e
quais os significados que os rios têm na cultura indígena.

0200/2015

EDUARDO VINÉ
BOLDT

Empregado

3) Viajantes: Luana Ibelli (repórter), Eduardo Viné (cinegrafista) e Maurício Aurélio (auxiliar)
Relatório do viajante:
A equipe do Caminhos da Reportagem foi até o município de Lorena para entrevistar o escritor
Daniel Munduruku. Chegamos na emissora às 11h, para preparar o equipamento para viagem.
A saída da TV ocorreu por volta das 11h45, com chegada em Lorena às 14h30 para a
entrevista marcada às 15h. Entrevistamos o escritor e às 16h retornamos para SP, com
chegada na TV por volta das 19h30, quando entregamos os equipamentos.

1) Gravação para o programa Caminhos da Reportagem.

MAURICIO
0201/2015 AURELIO
MARCELO

Empregado

2) O programa Caminhos da Reportagem exibiu na Semana Mundial da Água um especial
sobre poluição e contaminação de rios e nascentes. A equipe do Caminhos da Reportagem de
São Paulo foi até Lorena, no interior do estado, entrevistar o escritor Daniel Munduruku,
indígena da etnia Munduruku, que falou como os povos indígenas se relacionam com a água e
quais os significados que os rios têm na cultura indígena.
3) Viajantes: Luana Ibelli (repórter), Eduardo Viné (cinegrafista) e Maurício Aurélio (auxiliar)
Relatório do viajante:
A equipe do Caminhos da Reportagem foi até o município de Lorena para entrevistar o escritor
Daniel Munduruku. Chegamos na emissora às 11h, para preparar o equipamento para viagem.
Saimos da TV por volta das 11h45, chegamos na cidade de Lorena às 14h30 para a
entrevista marcada às 15h. Entrevistamos o escritor e às 16h retornamos para SP, com
chegada na TV por volta das 19h30 á Redação.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

06/02/2015

06/02/2015

DIJOR

05/02/2015

-

88,50

-

23/02/2015

24/02/2015

DIAFI

05/02/2015

587,45

321,10

190,00

1.098,55

26/02/2015

02/03/2015

DINES

05/02/2015

4.146,70

3.377,70

95,00

7.619,40

24/02/2015

27/02/2015

DINES

05/02/2015

473,20

937,65

190,00

1.600,85

26/02/2015

02/03/2015

DINES

05/02/2015

3.324,30

3.127,50

95,00

6.546,80

26/02/2015

02/03/2015

DINES

05/02/2015

3.324,30

3.127,50

95,00

6.546,80

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística sobre as chuvas dos últimas semana no sistema Cantareira,
se elas estão melhorando um pouco a situação da seca.
2) Mostrou que devido as últimas chuvas, a previsão é que chova cerca de 70 mm no sistema
Cantareira, melhorando um pouco a situação da seca. Foi até a barragem Jaguari/Jacareí, no
município de Vargem(SP), verificar se as chuvas que estavam previstas estão alterando o
volume do sistema. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil SP e
Repórter Brasil Noite.

0202/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Empregado

0203/2015

CLOVIS FELIX
CURADO JUNIOR

Empregado

3) A equipe formada pela repórter Priscila E. Kerche, pelo repórter cinematográfico , William S
Figueiredo e pelo auxiliar de cinegrafia, Edgar Monteiro.
Relatório do viajante:
Saímos às 7h da manhã da TV e chegamos em Vargem por volta de 8h30. Pegamos um
acesso à represa do Jaguari/Jacareí, onde tínhamos ido em março do ano passado e pudemos
comparar as situações. Conversamos com um senhor que mora com vista para o reservatório
e gravamos sonora. Gravamos muitas imagens e passagens alternativas. Descemos ao nível
da água e fizemos entrevistas com pescadores. Fiz uma entrada ao vivo por telefone para o
jornal Repórter São Paulo, enquanto estávamos lá. Voltamos para São Paulo no início da tarde.
Fechei uma reportagem que foi exibida no jornal Repórter Brasil Noite do mesmo dia.

88,50

O Diretor participou da 3ª Reunião Extraordinária - DIREX, que foi realizada na regional da EBC
no Rio de Janeiro/RJ:

0204/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ
24/02 - Retorno a Brasília/DF
Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado prevista, que a
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez às cidades de
Colônia do Sacramento no dia 28/02/2015 e a Montevidéo no Uruguai, no dia 01/03/2015, onde
participou da inauguração da Estação Eólica e da posse do Presidente eleito daquele País, Sr.
Tabaré Vázquez, respectivamente.Ordem de Serviço 202 - SECOM
Relatório:
A repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Júlio Leal, o auxiliar Warley Felipe de Andrade e o
técnico Rogério Silva deixaram Brasília em direção a Montevidéu no dia 26/02, às 04h57, e
chegaram ao destino por volta de 13h. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Palácio
Presidencial para buscar credenciais e fez imagens pela cidade. No sábado, os profissionais
foram em ônibus oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores para a localidade de
Tarariras, a cerca de 170km de Montevidéu. Lá, a equipe se dedicou à cobertura da
inauguração do Parque Eólico de Artilleros, que contou com a presença da presidenta Dilma
Rousseff. A volta ao hotel se deu às 18h do mesmo dia. No domingo, a equipe se dirigiu ao
hotel onde estava hospedada a presidenta Dilma e, em seguida, ao Palácio do Congresso,
onde tomou posse o novo presidente do Uruguai Tabaré Vazquez. Em seguida, os profissionais
foram ao Palácio Presidencial para gerar o material para Brasília. A partida se deu no dia 02/03,
às 18h40 e o avião pousou em Brasília por volta de meia noite.

Conforme o planejado no dia 25/02 efetuei a reunião com a equipe de negócios onde foi
acertado os detalhes finais de nossa participação no evento. Ao final do dia participei do
coquetel de abertura.
Entre os dias 26 e 27/02 realizamos 52 reuniões com profissionais de aquisição de conteúdo,
onde apresentamos o catálogo de licenciamento. Realizamos também 10 reuniões com
produtores, cuja obras compuseram.
Consta em e-mail trocado com o Setor de Viagens, solicitei o cancelamento do bilhete de volta:
Rio/Brasília:
De : Gustavo Pinho <gustavo.pinho@ebc.com.br>
Assunto : Re: CONFIRMAÇÃO GOL GUSTAVO PINHO GIG BSB 27/02
Para : Keyla de Souza Pacheco <keyla.pacheco@ebc.com.br>
Cc : Gilsilane Fonseca de Araujo <gilsilane.araujo@ebc.com.br>
Seg, 02 de Mar de 2015 17:43
Valeu!

0205/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

Em 02/03/2015, à(s) 17:42, Keyla de Souza Pacheco <keyla.pacheco@ebc.com.br>
escreveu:
Gustavo,
O cancelamento para não dar No show foi realizado.
Atenciosamente,
Keyla Souza
Coordenação de Viagens
EBC-Empresa Brasil de Comunicação S/A
Brasília - DF
Telefones: 61 3799-5573 / 5575
Fax: 61 3799-5574
Plantão: 9984-0660

ISABELA DE
0206/2015 CASTRO ROCHA
V DE AZEVEDO

0207/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Empregado

De: "Tatiane - GrupoWorld" <tatiane@grupoworld.com.br>
Para: "viagens" <viagens@ebc.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de março de 2015 15:02:58
Assunto: ENC: CONFIRMAÇÃO GOL GUSTAVO PINHO GIG BSB 27/02
Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado prevista, que a
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez às cidades de
Colônia do Sacramento no dia 28/02/2015 e a Montevidéo no Uruguai, no dia 01/03/2015, onde
participou da inauguração da Estação Eólica e da posse do Presidente eleito daquele País, Sr.
Tabaré Vázquez, respectivamente.Ordem de Serviço 202 - SECOM
Relatório:
A repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Júlio Leal, o auxiliar Warley Felipe de Andrade e o
técnico Rogério Silva deixaram Brasília em direção a Montevidéu no dia 26/02, às 04h57, e
chegaram ao destino por volta de 13h. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Palácio
Presidencial para buscar credenciais e fez imagens pela cidade. No sábado, os profissionais
foram em ônibus oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores para a localidade de
Tarariras, a cerca de 170km de Montevidéu. Lá, a equipe se dedicou à cobertura da
inauguração do Parque Eólico de Artilleros, que contou com a presença da presidenta Dilma
Rousseff. A volta ao hotel se deu às 18h do mesmo dia. No domingo, a equipe se dirigiu ao
hotel onde estava hospedada a presidenta Dilma e, em seguida, ao Palácio do Congresso,
onde tomou posse o novo presidente do Uruguai Tabaré Vazquez. Em seguida, os profissionais
foram ao Palácio Presidencial para gerar o material para Brasília. A partida se deu no dia 02/03,
às 18h40 e o avião pousou em Brasília por volta de meia noite.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado prevista, que a Excelentíssima
Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez às cidades de Colônia do
Sacramento no dia 28/02/2015 e a Montevidéo no Uruguai, no dia 01/03/2015, onde participou
da inauguração da Estação Eólica e da posse do Presidente eleito daquele País, Sr. Tabaré
Vázquez, respectivamente.Ordem de Serviço 202 - SECOM
Relatório:
A repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Júlio Leal, o auxiliar Warley Felipe de Andrade e o
técnico Rogério Silva deixaram Brasília em direção a Montevidéu no dia 26/02, às 04h57, e
chegaram ao destino por volta de 13h. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Palácio
Presidencial para buscar credenciais e fez imagens pela cidade. No sábado, os profissionais
foram em ônibus oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores para a localidade de
Tarariras, a cerca de 170km de Montevidéu. Lá, a equipe se dedicou à cobertura da
inauguração do Parque Eólico de Artilleros, que contou com a presença da presidenta Dilma
Rousseff. A volta ao hotel se deu às 18h do mesmo dia. No domingo, a equipe se dirigiu ao
hotel onde estava hospedada a presidenta Dilma e, em seguida, ao Palácio do Congresso,
onde tomou posse o novo presidente do Uruguai Tabaré Vazquez. Em seguida, os profissionais
foram ao Palácio Presidencial para gerar o material para Brasília. A partida se deu no dia 02/03,
às 18h40 e o avião pousou em Brasília por volta de meia noite.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/02/2015

06/02/2015

DIJOR

05/02/2015

26/02/2015

02/03/2015

DINES

05/02/2015

06/02/2015

06/02/2015

DIJOR

05/02/2015

24/02/2015

27/02/2015

DINES

05/02/2015

10/02/2015

10/02/2015

DINES

06/02/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística sobre as últimas chuvas no sistema Cantareira, se elas
estão melhorando um pouco a situação da seca.

0208/2015

0209/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Empregado

2) Mostramos que devido as últimas chuvas , a previsão é que chova cerca de 70 mm no
sistema Cantareira, melhorando um pouco a situação da seca.Fomos até a barragem
Jaguari/Jacareí, no município de Vargem(SP), verificar se as chuvas previstas para esta
semana estão alterando o volume do sistema. As reportagens serão exibidas nos telejornais
Repórter Brasil SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pela repórter Priscila E. Kerche, pelo repórter cinematográfico , William S
Figueiredo e pelo auxiliar de cinegrafia, Edgar Monteiro.
Relatório do viajante:
Fomos a Vargem Grande, represa de Atibaimha, saimos da Tv Brasil 7h da manhã e
chegamos em Vargem 8h30. Chegamos em um braço da represa Jaguari onde foi feito
entrevistas com moradores locais e pescadores, fizemos também passagens e imagens do
local. partimos para outro ponto da represa onde foi feito mais imagens do local e da chuva que
iniciou quando estavamos lá. Voltamos para São Paulo no inicio da tarde.

Participou da cobertura jornalística da viagem Oficial de Estado prevista, que a Excelentíssima
Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, fez às cidades de Colônia do
Sacramento no dia 28/02/2015 e a Montevidéo no Uruguai, no dia 01/03/2015, onde participou
da inauguração da Estação Eólica e da posse do Presidente eleito daquele País, Sr. Tabaré
Vázquez, respectivamente.Ordem de Serviço 202 - SECOM
Relatório:
A repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Júlio Leal, o auxiliar Warley Felipe de Andrade e o
técnico Rogério Silva deixaram Brasília em direção a Montevidéu no dia 26/02, às 04h57, e
chegaram ao destino por volta de 13h. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Palácio
Presidencial para buscar credenciais e fez imagens pela cidade. No sábado, os profissionais
foram em ônibus oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores para a localidade de
Tarariras, a cerca de 170km de Montevidéu. Lá, a equipe se dedicou à cobertura da
inauguração do Parque Eólico de Artilleros, que contou com a presença da presidenta Dilma
Rousseff. A volta ao hotel se deu às 18h do mesmo dia. No domingo, a equipe se dirigiu ao
hotel onde estava hospedada a presidenta Dilma e, em seguida, ao Palácio do Congresso,
onde tomou posse o novo presidente do Uruguai Tabaré Vazquez. Em seguida, os profissionais
foram ao Palácio Presidencial para gerar o material para Brasília. A partida se deu no dia 02/03,
às 18h40 e o avião pousou em Brasília por volta de meia noite.

-

4.146,70

88,50

3.127,50

-

95,00

88,50

7.369,20

1) Realizou a cobertura jornalística sobre as chuvas na ú no sistema Cantareira, se elas estão
melhorando um pouco a situação da seca.
2) Mostrou que devido as chuvas das últimas 24 horas, a previsão é que chova cerca de 70 mm
no sistema Cantareira, melhorando um pouco a situação da seca.Foi até a barragem
Jaguari/Jacareí, no município de Vargem(SP), verificar se as chuvas que estão previstas para
os próximos dias estão alterando o volume do sistema. As reportagens foram exibidas nos
telejornais Repórter Brasil SP e Repórter Brasil Noite.

0211/2015

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Empregado

3) A equipe é formada pela repórter Priscila E. Kerche, pelo repórter cinematográfico , William
S Figueiredo e pelo auxiliar de cinegrafia, Edgar Monteiro.
Relatório do viajante:
Fomos a Vargem Grande, represa de Atibainha, saimos da Tv por volta das 7:00 da manhã e
chegamos em vargem por volta das 8:30h. Chegamos em um braço da represa Jaguari, onde
foram feitas entrevistas com moradores e pescadores, fizemos também passagens e imagens
do local. Partimos para outro ponto da represa onde foram feitas mais imagens do local e da
chuva que iniciou quando estávamos lá. Voltamos para São Paulo no inicio da tarde.

-

88,50

-

535,80

190,00

88,50

-

88,50

Destino: Rio de Janeiro RJ
Motivo: Rio Content Market 2015 – Maior evento de conteúdo audiovisual da América Latina
Ida: 24/02/2015 - 09h00
Volta: 27/02/2015 - 20h30
Saí de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro no dia 24/02 do corrente ano, para integrar a
equipe que representou a EBC no Rio Content Market 2015. Fizemos uma reunião de
alinhamento de estratégia e discurso, a qual se estendeu durante todo o horário de expediente.
Dia 25/02 - Foram iniciadas as atividades no evento às 9h, contemplando reuniões com a NHK,
TVI, Taturana, Reed Midem e Federal Distribuction. Das 12h às 13h houve pausa para almoço.
Ao retornar, a agenda seguiu com PBS, Shutter Stock, Grifa Filmes, Getty Images, ESPN, Raiz
Distribuidora, TV 5 e Globosat até as 18h30, quando foi encerrado o primeiro dia do evento.

0212/2015

KAIQUE DE
ALMEIDA KIKUCHI

Empregado

Dia 26/02 - Foram realizadas reuniões com a HK Kauffman, Opera TV, Aetios, Mob Content,
Monica Sufer e Canal Encuantro. O intervalo para o almoço ocorreu entre 12h e 13h. Retornei
ao evento para dar continuidade às reuniões da tarde: Cine Brasil TV, Interact, Sambaads,
Mjobs, Snap TV, Pond5, Canal Futura, Play TV, BBC Brazil, Sideways Films, Bossapro e Canal
Brasil.

1.079,98

1.805,78

No dia 27/02, novamente com destino à sede do Rio Content Market 2015, para o último dia de
evento. No primeiro período foram realizadas reuniões com a France TV e Miração Filmes.
Após o almoço, que ocorreu das 12h às 13h, retornei ao evento para reuniões com a Copa
Studio, Cultura Xchange, Box Brazil, Band e FBL Vídeo. Às 18h30 o evento foi encerrado e na
mesma data deixei o Rio de Janeiro com destino a São Paulo,

O.S SECOM 154
Participou da coobertura Jornalística do Fórum Operação Safra 2015, que foi realizado no dia
10/02/2015 em Santos (SP). A iniciativa atende determinação interministerial englobando as
pastas da Agricultura, Transportes e Portos de centralizar no Porto de Santos, com o apoio da
Autoridade Portuária, para definir as ações estratégicas para o escoamento da safra neste ano.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leonardo do Nascimento
Meira e o auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
RELATÓRIO SANTOS:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone
Ferreira saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia
10 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.

LEONARDO DO
0213/2015 NASCIMENTO
MEIRA

O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre o Fórum Operação Safra
2015.
Empregado

Atividades executadas:
A partir das 8h, a equipe acompanhou o Fórum Operação Safra, que tinha como objetivo
integrar o planejamento de cada um dos órgãos públicos envolvidos no plano de escoamento
da safra agrícola 2014/2015 pelos Portos de Santos e Guarujá. No local, o repórter gravou
passagem e fez entrevistas com Angelino Caputo e Oliveira - diretor-presidente CODESP;
Miguel Masella - secretário de Política Nacional de Transportes - Ministério dos Transportes;
Francisco Sérgio Ferreira Jardim - Superintendente do Ministério da Agricultura em SP; Fábio
Lavor - secretário de Políticas Portuárias - SEP.
Em torno de 11h30, a equipe foi até a sede da CODESP para carimbar a documentação que
autorizava o acesso a determinados gates do cais público do Porto de Santos. Foram feitas
imagens de navios atracando, movimentação do porto, escoamento de cereais e tráfego nas
estradas do entorno.
A equipe retornou a São Paulo no mesmo dia e chegou à sede da EBC em torno de 17h.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

10/02/2015

10/02/2015

DINES

06/02/2015

-

88,50

-

25/02/2015

27/02/2015

DINES

06/02/2015

559,57

802,75

190,00

10/02/2015

10/02/2015

DINES

06/02/2015

-

88,50

-

88,50

13/02/2015

13/02/2015

DIJOR

06/02/2015

-

100,30

-

100,30

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

O.S SECOM 154
Participou da coobertura Jornalística do Fórum Operação Safra 2015, que foi realizado no dia
10/02/2015 em Santos (SP). A iniciativa atende determinação interministerial englobando as
pastas da Agricultura, Transportes e Portos de centralizar no Porto de Santos, com o apoio da
Autoridade Portuária, para definir as ações estratégicas para o escoamento da safra neste ano.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leonardo do Nascimento
Meira e o auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
RELATÓRIO SANTOS:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone
Ferreira saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia
10 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre o Fórum Operação Safra
2015.

0214/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

Atividades executadas:
A partir das 8h, a equipe acompanhou o Fórum Operação Safra, que tinha como objetivo
integrar o planejamento de cada um dos órgãos públicos envolvidos no plano de escoamento
da safra agrícola 2014/2015 pelos Portos de Santos e Guarujá. No local, o repórter gravou
passagem e fez entrevistas com Angelino Caputo e Oliveira - diretor-presidente CODESP;
Miguel Masella - secretário de Política Nacional de Transportes - Ministério dos Transportes;
Francisco Sérgio Ferreira Jardim - Superintendente do Ministério da Agricultura em SP; Fábio
Lavor - secretário de Políticas Portuárias - SEP.
Em torno de 11h30, a equipe foi até a sede da CODESP para carimbar a documentação que
autorizava o acesso a determinados gates do cais público do Porto de Santos. Foram feitas
imagens de navios atracando, movimentação do porto, escoamento de cereais e tráfego nas
estradas do entorno.
A equipe retornou a São Paulo no mesmo dia e chegou à sede da EBC em torno de 17h.

88,50

25/02 - Reuniu-se com equipe de captação da EBC/RJ. 19h00 - Abertura do evento.
26/02 - Reuniões de negócios e relacionamento no evento.
27/02 - Reuniões de negócios e relacionamento no evento.
27/02 - (RJ/SP) - Reunião a ser realizada com o Sr. Leonardo Menezes, da Agência
WmCCann/ Bradesco para prospecção de patrocínio para o programa Repórter Brasil a ser
oferecido ao Bradesco.

ANTONIO
0215/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

O RioContentMarket se consolidou como o evento internacional mais importante do trade na
América Latina. Promove o encontro de executivos da indústria audiovisual de mais de 36
países para apresentar ideias, cases e modelos de negócios relevantes para o
desenvolvimento de parcerias e coproduções. Sob a ótica da geração de negócios, importantes
parcerias foram anunciadas durante o evento.
A EBC/TV Brasil apoia o evento desde a primeira edição, e por meio dele vem fechando
inúmeras parcerias. A cada ano a EBC tem aumentado a sua presença no RioContent. Em
2015, agrega-se a realização de Workshop para apresentar e orientar sobre como participar da
Linha Especial de Fomento destinada às TV's Públicas e apresentará, pela primeira vez,
produtos próprios e coproduções para comercialização, dando continuidade à missão de levar
conteúdo de qualidade que contribuam para a formação crítica dos cidadãos.
Objetivos da Equipe de Negócios:
1- Tornar a área de Licenciamento de EBC conhecida pelo mercado;
2 - Agendar reuniões com pelo menos 45 profissionais do mercado audiovisual para
apresentação do catálogo e Network;
3- Realizar benchmarking na área de produção, aquisição e licenciamento.

1.552,32

OBS: O diretor permaneceu por conta própria em São Paulo, durante o final de semana.

O.S SECOM 154
Participou da coobertura Jornalística do Fórum Operação Safra 2015, que foi realizado no dia
10/02/2015 em Santos (SP). A iniciativa atende determinação interministerial englobando as
pastas da Agricultura, Transportes e Portos de centralizar no Porto de Santos, com o apoio da
Autoridade Portuária, para definir as ações estratégicas para o escoamento da safra neste ano.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leonardo do Nascimento
Meira e o auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
RELATÓRIO SANTOS:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone
Ferreira saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia
10 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre o Fórum Operação Safra
2015.

JONE GERALDO
0216/2015
FERREIRA

Empregado

Atividades executadas:
A partir das 8h, a equipe acompanhou o Fórum Operação Safra, que tinha como objetivo
integrar o planejamento de cada um dos órgãos públicos envolvidos no plano de escoamento
da safra agrícola 2014/2015 pelos Portos de Santos e Guarujá. No local, o repórter gravou
passagem e fez entrevistas com Angelino Caputo e Oliveira - diretor-presidente CODESP;
Miguel Masella - secretário de Política Nacional de Transportes - Ministério dos Transportes;
Francisco Sérgio Ferreira Jardim - Superintendente do Ministério da Agricultura em SP; Fábio
Lavor - secretário de Políticas Portuárias - SEP.
Em torno de 11h30, a equipe foi até a sede da CODESP para carimbar a documentação que
autorizava o acesso a determinados gates do cais público do Porto de Santos. Foram feitas
imagens de navios atracando, movimentação do porto, escoamento de cereais e tráfego nas
estradas do entorno.
A equipe retornou a São Paulo no mesmo dia e chegou à sede da EBC em torno de 17h.

1 - Produziu material jornalístico sobre o tema “Água” que será veiculado nos telejornais da TV
Brasil, na Rádio Nacional e Agência Brasil durante a Semana da ÁGUA, de 16 a 21 de março.
2 - A equipe foi entrevistar o professor da PUC-GO, Altair Sales Barbosa, especialista em
bioma Cerrado com vários livros publicados. Na entrevista os temas abordados foram:
- os motivos que levaram à crise hídrica em alguns estados brasileiros e como reverter essa
situação crítica;
- a ocupação desordenada do bioma cerrado está provocando um desequilíbrio no sistema de
abastecimento do país.
A equipe, também, visitou vários locais próximos a Goiânia por onde passam os rios que
alimentam o lençol freático e que estão com volume bem mais baixo que em anos anteriores,
mas que ainda não secaram porque estão em região de mata.
No local, a equipe gravou as passagens para as reportagens dos telejornais.

PAULO
0220/2015 HENRIQUE DE
MENEZES LEITE

Empregado

3 – A equipe foi composta pelos seguintes profissionais:
Repórter TV: Paulo Leite;
Repórter Cinematográfico: Osvaldo Alves;
Auxiliar: Raimundo Nunes Batista;
Repórter da Agência e do Rádio: Mariana Tokárnia;
Fotografo: Marcelo Casal Junior.

Relatório da viagem para Goiânia
13/2/2015 (sexta-feira)
Manhã: saída de Brasília para Goiânia
Tarde: entrevista com Altair Barbosa, professor e pesquisador da PUC de Goiás
Tarde: gravação de imagens da cidade e passagem
Começo da noite: volta para Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

13/02/2015

13/02/2015

DIJOR

06/02/2015

-

100,30

-

100,30

13/02/2015

13/02/2015

DIJOR

06/02/2015

-

100,30

-

100,30

13/02/2015

13/02/2015

DIJOR

06/02/2015

-

100,30

-

100,30

13/02/2015

13/02/2015

DIJOR

06/02/2015

-

119,85

-

119,85

12/02/2015

12/02/2015

DIGEL

09/02/2015

1.533,78

160,55

190,00

1.884,33

24/02/2015

27/02/2015

DIGER

09/02/2015

895,44

535,80

190,00

1.621,24

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Relatório de Viagem a Goiânia/GO no dia 13/02/2015.
- Saída de Brasília as 08h30
- Na estrada paramos para fazer imagens de reservatórios de água.

0221/2015

OSVALDO ALVES
DOS SANTOS

- Chegamos em Goiânia as 12h30 – almoço as 13h15 fomos na PUC-GO fizemos diversas
imagens e gravamos com o professor Altair Sales Barbosa, especialista em bioma Cerrado.
Empregado
- 16h00 fizemos imagens e gravamos passagem no campos da PUC-GO
- 17h30 fomos fazer imagens de Goiânia
- 18h20 retorno para Brasília / chegada na redação por volta das 21h00 – Entrega de
equipamentos na TV.

Relatório de Viagem a Goiânia/GO no dia 13/02/2015.
- Saída de Brasília as 08h30
- Na estrada paramos para fazer imagens de reservatórios de água.

0222/2015

RAIMUNDO
NUNES BATISTA

- Chegamos em Goiânia as 12h30 – almoço as 13h15 fomos na PUC-GO fizemos diversas
imagens e gravamos com o professor Altair Sales Barbosa, especialista em bioma Cerrado.
Empregado
- 16h00 fizemos imagens e gravamos passagem no campos da PUC-GO
- 17h30 fomos fazer imagens de Goiânia
- 18h20 retorno para Brasília / chegada na redação por volta das 21h00 – Entrega de
equipamentos na TV.

Produziu material jornalístico sobre o tema “Água” que será veiculado nos telejornais da TV
Brasil, na Rádio Nacional e Agência Brasil durante a Semana da ÁGUA, de 16 a 21 de março.
Relatório de viagem.

MARIANA
BASTOS
0223/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

Empregado

- Saída de Brasília às 8h30
- Na estrada paramos para fotografar o Reservatório João Leite
- Chegamos em Goiânia às 12h30 e almoçamos
- 13h15 - PUC-GO - entrevista com Altair Sales Barbosa, especialista no bioma Cerrado
- 16h - Tour pelo Memorial do Cerrado com Altair
- 17h30 - Imagens de Goiânia
- 18h20 - Retorno a Brasília / chegada na redação por volta das 21h

Produziu material jornalístico sobre o tema “Água” que será veiculado nos telejornais da TV
Brasil, na Rádio Nacional e Agência Brasil durante a Semana da ÁGUA, de 16 a 21 de março.
Relatório de viagem.

JOSE MARCELLO
0224/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

Empregado

SYLVIO ROMULO
0225/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

- Saída de Brasília às 8h30
- Na estrada paramos para fotografar o Reservatório João Leite
- Chegamos em Goiânia às 12h30 e almoçamos
- 13h15 - PUC-GO - entrevista com Altair Sales Barbosa, especialista no bioma Cerrado
- 16h - Tour pelo Memorial do Cerrado com Altair
- 17h30 - Imagens de Goiânia
- 18h20 - Retorno a Brasília / chegada na redação por volta das 21h

A viagem foi cancelada em virtude da necessidade de o Diretor Vice-Presidente cumprir agenda
em Brasília, definida somente no dia 11 de fevereiro de 2014, após as 19h.
Ressalto que foi encaminhado e-mail a Coordenação de Viagens solicitando o cancelamento
dos bilhetes.
O coordenador de Edição e Otimização de Conteúdo da WEB/DICOP, Allan Walbert
Nascimento Santos, foi ao Rio de Janeiro para aplicar o curso ‘Técnicas de Edição e SEO’
para produtores, coordenadores e demais colaboradores do site das Rádios EBC. O curso foi
registrado na Educação Corporativa da EBC reuniu 34 profissionais. Além disso, o
coordenador precisa fazer viagens periódicas ao Rio de Janeiro – uma parte de sua equipe está
localizada nessa praça - fazendo-se necessárias conversas pessoais para melhor alinhamento
do fluxo de trabalho.
A descrição do trabalho por dia segue conforme especificado:
1) 24 de fevereiro:
Ida ao Rio de Janeiro
Preparação para o curso e alinhamento com coordenadores das Rádios EBC.

ALLAN WALBERT
0226/2015 NASCIMENTO
SANTOS

Empregado

2) 25 de fevereiro:
10h às 13h - Aplicação do Curso Técnicas de SEO (Turno da manhã)
15h - 18h - Aplicação do Curso Técnicas de SEO (Turno da tarde).
3) 26 de janeiro:
Manhã: Conversas com a equipe do site das Rádios EBC
Tarde: Reunião com a equipe de coordenadores das Rádios EBC (Dicop e Dipro)
4) 27 de janeiro:
Manhã: Reunião com a equipe do site da TV Brasil e Gecom.
Tarde: Volta para Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/02/2015

22/02/2015

DICOP

25/02/2015

26/02/2015

25/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/02/2015

2.272,93

888,30

190,00

3.351,23

SECEX

10/02/2015

527,64

321,10

190,00

1.038,74

26/02/2015

SECEX

10/02/2015

527,64

336,30

190,00

1.053,94

23/02/2015

28/02/2015

DIGEL

10/02/2015

600,57

1.233,10

190,00

2.023,67

23/02/2015

28/02/2015

DIGEL

10/02/2015

600,57

1.473,45

190,00

2.264,02

24/02/2015

27/02/2015

DIGEL

10/02/2015

618,47

937,65

190,00

1.746,12

Cobertura Festival Jazz & Blues de Fortaleza - Ceará, entre os dias 19/2 e 21/2/2015.
Justificativa: O Festival Jazz e Blues de Fortaleza (Guaramiranga) acontece há mais de dez
anos reunindo importantes artistas nacionais e internacionais e se já se tornou um dos mais
importantes do país. A Nacional FM já vem fazendo essa cobertura desde 2007 e mais uma
vez fez transmissão ao vivo e gravação dos shows, flashes ao vivo nas programações das
emissoras de rádio da EBC de Brasília e do Rio de Janeiro e gravação de entrevistas para pósprodução de programas especiais.
Essa cobertura estava prevista no Plano de Trabalho de 2015 com previsão orçamentária.
Equipe: Carlos Senna e Morillo Carvalho
Data de Ida Brasília/Fortaleza: 19/2/2015 no começo da manhã em vôo direto.
Data do Retorno: Fortaleza/Brasília: 22/2/2015 em vôo direto após às 14h00.
Solicitamos ainda o aluguel de carro com motorista que foi utilizado entre os dias 19/2/2015 e
22/2/2015.

0230/2015

CARLOS SERGIO
OLIVEIRA SENNA

Empregado

Justifico também que o retorno foi um dia depois, porque o Festival terminou na noite do dia
21/2, bem como o lugar aonde aconteceu o Festival é bastante distante do aeroporto, então,
não daria para voltar no dia 21/2.
..............................
Relatório da viagem à Fortaleza Festival jazz e Blues de Fortaleza - Guaramiranga.

Quinta-feira - 19/2/2014
- 14h00 - Chegada a Forteleza
- 15h00 - Verificação de estrutura para transmissão dos shows no Teatro Via Sul
- 20h00 à 00h00 - Montagens e transmissão ao vivo de shows no Teatro Via Sul

Sexta-feira - 20/2/2014
- 14h00 às 18h00 - Contatos com a Oi para instalação de linhas de transmissão
Participar da Reunião do Conselho de Administração - CONSAD, na sede da Empresa Brasil de
Comunicação, no dia 25 de fevereiro de 2015, como Conselheiro de Administração da Empresa
Brasil de Comunicação - EBC.
O Conselheiro José Augusto Pires, participou da Reunião do Conselho de Administração,
realizada no dia 25.05.2015 às 17h00 no Palácio do Planalto, conduzida pelo Presidente do
Conselho, Excelentíssimo Senhor Ministro Thomas Timothy Traumann.

0232/2015

José Augusto Dias
Pires

Conselheiro

A pedido do Conselheiro José Augusto Pires, foi cancelada a passagem do trecho Rio de
Janeiro (SDU)/Brasília, do dia 25/02/2015, às 08:56 na companhia aérea Avianca.
O retorno do Conselheiro José Augusto Pires para a cidade do Rio de Janeiro (SDU), foi
realizada no dia 26/02/2015 às 06:51, conforme comprovante de embarque em anexo.
A alteração do voo de retorno ao Rio de Janeiro, foi necessário devido a mudança de horário da
Reunião do CONSAD que passou de 15h00 para as 17h00.

Participará da Reunião do Conselho de Administração como Suplente do Conselheiro
EDVALDO APARECIDO CUAIO, nomeado no dia 05/02/2015, em ato realizado na Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR.
A Suplente Isabela Vieira, participou da Reunião do Conselho de Administração, realizada no
dia 25.05.2015 às 17h00 no Palácio do Planalto, conduzida pelo Presidente do Conselho,
Excelentíssimo Senhor Ministro Thomas Timothy Traumann.

0233/2015

ISABELA DE
SOUZA VIEIRA

Empregado

Isabela Vieira embarcou na companhia aérea Avianca no dia 25.02.2015 às 08:56, trecho Rio
de Janeiro (SDU) / Brasília.
Seu retorno deu-se no dia 26.02.2015 às 07:31, trecho Brasília/Rio de Janeiro (SDU).
Os comprovantes de embarque da Senhora Isabela Vieira, encontram-se anexados a este
Relatório.
Em decorrência da mudança de horário da Reunião do CONSAD de 15h00 para às 17h00, foi
necessário a alteração do voo de retorno para a cidade do Rio de Janeiro.

0234/2015

0235/2015

MARINA DIAS DE
GODOY ESTEVAM

TATIANA FREIRE
WANDERLEY

ELISABETE
0236/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

Empregado

Empregado

A Analista de Comunicação Pública - Publicidade chegou no Rio de Janeiro no dia 23/02.
Participando das seguintes atividades:
23/02: acompanhou a montagem do estande, disposição dos móveis, entrega de equipamentos
e aplicação dos adesivos;
24/02: acompanhou a decoração do estande, orientou a recepcionista, apoiou a realização da
palestra sobre Linha Especial de Fomento Destinada às TVs Públicas realizada pelo
Superintendente de Operações Regionais II. Além disso, colheu assinatura do público presente
para posterior desenvolvimento de mailing e realizou pesquisa de sondagem.
25/02 à 27/02 coordenou as atividades realizadas no estande, orientou as recepcionistas,
recepcionou players no estande e direcionou para áreas específicas, testou apresentações e
vídeos, coordenou a pesquisa de sondagem, coordenou a lista de presença e formação de
mailing, controlou a distribuição de brindes, apoiou as áreas transversais e foi o ponto de
contato com a organização do evento. Participou de palestras de atualização e realizou
benchmarking.
27/02: ainda apoiou a palestra da Diretora de Produção Myriam Porto e coordenou a
desmontagem do estande.

A Gerente chegou no Rio de Janeiro no dia 23/02 para supervisionar as entregas de
contrapartidas da EBC no Rio Content Marketing - RCM 2015. Participando das seguintes
atividades:
24/02 acompanhou a palestra oferecida pela EBC de Linha Especial de Fomento Destinada às
TVs Públicas realizada pela Superintendência de Operações Regionais II e realizou
benchmarking junto a outras empresas que estavam desenvolvendo atividades nesse dia.
25/02 à 27/02 gerenciou as atividades da EBC no Rio Content Market, participando de reuniões
de relacionamento com público de interesse, representando institucionalmente a EBC no
estande, e dirigiu o Making off de participação da EBC no evento para utilização em ações
promocionais pós evento. Além dessas atividades, realizou benchmarking junto a players do
evento e assistiu a algumas palestras com o objetivo de atualização.
Na noite de 27/02 participou da desmontagem do estande e da cerimônia de encerramento do
evento.

Tendo em vista que a reunião do dia 23/02 foi cancelada, a Gerente Executiva chegou no Rio
de Janeiro no dia 24/02. Participando das seguintes atividades:
24/02: reunião com o Vice Presidente de Gestão e Relacionamento da EBC, Sylvio Andrade, no
Museu da Imagem e do Som -MIS. A noite representou a EBC institucionalmente na cerimônia
de abertura do evento Rio Content Market patrocinado pela EBC;
25/02 à 27/02: representou institucionalmente a EBC no estande, realizando reuniões para
prospecção de parcerias, benchmarking junto a players do evento e atualização por meio de
palestras. Além disso participou de reuniões de alinhamento estratégico junto a Gerente de
Comunicação Institucional da EBC do Rio de Janeiro, Márcia Pinto.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/02/2015

25/02/2015

DICOP

23/02/2015

23/02/2015

22/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/02/2015

919,89

401,85

190,00

1.511,74

SECEX

11/02/2015

1.222,15

133,95

190,00

1.546,10

25/02/2015

DIGEL

12/02/2015

823,59

642,20

190,00

1.655,79

25/02/2015

27/02/2015

DINES

12/02/2015

1.173,75

481,65

190,00

1.845,40

25/02/2015

26/02/2015

DIPRE

12/02/2015

2.047,50

239,70

190,00

2.477,20

Viagem para despacho mensal da Gerência Executiva de Programação de Rádio, conforme
detalhamento da agenda abaixo:
24/02
09:30 - 12:30 h: Reunião de despacho Gerência Amazônia (Nacional OC e Nacional Alto
Solimões)
Pauta: Planos Editoriais, Programação e DIPRO.
14:30 - 15:30 h: Reunião de pauta Programação Nacional Brasília e Nacional Amazônia.
15:30 - 18:30 h: Reunião de despacho Gerência de Brasília.
Pauta: Planos Editoriais, Programação e DIPRO.
18:30 - 19:30 h: reunião de Programação com a equipe DIPRO.

0239/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

25/02
Manhã: Reunião na Presidência.
Pauta: Apresentação Gestão e Programação rádios 2015
14:30 h: Reunião com Cristina Brandão. Coordenação de Licitação.
Pauta: contratação serviços para realização dos festivais de música RJ, BSB e AM.
15:30 h: Reunião com Gerência Web.
16:30 h: Reunião com Engenharia.
Pauta: Compra de peças do transmissor.
17:30 - 18:30 h: Reunião com as Gerências de Brasília e Amazônia.
19:00 h: Fim das atividades.
Obs.: O embarque na noite de segunda foi importante por conta da agenda de compromissos
matinal da terça-feira.

Acompanhar a 3ª Reunião Extraordinária da DIREX, no dia 23/02/2015, na Regional da EBC no
Rio de Janeiro/RJ.
A Senhora Celizara Silveira acompanhará o colegiado para secretariar e organizar a reunião da
Diretoria Executiva.

CELIZARA
0240/2015 MIGUEL DA
SILVEIRA

Empregado

Saída: 23/02/2015
Cia Aérea: Azul
Bilhete: D8PI2J
Saída prevista: 08h43 (BSB)
Chegada prevista: 10:26 (Rio de Janeiro)
Retorno: 23/02/2015
Cia Aérea Gol
Bilhete: JM7MRE
Retorno previsto: 20h21 (Rio de Janeiro)
Chega prevista: 22h05 (Brasília)
Os comprovantes de embarque estão em anexo.

SYLVIO ROMULO
0241/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

0242/2015

FLÁVIO SILVA
GONÇALVES

Empregado

Empregado

O Diretor participou de reuniões, conforme agenda abaixo:
22/02 - Embarque para o Rio de Janeiro à noite;
23/02 - Reunião na regional da EBC Rio de Janeiro, no período da manhã;
23/02 - 3ª Reunião Extraordinária - DIREX, no período da tarde;
24/02 - Reunião no Conselho de Administração da ACERP, pela manhã
24/02 - Reunião com o Sr. Hugo Sukman, Curador do Museu da Imagem e do Som - tarde
24/02 - participou da Cerimônia de abertura do Evento RIO CONTENT MARKET - noite
25/02 - Retorno a Brasília/DF pela manhã.

Justificativa com base no Decreto 7.689/2012, artigo 7º item III.
O RioContentMarket se consolidou como o evento internacional mais importante do trade na
América Latina. Promove o encontro de executivos da indústria audiovisual de mais de 36
países para apresentar idéias, cases e modelos de negócios relevantes para o
desenvolvimento de parcerias e coproduções. Sob a ótica da geração de negócios, importantes
parcerias serão anunciadas durante o evento.
A EBC/TV Brasil apóia o evento desde a primeira edição, e por meio dele vem fechando
inúmeras parcerias. A cada ano a EBC tem aumentado a sua presença no RioContent com
representantes de todas as áreas estratégicas da Empresa, razão pela qual está enviando este
ano uma quantidade de servidores de suas diversas áreas estratégicas como jornalismo,
serviços, comercial, conteúdo, técnica, etc que juntos, somam uma quantidade superior ao
previsto no Artigo 7º, item III do Decreto n º 7.689/2012 que prevê a delegação ao
representante máximo das entidades vinculadas a autorização de deslocamentos de mais de
dez pessoas para um mesmo evento.
A reunião das atividades da EBC Serviços em uma única e exclusiva diretoria especializa e foca
as atenções da unidade, sobretudo, na execução das demandas advindas do contrato SECOM.
A ampliação da rede de relacionamentos com executivos de outras emissoras, o conhecimento
de novas idéias, de casos de estudo, podem e devem ser trazidos para os ambientes público e
estatal da comunicação o que induz à qualificação da prestação dos serviços executados.
O assessor da Diretoria de Serviços Flávio Gonçalves, acompanhou o diretor de Serviços na
RioContenteMarket, em toda a sua agenda, a seguir especificada:
Participei do Painel Criação e Adaptação de Formatos da TV Globo. Na exposição os
representantes da emissora apresentaram novidades em relação ao modelo de produção de
conteúdos de entretenimento como esportes e música.
Participei do momento Interview com o Canal Futura. Na entrevista a representante do Canal
apresentou os diversos modelos de financiamento de produções independentes e aquisições de
conteúdos.
Participei do Coquetel de Lançamento da plataforma de vídeos digitais, a Moony, da Samsung.
Existe a possibilidade de parceria com a EBC para a distribuição de conteúdos da TV Brasil e
TV NBR.
Participei de reuniões com emissoras e distribuidoras interessadas na aquisição de conteúdos
do
Catálogo
de
Licenciamento
de
Conteúdos
da
EBC
http://licenciamento.ebc.com.br/licenciamento
Dia 26 de fevereiro
Participei do Painel Youtube Apresenta o Futuro do Entretenimento. Na exposição a
representante do Youtube apresentou inovações e o potencial de utilização do Youtube como
espaço de distribuição de vídeos na Internet.
Participe do momento Interview com o Canal ESPN Brasil. Na entrevista o representante do
O Empregado Alberto Pierre Viegas Dornelles foi designado por esta Procuradoria Jurídica
para representar EBC em audiência na 5ª Vara Federal em São Luís/MA, dia 25/02/2015 às
15h30, chegando ao aeroporto de São Luís/MA no dia da audiência, por volta das 12h40min,
dirigiu-se para a unidade local da EBC, onde passou informações ao preposto Carlo Alberto
sobre o conteúdo da audiência.

ALBERTO PIERRE
0243/2015 VIEGAS
DORNELLES

A audiência de instrução foi realizada no horário previsto e tratou da ação ordinária nº 4468820.2012.4.01.3700, interposta por Agostinho de Almeida Lima, Edilton Lima de Sales e Elda
Sampaio de Freitas Borges. Foram ouvidas duas testemunhas dos autores e duas
testemunhas da EBC. Em juízo, oportunamente, Dr. Alberto entregou duas portarias referentes
aos servidores cedidos à EBC, comprovando que os autores se encontram em situação
irregular na empresa, sem renovação da cessão por parte do MPOG, fato devidamente
registrado em ata.
Empregado

A audiência foi encerrada por volta das 16h30min, ficando ajustado o prazo para entrega de
razões finais por escrito (06/04/2015), o que poderá ser feito por via eletrônica.
Por volta das 18h20min, Dr. Alberto, deslocou-se da EBC para o Hotel Brisamar, local de
hospedagem.
No dia seguinte (26/02/2015) às 11 horas, retornou à EBC do Maranhão, a pedido do
superintendente, para auxílio de dúvidas jurídicas dessa regional, as quais foram sanadas
informalmente.
Às 16 horas dirigiu-se ao aeroporto, retornando a Brasília.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/02/2015

25/02/2015

DIJOR

13/02/2015

18/02/2015

23/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/02/2015

918,22

267,90

190,00

1.376,12

DIJOR

13/02/2015

2.962,57

637,20

190,00

3.789,77

24/02/2015

DIAFI

13/02/2015

1.387,15

321,10

190,00

1.898,25

23/02/2015

26/02/2015

DIPRE

13/02/2015

563,98

642,20

190,00

1.396,18

23/02/2015

26/02/2015

DIPRE

13/02/2015

1.449,95

1.123,85

190,00

2.763,80

23/02/2015

24/02/2015

DIPRE

13/02/2015

1.701,74

321,10

190,00

2.212,84

24/02/2015

25/02/2015

DIPRE

13/02/2015

1.148,56

481,65

190,00

1.820,21

23/02/2015

26/02/2015

DIPRE

13/02/2015

2.253,06

642,20

190,00

3.085,26

23/02/2015

25/02/2015

DIPRE

13/02/2015

2.841,45

481,65

190,00

3.513,10

21/04/2015

26/04/2015

DIGEL

13/02/2015

10.164,06

2.450,00

95,00

12.709,06

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.

FLORESTAN
0244/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

2)A entrevistada convidada do Espaço Público do dia 24 de fevereiro foi a professora Arlene
Clemesha. Arlene possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (1994),
mestrado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1998) e doutorado em
História Econômica pela Universidade de São Paulo (2003). É Professora Doutora do
Departamento de Letras Orientais (FFLCH) da Universidade de São Paulo, atual Diretora do
Centro de Estudos Árabes da USP e membro do comitê de coordenação do United Nations
International Coordinating Network on Palestine (ICNP-UN). Tem experiência na área de
História, com ênfase em História Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas:
história da palestina, história árabe, marxismo, questão judaica, questão palestina.
Nesse programa foi discutido a questão do Oriente Médio e do Estado Islâmico.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior.
O jornalista retornou a São Paulo no dia seguinte em função do horário de término do
programa.

Realizará a cobertura do carnaval 2015, em Salvador.
A equipe composta pela repórter Sayonara Moreno, o repórter cinematográfico Rafael Oliver
Rosa e o auxiliar de cinegrafia Lion Arthur, viajou para Salvador para realizar a cobertura
jornalística do carnaval 2015.
O pedido está sendo feito fora dos prazo da NOR 201 em função do acidente da repórter
Danyele, já em Salvador.
A viagem se estende por um final de semana em função do evento, que ocorre nestes dias.
Relatório de viagem:

0245/2015

SAYONARA
PATRICIA
FERREIRA
MORENO

13/02 – sexta:
17h16: Viagem de Brasília a Salvador; (horário de Brasília)
18h30: chegada em Salvador (hora local)
21h00: chegada no Hotel reservado pela EBC
Não houve pauta externa por conta do horário e da equipe de TV, que havia dispensado o
motorista.
Empregado
14/02 – sábado:
Vivo NI 12h
Vivo NI 14h
Almoço entre 12h e 13h
Vivo na programação da Rádio Nacional, à tarde, do circuito, na Barra.
Ida à Creche no Bairro Calabar, para produção de reportagem sobre abrigos de filhos de
ambulantes.
Voltei à Barra, para encontrar personagem.
Jantar por volta das 19h
À noite, produção de boletins e matéria sobre abrigo. Enviei textos para edição.
15/02 - domingo
Coletiva com Secretário de Saúde, no Campo Grande;
Vivo NI 12h
Vivo na Programação à tarde, do Pelourinho, sobre saída do bloco “Filhos de Gandhi”
Vivo na Programação sobre limpeza e vigilância no carnaval
Coletei sonoras para matéria sobre o bloco, no Pelourinho.
Almoço 16h
Produção de boletins, gravação, montagem e envio para a redação.
O Gerente Executivo de Administração e Logística, acompanhou o Diretor de Administração,
Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, nas reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no
Rio de Janeiro/RJ:

0246/2015 PAULO MACHADO

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
24/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)

Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.
Pauta
- Modelo institucional da EBC
- Digitalização do sinal da TV Brasil.

0247/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

Foi feito a alteração no bilhete de volta da vice-presidenta do Conselho Curador da EBC, Rita
Freire, por conta de uma audiência que a mesma teve com o Ministro das Comunicações,
Ricardo Berzoini, no dia 26 de fevereiro, às 14h30, no ministério.
A solicitação da audiência com o ministro só foi confirmada pela chefia de gabinete do
ministério na noite da segunda-feira, 23/02/2015.

0248/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.
Pauta:
- Modelo institucional da EBC,
- Digitalização do sinal da TV Brasil.
Dia 25 de fevereiro, reunião no Congresso Nacional, com a presidenta da Frente Parlamentar
pela Democratização das Comunicações, Luiza Erundina, a fim de tratar da designação dos
cinco membros do Conselho Curador da EBC, que desde abril de 2014 aguardam nomeação
pela presidenta da República.
Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.

0249/2015

Mário Augusto
Jakobskind

Conselheiro

Pauta
- Modelo institucional da EBC
- Digitalização do sinal da TV Brasil.
Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.

ELIANE PEREIRA
0250/2015
GONÇALVES

Conselheiro

Pauta
- Modelo institucional da EBC
- Digitalização do sinal da TV Brasil.
Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.

0251/2015

MARIA DA PENHA
MAIA FERNANDES

Conselheiro

Pauta
- Modelo institucional da EBC
- Digitalização do sinal da TV Brasil.

No dia 25, participou ao vivo de um programa da TV NBR, da EBC, por conta do dia
internacional da mulher.

Maria Lucivânia
Fidelis Agostinho

Convidado

SYLVIO ROMULO
0254/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

0252/2015

Acompanhou a conselheira Maria da Penha na reunião conjunta das Câmaras Temáticas do
Conselho Curador, 23/02 a 25/02/2015. A Senhora Maria Lucivânia retornou no dia 25/02, no
período da manhã pela impossibilidade de continuar a atender a Conselheira Maria da Penha,
Sendo substituída pela Senhora Cláudia Fernandes que ficará no período de 25 a 26/02/2015.

O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento participou da reunião do “Steering
Committee do PBI”, realizado durantes os dias 23 e 24 de abril de 2015, na cidade de
Munique/Alemanha.
No evento o Diretor da DIGEL apresentou o relatório "PBI Rio 2014: Final Report", material
anexo à presente PCV.
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AV nº

0255/2015

Viajante

TATIANA FREIRE
WANDERLEY

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/04/2015

26/04/2015

DIGEL

23/02/2015

28/02/2015

24/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

13/02/2015

10.164,06

2.450,00

95,00

12.709,06

DIGER

13/02/2015

1.124,36

803,70

190,00

2.118,06

28/02/2015

DIGER

13/02/2015

1.226,66

669,75

190,00

2.086,41

24/02/2015

27/02/2015

DIGER

13/02/2015

758,72

535,80

190,00

1.484,52

23/02/2015

24/02/2015

DIJOR

13/02/2015

1.369,54

321,10

190,00

1.880,64

19/02/2015

22/02/2015

DIGER

13/02/2015

2.382,93

743,40

190,00

3.316,33

24/02/2015

28/02/2015

DIJOR

15/02/2015

1.240,17

796,50

95,00

2.131,67

Participou da reunião do “Steering Committee do PBI”, realizado durantes os dias 23 e 24 de
abril de 2015, na cidade de Munique/Alemanha.
A Gerente de Marketing assessorou o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento,
em virtude de ter atuado como interlocutora da EBC na condução do processo de organização
da conferência no Brasil em março de 2014.
Empregado
Obs: Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento), e no mesmo valor da diária do Diretor VicePresidente de Gestão e Relacionamento, conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201,
Itens 05; 07 e 08, subitens 5.7; 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.
O empregado acompanhou o Diretor Geral Américo Martins na DIREX que aconteceu na
EBC/RJ no dia 23/02.

0257/2015

0258/2015

BRÁULIO COSTA
RIBEIRO

LUISA RAMOS
CAETANO

MARGARETH
0259/2015 MARRONI
BORGES

Empregado

Empregado

Empregado

No dia 24/02 o empregado participou da abertura oficial do evento Rio Content Market,
patrocinado pela EBC.

Participação na abertura oficial do evento Rio Content Market, patrocinado pela EBC;
- Reuniões de prospecção de conteúdo com produtores independente e distribuidores;
- Atendimento de produtores independentes e distribuidores em nosso stand;
- Tratativas com vistas às parcerias de negócio com conteúdo africano e latino-americano;
- Participação em cerca de quinze palestras relacionadas à Conteúdo e Programação
Audiovisual;
- Participação no encerramento oficial do evento Rio Content Market.

A empregada participou da abertura oficial do evento Rio Content Market, patrocinado pela
EBC.
O RioContentMarket se consolidou como o evento internacional mais importante do trade na
América Latina. Promoveu o encontro de executivos da indústria audiovisual de mais de 36
países para apresentar idéias, cases e modelos de negócios relevantes para o
desenvolvimento de parcerias e coproduções. Sob a ótica da geração de negócios, importantes
parcerias foram anunciadas durante o evento.

A empregada voltou por conta própria para Brasília
Relatório da Viajante:
Dia 23/02/2015 – segunda-feira
12h – Chegou à redação e fez a primeira reunião do dia com o pessoal do Jornalismo;
15h – Reunião DIREX até às 19h30;
20h – Reunião com a Gerente de Jornalismo Regina Lopes, a Gerente de Produção Ieda
Prestes e a Gerente do Radiojornalismo Cristiane Ribeiro;
21h – Reunião com o Sr. Emir Sader na Redação.

0260/2015

NEREIDE
LACERDA BEIRÃO

Empregado

Dia 24/02/2015 – terça-feira
11h – Reunião de pauta na redação. Brasília e São Paulo participaram por videoconferência;
12h – Reunião com Rafael Casé, Gerente do Núcleo de Programas Especiais;
15h – Reunião da CTIC através de videoconferência com Brasília;
16h – Reunião com o Diretor-Geral, Sr. Américo Martins;
17h – Reunião com a equipe do programa Espaço Público, por videoconferência com Brasília.

Motivo: Cobertura Festival Jazz & Blues de Fortaleza - Ceará, entre os dias 19/2 e 21/2/2015.
Justificativa: O Festival Jazz e Blues de Fortaleza (Guaramiranga) acontece há mais de dez
anos reunindo importantes artistas nacionais e internacionais e se já se tornou um dos mais
importantes do País. A Nacional FM já vem fazendo essa cobertura desde 2007 e mais uma
vez fez transmissão ao vivo e gravação dos shows, flashes ao vivo nas programações das
emissoras de Rádio da EBC, de Brasília e do Rio de Janeiro, e gravação de entrevistas para
pós-produção de programas especiais.
Essa cobertura estava prevista no Plano de Trabalho de 2015 com previsão orçamentária
garantida.
Justificativa de inclusão no Jetro fora do prazo: a solicitação de lançamento dessa viagem no
Jetro foi feita dentro do prazo, no dia 10/02, e incluía o nome do empregado Morillo Carvalho.
Por um equívoco quanto à lotação do empregado supra, o lançamento não foi feito no JETRO
na mesma data em que foi feito o do empregado Carlos Senna.
Complementamos ainda que a ida do empregado Morillo Carvalho foi essencial para a
realização da cobertura do Festival Jazz e Blues de Fortaleza.

MORILLO
0261/2015 CARVALHO DA
SILVA PERES

Empregado

Justifico também que o retorno foi um dia depois, porque o Festival terminou na noite do dia
21/2, bem como o lugar aonde aconteceu o Festival era bastante distante do Aeroporto, então,
não daria para voltar no dia 21/2, mesmo.
Equipe: Carlos Senna e Morillo Carvalho
Data de Ida Brasília/Fortaleza: 19/2/2015 no começo da manhã em voo direto.
Data do Retorno: Fortaleza/Brasília: 22/2/2015 em voo direto após às 14h00.
Solicitou-se, ainda, o aluguel de carro com motorista que foi utilizado entre os dias 19/2/2015 e
21/2/2015.
..............................................
RELATÓRIO DE VIAGEM
FESTIVAL DE JAZZ E BLUES DE FORTALEZA
Nome: Morillo Carvalho da Silva Peres
Matrícula: 12651
Período: 19 a 22 de fevereiro de 2015
19/02/15
RELATÓRIO DA VIAGEM SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Terça-feira, dia 24/02:
15h30 - chegada a Juazeiro do Norte e viagem para Cabrobó
Quarta-feira, dia 25/02:
9h – imagens e passagem no canteiro de obras da transposição.
13h – entrevista com pescadores
15h- entrevista com produtores rurais e viagem para Salgueiro

MANUELA DE
0262/2015 OLIVEIRA
CASTRO

Empregado

Quinta-feira, dia 26/02:
8h – entrevista com moradores da Vila Produtiva
10h – viagem para Floresta
14h – entrevista com produtores rurais
16h – viagem para tribo indígena para fazer imagens e entrevistas
19h- viagem para Petrolândia
Sexta-feira, dia 27/02:
8h – imagens e passagem no canal da transposição
15h – imagens e entrevistas no Sindicado dos Produtores Rurais e nas propriedades dos
produtores. Viagem para Salgueiro.
Sábado, dia 28/02:
8h – Viagem para Juazeiro do Norte e embarque para Brasília
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/02/2015

28/02/2015

DIJOR

24/02/2015

28/02/2015

18/02/2015

25/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/02/2015

1.240,17

796,50

95,00

2.131,67

DIJOR

15/02/2015

1.240,17

796,50

95,00

2.131,67

18/02/2015

DIGER

18/02/2015

1.160,94

160,55

95,00

1.416,49

01/03/2015

DIGEL

18/02/2015

1.135,25

802,75

190,00

2.128,00

RELATÓRIO DA VIAGEM SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Terça-feira, dia 24/02:
15h30 - chegada a Juazeiro do Norte e viagem para Cabrobó
Quarta-feira, dia 25/02:
9h – imagens e passagem no canteiro de obras da transposição.
13h – entrevista com pescadores
15h- entrevista com produtores rurais e viagem para Salgueiro

0263/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

Quinta-feira, dia 26/02:
8h – entrevista com moradores da Vila Produtiva
10h – viagem para Floresta
14h – entrevista com produtores rurais
16h – viagem para tribo indígena para fazer imagens e entrevistas
19h- viagem para Petrolândia
Sexta-feira, dia 27/02:
8h – imagens e passagem no canal da transposição
15h – imagens e entrevistas no Sindicado dos Produtores Rurais e nas propriedades dos
produtores. Viagem para Salgueiro.
Sábado, dia 28/02:
8h – Viagem para Juazeiro do Norte e embarque para Brasília
RELATÓRIO DA VIAGEM SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Terça-feira, dia 24/02:
15h30 - chegada a Juazeiro do Norte e viagem para Cabrobó
Quarta-feira, dia 25/02:
9h – imagens e passagem no canteiro de obras da transposição.
13h – entrevista com pescadores
15h- entrevista com produtores rurais e viagem para Salgueiro

LION ARTHUR
JULIO
0264/2015
FERNANDES DA
SILVA

Empregado

Quinta-feira, dia 26/02:
8h – entrevista com moradores da Vila Produtiva
10h – viagem para Floresta
14h – entrevista com produtores rurais
16h – viagem para tribo indígena para fazer imagens e entrevistas
19h- viagem para Petrolândia
Sexta-feira, dia 27/02:
8h – imagens e passagem no canal da transposição
15h – imagens e entrevistas no Sindicado dos Produtores Rurais e nas propriedades dos
produtores. Viagem para Salgueiro.
Sábado, dia 28/02:
8h – Viagem para Juazeiro do Norte e embarque para Brasília

EDUARDO DE
0265/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia 18.02 - Viajei de São Paulo ao Rio de Janeiro, às minhas expensas, em virtude da urgência
que o caso de Itaóca requeria.
Dia 18.02 - Nos dirigimos à Itaoca. Lá constatamos o que o temporal havia causado.
Destelhamento da "casa de sintonia" e parte do telhado da casa principal. Verificamos também
o estrago que havia ocorrido com o muro que cerca a base da torre. Caiu em cima das
instalações do transformador de balizamento da torre, quebrando a caixa de disjuntores e
conexões, deixando com isso, o telhado descoberto e os geradores parados, e a emissora fora
do ar. Após todo o levantamento feito, me dirigi para o aeroporto, com destino à Brasília.
Dia 18.02 - Embarque às 19h15, para Brasília, com escala em São Paulo.
Dia 18.02 - Chegada à Brasília as 23h07.
Observação:
Os bilhetes apresentados são os do Rio/BSB.
Como exponho acima, me dirigi de São Paulo ao Rio de Janeiro por minha conta.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou do evento RioContentMarket nos
dias 25 a 27 de fevereiro de 2015, realizado no Hotel Windsor na Barra da Tijuca.
O RioContentMarket se consolidou como o evento internacional mais importante do trade na
América Latina. Promove o encontro de executivos da indústria audiovisual de mais de 36
países para apresentar idéias, cases e modelos de negócios relevantes para o
desenvolvimento de parcerias e coproduções. Sob a ótica da geração de negócios, importantes
parcerias serão anunciadas durante o evento.
A EBC apóia o evento desde a primeira edição, e por meio dele vem fechando inúmeras
parcerias. A cada ano a EBC tem aumentado a sua presença no RioContent com
representantes de todas as áreas estratégicas da Empresa, razão pela qual está enviando este
ano uma quantidade de servidores de suas diversas áreas estratégicas como jornalismo,
serviços, comercial, conteúdo, técnica, relacionamento e etc que juntos, somam uma
quantidade superior ao previsto no Artigo 7º, item III do Decreto n º 7.689/2012 que prevê a
delegação ao representante máximo das entidades vinculadas a autorização de
deslocamentos de mais de dez pessoas para um mesmo evento.

0267/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Relatório:
O objetivo da participação no Riocontent foi realizar a apresentação do projeto Brasil 4D
durante os dias do evento, no stand da EBC, neste caso específico com vistas a demonstrar o
mercado potencial de audiovisual que a Empresa esta promovendo com o projeto que se
ampliará.
Realizou no stand da EBC uma entrevista sobre o projeto Brasil 4D e sua importância para
sociedade.
Reuniões realizadas no stand:
Reunião com o presidente da TV Cultura São Paulo, senhor Marcos Mendonça e a senhora Rita
Okamura, sua assessora. Como representantes da EBC estavam os senhores Nelson Breve e
o senhor André Barbosa.
Reunião com a SP Cine, o Presidente, senhor Alfredo Manevy e o Diretor de Inovação, senhor
Renato Nery. Pela EBC estavam os senhores André Barbosa e Nilson Roberto da Silva.
Reunião com a comitiva do Estado de Camarões, composto por oitomembros, dentre eles, o
Diretor Geral da Camarões Rádio e Televisão,senhor Amadou Vamoulke.
Apresentação na sala reservada apenas para associados da ABPI, do Brasil .
Foram realizadas, aproximadamente 10 apresentações para os produtores independentes que
circulavam pelos espaços do Rio Content Market, no stand da EBC, sobre as potencialidades
dos conteúdos audiovisuais para o
projeto Brasil 4D
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/02/2015

27/02/2015

DIGER

23/02/2015

24/02/2015

23/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/02/2015

1.135,25

669,75

190,00

1.995,00

DIPRE

18/02/2015

938,66

321,10

190,00

1.449,76

24/02/2015

DIPRE

19/02/2015

555,86

481,65

190,00

1.227,51

25/02/2015

26/02/2015

DIPRE

19/02/2015

-

321,10

190,00

511,10

21/03/2015

30/03/2015

DIGER

19/02/2015

7.288,46

2.524,50

95,00

9.907,96

22/02/2015

09/03/2015

DIGEL

19/02/2015

1.099,41

1.794,55

190,00

3.083,96

O Gerente, Nilson Roberto da Silva, participou do evento RioContentMarket, realizado nos dias
25 a 27 de fevereiro de 2015 no hotel Hotel Windsor na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.
O RioContentMarket se consolidou como o evento internacional mais importante do trade na
América Latina. Promove o encontro de executivos da indústria audiovisual de mais de 36
países para apresentar idéias, cases e modelos de negócios relevantes para o
desenvolvimento de parcerias e coproduções. Sob a ótica da geração de negócios, importantes
parcerias serão anunciadas durante o evento.
A EBC apóia o evento desde a primeira edição, e por meio dele vem fechando inúmeras
parcerias. A cada ano a EBC tem aumentado a sua presença no RioContent com
representantes de todas as áreas estratégicas da Empresa, razão pela qual está enviando este
ano uma quantidade de servidores de suas diversas áreas estratégicas como jornalismo,
serviços, comercial, conteúdo, técnica, relacionamento etc que juntos, somam uma
quantidade superior ao previsto no Artigo 7º, item III do Decreto n º 7.689/2012 que prevê a
delegação ao representante máximo das entidades vinculadas a autorização de
deslocamentos de mais de dez pessoas para um mesmo evento.

NILSON
0268/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Relatório:
Aproveitar a oportunidade do evento do Rio Content Market, no RJ, para ativar relacionamentos
com públicos de interesse da EBC, nacionais e internacionais, com vistas a aprimorar o
relacionamento institucional.
Oportunamente, realizar a apresentação do projeto Brasil 4D durante os dias do evento, no
stand da EBC, neste caso específico com vistas a demonstrar o mercado potencial de
audiovisual que a Empresa esta promovendo com o projeto que se ampliará.
Da reunião realizada com a TV Cultura, senhor Marcos Mendonça, resultou a possibilidade de
apresentação do Brasil 4D para seus dirigentes na sede da TV Cultura, em São Paulo, com a
possibilidade da presença de pelo menos um Diretor da SP Cine. Objetiva-se discutir, de
antemão, um possível desenho de parceria, que conjugue a multiprogramacão, via o Canal
Univesp e interatividade proporcionada pelo Brasil 4D.
Reunião com a SP Cine, o Presidente, senhor Alfredo Manevy e o Diretor de Inovação, senhor
Renato Nery. Pela EBC estavam os senhores André Barbosa e Nilson Roberto da Silva.
Reunião com a comitiva do Estado de Camarões, composto por oito membros, dentre eles, o
Diretor Geral da Camarões Rádio e Televisão, senhor Amadou Vamoulke.
Apresentação na sala reservada apenas para associados da ABPI, do Brasil 4D.
Foram realizadas, aproximadamente 10 apresentações para os produtores independentes que
circulavam pelos espaços do Rio Content Market, no stand da EBC, sobre as potencialidades
dos conteúdos audiovisuais para o
O Procurador Geral da EBC desembarcou no dia 23.02.2015 às 20h35min no aeroporto Rio de
Janeiro para participar, na manhã seguinte, de reunião com o Superintendente Regional, o
Diretor Geral e o Diretor de Administração e Finanças.
A referida reunião aconteceu no período matutino do dia 24.02.2015 com início às 09h e teve
participação de representantes dos empregados da EBC no Rio de Janeiro.

0269/2015

MARCO ANTONIO
FIORAVANTE

Empregado

Após pausa para o almoço, seguiu nova reunião com o Corpo Diretivo da EBC, Administrativo e
com os representantes da Proju (Marco Fioravante, Hanna Ferreira e Renato Coimbra), dando
início aos estudos das contratações prioritárias do Rio de Janeiro.
Ao término da reunião, por volta das 17h e, após as orientações sobre o atendimento de
demandas da EBC Rio junto à Proju, o Procurador Geral embarcou no voo das 18h18min
retornando à Brasília.
É o relatório.

Participou no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, da reunião conjunta das
Câmaras Temáticas do Conselho Curador.

0270/2015 Takashi Tome

Cláudia Fernanda
0271/2015 Fernandes
Heredia

Conselheiro

Pauta
- Modelo institucional da EBC
- Digitalização do sinal da TV Brasil.
Acompanhou a conselheira Maria da Penha dia 25, na gravação ao vivo de um programa da TV
NBR, da EBC, por conta do dia internacional da mulher.

Convidado
Os bilhetes serão pagos pela Senhora Cláudia Fernandes
O repórter do Portal EBC Leandro Melito Ferreira, JCP Jornalismo, de matrícula nº 13128,
viajou para Túnis (Tunísia) para realizar cobertura jornalística e da Web do Fórum Mundial de
Mídia Livre (22 a 28/03) para o Fórum Social Mundial (24 a 28/03) - ambos realizados na cidade
de Túnis (Tunísia).
Segue descrição detalhada das tarefas que foram desenvolvidas:
Dia 22/03
11h30 – Chegada à Túnis, sede do Fórum Social Mundial
12h30 - check-in do hotel
13h – almoço com equipe
14h às 18h- cobertura da abertura do Fórum Mundial de Mídia Livre: fotografias do evento
utilizadas por Portal e Abr e entrevistas em vídeo.
20h às 22h – edição e publicação vídeos já nas dependências do hotel.
Publicação dos conteúdos colaborativos:

LEANDRO MELITO
0272/2015
FERREIRA

Empregado

Dia 23/03
10 às 14h – cobertura de reunião sobre regulação da mídia na África do Norte e Oriente Médio
com representantes da Tunísia e Marrocos.
14h30 – vídeo com o cartunista brasileiro Carlos Latuff na universidade El Manar.
Fotos de Latuff e do Fórum que também foram utilizadas na matéria da Abr.
16h às 22h – consolidação, edição e publicação do material.
Dia 24/03
11h – cobertura da abertura do Fórum Social Mundial, com postagens em tempo real no
Twitter.
15h – Apesar de combinado com o repórter Paulo Leite da TV Brasil, que o deslocamento da
equipe (que tinha uma van a disposição para todos) seria feito de forma conjunta – o acordo
seria que a equipe de TV passaria com a Van na frente da Universidade para que eu e a Ana
Cristina, repórter da Agência Brasil, fossemos para a abertura - modo que todos chegassem
para cobertura da marcha de abertura do Fórum Social Mundial - que aconteceu nas ruas
centrais da capital Túnis e tinha como destino o Museu do Bardo - a equipe de TV se deslocou
para o local do evento e mandou o carro depois o que prejudicou a cobertura em tempo real
pelo Twitter da marcha.
Apesar do horário acordado com o Paulo por telefone, de que o carro da equipe nos pegaria na
Universidade 15h, o motorista chegou pouco antes das 16h e nós chegamos ao local dos
acontecimentos às 16h45 já com a marcha no final.
17h às 19h – Cobertura da reabertura do Museu do Bardo, alvo de um atentado terrorista na
semana anterior.
A Assessora acompanhou o Diretor Vice - Presidente de Gestão e Relacionamento, Dr. Sylvio
Andrade, em reuniões ocorridas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23 e 24.
22/02 – Embarcou de Brasília/Rio de Janeiro, considerando cumprir a agenda ocorrida na
segunda-feira às 9h;
23/02 e 24/2 – Acompanhou o Diretor da DIGEL na DIREX e em diversas reuniões ocorridas
com o Diretor da DIAFI; o Procurador da PROJU e Comissão de Empregados do RJ;

RAQUEL
0273/2015 MARSHALL
GADEA

Empregado

25/2 a 6/3 – Participou de reuniões com os gestores e empregados, com o objetivo de coletar
dados e informações para a elaboração de relatório situacional da Regional , a ser apresentado
ao Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento.
06/3 – Final do trabalho e deslocamento, por motivo pessoal para o Rio Grande do Sul,
retornou à Brasília/DF dia 9/3 pela manhã.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

21/02/2015

21/02/2015

DIJOR

19/02/2015

-

88,50

-

88,50

21/02/2015

21/02/2015

DIJOR

19/02/2015

-

88,50

-

88,50

21/02/2015

21/02/2015

DIJOR

19/02/2015

-

88,50

-

88,50

23/02/2015

24/02/2015

DIAFI

19/02/2015

1.365,15

321,10

190,00

1.876,25

03/03/2015

04/03/2015

DIGER

20/02/2015

1.036,46

401,85

190,00

1.628,31

03/03/2015

04/03/2015

DIJOR

20/02/2015

989,83

267,90

190,00

1.447,73

23/02/2015

26/02/2015

DIAFI

20/02/2015

1.080,25

535,80

190,00

1.806,05

23/02/2015

26/02/2015

DIAFI

20/02/2015

1.080,25

535,80

190,00

1.806,05

24/02/2015

26/02/2015

DIAFI

20/02/2015

1.143,36

401,85

190,00

1.735,21

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

21 DE FEVEREIRO DE 2015 (Sábado)

ANTÔNIO JOSÉ
0274/2015 RIBEIRO
AZEVEDO

Empregado

06h00min - Saída de São Luís para Viana
09h20min - Chegada em Viana
Nos locais marcados, a equipe encontrou representantes do Água para Todos, visitou ao todo
4 comunidades e entrevistou moradores sobre a instalação do Sistema de Abastecimento
Coletivo.
15h30min - Retorno para São Luís
18h20min - Chegada em São Luís
21 DE FEVEREIRO DE 2015 (Sábado)

CLAUDIA
0275/2015 TATIANE DA
SILVA COSTA

Empregado

06h00min - Saída de São Luís para Viana
09h20min - Chegada em Viana
Nos locais marcados, a equipe encontrou representantes do Água para Todos, visitou ao todo
4 comunidades e entrevistou moradores sobre a instalação do Sistema de Abastecimento
Coletivo.
15h30min - Retorno para São Luís
18h20min - Chegada em São Luís
21 DE FEVEREIRO DE 2015 (Sábado)

0276/2015

NERIVAN
PEREIRA RAMOS

Empregado

06h00min - Saída de São Luís para Viana
09h20min - Chegada em Viana
Nos locais marcados, a equipe encontrou representantes do Água para Todos, visitou ao todo
4 comunidades e entrevistou moradores sobre a instalação do Sistema de Abastecimento
Coletivo.
15h30min - Retorno para São Luís
18h20min - Chegada em São Luís
A Gerente Executiva de Gestão de Pessoas acompanhou o Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas, Dr. Clóvis Curado, nas reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no Rio
de Janeiro/RJ:

0277/2015

SIMEI SUSÃ
SPADA

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
24/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)

A assessora da Diretoria Geral, foi a Brasilia para cumprir a agenda seguinte:

SAHADA
0278/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Dia 03/03/15
Das 14:00 às 15:00h - Reunião na SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial com a Sra. Carmem Cira Lustosa da Costa e a Senhora Cecília Coordenadora de
Comunicação da SEPPIR para definir o plano de ação para 2015.
16h às 18h - EBC -Apresentação da nova Coordenadora de Comunicação da SEPPIR às áreas
de marketing e Comunicação da EBC. Participaram Cida Resende (jornalismo); Bete Rosa
(Marketing); Wander, Meire e Guilherme (Negócios); Rosana, Alberto e Luisa (DICOP); Lídia
(Rede Sociais). Sahada (DIGER).
Dia 04/03/15
10h30 - reunião com o Diretor Américo Martins.
11h - Reunião com Meire e Wander - Projeto Jikulumessu;
15h reunião com a Ministra Nilmar Lino Gomes com a participação do Diretor Asdúbral Figueiró
19h49- Retorno ao Rio.

1) Apresentou juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.

FLORESTAN
0279/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

2) As convidadas do programa Espaço Público do dia 03 de março/15, foram duas mulheres:
Juliana de Faria KENSKI, e Nair Goulart, que discutiram temas relacionados à mulher, como
assédio sexual, aborto, casos de estupro, campanhas, como "Eu não mereço ser estuprada",
crimes cibérnéticos, entre outros. Juliana é jornalista, fundadora do site Think Olga, e da
campanha Chega de Fiu-Fiu. Nair Goulart é Presidente da Força Sindical Bahia e Presidente
Adjunta da csi-(Confederação Sindical Internacional) entidade que representa 176 milhões de
trabalhadores, de 151 países 301 Centrais Sindicais Nacionais, com sede em Bruxelas.
3) O viajante jornalista Florestan Fernandes Junior, que retornou para São Paulo no dia 04, em
função do horário de término do programa.
Relatório do Viajante:
O jornalista Florestan Fernandes Júnior, esteve em Brasília no dia 03/03/2015, onde participou
de entrevista ao vivo com duas convidadas: Juliana de Faria Kenski e Nair Goulart no programa
Espaço Público. Retornou á São
Paulo no dia 04/03, devido ao horário de término do programa.

O empregado acompanhou o Gerente Executivo de Administração e Logística, Paulo Machado,
nas reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:

0280/2015

WELLINGTON DE
MELO SOUZA

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
25/02 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
26/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)
- Pauta: levantamento da situação das instalações Prediais, Pessoal, Saúde e áreas de risco,
bem como a área administrativa da Regional da EBC no Rio de Janeiro.

A empregada acompanhou o Gerente Executivo de Administração e Logística, Paulo Machado,
nas reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:

MARIA CRISTINA
0281/2015 BRANDAO
SANTOS

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
25/02 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
26/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)
- Pauta: levantamento da situação das instalações Prediais, Pessoal, Saúde e áreas de risco,
bem como a área administrativa da Regional da EBC no Rio de Janeiro.

O empregado acompanhou o Gerente Executivo de Administração e Logística, Paulo Machado,
nas reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:

MARCELO
0282/2015 FERREIRA
VASCONCELOS

Empregado

24/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (primeiro voo, para que houvesse tempo hábil para
cumprir a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
25/02 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
26/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)
- Pauta: levantamento da situação das instalações Prediais, Pessoal, Saúde e áreas de risco,
bem como a área administrativa da Regional da EBC no Rio de Janeiro.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/02/2015

26/02/2015

DIAFI

22/02/2015

26/02/2015

24/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/02/2015

1.080,25

448,40

190,00

1.718,65

DINES

20/02/2015

760,07

442,50

95,00

1.297,57

26/02/2015

DINES

20/02/2015

1.593,59

265,50

142,50

2.001,59

24/02/2015

26/02/2015

DINES

20/02/2015

1.593,59

265,50

142,50

2.001,59

24/02/2015

26/02/2015

DINES

20/02/2015

1.593,59

317,25

142,50

2.053,34

O empregado acompanhou a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, nas reuniões que
foram realizadas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:

0283/2015

NILTON GOULART
DE SOUSA

Empregado

23/02 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
24/02 - Reuniões na regional da EBC/RJ (dia todo);
25/02 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
26/02 - Retorno a Brasília/DF (à noite)
- Pauta: levantamento da situação das instalações Prediais, Pessoal, Saúde e áreas de risco,
bem como a área administrativa da Regional da EBC no Rio de Janeiro.

OS 176
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe Operacional: Newton Ferreira do Prado, Edilson Ribeiro de Farias, Noel Silva Bezerra
das Flores e Walter Vicente de Oliveira.
Relatório:
Dom22/02/15:
09h55 às12h00-Deslocamento de Brasília para Salvador em voo da Gol;
12h40 às14h20-Deslocamento do aeroporto de Salvador até Feira de Santana, em veículo
Locado
14h40 às19h30:Checkin no hotel , Feira Palace Hotel...visita ao local do evento...visita de
apresentação ao Escav para tratar assuntos pertinentes ao evento da PR no dia
25/02/15...retorno para o hotel para pernoite.

NEWTON
0284/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

Seg 23/02/15:
09h00 às18h00-Acompanhamento montagem da estrutura a ser utilizada no evento do da PR.
ter24/02/15:
09h00 às 20h00- Cabeamento, montagem de equipamentos e testes de seguimento de
satélite da UM em Feira de Santana com o sistema em Brasilia –
reunião do Escav para tratar sobre a cerimônia.
qua25/02/15:
07h00 às10h00:Finalização e ajustes técnicos de equipamento...testes de áudio e vídeo
aprovados no Sistema pelo Sr Moisés...
10h17às14h10-Realização da cerimônia e geração de material Jornalístico.
qui26/02/15:
10h00 às12h50-Check Out no Hotel e Deslocamento de Feira de Santana para o aeroporto de
Salvador BA
14h47às17h00-Embarque em voo da Avianca com destino à Brasilia e fim da missão.

OS 176 SECOM
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe Operacional: Newton Ferreira do Prado, Edilson Ribeiro de Farias, Noel Silva Bezerra
das Flores e Walter Vicente de Oliveira.

0285/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Relatório de Viagem a Feira de Santana/BA
Empregado
Dia 24/02 - Saída de Brasília 8:40 cegada em Feira de Santana 15:05 passamos no hotel para
deixar bagagem e as 15:40 seguimos para o local do eventos, retorno para o hotel19:40.
Dia 25/02 - Saída do hotel 06:40 para o local do evento entrega de unidades habitacionais
'Solar da Princesa', início do evento 10:20 final do evento11:30, espera por geração matérias
equipe jornalismo retorno para o hotel 14:30 .
Dia 26/02 - Saída do hotel 12:00 Cegada em Brasília 21:40 .

OS 176 SECOM
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe Operacional: Newton Ferreira do Prado, Edilson Ribeiro de Farias, Noel Silva Bezerra
das Flores e Walter Vicente de Oliveira.
Relatório:

NOEL SILVA
0286/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Dia 24/02/2015:
Saída de Brasília às 08:41h voo com conexão em vira copos SP às 10:22h, chegada em
Feira de Santana às 15:30, nos dirigimos para o hotel deixar as malas e de lá para o local do
evento.
testar equipamentos subir sinal e testar com Brasília, voltamos para o hotel as 20:00h
Empregado
Dia 25/02/2015:
Saída do Hotel às 7:30, as 8:00h começamos a ligar os equipamentos na unidade móvel as
8:50 fechamos sinal com satélite e fizemos testes com Brasília, as 09:38 tivemos um fleche
ao vivo, as 10:17 deu se início ao evento e só terminou as 11:58, continuamos no local do
evento para fazer gerações do material da presidente para Brasília, ao termino dessas
gerações baixamos o sinal as 14:20 e saímos para o almoço. OBS: fiz operação do vídeo das
câmeras do evento até o final do mesmo.
26/02/2015:
Saímos do hotel para o aeroporto de Feira de Santana as 11:00h . 15:30 embarque com
conexão no aeroporto de Viracopos e chegamos em Brasília as 21:38.
OBS: peguei um táxi de casa para o aeroporto dia 21\02/2015 e do aeroporto para casa no
dia 26/02/2015 totalizando um valor de 160R$

O.S SECOM 176
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe Operacional: Newton Ferreira do Prado, Edilson Ribeiro de Farias, Noel Silva Bezerra
das Flores e Walter Vicente de Oliveira.

0287/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Relatório:
Dia - 24/02 - Partida em voo da Azul às 08:45 com destino à Campinas ( SP ) de onde fiz
conexão para Feira de Santana. Às15:47 - Chegada ao Aeroporto de Feira de Santana, onde
retirei o veículo locado e me dirigi ao hotel. Após o check in, fui para o Conjunto Habitacional
Solar da Princesa, local do evento, onde acompanhei o início da montagem dos
equipamentos da terceirizada Valle Vídeo e o fechamento de sinal com o nosso Sistema
em Brasília. Dado o Ok na recepção de áudio e vídeo, baixamos o sinal . Às 20:30 retorno ao
hotel para pernoite.
Dia - 25/02 - Após o café da manhã ( 06Hs30 ) fui para o local do evento para finalizar a
montagem de equipamentos e fechar o sinal com Brasília. O evento aconteceu sem
ocorrências operacionais e após a geração de material do Jornalismo que terminou
aproximadamente às 14:45, baixamos o sinal em definitivo.
Dia - 26/02 - Partimos de Feira de Santana ( BA ) às 15:48 para Campinas ( SP ) de onde
embarcamos para Brasília ( DF ) com chegada às 21:40.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/03/2015

03/03/2015

DIGER

10/03/2015

11/03/2015

24/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/02/2015

964,74

401,85

190,00

1.556,59

DIJOR

20/02/2015

958,12

267,90

190,00

1.416,02

26/02/2015

DINES

20/02/2015

860,47

531,00

190,00

1.581,47

24/02/2015

26/02/2015

DINES

20/02/2015

860,47

531,00

190,00

1.581,47

24/02/2015

26/02/2015

DINES

20/02/2015

860,47

531,00

190,00

1.581,47

RELATÓRIO DE VIAGEM

0288/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local : Instalações da EBC na Av. Gomes Freire e em Itaóca - RJ
dia : 02/03/2015
7h50 - embarque no voo GOL 2002 - Guarulhos GRU
9h00 - chegada ao Aeroporto Santos Dumont - SDU
9h20 - reunião com Antonio Faia sobre os novos estúdios das Rádios. Operação crítica sem ar
condicionado.
10h20 - reunião com os Eng. Renato e Luiz Cesar
12h30 - almoço
14h00 - saída para o Parque de Itaóca, com o novo encarregado da GB. Vistoria das obras em
execução : recuperação da casa de sintonia, refazimento do telhado, do muro de proteção da
torre e seus riscos de morte, com o confinamento da base de porcelana, do centelhador e da
linha de alimentação de 200 kW. Inspeção da canaleta principal e suas proteções de concreto
quebradas, que tem de ser refeitas. Avaliação da quebra de telhas Kalhetão 90 ao redor dos
dois blocos : melhor forma de reposição definida. O Eng. Wagner e eu avaliamos as
interferências executadas nos três Grupos Geradores e suas pendências. Avaliamos a presente
situação da torre de enlace, após a última ventania, mais próxima da ruptura : a estrutura
adernou e houve ruptura e arrancamento das pétalas da parábola mais alta.
17h00 - retorno de Itaóca
18h00 - reunião com Eng. Luiz Cesar sobre Itaóca
dia : 03/03/2015
9h00 - Reunião com o Eng. Wagner para montagem de listagem de serviços a serem
executados nas instalações de Itaóca, considerados por ordem decrescente de prioridade.
Avaliamos as condições de risco físico ao pessoal envolvido em cada serviço : em especial, no
entorno da casa de sintonia, com o risco máximo de descargas elétricas e radiação ionizante.
13h00 - almoço com as gerências
14h00 - avaliei os trabalhos desenvolvidos na Gomes Freire desde minha última ida ao Rio :
casa de bombas de água gelada, estúdios das Rádios, QF"s e QL"s em recuperação pelo
Martins, acústica dos estúdios 1 e 3 de TV, demais.
16h00 - deslocamento para SDU - embarque no voo Gol 1711 para GRU.

1 - Participou, como entrevistado, no Programa Espaço Público do dia 10 de março de 2015.
Relatório de viagem
O convidado compareceu ao programa em 10/03 e debateu com os apresentadores Florestan
Fernandes e Paulo Leite sobre os temas da reforma agrária, sua relação com o Papa
Francisco e as questões do trabalhador do campo.

0289/2015

0290/2015

0291/2015

JOÃO PEDRO
STÉDILE

PRISCILA
MACHADO RORIZ

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

CELSO HENRIQUE
0292/2015 SOARES
OLIVEIRA

Colaborador

Empregado

Empregado

Empregado

Obs: Conforme e-mail da produtora Lúcia de Mendonça, anexado a PCV, informamos que o
convidado não utilizou
o trecho aéreo de retorno em 11/03/2015.

O.S SECOM 176
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Priscila Machado Roriz e o
auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.
Relatório:
A viagem à cidade de Feira de Santana, na Bahia, da equipe de reportagem da EBC Serviços
visou a cobertura jornalística da entrega pela presidenta Dilma de unidades habitacionais do
programa Minha Casa Minha Vida. Chegamos em Salvador na noite do dia 24/02 e seguimos
de carro para Feira de Santana as 6h da manhã do dia 25/02. A equipe acompanhou o evento
e a entrevista coletiva da presidenta para a imprensa. A mídia com as imagens e entrevista foi
gerada para Brasília por satélite. A equipe fechou matéria para a TV NBR e para a Voz do
Brasil e voltou para Salvador no fim da tarde, de carro. No dia 26/02, a equipe voltou para
Brasília de avião.
O.S SECOM 176
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Priscila Machado Roriz e o
auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.
Relatório:
A viagem à cidade de Feira de Santana, na Bahia, da equipe de reportagem da EBC Serviços
visou a cobertura jornalística da entrega pela presidenta Dilma de unidades habitacionais do
programa Minha Casa Minha Vida. Chegamos em Salvador na noite do dia 24/02 e seguimos
de carro para Feira de Santana as 6h da manhã do dia 25/02. A equipe acompanhou o evento
e a entrevista coletiva da presidenta para a imprensa. A mídia com as imagens e entrevista foi
gerada para Brasília por satélite. A equipe fechou matéria para a TV NBR e para a Voz do
Brasil e voltou para Salvador no fim da tarde, de carro. No dia 26/02, a equipe voltou para
Brasília de avião.
O.S SECOM 176
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada no dia 25/02 na cidade de Feira de Santana (BA).
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Priscila Machado Roriz e o
auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.
Relatório:
A viagem à cidade de Feira de Santana, na Bahia, da equipe de reportagem da EBC Serviços
visou a cobertura jornalística da entrega pela presidenta Dilma de unidades habitacionais do
programa Minha Casa Minha Vida. Chegamos em Salvador na noite do dia 24/02 e seguimos
de carro para Feira de Santana as 6h da manhã do dia 25/02. A equipe acompanhou o evento
e a entrevista coletiva da presidenta para a imprensa. A mídia com as imagens e entrevista foi
gerada para Brasília por satélite. A equipe fechou matéria para a TV NBR e para a Voz do
Brasil e voltou para Salvador no fim da tarde, de carro. No dia 26/02, a equipe voltou para
Brasília de avião.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/02/2015

26/02/2015

DIPRE

20/02/2015

23/02/2015

23/02/2015

DIJOR

20/02/2015

23/02/2015

23/02/2015

DIJOR

23/02/2015

23/02/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.080,25

937,65

190,00

2.207,90

-

88,50

-

88,50

20/02/2015

-

88,50

-

88,50

20/02/2015

-

88,50

-

88,50

A advogada Hanna Rebeca Silva Ferreira foi designada pelo Procurador Geral para participar
da equipe de força-tarefa que analisará e acompanhará as contratações prioritárias (contratos
emergenciais) para a unidade da EBC do Rio de Janeiro. Desta forma, embarcou com destino
ao Rio de Janeiro às 16h39 do dia 23.2.2015 e após o desembarque deslocou-se para
hospedagem e pernoite na região.
No dia seguinte, acompanhou o Procurador Geral, Dr. Marco Antônio Fioravante em reunião
com a direção da EBC - Rio e Diretores da EBC - Brasília para contextualização dos problemas
e identificação das prioridades de contratação.
Nos dias que se seguiram desempenhou, juntamente com o Dr. Renato Osório Coimbra Júnior,
as seguintes tarefas:
1. Avaliação das instalações físicas da EBC no Rio de Janeiro (Itaoca, Sumaré, Gomes freire e
Penha);
2. Levantamento dos processos licitatórios em andamento (estágio de cada um);

0293/2015

HANNA REBECA
SILVA FERREIRA

3. Levantamento dos contratos em execução com prioridade para contratação emergencial;
Empregado
4. Orientações sobre atendimento de demandas da EBC Rio junto à PROJU (Brasília);
5. Orientações sobre matérias relacionadas à elaboração de Termos de Referência e Editais de
licitação – demandas da EBC Rio de Janeiro;
6. Reunião de fechamento da agenda técnica, visando à elaboração de um Plano de Ações
Emergenciais e de Contingências para atendimento das demandas situacionais da EBC Rio.
A agenda na EBC Rio teve inicio do dia 24/03, às 09h e encerramento às 17h do dia 26/04,
tendo a viajante Hanna Rebeca Silva Ferreira ido para o Rio de Janeiro no voo 1489 da
empresa GOL, e retornado para Brasília no voo 1490 da empresa GOL, com saída do Rio de
Janeiro às 17h49 e chegada ao aeroporto de Brasília às 19h35, conforme se comprova pelos
horários expressos nos respectivos cartões de embarque, em anexo.
É o relatório.

1-Realizou a cobertura jornalistica sobre os problemas de abastecimento de água no estado.
2-A seca prolongada e a consequente falta d´água no estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos na agricultura. Em Piedade, a Prefeitura lacrou em outubro de 2014 as 15 bombas de
irrigação na zona rural, devido ao baixo nível do rio Pirapora, que abastece a cidade.
Atualmente, as propriedades rurais têm adotado rodízio na irrigação e isso tem afetado a
produção agrícola, que é responsável por 60% da economia do município.
3- Equipe: repórter Priscila E Kerche, Cinegrafista William Salles e Auxiliar Caio Araújo.

0294/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Empregado

Relatório do Viajante:
A equipe foi a Piedade/SP para gravar parte da reportagem sobre Mudança de Hábitos da
Série Água, que vai ao ar no RBN e RBT em Março.
Visitamos a propriedade rural do Sr. Leildo. Gravamos entrevista com ele, fizemos imagens da
plantação de alfaces, do sistema de irrigação e do reservatório de água. Gravamos também
três(03) opções de passagem para a reportagem especial.

1-Realizou a cobertura jornalistica sobre os problemas de abastecimento de água no estado.
2-A seca prolongada e a consequente falta d´água no estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos na agricultura. Em Piedade, a Prefeitura lacrou em outubro de 2014 as 15 bombas de
irrigação na zona rural, devido ao baixo nível do rio Pirapora, que abastece a cidade.
Atualmente, as propriedades rurais têm adotado rodízio na irrigação e isso tem afetado a
produção agrícola, que é responsável por 60% da economia do município.

0295/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

Empregado

3-A equipe é formada pela repórter Priscila Kerche, Cinegrafista William Salles e Auxiliar Caio
Araújo.
Relatório do viajante:
Cheguei à TV às 11h00 no dia 23/02/15, Segunda-feira para fazer pauta no município de
Piedade com Caio do Carmo (auxiliar) e Priscila Kerche, (repórter). Nosso personagem era um
produtor de alface, combinamos de encontrá-lo no caminho a Piedade que fica cerca de 100
Km da capital. Saímos da TV por volta das 14h00 e chegamos na propriedade às 15h30. Lá,
gravamos sonora e passagem e filmamos a plantação e o rio de onde parte da água utilizada
na irrigação é captada. Deixamos o local às 18h00 e chegamos à TV às 20h00.

1-Realizou a cobertura jornalistica sobre os problemas de abastecimento de água no estado.
2-A seca prolongada e a consequente falta d´água no estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos na agricultura. Em Piedade, a Prefeitura lacrou em outubro de 2014 as 15 bombas de
irrigação na zona rural, devido ao baixo nível do rio Pirapora, que abastece a cidade.
Atualmente, as propriedades rurais têm adotado rodízio na irrigação e isso tem afetado a
produção agrícola, que é responsável por 60% da economia do município.

0296/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

3-A equipe é formada pela repórter Priscila Kerche, Cinegrafista William Salles e Auxiliar Caio
Araújo.
Relatório do viajante:
Cheguei à TV às 11h00 no dia 23/02/15, segunda-feira, chequei o equipamento, carreguei o
carro e encontrei-me com o restante da equipe: William Sales (cinegrafista) e Priscila Kerche ,
(repórter). Neste dia, a redação tentou contactar o produtor de alface - nosso personagem que viria ao Ceagesp entregar um carregamento. O intuito era registrar imagens dele
descarregando a verdura nos boxes do Ceasa. No entanto, ele tardou a nos atender. Quando
conseguimos falar com ele, horas depois, já estava retornando à sua propriedade, no município
de Piedade, cerca de 100 Km da capital, então combinamos de encontrá-lo no caminho.
Saímos da TV por volta das 14:00 e chegamos na propriedade às 15:30. Lá, gravamos sonora
e passagem e filmamos a plantação e o rio de onde parte da água utilizada na irrigação é
captada. Deixamos o local às 18:00 e chegamos à TV às 20:00.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/02/2015

08/03/2015

DIJOR

27/02/2015

27/02/2015

27/02/2015

08/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/02/2015

2.136,23

1.610,70

95,00

3.841,93

DIPRO

20/02/2015

2.265,36

126,90

95,00

2.487,26

DIJOR

20/02/2015

2.204,21

1.610,70

95,00

3.909,91

Realizou gravação para o Caminhos da Reportagem - O Ouro Branco de Araripina.
O Caminhos da Reportagem foi até o interior de Pernambuco mostrar o maior polo gesseiro do
Brasil, que responde a 95% da produção de gesso nacional. A equipe foi investigar denúncias
do Ministério Público do Trabalho de descumprimento de leis trabalhistas, problemas de saúde
dos trabalhadores e habitantes da região, além de problemas ambientais, com a destruição da
caatinga que é usada nos fornos para a produção de gesso.
Em Recife, a equipe gravou com o Ibama e especialistas, em Petrolina, com o Ministério
Público do trabalho e, a partir desta cidade, a equipe partiu de carro até a região de Araripina.
A equipe foi composta por:
Ana Graziela - repórter;
Rogério Verçoza - repórter cinematográfico;
Dailton Matos - auxiliar cinematográfico.
A viagem transcorreu por um fim de semana em função das pautas.

ANA GRAZIELA
0297/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

0298/2015

Davi Ulisses Brasil
Simões Pires

Empregado

Relatório de viagem:
SEXTA-FEIRA (27/02)
9H25/12H - Voo BSB/Recife
17H- Entrevista com Vanessa Patriota da Fonseca, procuradora do Ministério Público do
Trabalho (MPT)
SÁBADO (28/02)
8H - Entrevista com a professora e pesquisadora da Fiocruz, Lia Giraldo da Silva Augusto
10H55/12H10 - Voo Recife/Petrolina
14H – Deslocamento de Petrolina para Araripina, 3H30 de viagem.
DOMINGO (01/03)
9H – Imagens da cidade
11H – Imagens de pequenas fábricas de gesso no bairro de Morais, em Araripina
15H – Imagens de fábricas de pré-moldados
SEGUNDA-FEIRA (02/03)
9H – Entrevista com a Juíza Carla Janaina Moura Lacerda, juiza da Vara do Trabalho de
Araripina
11H – Imagens do centro e do comércio de Araripina
15H – Entrevista com Francisco de Assis, Presidente do Sindicato Sindimina, Sindicato dos
Trabalhadores da Mineração
17H – Entrevista com Josimar Batista de Lima e sua esposa Majuelze de Lima. Os dois e seus
8 filhos vivem do dinheiro do gesso que ele fabrica no fundo de casa.
TERÇA-FEIRA (03/03)
09H30 – Visita à Indústria Gesso Trevo. Entrevista com o gerente Hericlébio Sousa e com
vários trabalhadores
11H30 – Visita à Indústria Gesso Aliança. Entrevista com o gerente Emanuel Luís e com vários
Justificativa
O programa Ver TV convidou o Diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e
Qualificação do Ministério da Justiça, Davi Ulisses Brasil Simões Pires, para participar da
gravação de episódio sobre Classificação Indicativa da programação televisiva, que discutiu a
legislação atual; a ação movida pelo PTB com apoio das emissoras privadas de TV aberta
contra o modelo de classificação atual; como algumas emissoras burlam a classificação usando
programas sensacionalistas como jornalísticos; a imposição de horários pelo Ministério da
Justiça (censura ou proibição democrática?) entre outros assuntos - gravação esta que
aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 27 de fevereiro (sexta-feira) das 17h às 18h30.
Sobre o programa
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da Classificação Indicativa da programação
televisiva, que discutiu a legislação atual; a ação movida pelo PTB com apoio das emissoras
privadas de TV aberta contra o modelo de classificação atual; como algumas emissoras burlam
a classificação usando programas sensacionalistas como jornalísticos; a imposição de horários
pelo Ministério da Justiça (censura ou proibição democrática?), entre outros assuntos.

Convidado
Sobre o convidado
Davi Ulisses Brasil Simões Pires, desde de 2007, é diretor no Departamento de Justiça,
Classificação, Títulos e Qualificação, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça.
É advogado com especialização em Direito Político, cursando especialização em Gestão
Pública na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Foi docente na Faculdade de
Direito da Universidade da Região da Campanha, no Rio Grande do Sul, assessor parlamentar
na Câmara dos Deputados, Chefe de Gabinete e Corregedor-Adjunto da Área Social, da
Controladoria-Geral da União. É também roteirista de produções para cinema e TV. Premiado,
em 2009, no Festival de Cinema de Gramado com Melhor Roteiro de Curta-Metragem, na
categoria Nacional e na Mostra Gaúcha.
Contribuiu muito pois é justamente o responsável do Ministério da Justiça que poderá
esclarecer a situação da lei em vigor, defendendo a posição do Ministério contra a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 2404, que pretende derrubar o Artigo 254 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, referente à vinculação horária na programação de TV.
RELATÓRIO DO VIAJANTE
O convidado realizou a viagem com sucesso e a sua participação foi bastante oportuna no
debate proposto pelo programa Ver TV.
Realizou gravação para o Caminhos da Reportagem - O Ouro Branco de Araripina.
O Caminhos da Reportagem foi até o interior de Pernambuco mostrar o maior polo gesseiro do
Brasil, que responde a 95% da produção de gesso nacional. A equipe foi investigar denúncias
do Ministério Público do Trabalho de descumprimento de leis trabalhistas, problemas de saúde
dos trabalhadores e habitantes da região, além de problemas ambientais, com a destruição da
caatinga que é usada nos fornos para a produção de gesso.
Em Recife, a equipe gravou com o Ibama e especialistas, em Petrolina, com o Ministério
Público do trabalho e, a partir desta cidade, a equipe partiu de carro até a região de Araripina.
A equipe foi composta por:
Ana Graziela - repórter;
Rogério Verçoza - repórter cinematográfico;
Dailton Matos - auxiliar cinematográfico.
A viagem transcorreu por um fim de semana em função das pautas.

ROGERIO
0299/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

Relatório de viagem:
SEXTA-FEIRA (27/02)
9H25/12H - Voo BSB/Recife
17H- Entrevista com Vanessa Patriota da Fonseca, procuradora do Ministério Público do
Trabalho (MPT)
SÁBADO (28/02)
8H - Entrevista com a professora e pesquisadora da Fiocruz, Lia Giraldo da Silva Augusto
10H55/12H10 - Voo Recife/Petrolina
14H – Deslocamento de Petrolina para Araripina, 3H30 de viagem.
DOMINGO (01/03)
9H – Imagens da cidade
11H – Imagens de pequenas fábricas de gesso no bairro de Morais, em Araripina
15H – Imagens de fábricas de pré-moldados
SEGUNDA-FEIRA (02/03)
9H – Entrevista com a Juíza Carla Janaina Moura Lacerda, juiza da Vara do Trabalho de
Araripina
11H – Imagens do centro e do comércio de Araripina
15H – Entrevista com Francisco de Assis, Presidente do Sindicato Sindimina, Sindicato dos
Trabalhadores da Mineração
17H – Entrevista com Josimar Batista de Lima e sua esposa Majuelze de Lima. Os dois e seus
8 filhos vivem do dinheiro do gesso que ele fabrica no fundo de casa.
TERÇA-FEIRA (03/03)
09H30 – Visita à Indústria Gesso Trevo. Entrevista com o gerente Hericlébio Sousa e com
vários trabalhadores
11H30 – Visita à Indústria Gesso Aliança. Entrevista com o gerente Emanuel Luís e com vários
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/02/2015

08/03/2015

DIJOR

02/03/2015

04/03/2015

02/03/2015

04/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/02/2015

2.204,21

1.610,70

95,00

3.909,91

DIJOR

20/02/2015

575,84

442,50

95,00

1.113,34

DIJOR

20/02/2015

575,84

442,50

95,00

1.113,34

Realizou gravação para o Caminhos da Reportagem - O Ouro Branco de Araripina.
O Caminhos da Reportagem foi até o interior de Pernambuco mostrar o maior polo gesseiro do
Brasil, que responde a 95% da produção de gesso nacional. A equipe foi investigar denúncias
do Ministério Público do Trabalho de descumprimento de leis trabalhistas, problemas de saúde
dos trabalhadores e habitantes da região, além de problemas ambientais, com a destruição da
caatinga que é usada nos fornos para a produção de gesso.
Em Recife, a equipe gravou com o Ibama e especialistas, em Petrolina, com o Ministério
Público do trabalho e, a partir desta cidade, a equipe partiu de carro até a região de Araripina.
A equipe foi composta por:
Ana Graziela - repórter;
Rogério Verçoza - repórter cinematográfico;
Dailton Matos - auxiliar cinematográfico.
A viagem transcorreu por um fim de semana em função das pautas.

DAILTON
0300/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

Relatório de viagem:
SEXTA-FEIRA (27/02)
9H25/12H - Voo BSB/Recife
17H- Entrevista com Vanessa Patriota da Fonseca, procuradora do Ministério Público do
Trabalho (MPT)
SÁBADO (28/02)
8H - Entrevista com a professora e pesquisadora da Fiocruz, Lia Giraldo da Silva Augusto
10H55/12H10 - Voo Recife/Petrolina
14H – Deslocamento de Petrolina para Araripina, 3H30 de viagem.
DOMINGO (01/03)
9H – Imagens da cidade
11H – Imagens de pequenas fábricas de gesso no bairro de Morais, em Araripina
15H – Imagens de fábricas de pré-moldados
SEGUNDA-FEIRA (02/03)
9H – Entrevista com a Juíza Carla Janaina Moura Lacerda, juiza da Vara do Trabalho de
Araripina
11H – Imagens do centro e do comércio de Araripina
15H – Entrevista com Francisco de Assis, Presidente do Sindicato Sindimina, Sindicato dos
Trabalhadores da Mineração
17H – Entrevista com Josimar Batista de Lima e sua esposa Majuelze de Lima. Os dois e seus
8 filhos vivem do dinheiro do gesso que ele fabrica no fundo de casa.
TERÇA-FEIRA (03/03)
09H30 – Visita à Indústria Gesso Trevo. Entrevista com o gerente Hericlébio Sousa e com
vários trabalhadores
11H30 – Visita à Indústria Gesso Aliança. Entrevista com o gerente Emanuel Luís e com vários
Relatório de viagem – Campinas/Extrema
Datas: de 02/03 a 04/03/2015
Objetivo da viagem: Fomos a Campinas e Extrema para mostrarmos um projeto de
recuperação de nascentes criado na cidade mineira. Em Campinas, entrevistamos uma
especialista em clima e chuva no sistema Cantareira.
Dia 02/03
Saída de Brasília às 7h57 no voo TAM 3660
Chegada a Campinas às 10h
Imagens da cidade de Campinas e Unicamp
Almoço das 12h30 a 13h30 aproximadamente
14h: entrevista com Ana di Ávila, professora da Unicamp
Imagens da Unicamp
16h30: Partida para Extrema.
18h: Chegada em Extrema
Imagens da cidade de Extrema.
19h: Encerramento dos trabalhos no dia

0301/2015

LIA KUNZLER DE
SOUZA CARMO

Empregado

Dia 03/03
6h30: Saída do hotel
7h: Entrevista com Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema
8h: Imagens da área rural de Extrema
9h: Entrevista com produtor rural, imagens e gravação de passagem
13h: volta para a cidade de Extrema
Almoço das 13h às 13h30, aproximadamente
14h: imagens da cidade e áreas ao redor
16h: imagens de plantação de mudas
18h: volta para o hotel
Dia 04/03
6h: Saída do hotel e partida para Campinas
7h40: Chegada em Campinas e entrega do carro
10h: partida para Brasília no voo TAM 3661
12h: Chegada em Brasília
O auxiliar Hugo foi o responsável pela entrega do equipamento na TV.
Relatório de viagem – Campinas/Extrema
Datas: de 02/03 a 04/03/2015
Objetivo da viagem: Fomos a Campinas e Extrema para mostrarmos um projeto de
recuperação de nascentes criado na cidade mineira. Em Campinas, entrevistamos uma
especialista em clima e chuva no sistema Cantareira.
Dia 02/03
Saída de Brasília às 7h57 no voo TAM 3660
Chegada a Campinas às 10h
Imagens da cidade de Campinas e Unicamp
Almoço das 12h30 a 13h30 aproximadamente
14h: entrevista com Ana di Ávila, professora da Unicamp
Imagens da Unicamp
16h30: Partida para Extrema.
18h: Chegada em Extrema
Imagens da cidade de Extrema.
19h: Encerramento dos trabalhos no dia

0302/2015

OSVALDO ALVES
DOS SANTOS

Empregado

Dia 03/03
6h30: Saída do hotel
7h: Entrevista com Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema
8h: Imagens da área rural de Extrema
9h: Entrevista com produtor rural, imagens e gravação de passagem
13h: volta para a cidade de Extrema
Almoço das 13h às 13h30, aproximadamente
14h: imagens da cidade e áreas ao redor
16h: imagens de plantação de mudas
18h: volta para o hotel
Dia 04/03
6h: Saída do hotel e partida para Campinas
7h40: Chegada em Campinas e entrega do carro
10h: partida para Brasília no voo TAM 3661
12h: Chegada em Brasília
O auxiliar Hugo foi o responsável pela entrega do equipamento na TV.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/03/2015

04/03/2015

DIJOR

23/02/2015

23/02/2015

23/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/02/2015

575,84

442,50

95,00

1.113,34

DIJOR

23/02/2015

-

88,50

-

88,50

23/02/2015

DIJOR

23/02/2015

-

88,50

-

88,50

23/02/2015

26/02/2015

DIPRE

23/02/2015

1.080,25

784,70

190,00

2.054,95

24/02/2015

25/02/2015

DIJOR

23/02/2015

2.303,54

267,90

190,00

2.761,44

Relatório de viagem – Campinas/Extrema
Datas: de 02/03 a 04/03/2015
Objetivo da viagem: Fomos a Campinas e Extrema para mostrarmos um projeto de
recuperação de nascentes criado na cidade mineira. Em Campinas, entrevistamos uma
especialista em clima e chuva no sistema Cantareira.

HUGO
0303/2015 GUILHERME
MONTENEGRO

Dia 02/03
Saída de Brasília às 7h57 no voo TAM 3660
Chegada a Campinas às 10h
Imagens da cidade de Campinas e Unicamp
Almoço das 12h30 a 13h30 aproximadamente
14h: entrevista com Ana di Ávila, professora da Unicamp
Imagens da Unicamp
16h30: Partida para Extrema.
18h: Chegada em Extrema
Imagens da cidade de Extrema.
19h: Encerramento dos trabalhos no dia
Empregado

Dia 03/03
6h30: Saída do hotel
7h: Entrevista com Paulo Henrique Pereira, secretário de Meio Ambiente de Extrema
8h: Imagens da área rural de Extrema
9h: Entrevista com produtor rural, imagens e gravação de passagem
13h: volta para a cidade de Extrema
Almoço das 13h às 13h30, aproximadamente
14h: imagens da cidade e áreas ao redor
16h: imagens de plantação de mudas
18h: volta para o hotel
Dia 04/03
6h: Saída do hotel e partida para Campinas
7h40: Chegada em Campinas e entrega do carro
10h: partida para Brasília no voo TAM 3661
12h: Chegada em Brasília
O auxiliar Hugo foi o responsável pela entrega do equipamento na TV.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o problema hídrico que afeta o estado de São Paulo.
2) O nível do Sistema Cantareira chegou no último dia (20/02) a 10% de sua capacidade de
armazenamento e ficou muito perto de atingir os 10,6%, quando ainda na primeira cota do
volume morto. A elevação é em consequência das chuvas que chegaram a 266,5 milímetros
(mm) em fevereiro. A equipe foi até a represa de Atibainha, em Nazaré Paulista, registrar essa
subida no nível do reservatório, mas alertar que a situação ainda é crítica.

0304/2015

RAUL PEDRO
CORDEIRO NETO

Empregado

3) Equipe composta por Gustavo Minari (PJ); Raul Cordeiro cinegrafista e Leandro, Auxiliar.
Relatório do viajante:
Fomos ao município de Nazaré Paulista para fazer uma reportagem sobre o nível da represa
de Atibainha e o movimento nos comércios da região. A equipe era formada por mim, Raul
cordeiro, como reporter cinematográfico, pelo auxiliar técnico Leandro de Oliveira e pelo
repórter Gustavo Minari (pj). Gravamos duas passagens e duas sonoras, percorrendo a
margem da represa em busca de imagens e situações interessantes.Não havia muitos
estabelecimentos abertos por ser um dia da semana, mas encontramos um lugar onde se
vendiam minhocas para os pescadores e fizemos as sonoras por ali. O vt foi ao ar no dia 24/02.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o problema hídrico que afeta o Estado de São Paulo.
2) O nível do Sistema Cantareira chegou no dia 20/02 a 10% de sua capacidade de
armazenamento e ficou muito perto de atingir os 10,6%, quando ainda estava na primeira cota
do volume morto. A elevação foi consequência das chuvas que chegaram a 266,5 milímetros
(mm) em fevereiro. A equipe foi até a represa de Atibainha, em Nazaré Paulista, registrar essa
subida no nível do reservatório, mas alertar que a situação ainda é crítica.
3) Equipe composta por Gustavo Minari (PJ); Raul Cordeiro cinegrafista e Leandro de Oliveira,
Auxiliar.

0305/2015

LEANDRO DE
OLIVEIRA

Empregado

Relatório do viajante:
Fizemos uma reportagem sobre o nível da represa de Atibainha e o movimento nos comércios
da região. Gravamos duas passagens e duas sonoras, percorrendo a margem da represa em
busca de imagens e situações interessantes. Não havia muitos estabelecimentos abertos por
ser um dia da semana, mas encontramos um lugar onde se vendiam minhocas para os
pescadores e fizemos as sonoras por ali.

O Advogado Renato Osório Coimbra foi designado pelo Procurador Geral para participar da
equipe de força-tarefa que analisará e acompanhará as contratações prioritárias para a unidade
da EBC do Rio de Janeiro. Desta forma, embarcou com destino ao Rio de Janeiro por volta das
16h do dia 23.02.2015 e após o desembarque deslocou-se para hospedagem e pernoite na
região.
No dia seguinte, acompanhou o Procurador Geral em Reunião com a direção da EBC - Rio e
Diretores da EBC_Brasília para contextualização dos problemas e identificação das prioridades
de contratação.
Nos dias que se seguiram desempenhou as seguintes juntamente com a Dr.ª Hanna Ferreira
as seguintes tarefas:
1. Avaliação das instalações físicas da EBC no Rio de Janeiro (Itaoca, Sumaré, Gomes freire e
Penha);
2. Levantamento dos processos licitatórios em andamento (estágio de cada um);

0306/2015

RENATO OSORIO
COIMBRA JUNIOR

Empregado

3. Levantamento dos contratos em execução com prioridade para contratação emergencial;
4. Orientações sobre atendimento de demandas da EBC Rio junto à PROJU (Brasília);
5. Orientações sobre matérias relacionadas à elaboração de Termos de Referência e Editais de
licitação – demandas da EBC Rio de Janeiro;
6. Reunião de fechamento da agenda técnica, visando à elaboração de um Plano de Ações
Emergenciais e de Contingências para atendimento das demandas situacionais da EBC Rio.
A agenda na EBC Rio teve inicio do dia 24/03, às 09:00h e encerramento às 17:00h do dia
26/04, tendo o viajante Renato Osório Coimbra ido para o Rio de Janeiro no vôo 1489 da
empresa GOL, e retornado para Brasília no vôo 1490 da empresa GOL, com saída do Rio de
Janeiro às 17:49 hs e chegada ao aeroporto de Brasília às 19:35 hs, conforme se comprova
pelos horários expressos nos respectivos cartões de embarque, em anexo.
É o relatório.

Participou, como entrevistada, do programa Espaço Público de 24/02/2015.
Relatório de viagem

ARLENE
0307/2015 ELIZABETH
CLEMESHA

Colaborador

A convidada compareceu ao estúdio da EBC/DF, dia 24/02/15, participou ao vivo do programa
para debater sobre os conflitos do Oriente Médio e o Estado Islâmico com os apresentadores
Florestan Fernandes e Paulo Leite.
A convidada remarcou sua passagem aérea de retorno conforme o status do bilhete emitido
pela World Turismo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

01/03/2015

07/03/2015

DIJOR

23/02/2015

02/03/2015

06/03/2015

DIJOR

23/02/2015

-

796,50

-

25/02/2015

02/03/2015

DINES

24/02/2015

894,34

672,60

142,50

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.498,20

1.079,70

142,50

2.720,40

A Agência Brasil e a Radioagência estão fazendo um especial sobre a seca no interior do
Ceará, no contexto de matérias especiais sobre a temática da crise da água.
O intuito foi percorrer cidades do sertão para saber como o nordestino lida com a falta de água
e contar iniciativas de bom uso do recurso e da terra.
RELATÓRIO DO VIAJANTE
01/03/15
15h30 às 21h30
Embarque no Rio de Janeiro, Aeroporto do Galeão
Desembarque em Fortaleza e check in no Hotel Amuarama

FERNANDO
0308/2015 FRAZAO DE
QUEIROZ

Empregado

02/03/15
8h30 às 20h
Ida de Fortaleza à cidade de Quixadá
Fotos da estiagem no Açude do Cedro e da cidade
Entrevistas com:
Prefeito João Hudson
Assessor da secretaria de agricultura Nilson Santos
Fernanci Freitas dos Santos
Francisco Elzo Pinheiro da Silva
03/03/15
7h30 às 21h
Visitas à comunidade Bom Jardim, na zona rural de Quixadá
Fotos na parte seca do Açude do Cedro e rio Sitiá
Visitas ao distrito Riacho Verde
Visita à comunidade do Engano
Entrevistas com:
João Firmino e Lourdes Lopes Alves
Marcia da Silva Lopes
Chico Doca
Franciso Antonio Rodrigues
Paulo Sérgio Victor de Sousa
Ana Cleide Ancelmo
Ribamar Lima
04/03/15
7h30 às 20h
A Agência Brasil e a Radioagência estão realizando um especial sobre a seca no interior do
Ceará, no contexto de matérias especiais que estão sendo produzidas sobre a temática da
crise da água.
Relatório de Viagem

02/03/15
8h30 às 20h
Ida de Fortaleza a Quixadá
Visita ao açude Cedro
Entrevistas com:
Prefeito João Hudson
Assessor da secretaria de agricultura Nilson Santos
Fernanci Freitas dos Santos
Francisco Elzo Pinheiro da Silva

EDWIRGES
0309/2015 NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Empregado

03/03/15
7h30 às 21h
Visita à comunidade Bom Jardim, na zona rural de Quixadá
Visita ao distrito Riacho Verde
Visita à comunidade do Engano
Entrevistas com:
João Firmino e Lourdes Lopes Alves
Marcia da Silva Lopes
Chico Doca
Franciso Antonio Rodrigues
Paulo Sérgio Victor de Sousa
Ana Cleide Ancelmo
Ribamar Lima

796,50

04/03/15
7h30 às 20h
Ida de Quixadá a Crateús
Visita à Barragem do Batalhão e ao bairro Campo Velho
Entrevistas com:
Prefeito Mauro e assessores
Sargento reformado Antonio Gomes
OS 203
Participou da cobertura Operacional da Inauguração Túnel Rio 450 e Cerimônia de
Comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro que foi realizada no dia 01/03/15 na
cidade do Rio de Janeiro.
Relatório:
Dia 25 de fevereiro de 2015:
07h38- saída de Brasília;
08h50- chegada ao Rio de Janeiro;
09h33 -chegada ao Hotel Pouso Real; em seguida entrei em contato com a comitiva, no Hotel
Pestana, em Copacabana e agendamos o Rec.
14H30- chegada ao Hotel Pestana, em Copacabana;
15h00- seguimos para o REC do local do evento;
18h30- retorno ao hotel;

0310/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Dia 26 de fevereiro de 2015:
09h30- chegada ao hotel Pestana;
10h00 -saída para o REC do evento, no Palácio da Cidade;
13h35 -encerramento da reunião e em seguida, saída para o almoço;
17h00- passei no local do primeiro evento, para checar andamento das solicitações;
Dia 27 de fevereiro de 2015:
09h00- na parte da manha, reservei para fazer uma varredura nas solicitações feitas nos dois
eventos;
12h00 -saída para o almoço;
14h00- passei no hotel da presidência para apanhar relação de contatos, transito livre e fazer
um contato com o restante da comitiva que havia chegado pela manha, inclusive os dois
Sargentos do Credem; após contatos retornei ao meu hotel;
Dia 28 de fevereiro de 2015:
11h00- fiquei aguardando a chegada dos companheiros da EBC, no hotel;
13h00- revista passo a passo, com as equipes da EBC e Valle Vídeo relatando as ocorrências
dos dois eventos; em seguida almoço;
16h00 -estacionamos as UMS e iniciamos a montagem;
19h00- reunião do Escav no hotel Pestana; apanhei os pins dos dois eventos;
23h12- teste de áudio e vídeo no sistema em Brasília;
23h16 -baixamos o sinal;
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1.709,44

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

24/02/2015

24/02/2015

DIGER

24/02/2015

-

88,50

-

88,50

24/02/2015

24/02/2015

DIGER

24/02/2015

-

88,50

-

88,50

25/02/2015

25/02/2015

DIJOR

25/02/2015

-

88,50

-

88,50

25/02/2015

25/02/2015

DIJOR

25/02/2015

-

88,50

-

88,50

25/02/2015

25/02/2015

DIJOR

25/02/2015

-

88,50

-

88,50

21/03/2015

30/03/2015

DIJOR

25/02/2015

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Equipe:Anderson Luiz dos Santos (Operador do Link), Nilton de Martins (câmera) e Mauricio
Cenci (Auxiliar de câmera), Aline Moraes (Reporter).
O carro link da EBC, está sendo deslocado até a Rodovia Anchieta km 62 Jardim Pirantininga
Santos - SP para fazer a cobertura jornalística do bloqueio da Rodovia pelos caminhoneiros, o
que impede a chegada ao porto de Santos (um dos mais importantes portos do Brasil)
Esta solicitação de viagem está fora do prazo (de cinco dias), em virtude de se tratar de
cobertura factual/ imprevisível.
O empregado prestará serviço para a DIJOR.

0311/2015

0312/2015

0313/2015

0314/2015

NILTON DE
MARTINS

ANDERSON LUIZ
DOS SANTOS

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

JOAO PEDRO
GOMES

Empregado

Conforme parecer jurídico nº 715/2014 o funcionário não possui impedimentos legais para
exercer a atividade fora da sede da EBC, desde que esteja sob Supervisão/orientação.
Como o funcionário em questão (TCO: Câmera) faz parte do link, a supervisão/orientação
sempre é realizada pelo coordenador de operações, via comunicação a distância. Nesse caso,
foi coordenado pelo funcionário Sergio Âmbar Junior (coordenador de operações TV SP).

Equipe:Anderson Luiz dos Santos (Operador do Link), Nilton de Martins (câmera) e Mauricio
Cenci (Auxiliar de câmera), Aline Moraes (Reporter).
O carro link da EBC, está sendo deslocado até a Rodovia Anchieta km 62 Jardim Pirantininga
Santos - SP para fazer a cobertura jornalística do bloqueio da Rodovia pelos caminhoneiros, o
que impede a chegada ao porto de Santos (um dos mais importantes portos do Brasil)
Empregado
Esta solicitação de viagem está fora do prazo (de cinco dias), em virtude de se tratar de
cobertura factual e imprevisível.
O empregado prestará serviço para a DIJOR.

Empregado

1- Realizaria cobertura de protesto no porto de Santos/SP.
2- A entrada e a saída do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, estavam bloqueadas devido
a um protesto de caminhoneiros que ocorreu desde o dia 24/02/15. A paralisação, promovida
por trabalhadores autônomos, aconteceu em função da manifestação de caminhoneiros que
protestavam em todo o Brasil. A equipe foi até o local tentar mostrar as consequências da
paralisação.
3- Viajantes: Eduardo Goulart de Andrade (Repórter), Pedro Gomes,(Cinegrafista) e Daniel
Teixeira, (Auxiliar).
Viagem não realizada devido ao bloqueio na Anchieta/Imigrantes no dia 25/02/2015 que
impossibilitou
a chegada até Santos. Do Km 22 da Anchieta nossa equipe voltou para TV com conhecimento
do Gerente de Produção e Reportagem de São Paulo.

Empregado

1- Realizaria cobertura de protesto no porto de Santos/SP.
2- A entrada e a saída do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, estavam bloqueadas devido
a um protesto de caminhoneiros que ocorreu desde a desde terça-feira (24). A paralisação,
promovida por trabalhadores autônomos, aconteceu em função da manifestação de
caminhoneiros que protestavam em todo o Brasil. A equipe iria até o local tentar mostrar as
consequências da paralisação.
3-Viajantes: Eduardo Goulart de Andrade (Repórter), Pedro Gomes,(Cinegrafista) e Daniel
Teixeira, (Auxiliar).
Viagem não realizada devido ao bloqueio na Anchieta/Imigrantes no dia 25/02/2015 que
impossibilitou
a chegada até Santos. Do Km 22 da Anchieta nossa equipe voltou para TV com conhecimento
do Gerente de Produção e Reportagem de São Paulo.

0315/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

1- Realizaria cobertura de protesto no porto de Santos/SP.
2- A entrada e a saída do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, estavam bloqueadas devido
a um protesto de caminhoneiros que ocorreu desde terça-feira (24). A paralisação, promovida
por trabalhadores autônomos, aconteceu em função da manifestação de caminhoneiros que
protestavam em todo o Brasil. A equipe iria até o local tentar mostrar as consequências da
paralisação.
3-Viajantes: Eduardo Goulart de Andrade (Repórter), Pedro Gomes,(Cinegrafista) e Daniel
Teixeira, (Auxiliar).
Viagem não realizada devido ao bloqueio na Anchieta/Imigrantes no dia 25/02/2015 que
impossibilitou
a chegada até Santos. Do Km 22 da Anchieta nossa equipe voltou para TV com conhecimento
do Gerente de Produção e Reportagem de São Paulo.
Realizou a cobertura jornalística e da WEB dos Fóruns Mundial de Mídia Livre e Social
Mundial/2015.
Relatório de viagem à Tunísia para cobertura do Fórum Mundial de Mídia Livre e do Fórum
Social Mundial
21/03 (sábado) – Saída às 10h do Aeroporto de Brasília.
22/03 (domingo) – Chegada ao meio-dia ao Aeroporto de Túnis. Ida para a Universidade El
Manar para abertura do Fórum Mundial de Mídia Livre. Envio de matéria sobre a abertura do
evento.
23/03 (segunda-feira) – Pela manhã, encaminhei matéria com sonora para a rádio sobre a
abertura do Fórum Mundial de Mídia Livre. Ida a coletiva de imprensa sobre o Fórum Social
Mundial e credenciamento de imprensa. Na Universidade El Manar, palestra sobre liberdade de
expressão com cartunistas tendo como mote o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo. À
noite, enviei reportagem para a Agência e para a rádio com sonora sobre a palestra.

0316/2015

ANA CRISTINA
SILVA CAMPOS

Empregado

24/03 (terça-feira) – De manhã, mandei reportagem para abrir a Agência sobre o Fórum Social
Mundial e a marcha de abertura com mensagem contra o terrorismo. Envio de matéria para a
rádio sobre o início do Fórum Social. À tarde, cobertura da marcha de abertura. De noite,
encaminhei matérias para a Agência e para a rádio sobre a marcha de abertura do fórum.

7.195,12

2.524,50

95,00

25/03 (quarta-feira) – No Fórum Social, cobertura da palestra sobre participação social com o
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos e a secretária de Cidadania e Diversidade do
Ministério da Cultura, Ivana Bentes. Envio de matéria para a Agência e para a rádio.
26/03 (quinta-feira) – Cobertura da palestra sobre comunicação pública com o jornalista e
documentarista Stelios Kouloglou, membro do Parlamento Europeu pelo Syriza, a jornalista e
ativista da Ciranda Internacional da Comunicação Compartilhada, Rita Freire, o diretorpresidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Nelson Breve, e a representante dos
trabalhadores no Conselho Curador da EBC, Eliane Gonçalves. Mandei matéria para a Agência
sobre o debate. Entrevista com palestinos sobre a situação da Faixa de Gaza.
27/03 (sexta-feira) – Pela manhã, envio de matéria para a Agência e para a rádio com sonoras
sobre a situação dos palestinos em Gaza. Entrevistas para a pauta sobre os desafios do Fórum
Social para manter a atualidade e encaminhamento de reportagens para a Agência e para a
rádio.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

9.814,62

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/03/2015

30/03/2015

DIJOR

21/03/2015

06/04/2015

21/03/2015

30/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/02/2015

7.290,32

2.524,50

95,00

9.909,82

DIJOR

25/02/2015

10.696,11

7.920,00

95,00

18.711,11

DIJOR

25/02/2015

7.290,32

2.524,50

95,00

9.909,82

Realizou a cobertura jornalística e da WEB dos Fóruns Mundial de Mídia Livre e Social
Mundial/2015.
Relatório de viagem
21/3/2015 (sábado)
- Manhã: viagem de Brasília para São Paulo.
- Tarde / Noite: viagem de São Paulo para Roma (Itália).
22/3/2015 (domingo)
- Manhã: viagem de Roma (Itália) para Túnis (Tunísia).
- Fim da manhã: imigração no aeroporto e check-in no hotel Sheraton.
- Tarde: cobertura do "Fórum Mundial de Mídias Livres", na Universidade El Manar. Fizemos
imagens do evento e gravamos entrevistas com Bia Barbosa (da comissão organizadora) e
com o jornalista Roberto Sávio (fundador do Inter Press Service).

PAULO
0317/2015 HENRIQUE DE
MENEZES LEITE

Empregado

23/3/2015 (segunda-feira)
- Manhã: fizemos mais imagens do "Fórum Mundial de Mídias Livres". Também fizemos
imagens da cidade de Túnis e gravamos passagem para VT do RBT.
- Tarde: voltamos para o hotel. Escrevi o texto e gravei os offs. Depois, mandamos o material
para o Brasil.
- Noite: escrevi nova reportagem, essa para o RBN. Mandamos para o Brasil.
24/3/2015 (terça-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre a abertura do "Fórum Social Mundial" para o RBT.
Voltamos para o hotel para gerar o material para o Brasil.
- Tarde: acompanhamos a marcha de abertura do "Fórum Social Mundial".
- Noite: no hotel, escrevi texto e gravei os offs. Na sequência, geramos o material para o RBN.
25/3/2015 (quarta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 1º dia de atividades do "Fórum Social Mundial" e de
entrevistas para o RBT. No hotel, enviamos o material para o Brasil.
- Tarde: gravação de boletim para a rádio; e de imagens e entrevistas para o RBN. Falamos
com pessoas como Ivana Bentes (Secretária de Cidadania e Diversidade do Ministério da
Cultura) e Damien Hazard (diretor-executivo da Abong).
- Noite: no hotel, escrevi texto e gravei offs. Mandamos o material para o Brasil. Depois disso,
fiz um "vivo" sobre o evento para a rádio.
26/3/2015 (quinta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 2º dia de atividades do "Fórum Social Mundial". No
Realizou a cobertura jornalística e da WEB dos Fóruns Mundial de Mídia Livre e Social
Mundial/2015 e acompanhou a Jornalista Eliane Pereira Gonçalves à Cidade de Amã na
Jordânia, a fim de efetuar a cobertura da presença da Missão Humanitária à Faixa de Gaza,
organizada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e pelo Governo de Israel.

MARCELO YVES
0318/2015 DE SOUSA
MAGALHAES

Empregado

Relatório de viagem
21/3/2015 (sábado)
- Manhã: viagem de Brasília para São Paulo.
- Tarde / Noite: viagem de São Paulo para Roma (Itália).
22/3/2015 (domingo)
- Manhã: viagem de Roma (Itália) para Túnis (Tunísia).
- Fim da manhã: imigração no aeroporto e check-in no hotel Sheraton.
- Tarde: cobertura do "Fórum Mundial de Mídias Livres", na Universidade El Manar. Fizemos
imagens do evento e gravamos entrevistas com Bia Barbosa (da comissão organizadora) e
com o jornalista Roberto Sávio (fundador do Inter Press Service).
23/3/2015 (segunda-feira)
- Manhã: fizemos mais imagens do "Fórum Mundial de Mídias Livres". Também fizemos
imagens da cidade de Túnis e gravamos passagem para VT do RBT.
- Tarde: voltamos para o hotel. Gravei os offs. Depois, mandamos o material para o Brasil.
24/3/2015 (terça-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre a abertura do "Fórum Social Mundial" para o RBT.
Voltamos para o hotel para gerar o material para o Brasil.
- Tarde: acompanhamos a marcha de abertura do "Fórum Social Mundial".
- Noite: no hotel, Gravei os offs. Na sequência, geramos o material para o RBN.
25/3/2015 (quarta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 1º dia de atividades do "Fórum Social Mundial" e de
entrevistas para o RBT. No hotel, enviamos o material para o Brasil.
- Tarde: gravação de boletim para a rádio; e de imagens e entrevistas para o RBN. Falamos
com pessoas como Ivana Bentes (Secretária de Cidadania e Diversidade do Ministério da
Cultura) e Damien Hazard (diretor-executivo da Abong).
- Noite: no hotel, gravei offs. Mandamos o material para o Brasil.
26/3/2015 (quinta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 2º dia de atividades do "Fórum Social Mundial". No
hotel, enviamos o material para o Brasil.
- Tarde: gravação de boletim para a rádio. Fizemos imagens e passagem para o VT do RBN.
- Noite: no hotel, gravei offs. Mandamos o material para o Brasil.
27/3/2015 (sexta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 3º dia de atividades do "Fórum Social Mundial".
Destaque para o debate sobre comunicação pública, com participação de especialistas do
Realizou a cobertura jornalística e da WEB dos Fóruns Mundial de Mídia Livre e Social
Mundial/2015.
Relatório de viagem
21/3/2015 (sábado)
- Manhã: viagem de Brasília para São Paulo.
- Tarde / Noite: viagem de São Paulo para Roma (Itália).
22/3/2015 (domingo)
- Manhã: viagem de Roma (Itália) para Túnis (Tunísia).
- Fim da manhã: imigração no aeroporto e check-in no hotel Sheraton.
- Tarde: cobertura do "Fórum Mundial de Mídias Livres", na Universidade El Manar. Fizemos
imagens do evento e gravamos entrevistas com Bia Barbosa (da comissão organizadora) e
com o jornalista Roberto Sávio (fundador do Inter Press Service).

RAFAEL CALADO
0319/2015 DOS SANTOS
ROSA

23/3/2015 (segunda-feira)
- Manhã: fizemos mais imagens do "Fórum Mundial de Mídias Livres". Também fizemos
imagens da cidade de Túnis e gravamos passagem para VT do RBT.
- Tarde: voltamos para o hotel. Gravei os offs. Depois, mandamos o material para o Brasil.
Empregado
24/3/2015 (terça-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre a abertura do "Fórum Social Mundial" para o RBT.
Voltamos para o hotel para gerar o material para o Brasil.
- Tarde: acompanhamos a marcha de abertura do "Fórum Social Mundial".
- Noite: no hotel, Gravei os offs. Na sequência, geramos o material para o RBN.
25/3/2015 (quarta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 1º dia de atividades do "Fórum Social Mundial" e de
entrevistas para o RBT. No hotel, enviamos o material para o Brasil.
- Tarde: gravação de boletim para a rádio; e de imagens e entrevistas para o RBN. Falamos
com pessoas como Ivana Bentes (Secretária de Cidadania e Diversidade do Ministério da
Cultura) e Damien Hazard (diretor-executivo da Abong).
- Noite: no hotel, gravei offs. Mandamos o material para o Brasil.

26/3/2015 (quinta-feira)
- Manhã: gravação de Stand Up sobre o 2º dia de atividades do "Fórum Social Mundial". No
hotel, enviamos o material para o Brasil.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/02/2015

28/02/2015

DINES

25/02/2015

28/02/2015

25/02/2015

26/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/02/2015

3.348,67

782,55

142,50

4.273,72

DINES

25/02/2015

3.348,67

654,90

142,50

4.146,07

28/02/2015

DINES

25/02/2015

3.348,67

654,90

142,50

4.146,07

28/02/2015

DINES

25/02/2015

1.289,45

442,50

142,50

1.874,45

O.S. SECOM 178
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: Herivelton Lopes Magalhães, Bill Kenki Yunoki e Georges Fernando Ribeiro.
Relatório:
25/02/2015:
18h25 - Chegada ao aeroporto de Brasília;
20h10 - Embarque para POA;
23h10 - Chegada a POA;
00h15 - Chegada ao Hotel que estava marcado pela reserva da EBC; infelizmente ao
chegarmos descobrimos que a reserva não havia chegado ao Hotel; efetuamos o pagamento a
vista com nossos recursos.

HERIVELTON
0320/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

26/02/2015
07h30 - Check out Hotel;
08h00 - Saída do Hotel para Santa Vitória do Palmar/RS ; viagem de 500 km em carro da
Localiza locado pela EBC;
11h20 - Parada em Pelotas para abastecer. Devido aos bloqueios do Caminhoneiros perdemos
mais de 1 hora na fila do posto e não abastecemos;
12h30 - Seguimos viagem;
14h20 - Parada para abastecer e almoço;
16h20 - Chegada a Santa Vitória do Palmar;
16h40 - Check in no Hotel Turismo;
17h00 - Seguimos para o local do evento;
17h30 - Chegada ao local;
18h:00 - Permissão concedida pelo Coordenador do ESCAV Capitão Queirós para fazer parte
da equipe. Negociamos posicionamento dos carros, gerador, púlpito, praticável, áudio e
iluminação a ser utilizada;
19h50 - Saída do local do evento para o hotel;
20h30 - Saída do hotel para a reunião em Chuí com o pessoal do ESCAV;
21h05 - Início da reunião;
22h00 - Fim da reunião;
22h15 - Retorno para o local do evento;
01h40 - Retorno para o Hotel;
27/02/2015
06h15 - Saída do Hotel para pegar o UP.Link e posicionar no local do evento;
O.S SECOM 178
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: Herivelton Lopes Magalhães, Bill Kenki Yunoki e Georges Fernando Ribeiro.
Relatório::
25/02/2015:
19:15h - Chegada ao aeroporto de Brasilia.
20:10h - Embarque para Porto Alegre.
23:10h - Chegada a Porto Alegre. Seguimos para hotel.
00:15h - Chegada ao Hotel. Não foram feitas as reservas no hotel Expressinho. Nós efetuamos
o pagamento. Descanso.

0321/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

26/02/2015
07:30h - Check out hotel.
08:00h - Saída do Hotel para Santa Vitória do Palmar. Viagem de carro.
11:20h - Paramos em Pelotas para abastecer. Aguardamos na fila do posto por 1h 10 minutos.
12:30h - Seguimos viagem para Santa Vitória do Palmar.
14:20h - Parada para abastecer e almoço.
16:20h - Chegada a Santa Vitória do Palmar.
16:40h - Check in hotel.
17:00h - Seguimos para o local do evento Usina Éolica.
17:30h - Chegada ao local.
18:00h - Permissão concedida pelo Cap. Queirós para fazer parte da equipe. Negociado
posicionamento dos carros, gerador, púlpito, praticável, áudio e iluminação a ser utilizada.
19:00h - Posicionado o carro de produção. Equipe do Gilson de Porto Alegre.
19:50h - Saída da Usina Éolica para o hotel.
20:15h - Chegada ao hotel.
20:30h - Saída do hotel para a reunião em Chuí com o pessoal do ESCAV.
20:55h - Chegada ao Hotel do ESCAV.
21:05h - Início da reunião.
22:00h - Fim da reunião. Pego o trânsito livre juntamente com os PINs. Q
22:15h - Retorno para o local do evento.
22:50 - Chegada ao local do evento para finalizar posicionamento do carro de transmissão Up
Link e de praticáveis e equipamentos que atrasaram devido à greve dos caminhoneiros como
iluminação e som. Tivemos problemas em relação ao nosso praticável ser muito grande. Foi
pedido para que ser trocado mas a equipe que nos forneceu não tinha outro menor.
O.S SECOM 178
Participação da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: Herivelton Lopes Magalhães, Bill Kenki Yunoki e Georges Fernando Ribeiro.
Relatório:
25/02/2015:
19:00h - Chegada ao aeroporto de Brasilia.
20:10h - Embarque para Porto Alegre.
23:10h - Chegada a Porto Alegre. Seguimos para hotel.
00:15h - Chegada ao Hotel. Não foram feitas as reservas no hotel Expressinho. Nós efetuamos
o pagamento. Descanso.

GEORGES
0322/2015 FERNANDO
RIBEIRO

ALEXANDRE
0324/2015 MARTINIANO DA
SILVA

Empregado

Empregado

26/02/2015
07:30h - Check out hotel.
08:00h - Saída do Hotel para Santa Vitória do Palmar. Viagem de carro.
11:20h - Paramos em Pelotas para abastecer. Aguardamos na fila do posto por 1h 10 minutos.
12:30h - Seguimos viagem para Santa Vitória do Palmar.
14:20h - Parada para abastecer e almoço.
16:20h - Chegada a Santa Vitória do Palmar.
16:40h - Check in hotel.
17:00h - Seguimos para o local do evento Usina Éolica.
17:30h - Chegada ao local.
19:50h - Saída da Usina Éolica para o hotel.
20:15h - Chegada ao hotel. Descanso.
27/02/2015
07:30h - Saída do hotel para a Usina Éolica.
08:00h - Chegada à Usina Éolica.
15:10h - Chegada da Presidenta ao local do evento.
15:22h - Início da Transmissão do evento.
17:30h - Fim do evento.
19:30h - Saída do local do evento para o Hotel. Aguardamos o protesto dos caminhoneiros por
um tempo devido a pista bloqueada.
20:00h - Chegada ao Hotel. Descanso.
28/02/2015
O.S SECOM 178
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: repórter cinematográfico Alexandre Martiniano da Silva, repórter Leandro Rocha
Fernandes Alarcon e o auxiliar Marcelo Vasconcelos da Silva.
Relatório:
A equipe embarcou do aeroporto de Brasília com destino a cidade de Pelotas – RS no dia 26
de fevereiro às 13:18 chegando no destino final, após conexões e atrasos, por volta da meia
noite. Em Pelotas a equipe foi de carro alugado pela empresa para a cidade de Santa Vitória do
Palmar, chegando no hotel por volta das 3h30. Às sete horas a equipe iniciou os trabalhos de
gravação da matéria sobre a inauguração do campo Eólico da região, que contou com a
presença da presidenta Dilma Rousseff na inauguração. No final do dia a equipe retornou para
Pelotas, onde chegou por volta das 11 horas da noite. Às 3 horas da manhã do dia 28 de
fevereiro a equipe foi de táxi para o aeroporto onde embarcou de volta para Brasília, chegando
na capital por volta das 13 horas.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

LEANDRO ROCHA
0325/2015 FERNANDES
ALARCON

MARCELO
0326/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O.S SECOM 178
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: repórter cinematográfico Alexandre Martiniano da Silva, repórter Leandro Rocha
Fernandes Alarcon e o auxiliar Marcelo Vasconcelos da Silva.
Relatório:
A equipe embarcou do aeroporto de Brasília com destino a cidade de Pelotas – RS no dia 26
de fevereiro às 13:18 chegando no destino final, após conexões e atrasos, por volta da meia
noite. Em Pelotas a equipe foi de carro alugado pela empresa para a cidade de Santa Vitória do
Palmar, chegando no hotel por volta das 3h30. Às sete horas a equipe iniciou os trabalhos de
gravação da matéria sobre a inauguração do campo Eólico da região, que contou com a
presença da presidenta Dilma Rousseff na inauguração. No final do dia a equipe retornou para
Pelotas, onde chegou por volta das 11 horas da noite. Às 3 horas da manhã do dia 28 de
fevereiro a equipe foi de táxi para o aeroporto onde embarcou de volta para Brasília, chegando
na capital por volta das 13 horas.

O.S SECOM 178
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na inauguração do complexo eólico Campos Neutrais que foi realizada no dia
27/02/15 na cidade de Santa Vitória do Palmar (RS).
Equipe: repórter cinematográfico Alexandre Martiniano da Silva, repórter Leandro Rocha
Fernandes Alarcon e o auxiliar Marcelo Vasconcelos da Silva.
Relatório:
A equipe embarcou do aeroporto de Brasília com destino a cidade de Pelotas – RS no dia 26
de fevereiro às 13:18 chegando no destino final, após conexões e atrasos, por volta da meia
noite. Em Pelotas a equipe foi de carro alugado pela empresa para a cidade de Santa Vitória do
Palmar, chegando no hotel por volta das 3h30. Às sete horas a equipe iniciou os trabalhos de
gravação da matéria sobre a inauguração do campo Eólico da região, que contou com a
presença da presidenta Dilma Rousseff na inauguração. No final do dia a equipe retornou para
Pelotas, onde chegou por volta das 11 horas da noite. Às 3 horas da manhã do dia 28 de
fevereiro a equipe foi de táxi para o aeroporto onde embarcou de volta para Brasília, chegando
na capital por volta das 13 horas.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/02/2015

28/02/2015

DINES

26/02/2015

28/02/2015

21/03/2015

11/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/02/2015

1.289,45

442,50

142,50

1.874,45

DINES

25/02/2015

1.289,45

442,50

142,50

1.874,45

06/04/2015

DIPRE

25/02/2015

9.646,71

8.595,00

95,00

18.336,71

18/04/2015

DICOP

25/02/2015

6.194,98

3.584,00

95,00

9.873,98

Participou como Conselheira, indicada para representar o Conselho Curador da EBC, do
F��RUM SOCIAL MUNDIAL 2015 na Cidade de T��nis na Tun��sia de 21 a 28 de
mar��o de 2015 e, na seq����ncia, de 31 de mar��o a 05 de abril de 2015, como
Jornalista da EBC �� Cidade de Am�� na Jord��nia a fim de efetuar a cobertura da
presen��a da Miss��o Humanit��ria �� Faixa de Gaza.

0327/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

22/03/2015 ��� Chegada �� Tunis, Tun��sia (FSM).
23 e 24/03/2014 ��� Participa����o no F��rum Mundial de M��dia Livre
representando o Conselho Curador da EBC.
25 a 28/03/2015 ��� Participa����o no F��rum Social Mundial com a
participa����o na Mesa: ���A participa����o social na constru����o da
comunica����o p��blica���, representantando o Conselho Curador. A mesa
aconteceu no dia 27/03/2015.
30/03/2015 - Depois de deixar o F��rum Social Mundial, na Tun��sia, seguimos (eu, Eliane
Gon��alves, e o cinegrafista, Marcelo Yves) para Am��, capital da Jord��nia, ponto de
encontro dos ativistas brasileiros que integraram a Miss��o Humanit��ria �� Gaza.
31/03/2015 - A chegada em Am�� se deu na madrugada do dia 31. Nesse mesmo dia, ��s
14h, partimos para a fronteira entre a Jord��nia e a Cisjord��nia, na Palestina Ocupada. A
autoriza����o de Israel para entrarmos na Palestina s�� veio depois de 4 horas de
espera no servi��o de fronteira e com dois integrantes da Miss��o barrados. Isso
aconteceu por volta das 22h.
1 a 3/04/2015O per��odo efetivo de trabalho na Palestina foi do dia 1 a 3 de abril: Entrevistas
no Vale do Jord��o, Jeric��. Visita a Jer/.
04/04/2015 - O caminho de retorno ao Brasil come��ou no dia 4, s��bado, e terminou no
dia 6, segunda-feira. Em fun����o da p��scoa judaica, a fronteira entre Jord��nia e
Cisjord��nia foi fechada ��s 11h da manh�� do dia 4, com isso foi preciso antecipar a
viagem de retorno e ficar um dia a menos na Cisjord��nia. O dia a mais em Am�� foi
aproveitado com uma visita a um campo de refugiados.

O gerente participou do SUMMIT OF KIDS TV PROGRAMES IN THE FUTURE, que aconteceu
na cidade de Cannes/França.
O empregado reuniu-se com os seguintes distribuidores/produtores durante o MIPTV 2015:
SEGUNDA-FEIRA – 13 DE ABRIL
Stephan - Andana Films – 10h00 - TVFI
Valentin Romero – 3Box Media – 11h00 - Europe Creative Media Umbrella Stand P4:B1
PGS Entertainement – 12h00 – Booth P-1.N2
Sébastian Lamidozo - Almoço – 12h30 – encontro fora do Palais.
Tony Albert – Motion Pictures – 14h00 - R7/F25
Elina Kewitz - NEW DOCS – 15h00 - Creative Europe MEDIA stand, P4-B1, stand 505.
Julien Fabre – Ankama – 16h00 – TVFI - P-1 A75 - +33 6 07 96 81 12
Carlos Sevillano – Explora Films – 17h00 - MEDIA, en P4.B1, en la 4ª planta
Mayumy Robinson – DOGWOOF – 17h30 - UK Indies Stand R8-D11
Luna Wang – LIC CHINA – 18h00 - Buyer's Club

0328/2015

JOSÉ
ZIMMERMAN

Empregado

TERÇA-FEIRA – 14 DE ABRIL
Romy Broda – 9h30h - TVFrance International, P-1 A75 - +33 7 60 25 22 88
Marie Bariller – Mediatoon – 10h00 - P-1.E61
Silène Chaves – Cyber Group – 11h00 - R7.E65.
Begoña Esteves – Imira – 12h00 - R7J11 – Audiovisual from Spain.
Alexandra Marguerite – Prime Entertainement Group - R7.K4 - 12h30
PARTE DA TARDE RESERVADA AO SUMMIT SOBRE TELEVISÃO INFANTIL
QUARTA-FEIRA – 15 DE ABRIL
Café da manhã – Reed Midem - 9h00 – Buyer's Club
Doris Weitzel – Point du Jour – 10h00 - stand n° P-1.A75 TV France International - +33-6 03 13
15 68
Isla Williamson – Offsprings Film – 11h00 – Buyer's Lounge
Arlette Peyret – This is Opera – 12h00 - R7.F25
Emily Carrigan – Java Films – 12.30h - PA 175
Esther Van Messel – First Hand Films – 14h00 - STAND P -1.J74
Edoardo Beccalossi – Ardesia Media – 3pm
Marie Lassale – FTVI – 4pm – stand P-1.D50 / P-1.E51: - +33 6 28 79 41 51.
Armin Schnell – Your Family Entertainement – 16.30 – P-1.F86 German Pavillion
Géraldine – Awol Annimation – 5pm - CREATIVE EUROPE MEDIA umbrella stand at (P4-B1)
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/03/2015

30/03/2015

DIPRE

28/02/2015

02/03/2015

28/02/2015

02/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/02/2015

12.595,04

1.881,00

142,50

14.618,54

DINES

25/02/2015

1.167,83

336,30

190,00

1.694,13

DINES

25/02/2015

1.167,83

560,50

190,00

1.918,33

Dia 23/03/2015:
13h10- Embarque para São Paulo (GOL)
14h50- Desembarque em São Paulo
21h10- Embarque Internacional ( TAP)
10h –Desembarque em Lisboa- dia 24/03/2015
11h30- Embarque em Lisboa
15h25- Desembarque em Fiumicino Arpt Roma (FCO)
17h05- Embarque Fiuminicino Arpt (FCO)
18h20- Desembarque Tunis (TUN)
Dia 25/03/2015:
Permaneceu no Hotel Sheraton, despachando por mensagens eletrônicas com diretores e
assessores e preparando relatórios e apresentações.
Dia 26/03/2015:

0329/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

11h às 13h- Evento: Participou da mesa como debatedor com o tema “O lugar e o papel da
sociedade civil nos sistemas de Comunicação”, no auditório da Casa Brasil, durante a 4ª Edição
do Fórum Mundial de Mídia Livre,(FMML), realizado conjuntamente com o Fórum Social Mundial
na Universidade El Manar, em Tunis, capital da Tunísia. Também participaram do debate o
deputado Stelios Kouloglou, representante da Grécia no parlamento Europeu, pelo Partido
Syriza, e as conselheiras Rita Freire e Eliane Gonçalves, do Conselho Curador da EBC. Depois
do debate, se reuniu com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da
Cultura, Ivana Bentes, para tratar da parceria no Programa Cultura Viva.
Dia 27/03/2015:
08h30- Embarque em Tunis: (TUN)
10h25- Desembarque em Touluse (TLS)
Estava previsto embarque em Toulouse ás 15h50 (hora Local) pela TAP Air Portugal, vôo TP491, e desembarque ás 12h (hora Local), em Lisboa. No entanto, a companhia cancelou este
vôo, alterando o embarque para:
19h30- Embarque em Toulouse (TAP)
20h- Desembarque em Lisboa (LIS)
21h- Reuniu-se com a nova Presidente da Agência LUSA, Teresa Marques, para tratar das
parcerias conjuntas, especialmente no âmbito da Aliança das Agencias de Notícias de Língua
Portuguesa (ALP), presidida temporariamente pela EBC com o secretario geral na
responsabilidade da LUSA .
Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Luana Karen Gonçalves e
o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.
Relatório – Viagem Rio de Janeiro (RJ):
28/02/2015:
08h45: partida de Brasília (DF);
10h32: chegada ao Rio de Janeiro (RJ);
10h50: deslocamento para hotel;
11h30: check-in no hotel.

LUANA KAREN
0330/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

01/03/2015:
13h30: embarque no carro em direção ao local do evento;
13h45: chegada ao local do evento;
14h30 as 15h30: filmagem e realização de entrevistas no Túnel Rio 450;
15h45: entrada ao vivo para a TV NBR;
16h20: início da cerimônia;
17h00: fim da cerimônia;
17h00 às 17h50: gravação da passagem e entrevistas com personagens;
18h05 às 21h00: procedimento de geração de imagens e offs na sede da TV Brasil do Rio de
Janeiro;
21h10: retorno para o hotel.
02/03/2015:
11h20: embarque para Brasília;
13h05: chegada a Brasília.

Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Luana Karen Gonçalves e
o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.

0331/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Relatório – Viagem Rio de Janeiro (RJ):
28/02/2015:
08h45: partida de Brasília (DF);
10h32: chegada ao Rio de Janeiro (RJ);
10h50: deslocamento para hotel;
11h30: check-in no hotel.
Empregado

01/03/2015:
13h30: embarque no carro em direção ao local do evento;
13h45: chegada ao local do evento;
14h30 as 15h30: filmagem e realização de entrevistas no Túnel Rio 450;
15h45: entrada ao vivo para a TV NBR;
16h20: início da cerimônia;
17h00: fim da cerimônia;
17h00 às 17h50: gravação da passagem e entrevistas com personagens;
18h05 às 21h00: procedimento de geração de imagens e offs na sede da TV Brasil do Rio de
Janeiro;
21h10: retorno para o hotel.
02/03/2015:
11h20: embarque para Brasília;
13h05: chegada a Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/02/2015

02/03/2015

DINES

10/03/2015

11/03/2015

28/02/2015

28/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/02/2015

1.273,95

560,50

190,00

2.024,45

DIJOR

26/02/2015

917,20

267,90

190,00

1.375,10

02/03/2015

DINES

26/02/2015

1.252,06

336,30

142,50

1.730,86

02/03/2015

DINES

26/02/2015

1.252,06

336,30

142,50

1.730,86

Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho, repórter Luana Karen Gonçalves e
o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.
Relatório – Viagem Rio de Janeiro (RJ):
28/02/2015:
08h45: partida de Brasília (DF);
10h32: chegada ao Rio de Janeiro (RJ);
10h50: deslocamento para hotel;
11h30: check-in no hotel.

CELSO HENRIQUE
0332/2015 SOARES
OLIVEIRA

Empregado

01/03/2015:
13h30: embarque no carro em direção ao local do evento;
13h45: chegada ao local do evento;
14h30 as 15h30: filmagem e realização de entrevistas no Túnel Rio 450;
15h45: entrada ao vivo para a TV NBR;
16h20: início da cerimônia;
17h00: fim da cerimônia;
17h00 às 17h50: gravação da passagem e entrevistas com personagens;
18h05 às 21h00: procedimento de geração de imagens e offs na sede da TV Brasil do Rio de
Janeiro;
21h10: retorno para o hotel.
02/03/2015:
11h20: embarque para Brasília;
13h05: chegada a Brasília.

1- Apresentou ao vivo, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço
Público.
2- Entrevistou João Pedro Stédile que é um economista e ativista social brasileiro. É graduado
em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e pós-graduado pela
Universidade Nacional Autônoma do México. Marxista por formação, Stédile é um dos maiores
defensores da reforma agrária.
3- Viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que devido ao horário do programa no
dia 10, voltou no dia 11 para São Paulo.

FLORESTAN
0333/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Entrevistamos no programa Espaço Público desta terça-feira, 10/03/15, o líder dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stédile. Ele relembrou sua trajetória à frente do
movimento que há 31 anos trabalha pela reforma agrária e a justiça social no Brasil e possui
mais de 1 milhão e meio de integrantes. Stédile falou sobre a mobilização nacional em defesa
da Petrobrás prevista para acontecer em várias cidades brasileiras no dia 13 de março. O
ativista é um dos signatários de um manifesto que afirma que as apurações das denúncias de
corrupção na empresa desencadearam "um processo político que coloca em risco conquistas
da nossa soberania e a própria democracia".
Ordem de Serviço SECOM nº 203
Participação na cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Equipe: Wilson Antônio Fernandes Marques, Hamilton Aparecido da Silva, Noel Silva Bezerra
das Flores

WILSON ANTONIO
0334/2015 FERNANDES
MARQUES

Empregado

Relatório:
Sábado 28/02/15:
Saída 08h57 chegada 11h00- Deslocamento de Brasília para O RJ em voo da Avianca
deslocamento em carro às 11h40 locado do aeroporto até o hotel para checkin, e após, visita
aos locais dos eventos, apresentação da empresa contratada para transmissão, cabeamento e
testes de equipamentos para transmitir o evento ao Vivo até as 22:00.
Domingo 01/03/15:
10:00 às 17:00- Realização da Cerimônia;
17:12 final 19h50.
Terça-feira- 02/03/2015:
08:50 Check out no hotel e deslocamento para o Aeroporto embarque para Brasília em Voo da
Avianca e fim da Missão às 13:00.

Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Ordem de Serviço SECOM nº 203
Equipe: Wilson Antônio Fernandes Marques, Hamilton Aparecido da Silva, Noel Silva Bezerra
das Flores

HAMILTON
0335/2015 APARECIDO DA
SILVA

Empregado

Relatório:
Dia 28/02/2015:
06hs00-Saída de minha residência rumo ao aeroporto JK ;
08hs45min-Saída voo rumo ao Rio de Janeiro;
10hs35min-Chegada ao aeroporto Santos Dumont;
Saímos rumo ao hotel e após check in almoço e visita ao local dos eventos.
16hs30min-Retorno ao hotel;
Dia 01/03/2015.
10hs00-Saída do hotel rumo ao local do evento;
No local do evento operei a câmera número 3 (palco contraplano).
18hs00- Retorno ao hotel ;
Dia 02/03/2015.
08:00-Saída do hotel rumo ao aeroporto Santos Dumont;
11hs10min-Saída voo rumo a Brasília;
13hs40min-Chegada ao aeroporto JK;
14hs45min-Chegada a minha residência.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/02/2015

02/03/2015

DINES

28/02/2015

02/03/2015

28/02/2015

28/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/02/2015

1.252,06

336,30

142,50

1.730,86

DINES

26/02/2015

1.252,06

401,85

142,50

1.796,41

02/03/2015

DINES

26/02/2015

1.252,06

336,30

142,50

1.730,86

02/03/2015

DINES

26/02/2015

1.252,06

336,30

142,50

1.730,86

Ordem de Serviço SECOM nº 203
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na inauguração do Túnel Rio 450, que ligará a Rua Primeiro de
Março até a Via Binário do Porto, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 066 de 24 de fevereiro de 2015.
Equipe: Wilson Antônio Fernandes Marques, Hamilton Aparecido da Silva, Noel Silva Bezerra
das Flores

NOEL SILVA
0336/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Relatório da viagem ao Rio de Janeiro:
28/02/2015:
8:45-Saída de Brasília e chegada ao Rio as 10:32, demos entrada no Hotel por volta das
11:09, saída para Almoço e as 13:00h nos dirigimos para o local do primeiro evento que seria a
inauguração de um Túnel na praça do mauá RJ, para posicionar as unidades moveis fazer
possíveis testes etc. em seguida nos dirigimos para outro evento no Palácio das Cidades RJ,
montamos equipamentos fizemos testes com Brasília ajustamos iluminação e só voltamos
para o hotel as 21:30. OBS: fiz operação de Vídeo das câmeras dos dois eventos.
Empregado
01/03/2015:
09:30h- Saída do hotel para o local do evento subimos sinal e fizemos testes com Brasília;
16:20- inicio do evento e finalizou as 16:55, saída do local desse evento em direção ao outro
que seria realizado as 18:20 no Palácio das Cidades RJ, o evento finalizou as 19:59 ficamos no
local do evento até as 20:40 gerando material da presidente para Brasília.
02/03/2015:
11:06h-Saída para Brasília e com chegada às 12:50h.
OBS: precisei pagar um táxi de casa para o aeroporto no dia 28/02/2015 e do aeroporto para
casa 02/03/2015 totalizando 160R$.

Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de aniversário dos 450 anos da cidade do Rio de
Janeiro, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 067 de 25 de fevereiro de 2015.
Equipe: Antonio Celso Pimentel, Newton Ferreira do Prado e Walter Vicente de Oliveira.
Relatório:

0337/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia : 28/02 - Partida para o Rio de Janeiro em voo da Avianca às 08Hs50 com chegada ao
aeroporto Santos Dumont às 10Hs57, onde retirei o voucher terrestre e me dirigi ao Hotel
Porto Real em Botafogo para o Check in.
Após o Almoço, fui para o Centro da Cidade, para acompanhar o início da montagem de
equipamentos para o primeiro evento " Inauguração do Túnel 450 ". Por volta de 17Hs30.
Logo após, dirigi-meao Palácio da Cidade no Bairro de Botafogo, onde aconteceu o segundo
evento " Entrega de Medalhas Comemorativas " para verificar o andamento da montagem de
equipamentos. Após os testes iniciais com Brasília, voltei para o centro da Cidade ( Túnel 450 )
onde, após o almoço, acompanhei os testes de áudio e vídeo com o nosso sistema em
Brasília.
23Hs45 - Retornei para o Hotel para o pernoite.
Dia : 01/03 - 07Hs00 - Saída do hotel para o Túnel 450 onde acompanhei a finalização da
montagem de equipamentos e testes finais com nosso sistema e logo após, fui até o Palácio
da Cidade, onde após constatar a finalização dos trabalhos, fui almoçar com o restante da
equipe.
13Hs30- voltei para o Túnel 450 onde aconteceu o evento, que não apresentou ocorrências
técnicas.
17Hs48- fui para o Palácio das Cidades, para acompanhar a transmissão do segundo evento.
Ao final dos trabalhos. Por volta de 20Hs50, retornei ao Hotel para o pernoite e liberei o
motorista e o veículo locado.
Dia : 02/03 - ll:27h decolamos do Rio de Janeiro em voo da Avianca e pousamos em Brasília
por volta de 13Hs00.

Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de aniversário dos 450 anos da cidade do Rio de
Janeiro, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 067 de 25 de fevereiro de 2015.
Equipe: Antonio Celso Pimentel, Newton Ferreira do Prado e Walter Vicente de Oliveira.

NEWTON
0338/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

Relatório:
Sábado-28/02/15:
08h57 às 11h00- Deslocamento de Brasília para O RJ em voo da Avianca.
11h40 às 22h00-Deslocamento em carro locado, do aeroporto até o hotel para checkin, e após,
visita aos locais dos eventos. ..apresentação da empresa contratada para transmissão
...Cabeamento e testes de equipamentos para transmitir o evento ao Vivo
Dom-01/03/15 :
10h00 às 17h00-Ajustes finais de equipametos e orientação da equipe técnica empenhada na
transmissão ao Vivo
17h12 às 19h50- Realização da Cerimônia
Seg 02/03/15:
09h00 às 13h00-Check out no hotel...deslocamento para o Aeroporto...embarque para Brasília
em Voo da Avianca e fim da Missão
Ordem de Serviço SECOM 203
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de aniversário dos 450 anos da cidade do Rio de
Janeiro, que foi realizada no dia 01/03/15 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 067 de 25 de fevereiro de 2015.
Equipe: Antonio Celso Pimentel, Newton Ferreira do Prado e Walter Vicente de Oliveira.
Relatório da Viagem ao Rio de Janeiro

0339/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

Evento no Palácio da Cidade(Botafogo)
Antônio Pimentel, Op.Cam. matrícula 13.023
Dia 28/02/2015:
07:00 - Chegada ao Aeroporto de Brasília
08:45 - Embarque para o Rio
10:30 - chegada ao Rio
11:15 - check-in no Hotel e saída para Almoço.
12:30 - Saída para Vistoria nos locais do evento.
13:00 - Chegada na locação, Túnel...
14:00 - Chegada na locação, do Palácio da Cidade...
16:30 - Saída para o Hotel e repouso.
Dia 01/03/2015 (dom.)
07:00 - Alvorada
10:30 - Saída para a Locação(Palácio da Cidade), para ajustes e ensaio!
12:30 - Almoço
13:30 - Retorno à Locação(Palácio da Cidade), para a transmissão do Evento! 21:00 - término
do evento e retorno para o hotel, para pernoite!
Dia 02/03/2015:
07:00 - Alvorada e arrumar as malas para a volta.
09:30 - Saída em direção ao Aeroporto,
11:06 - embarque para Brasília
12:50 - chegada em Brasília
Obs.: Informo que um dos tripés de Câmera da Empresa Vale Vídeo (Marca DMS), está com
defeito, pois o mesmo, assim que acionei o primeiro estágio da perna do mesmo, ele voltava ao
estágio inicial, informo ainda que, ao comunicar esse fato ao assistente? O mesmo colocou
uma fita crepe para tentar resolver o problema. Mas, fiquei "engessado" numa só posição de
altura! Eu, Antônio C. Pimentel, Op. de Câmera, relatei.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/03/2015

12/03/2015

DIGER

02/03/2015

05/03/2015

28/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/02/2015

753,96

401,85

190,00

1.345,81

DICOP

26/02/2015

2.357,33

937,65

190,00

3.484,98

28/02/2015

DIJOR

27/02/2015

-

88,50

-

88,50

28/02/2015

28/02/2015

DIJOR

27/02/2015

-

88,50

-

88,50

28/02/2015

28/02/2015

DIJOR

27/02/2015

-

88,50

-

88,50

17/03/2015

22/03/2015

DIGER

27/02/2015

7.634,34

4.443,60

26/03/2015

06/04/2015

DIGER

27/02/2015

1.229,96

997,10

dia 10/03
Saída de São Paulo: 06:55h
Chegada em Brasília: 08:40h

JOSE ANTONIO
0340/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

atividades:
dia 10/03 - Reunião na EBC Brasília - Susup (prédio RANAC) de 11:00h às 13:00h
dia 10/03 - Reunião na Superintendência de Relacionamento (prédio Venâncio) de 15:00h às
17:30h
dia 11/03 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 10:00h às
19:00h
dia 12/03 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 10:00h às
17:00h
dia 12/03
Saída de Brasília: 19:15h
Chegada em São Paulo: 21:08h
Obs.: O Gerente permaneceu em Brasília por mais um dia, conforme autorização do Diretor
Geral - Américo
Martins, no email anexo.
Asdrúbal Figueiró tomou posse como novo diretor de Conteúdo e Programação da EBC e veio
a Brasília para se apresentar, participar de reuniões com as Gerências da diretoria e conhecer
as instalações da empresa.

0341/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Colaborador

Além disso participou, já na segunda (dia 02 de março), da reunião da Diretoria Executiva.
O diretor foi embora um dia antes para providenciar em São Paulo outros documentos que
devem ser apresentados até segunda, dia 09/03, para a sua admissão na empresa.
1)Realizou a cobertura da seca que atinge o estado de São Paulo.
2) A seca prolongada e a consequente falta d´água no Estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos. A equipe visitou uma propriedade do município de Nazaré Paulista onde são
realizadas ações de proteção de mananciais e nascentes, essenciais para alimentar os
sistemas que abastecem a cidade (em especial, o Sistema Cantareira, mais comprometido
atualmente).
3) Equipe: Repórter Priscila Kerche; Cinegrafista Raul Cordeiro e auxiliar Edgar Monteiro.

0342/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos da TV às 8h30 e chegamos no local da reportagem, o sítio do advogado Bertolino, às
10h30. Ele nos apresentou todas as iniciativas de preservação de mananciais colocadas em
prática na propriedade e pensamos a melhor forma de captar as imagens para ilustrar a
matéria e passar as informações. Fizemos duas alternativas de passagens e gravamos
entrevista com ele em diferentes pontos da propriedade. Voltamos às 14h. O material vai entrar
na matéria sobre soluções da série sobre água, que vai ao ar no Repórter Brasil Noite de sextafeira.

1)Realizou a cobertura da seca que atinge o estado de São Paulo.
2) A seca prolongada e a consequente falta d´água no Estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos. A equipe visitou uma propriedade do município de Nazaré Paulista em que são
realizadas ações de proteção de mananciais e nascentes, essenciais para alimentar os
sistemas que abastecem a cidade (em especial, o Sistema Cantareira, mais comprometido
atualmente).

0343/2015

RAUL PEDRO
CORDEIRO NETO

Empregado

3) Equipe composta pela Repórter Priscila Kerche; Cinegrafista Raul Cordeiro e auxiliar Edgar
Monteiro.
Relatório do viajante:
A equipe formada por Priscila Kerche, Raul Cordeiro e Edgar Monteiro e fomos ao município
de Nazaré Paulista, gravar vt para série a ser veiculada na semana da água, em Março. A
equipe entrou às 08:00h naTV e chegou à marcação por volta de 10h00, retornando à tv
próximo às 16h00.
Na marcação, conversamos com o agricultor e advogado Bertolino Luis Silva, que nos mostrou
sua propriedade e as formas que ele ajuda na preservação das nascentes e fluxos d'água no
local.

.
1)Realizou a cobertura da seca que atinge o estado de São Paulo.
2) A seca prolongada e a consequente falta d´água no Estado de São Paulo, desde o ano
passado, tem prejudicado o abastecimento de água em cidades da região e causado perdas e
prejuízos. A equipe visitou uma propriedade do município de Nazaré Paulista em que são
realizadas ações de proteção de mananciais e nascentes, essenciais para alimentar os
sistemas que abastecem a cidade (em especial, o Sistema Cantareira, mais comprometido
atualmente).

0344/2015

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Empregado

3) Equipe é composta pela Repórter Priscila Kerche; Cinegrafista Raul Cordeiro e auxiliar
Edgar Monteiro.
Relatório do viajante
A equipe se reuniu na emissora por volta das 8:00hs, checamos os equipamentos, carregamos
e partimos para Nazaré Paulista. Chegamos no local da marcação por volta das 10:00hs,
fizemos imagens do local, imagens de uma das fontes que estão na propriedade, pois não era
possível gravarmos as outras devido a mata reflorestada e a proteção com cercas, sonora com
o Sr. Bertolino e gravamos passagens. Após a conclusão das filmagens, recolhemos os
equipamentos, carregamentos e voltamos para a emissora, chegando por volta das 16:00hs.

17/03 - Saída de Bsb as 11:00 e chegada no Aeroporto SPO GRU (Guarulhos)às12:30
17/03 - Permanência noAeroporto para embarque no mesmo dia para Paris
17/03 - Saída de SPO GRU as 17:15 e chegada no Aeroporto Charles De Gaulle às 08:30 de
18/03
18/03 - Saída às 09:30 do Aeroporto CDG e chegada às 11:30 no Hotel.
18/03 - Permanência durante o resto do dia descansando no hotel
19/03 - Participação da Assembleia ocorrida na fábrica da Thomson durante todo o dia

ISMAR DO VALE
0346/2015
JUNIOR

Empregado

20/03 - Continuação da Assembleia até às 12:00. À tarde visita à Rádio França Internacional

95,00

12.172,94

-

2.227,06

21/03 - Aguardando durante todo dia para viagem a SPO GRU. Vôo saindo às23:20 do
Aeroporto CDG
21/03 - Saída de Paris do Aeroporto CDG às 23:20 e
chegada no Aeroporto SPO GRU 22/03 - 07:15
22/03 - Saída de SPO GRU às 09:20 e chegada
às 11:07 em Bsb.

AMÉRICO
0347/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

O Diretor Geral cumpriu as seguintes agendas:
Dia 26/03 - Embarque para São Paulo;
Dia 27/03- Reunião com o Superintendente Marco Antonio Coelho;
Dia 30/03
Reunião DIREX;
Dia 31/03 - Evento de posse do Ministro Edinho;
Dia 01/04 - Reunião com os empregados da EBC/RJ;
Dia 02/04 - Almoço com o Professor Laurindo Leal Filho;
Participou por videoconferência da reunião do Comitê de Programação e Rede;
Dia 06/04
Embarque para Brasília
OBS: Nos dias 28 e 29 de março e 03,04 e 05 de abril os trechos foram de responsabilidade do
viajante, e no restante do período o Diretor Geral abriu mão da hospedagem, recebendo
somente 50% para a alimentação.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/03/2015

04/03/2015

DIJOR

03/03/2015

04/03/2015

03/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/02/2015

1.150,65

267,90

190,00

1.608,55

DIAFI

27/02/2015

1.150,65

321,10

190,00

1.661,75

06/03/2015

DIAFI

27/02/2015

1.093,56

562,40

190,00

1.845,96

06/03/2015

09/03/2015

DIGEL

27/02/2015

2.186,82

1.064,70

190,00

3.441,52

03/03/2015

05/03/2015

DIGER

27/02/2015

672,60

380,00

1.052,60

Participou, como entrevistada, do programa Espaço Público ao vivo em 03/03/15.
Relatório de viagem

0349/2015

NAIR MARIA DE
JESUS GOULART

A convidada compareceu ao programa Espaço Público e debateu, em companhia dos
apresentadores e da jornalista Juliana Kenski, os temas relacionados à mulher, como: assédio
sexual, aborto, casos de estupro, crimes cibernéticos, campanhas, como, por exemplo, "Eu não
mereço ser estuprada".
Convidado
Obs.: Conforme e-mail da produtora Lúcia de Mendonça, anexado a PCV, informamos que a
convidada não utilizou o trecho aéreo de retorno em 04/03/15.

O Diretor realizou reuniões na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:
03/03 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
04/03 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
04/03 - Retorno a Brasília/DF (à noite)

0350/2015

CLOVIS FELIX
CURADO JUNIOR

Empregado

- Pauta: reunião na Superintendência Regional do Rio de Janeiro para levantamento e inspeção
da infraestrutura e condições de trabalho daquela regional;
- reunião com o Diretor da Divisão de Administração de Bens de Uso da Administração Pública
Federal - SPU/RJ, Sr. Tito Antônio Filho.

O Gerente acompanhou o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, que
realizou reuniões na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:
03/03 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite, para que houvesse tempo hábil para cumprir
a agenda do período da manhã);
04/03 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
05/03 - Reunião na Superintendência Regional do Rio de Janeiro;
06/03 - Retorno à Brasília (final da tarde).

MARCUS VINICIUS
0351/2015 QUEIROZ
BARBOSA

Empregado
- Pauta: reunião na Superintendência Regional do Rio de Janeiro para levantamento e inspeção
da infraestrutura e condições de trabalho daquela regional;
- reunião com o Diretor da Divisão de Administração de Bens de Uso da Administração Pública
Federal - SPU/RJ, Sr. Tito Antônio Filho;
- reunião com o Diretor de Apoio Administrativo do DETRAN/RJ. Sr. Alexandre Antunes.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou de Reunião da Diretoria da SETSociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, no dia 07 de março de 2015, sábado, das
09:00 às 17:00 horas, no Hotel Estanplaza Ibirapuera, Av. Jandira, 501 - Ibirapuera- São Paulo.
Pauta da reunião:
SET EXPO 2015, NAB 2015, Semináros Regionais, Grupos de Estudos, Novos Serviços e
Outros.
No dia 09 de março, segunda-feira, participou de reunião do Conselho Deliberativo do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital realizada das 09 às 13:00h no Slaviero Hotel (Rua Baronesa
de Bela Vista, 499 – Campo Belo).
No horário das 16 às 18h, participou de reunião com Presidente da TV Cultura, Sr. Marcos
Mendonça, para apresentação do Projeto Brasil 4D.
Foi necessário o embarque no dia 06 de março, devido ao horário de início da reunião no dia 07
de março, às 09h.

0353/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

RELATÓRIO:
Empregado
Foi feita uma reunião com o senhor Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba, com o
objetivo de buscar apoio no desenvolvimento de uma aplicação interativa que contemple os
requisitos técnicos necessários para a
geração de conteúdo em Libras. Participantes da EBC: André Barbosa eNilson Silva
Reunião com o Diretor de Inovação da SP Cine, senhor Renato Nery. Com vistas a tratar de um
projeto de parceria que permitirá o desenvolvimento de uma tecnologia de transmissão de
vídeos para os cineclubes do Estado de
São Paulo, por intermédio do uso da técnica de transmissão via datacasting.
Participantes da EBC: André Barbosa e Nilson Silva
Reunião com o presidente da TV Cultura São Paulo, senhor Marcos Mendonça com o objetivo
de apresentar o Brasil 4D para a diretoria da emissora e pensar em eventuais e futuras
parcerias, considerando a
multiprogramação desenvolvida pelo canal paulista. Participantes da EBC: André Barbosa,
Coelho Tavares e Nilson Silva. Paticipantes Tv Cultura:senhores Marcos Mendonça, Gioavani e
Ivan.
A PCV não foi entregue no prazo determinado pela norma de viagem em função do
Superintendente não ter localizado um bilhete.
Dia 03/03 – Chegada ao Rio de Janeiro às 09h00. Foi realizado a apresentação aos oficiais na
sede da Marinha na área portuária do Rio de Janeiro/RJ. No período da tarde, realizou-se
reunião com o Almirante responsável pela área da comunicação social da Marinha onde foi
falado sobre as metas e necessidades do Sistema da Rádio Marinha. Chegada em São Pedro
da Aldeia/RJ às 18h00.
Dia 04/03 – Chegada à estação da Rádio Marinha, na Base Aérea Naval, às 08h30. Foi
realizado apresentação as autoridades do local, e logo após foi feito vistoria da estação da
Rádio Marinha, desde o estúdio até a transmissão, além da vistoria da parte elétrica do prédio.

0354/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Dia 05/03 – Feito a despedida aos oficiais de São Pedro da Aldeia/RJ, seguiu-se para o Rio de
Janeiro, capital.
Empregado

-

Obs¹: No momento de fazer o check-in do voo de retorno para Brasília, constatou-se a
possiblidade de realizar a antecipação do voo sem quaisquer custos adicionais. Diante disso, o
voo de retorno para Brasília foi o G3-1626 que saiu do Rio de Janeiro às 18h40 e chegou em
Brasília às 20h30.
Obs²: Houve um equívoco quando da solicitação da AV. onde fora informado que a Marinha
arcaria com transporte e alimentação, sendo o correto as despesas com passagem e
hospedagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/03/2015

09/03/2015

DIGEL

02/03/2015

06/03/2015

04/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/02/2015

1.751,35

380,70

190,00

2.322,05

DIAFI

02/03/2015

728,46

1.205,55

190,00

2.124,01

05/03/2015

DIGEL

02/03/2015

435,27

300,90

190,00

926,17

10/03/2015

12/03/2015

DIPRE

02/03/2015

1.683,79

430,95

190,00

2.304,74

10/03/2015

12/03/2015

DIPRE

02/03/2015

1.683,78

359,55

190,00

2.233,33

O Gerente participou de Reunião do módulo de mercado
do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital realizado no dia 09 de março de 2015, das 09 às
13:00h, no Slaviero Hotel (Rua Baronesa de Bela Vista, 499 – Campo Belo).
No horário das 16 às 18h, acompanhou o Superintendente Executivo de Relacionamento, André
Barbosa Filho, na reunião com Presidente da TV Cultura, Sr. Marcos Mendonça, para
apresentação do Projeto Brasil 4D.
Foi necessário o embarque do funcionário no dia 08 de março, devido ao horário de início da
reunião no dia 09 de março, às 09h.
Relatório:

NILSON
0355/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Aproveitar a oportunidade da reunião do Conselho do Fórum para realizar reuniões de interesse
da EBC com os representantes de empresas que são parceiras da EBC no projeto de
interatividade Brasil 4D, bem como dar
continuidade à reunião realizada no Rio Contente Market, no RJ, e apresentar o Brasil 4D nas
instalações da TV Cultura, para o presidente Marcos Mendonça e demais membros da
diretoria.
A partir da reunião realizada com a SP Cine estabelecer-se-á um contato com o IBICT,
instituição vinculada ao Governo Federal, para organizar um evento que promova a ação e
conscientize gestores públicos sobre a importância de elementos culturais e cinematográficos
como subsídios para a elaboração de políticas públicas. A intenção realizar um seminário que
aborde a importância das plataformas do conhecimento.
O senhor Guido Lemos dispôs-se a cooperar tecnicamente com a disponibilização de biblioteca
de libras e exposição de conteúdo audiovisual gravado com duas telas, durante o processo de
transmissão da TV Brasil, sendo os dois conteúdos exibidos em alta definição, com a
especificação técnica H264. Essa medida se faz necessária em razão da defesa das
especificações do Brasil junto ao grupo técnico de recepção do Grupo
responsável, dentro da Anatel, pelas discussões que resultará na aquisição de 14 milhões de
conversores digitais.
O senhor Marcos Mendonça determinou à sua equipe técnica que inicie os estudos sobre o
projeto Brasil 4D. Vislumbram a possibilidade de oferecer a ferramenta para o Governo do
Estado de São Paulo. Para os interesses da
EBC, representa uma possibilidade de expansão da tecnologia enquanto mecanismo de
promoção da cidadania, pela disponibilização de aplicativos
que ofertem informações e serviços públicos.

A Coordenadora acompanhou o Gerente de Material e Patrimônio, Marcus Barbosa, nas
reuniões que foram realizadas na Regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ:

SHIRLANE
0356/2015 MÍRYAN MOTTA
PAIVA

02/03 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro;
02 a 04/03 - Reunião na regional da EBC/RJ (dia todo);
05/03 - Reunião na SPU/RJ;
06/03 - Reunião na Superintendência Regional do Rio de Janeiro;
06/03 - Retorno à Brasília (final da tarde).
Empregado
- Pauta: reunião na Superintendência Regional do Rio de Janeiro para levantamento e inspeção
da infraestrutura e condições de trabalho daquela regional;
- reunião com o Diretor da Divisão de Administração de Bens de Uso da Administração Pública
Federal - SPU/RJ, Sr. Tito Antônio Filho.

A empregada realizou cobertura de evento da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com a
presença do Ministro Guilherme Afif Domingos

Dias 4/3 - acompanhou a reunião com representantes indicados pela Junta Comercial do
Estado de Goiás, preparatória para o evento.

LUCIENE
0357/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

Dia 5/3 - acompanhou o lançamento da "Baixa Simplificada" no Estado de Goiás, que faz
parte do Programa do Governo Federal "Bem Mais Simples". O evento teve a presença do
governador Marconi Perillo e do Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa Guilherme
Afif Domingos, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.
A empregada solicitou o cancelamento do bilhete de ida a cidade de Goiânia, considerando que
utilizou transporte pela Presidência da República.

0358/2015

0359/2015

MARCO ANTONIO
FIORAVANTE

JOÃO ANGELILDO
JOSÉ ROCHA

Empregado

Empregado

Devido a remarcação da 4ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva (DIREX) da EBC para
o dia 11.03.2015 às 15h o Procurador Geral não pôde realizar a viagem prevista. Sua presença
se fez imprescindível pois é o responsável por apresentar os dados sobre os Riscos Fiscais
2015.
O advogado, Dr. João Angelildo José Rocha, na qualidade de assessor do contencioso, foi
designado para audiência na 2ª Vara do Trabalho de São Luís (Tribunal Regional do Trabalho
16ª Região) relacionada ao processo nº 0016033-68.2015.5.16.0002 movido por Eunice Ney S.
Correa Penna.
No dia 10 de março embarcou no voo 1912 da empresa GOL, às 9h48 chegando a São Luís
por volta de 12h40, indo à EBC Regional, onde encontrou-se com os Srs. Benetti e Carlos, para
tratarem de assunto referente a audiência que se realizou às 16h na Procuradoria Regional do
Trabalho da 16ª Região - MPT, localizada na Avenida Ignácio Mourão Rangel, Quadra 15,
Renascença, após audiência dirigiu-se ao hotel onde pernoitou.
No dia seguinte, pela manhã, reuniu-se na EBC/MA com os Srs. Benetti e Carlos para tratarem
de assunto referente a audiência que se realizou às 11h40, na Justiça do Trabalho - TRT da 16ª
região - 2ª Vara de Trabalho de São Luis-MA, na Avenida Senador Vitorino Freire, s/n, Foro
Astolfo Serra, Areinha. Após o encerramento da audiência, Dr. João dirigiu ao DPF Departamento de Polícia Federal para trar de assunto referente a ocorrência nº 681/2012.
No dia 12 de março, Dr. João foi à EBC para tratar do assunto referente a ocorrência nº
681/2012 (instruir sindicância) e no período da tarde foi novamente ao Departamento de Polícia
Federal despachar com o delegado corregedor para obter informações sobre a tramitação
desta ocorrência, onde protocolou petição dirigida requerendo o encaminhamento das
informações solicitadas por meio de ofício à EBC Brasília.
Retornou para Brasília no mesmo dia, embarcando no voo da empresa Gol às 17h08 e
desembarcando às 19h30.
É o relatório.
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2015
AV nº

0361/2015

0362/2015

Viajante

MILENE MOREIRA
NUNES

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem intitulado
“Separados pelo Crime” sobre familiares que se separam devido à criminalidade.
2) Entrevistou em Salvador, onde encontraram histórias interessantes:
- a ONG Nova Semente, que é responsável por cuidar dos filhos de presidiárias. Dirigida pela
freira italiana Adele Pezone, a organização fica a alguns metros do Complexo Penitenciário da
Mata Escura. Conseguimos autorização do presídio para gravar o encontro dos filhos com as
mães;
- um jovem que ficou quase toda sua vida longe da mãe (que foi presa três vezes). A mãe
agora está morta. Ele está bem e trabalha na ONG Nova Semente;
- uma criança abrigada que está com a Mãe, a Tia, Avó e o Pai presos.
As reportagens serão exibidas no programa Caminhos da Reportagem.
3) A equipe formada por Gustavo Minari (PJ), a repórter cinematográfica Milene M Nunes e o
auxiliar Edgar B Monteiro.
Relatório do viajante:
Quarta, 11
Chegamos na TV as 7h00. Checamos os equipamentos e fomos para o aeroporto. Ao
chegarmos em Salvador nos encontramos com o motorista e fomos direto para a marcação no
abrigo Nova Semente.
La gravamos uma sonora com o personagem Alan. Fizemos imagens de apoio dele e em
seguida imagens de apoio das crianças que moram no abrigo.
7h00 as 18h00
Quinta, 12
O motorista nos pegou no hotel as 7h30 Fomos ao abrigo nova semente entrevistar a Irmã
Adele. Gravamos sonora e fizemos imagens de apoio dela com as crianças do abrigo.
Acompanhamos a ida delas e das crianças ao presidio.
Na penitenciaria gravamos 4 sonora com mães presidiárias.
Fizemos também imagens de apoio e uma passagem de bloco.
De lá fomos até a igreja de Nosso Senhor do Bom Fim e ao pelourinho fazer imagens da
cidade.
Fizemos também time lapse do por do sol
7h30 - 16h00
Sexta, 13
Time lapse do nascer do sol.
O motorista nos pegou no hotel as 9:30. Fomos ao pelourinho gravar sonora com o advogado
Wagner. Fizemos imagens de apoio e
Passagem de bloco.
Voltamos ao hotel para pegar as malas, e fomos para o aeroporto onde pegamos o voo as
15:30.
Chegamos em São Paulo as 19:00 onde o motorista nos esperava. Chegamos na TV,
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem intitulado
“Separados pelo Crime” sobre familiares que se separam devido à criminalidade.
2) Entrevistou em Salvador, onde encontramos histórias interessantes:
- a ONG Nova Semente, que é responsável por cuidar dos filhos de presidiárias. Dirigida pela
freira italiana Adele Pezone, a organização fica a alguns metros do Complexo Penitenciário da
Mata Escura. Conseguimos autorização do presídio para gravar o encontro dos filhos com as
mães;
- um jovem que ficou quase toda sua vida longe da Mãe (que foi presa três vezes). A Mãe
agora está morta. Ele está bem e trabalha na ONG Nova Semente;
- uma criança abrigada que está com a Mãe, a Tia , Avó e o Pai presos.
As reportagens serão exibidas no programa Caminhos da Reportagem.
3) A equipe formada por Gustavo Minari (PJ), a repórter cinematográfica Milene M Nunes e o
auxiliar Edgar B Monteiro.
Relatório do viajante:
Quarta, 11
Chegamos na TV as 7h00. Checamos os equipamentos e fomos para o aeroporto. Ao
chegarmos em Salvador nos encontramos com o motorista e fomos direto para a marcação no
abrigo Nova Semente.
La gravamos uma sonora com o personagem Alan. Fizemos imagens de apoio dele e em
seguida imagens de apoio das crianças que moram no abrigo.
7h00 as 18:00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/03/2015

13/03/2015

DIJOR

11/03/2015

13/03/2015

03/03/2015

06/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/03/2015

1.418,05

318,60

95,00

1.831,65

DIJOR

02/03/2015

1.116,66

318,60

95,00

1.530,26

DINES

02/03/2015

619,50

-

Quinta, 12
O motorista nos pegou no hotel as 7h30. Fomos ao abrigo nova semente entrevistar a Irmã
Adele. Gravamos sonora e fizemos imagens de apoio dela com as crianças do abrigo.
Acompanhamos a ida delas e das crianças ao presidio.
Na penitenciaria gravamos 4 sonora com mães presidiárias.
Fizemos também imagens de apoio e uma passagem de bloco.
De la fomos até a igreja de Nosso Senhor do Bom Fim e ao pelourinho fazer imagens da
cidade.
Fizemos também time lapse do por do sol
7h30 - 16h00
Sexta, 13
Time lapse do nascer do sol.
O motorista nos pegou no hotel as 9h30. Fomos ao pelourinho gravar sonora com o advogado
Vagner. Fizemos imagens de apoio e
Passagem de bloco.
O.S. SECOM nº 204
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades habitacionais do
Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II, que foi realizada
no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 068 de 02 de
março de 2015.
Relatório:
DIA 03 DE MARÇO DE 2015, TERÇA-FEIRA:
07:00 HORAS – Deslocamento em veículo da Empresa com o motorista Antônio para a cidade
de Araguari/MG.
16:00 HORAS – Chegada a Araguari onde passamos a procurar hotel para hospedagem.
Em função de um evento de grande porte não consegui hospedagem nos hotéis me dirigindo
em seguida para Uberlândia onde estava a equipe ESCAV Presidência da República, ficando
hospedado nesta cidade.
19:00 HORAS – Chegada ao hotel para pernoite.

GILMAR
0363/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

DIA 04 DE MARÇO DE 2015, QUARTA-FEIRA:
09:00 horas – Fui ao local do evento fazer um reconhecimento e encaminhas as demandas
necessárias para transmissão.
20:00 HORAS – Retorno ao hotel.

-

DIA 05 DE MARÇO DE 2015, QUINTA-FEIRA:
08:00 HORAS – deslocamento para o local do evento verificar se as demandas solicitadas
estavam em andamento, confirmando assim que as providencias estavam sendo
providenciadas.
Após encaminhar a equipe da Valle Video e posicionar o veículo no local solicitado por este
Supervisor e confirmado pela segurança Presidencial para transmissão, me desloquei para
Uberlândia para reunião de serviço ocorrida as 18:00 horas.
21:00 horas – Retorno ao hotel.
DIA 06 DE MARÇO DE 2016, SEXTA-FEIRA:
05:30 HORAS – Deslocamento do hotel para o Residencial Bela Suíça providenciar os últimos
detalhes para realização da transmissão e fazer os devidos testes de áudio e vídeo com o
sistema sendo estes aprovados pelo Sr. Anábio e em seguida com o switcher aprovados pelo
Sr. Tom.
Após o evento geramos material para o jornalismo, em seguida retornei a Brasília no mesmo
veículo e motorista da empresa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/03/2015

11/03/2015

DIJOR

09/03/2015

12/03/2015

09/03/2015

09/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/03/2015

1.564,72

531,00

95,00

2.190,72

DIGER

02/03/2015

2.629,78

702,10

190,00

3.521,88

12/03/2015

DIGER

02/03/2015

2.946,97

702,10

190,00

3.839,07

11/03/2015

DIJOR

02/03/2015

1.564,72

531,00

95,00

2.190,72

1 – Caminhos da Reportagem produziu o programa sobre o tema “Dependência - Indústria
Farmacêutica”.
2 – O programa abordou o crescimento de farmácias no Brasil, o aumento do consumo de
medicamentos e o impacto dos preços dos medicamentos no orçamento familiar.
Mostrou, também, a linha de produção da indústria brasileira para a fabricação dos remédios
para doenças negligenciadas, dos coquetéis antiaids e da quebra de patentes.
3 – Repórter: Pedro Henrique Antunes Nogueira de Araújo;
Repórter Cinematográfico: Gabriel Penchel Araújo;
Relatório da viagem do programa Caminhos da Reportagem – Indústria Farmacêutica
Período
09 a 11/03/2015

0364/2015

PEDRO
HENRIQUE
ANTUNES N DE
ARAUJO

Empregado

09/03/2015 (Segunda-feira)
Manhã: Saída do Rio de Janeiro para São Paulo;
Tarde: Sonora com o Presidente da ABRAFARMA.
10/03/2015 (Terça-feira)
Manhã: Sonora com Renato Tamarozi (Diretor executivo - ABC Farma);
Tarde: Sonoras com Telma Salles (Presidente da Pró-genéricos) e Pedro Bernardo (Diretor
Interfarma).
11/03/2015 (Quarta-feira)
Manhã: Gravação de imagens de Farmácias / Povo-fala / Passagem para o programa;
Tarde: Gravação imagens de Farmácias;
Início da noite: Retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Data: 09 de outubro de 2015
08h Deslocamento da residência até o Aeroporto Brasília - JK
9:48h Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Luís - MA
12:40h Desembarque no Aeroporto de São Luís
14:00h Deslocamento até a EBC
18:00h Deslocamento até a Pousada – Check in
Data: 10 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;

0365/2015

SANDRO MIGUEL
BAEZA

Empregado

Data: 11 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;
Data: 12 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
15h Deslocamento até o Aeroporto de São Luís - MA;
16:30h Embarque com destino a Brasília
19:30h Chegada no Aeroporto Internacional de Brasília
20:00h Deslocamento até a residência.

Data: 09 de outubro de 2015
08h Deslocamento da residência até o Aeroporto Brasília - JK
9:48h Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Luís - MA
12:40h Desembarque no Aeroporto de São Luís
14:00h Deslocamento até a EBC
18:00h Deslocamento até a Pousada – Check in
Data: 10 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;

JOSE DE
0366/2015 ARIMATEA
CASTRO

Empregado

Data: 11 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;
Data: 12 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
15h Deslocamento até o Aeroporto de São Luís - MA;
16:30h Embarque com destino a Brasília
19:30h Chegada no Aeroporto Internacional de Brasília
20:00h Deslocamento até a residência.
1 – Caminhos da Reportagem produziu o programa sobre o tema “Dependência - Indústria
Farmacêutica”.
2 – O programa abordou o crescimento de farmácias no Brasil, o aumento do consumo de
medicamentos e o impacto dos preços dos medicamentos no orçamento familiar.
Mostrou, também, a linha de produção da indústria brasileira para a fabricação dos remédios
para doenças negligenciadas, dos coquetéis antiaids e da quebra de patentes.
3 – Repórter: Pedro Henrique Antunes Nogueira de Araújo;
Repórter Cinematográfico: Gabriel Penchel Araújo;
Relatório da viagem do programa Caminhos da Reportagem – Indústria Farmacêutica
Período
09 a 11/03/2015

GABRIEL
0367/2015 PENCHEL
ARAUJO

Empregado

09/03/2015 (Segunda-feira)
Manhã: Saída do Rio de Janeiro para São Paulo;
Tarde: Sonora com o Presidente da ABRAFARMA.
10/03/2015 (Terça-feira)
Manhã: Sonora com Renato Tamarozi (Diretor executivo - ABC Farma);
Tarde: Sonoras com Telma Salles (Presidente da Pró-genéricos) e Pedro Bernardo (Diretor
Interfarma).
11/03/2015 (Quarta-feira)
Manhã: Gravação de imagens de Farmácias / Povo-fala / Passagem para o programa;
Tarde: Gravação imagens de Farmácias;
Início da noite: Retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/03/2015

12/03/2015

DIGER

11/03/2015

18/03/2015

03/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/03/2015

2.946,97

702,10

190,00

3.839,07

DIJOR

02/03/2015

704,57

1.681,50

190,00

2.576,07

05/03/2015

DINES

03/03/2015

-

489,70

-

489,70

03/03/2015

05/03/2015

DINES

03/03/2015

-

489,70

-

489,70

05/03/2015

07/03/2015

DINES

03/03/2015

866,47

442,50

142,50

Data: 09 de outubro de 2015
08h Deslocamento da residência até o Aeroporto Brasília - JK
9:48h Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Luís - MA
12:40h Desembarque no Aeroporto de São Luís
14:00h Deslocamento até a EBC
18:00h Deslocamento até a Pousada – Check in
Data: 10 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;

0368/2015

RODRIGO CINTRA
VIEIRA

Empregado

Data: 11 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;
Data: 12 de outubro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
15h Deslocamento até o Aeroporto de São Luís - MA;
16:30h Embarque com destino a Brasília
19:30h Chegada no Aeroporto Internacional de Brasília
20:00h Deslocamento até a residência.
1 – Caminhos da Reportagem produziu o programa sobre o tema “Dependência - Indústria
Farmacêutica”.
2 – O programa abordou o crescimento de farmácias no Brasil, o aumento do consumo de
medicamentos e o impacto dos preços dos medicamentos no orçamento familiar.
Mostrou, também, a linha de produção da indústria brasileira para a fabricação dos remédios
para doenças negligenciadas, dos coquetéis anti-aids e da quebra de patentes.
3 – O auxiliar de cinegrafia, Alexandre Santos de Souza, foi enviado para o cumprimento das
pautas que foram realizadas no Rio de Janeiro por que aquela filial não dispõe de quadro de
auxiliares suficientes.
Relatório de viagem
Relatório de Viagem - RJ de 11 a 18/março/2015
Caminhos da Reportagem: Marechal Rondon / Indústria Farmacêutica / Educação do Futuro

ALEXANDRE
0369/2015 SANTOS DE
SOUZA

11/03 - 4a feira
- Voo BSB/RJ
Empregado
12/03 - 5a feira
- Sonora com Mércio Pereira Gomes (Professor)
- Gravação de imagens nos estúdios da TV Brrasil
- Sonora com Laura Antunes Maciel (Professora)
13/03 - 6a feira
- O povo fala (Largo do Machado)
- Gravação de imagens de pessoas nas ruas da cidade
- Gravação da abertura do programa "Marechal Rondon"
- Gravação de imagens da Fnac (Barra da Tijuca)
14/03 - sábado
- Gravações de sonoras em Miguel Couto e Belford Roxo
15/03 - domingo
- Gravação de imagens da cidade

JOÃO PEDRO
0370/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

DANILO
0371/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

Empregado

16/03 - 2a feira
- Farmanguinhos: gravação de imagens da fábrica e sonora com Haynes da Silva (Diretor)
O.S SECOM nº 205
Participou da cobertura de ações do Ministério da Integração aos afetados pelas
enchentes, com presença do ministro da Integração, Gilberto Ochi.
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórter Cinematográfico Danilo Ferreira.
Relatório:
A equipe da TV NBR e Voz do Brasil formada pelo jornalista João Pedro Netto e
repórter cinematográfico Danilo Ferreira viajou para Rio Branco, no Acre, e Eirunepé (AM), para
cobertura jornalística da visita do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, a cidades
atingidas pelas fortes chuvas e enchentes. A equipe viajou em voo da Força Aérea Brasileira na
tarde do dia 3/3/15. Nesta data produziu e gerou material para Brasília. No dia 4/3, equipe
acompanhou agenda do ministro na cidade, produziu e gerou material para Brasília. No dia 5/3,
equipe viajou em voo da FAB para Eirunepé (AM) onde acompanhou agenda do ministro na
cidade afetada por enchente. Na parte da tarde, equipe retornou a Brasília em voo da FAB,
onde chegou as 20h. A previsão inicial da viagem era de partida no dia 3/3 e volta no dia 4/3,
porém devido a mudanças na agenda do ministro, o retorno aconteceu somente no dia 5/3.
Todos os deslocamentos foram providenciados pelo Ministério.

O.S SECOM nº 205
Participou da cobertura de ações do Ministério da Integração aos afetados pelas
enchentes, com presença do ministro da Integração, Gilberto Ochi.
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórter Cinematográfico Danilo Ferreira.
Relatório:
A equipe da TV NBR e Voz do Brasil formada pelo jornalista João Pedro Netto e
repórter cinematográfico Danilo Ferreira viajou para Rio Branco, no Acre, e Eirunepé (AM), para
cobertura jornalística da visita do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, a cidades
atingidas pelas fortes chuvas e enchentes. A equipe viajou em voo da Força Aérea Brasileira na
tarde do dia 3/3/15. Nesta data produziu e gerou material para Brasília. No dia 4/3, equipe
acompanhou agenda do ministro na cidade, produziu e gerou material para Brasília. No dia 5/3,
equipe viajou em voo da FAB para Eirunepé (AM) onde acompanhou agenda do ministro na
cidade afetada por enchente. Na parte da tarde, equipe retornou a Brasília em voo da FAB,
onde chegou as 20h. A previsão inicial da viagem era de partida no dia 3/3 e volta no dia 4/3,
porém devido a mudanças na agenda do ministro, o retorno aconteceu somente no dia 5/3.
Todos os deslocamentos foram providenciados pelo Ministério.

Ordem de Servico SECOM 204
Participação na cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da
Presidenta da República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades
habitacionais do Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II,
que foi realizada no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB
068 de 02 de março de 2015.
Equipe: Repórter Paulo La Salvia; Repórter Cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas e Auxiliar Operacional Aldo Silva Pinto.

0372/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

Relatório:
Equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto e Carlos Ramalho saiu de
Brasília para Uberlândia, com escala em São Paulo, no dia 05 de março pela manhã.
Chegando ao aeroporto de Uberlândia por volta das 12h45 retiramos o carro da Localiza e
seguimos para Araguari. No município produzimos durante à tarde o material que utilizamos na
matéria do dia seguinte: imagens da cidade, de beneficiários do MCMV assinado os contratos
com a CEF, da personagem da matéria, a cuidadora de idosos Sônia de Fátima, contemplada
com uma casa no programa, além de imagens do residencial Bela Suíça. No dia seguinte, 06
de março, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega de 1472 unidades do
residencial à famílias de baixa renda de Araguari. Fizemos uma entrada ao vivo para a
programação e duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil. Depois do evento regressamos
para Uberlândia, onde o carro da Localiza nos deixou no hotel que nós hospedamos na cidade.
Com isso o carro da Localiza foi liberado pela equipe. No dia seguinte, 07 de março,
retornamos a Brasília com escala na cidade de Campinas. A chegada a Brasília ocorreu às
15h00.
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1.451,47

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0373/2015

0374/2015

Viajante

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

ALDO SILVA
PINTO

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Ordem de Servico SECOM 204
Participação na cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da
Presidenta da República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades
habitacionais do Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II,
que foi realizada no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB
068 de 02 de março de 2015.
Equipe: Repórter Paulo La Salvia; Repórter Cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas e Auxiliar Operacional Aldo Silva Pinto.
Relatório:
Equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto e Carlos Ramalho saiu de
Brasília para Uberlândia, com escala em São Paulo, no dia 05 de março pela manhã.
Chegando ao aeroporto de Uberlândia por volta das 12h45 retiramos o carro da Localiza e
seguimos para Araguari. No município produzimos durante à tarde o material que utilizamos na
matéria do dia seguinte: imagens da cidade, de beneficiários do MCMV assinado os contratos
com a CEF, da personagem da matéria, a cuidadora de idosos Sônia de Fátima, contemplada
com uma casa no programa, além de imagens do residencial Bela Suíça. No dia seguinte, 06
de março, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega de 1472 unidades do
residencial à famílias de baixa renda de Araguari. Fizemos uma entrada ao vivo para a
programação e duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil. Depois do evento regressamos
para Uberlândia, onde o carro da Localiza nos deixou no hotel que nós hospedamos na cidade.
Com isso o carro da Localiza foi liberado pela equipe. No dia seguinte, 07 de março,
retornamos a Brasília com escala na cidade de Campinas. A chegada a Brasília ocorreu às
15h00.
Ordem de Servico SECOM 204
Participação na cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da
Presidenta da República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades
habitacionais do Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II,
que foi realizada no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB
068 de 02 de março de 2015.
Equipe: Repórter Paulo La Salvia; Repórter Cinematográfico Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas e Auxiliar Operacional Aldo Silva Pinto.
Relatório:
Equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto e Carlos Ramalho saiu de
Brasília para Uberlândia, com escala em São Paulo, no dia 05 de março pela manhã.
Chegando ao aeroporto de Uberlândia por volta das 12h45 retiramos o carro da Localiza e
seguimos para Araguari. No município produzimos durante à tarde o material que utilizamos na
matéria do dia seguinte: imagens da cidade, de beneficiários do MCMV assinado os contratos
com a CEF, da personagem da matéria, a cuidadora de idosos Sônia de Fátima, contemplada
com uma casa no programa, além de imagens do residencial Bela Suíça. No dia seguinte, 06
de março, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega de 1472 unidades do
residencial à famílias de baixa renda de Araguari. Fizemos uma entrada ao vivo para a
programação e duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil. Depois do evento regressamos
para Uberlândia, onde o carro da Localiza nos deixou no hotel que nós hospedamos na cidade.
Com isso o carro da Localiza foi liberado pela equipe. No dia seguinte, 07 de março,
retornamos a Brasília com escala na cidade de Campinas. A chegada a Brasília ocorreu às
15h00.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/03/2015

07/03/2015

DINES

05/03/2015

07/03/2015

24/02/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/03/2015

866,47

442,50

142,50

1.451,47

DINES

03/03/2015

866,47

442,50

142,50

1.451,47

24/02/2015

DIGER

03/03/2015

-

88,50

-

10/03/2015

11/03/2015

DIGER

03/03/2015

979,71

456,30

190,00

1.626,01

04/03/2015

05/03/2015

DIPRE

03/03/2015

-

267,90

190,00

457,90

05/03/2015

06/03/2015

DINES

04/03/2015

-

317,25

-

317,25

Equipe:Anderson Luiz dos Santos (Operador do Link), Nilton de Martins (câmera) e Mauricio
Cenci (Auxiliar de câmera), Aline Moraes (Reporter).
O carro link da EBC, está sendo deslocado até a Rodovia Anchieta km 62 Jardim Pirantininga
Santos - SP para fazer a cobertura jornalística do bloqueio da Rodovia pelos caminhoneiros, o
que impede a chegada ao porto de Santos (um dos mais importantes portos do Brasil)

0375/2015 MAURICIO CENCI

Empregado

Esta solicitação de viagem está fora do prazo (de cinco dias), em virtude de se tratar de
cobertura factual/imprevisível.

88,50

Não foi possível solicitar na data de 24/05/2014 conforme realizado como os outros viajantes,
pois ocorreu erro de cadastro no sistema jetro, resolvido somente na data de hoje 03/03/2015
pela equipe da SUCOM, conforme descritivo do email na observação.
O empregado prestará serviço para a DIJOR.

MARCO ANTONIO
0376/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Ida à Belo Horizonte, no dia 10 de março de 2015, para participar do Fórum Mineiro de
Audiovisual, às 18h00, na sede do ICBEU (Instituto Cultural Brasil Estados Unidos / BH), para
esclarecer várias questões sobre o edital de produção voltado para as TV's públicas,
participarão deste encontro várias produtoras regionais. Retorno à São Paulo no dia 11 de
março pela manhã.
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 10 de março de 2015, ida à Belo Horizonte, onde participou do Fórum Mineiro do
Audiovisual, às 18h00, na na sede do ICBEU (Instituto Cultural Brasil Estados Unidos / BH),
onde esclareceu questões sobre o edital de produção voltado para as TV's públicas, para
produtores regionais. Retornou à São Paulo, na manhã de 11 de março.
A Gerente de Contencioso Dra. Cláudia Abadia Batista Vieira de Sousa, no dia 04.03.2015 se
deslocou de Brasília para o Rio de Janeiro, no voo 066235 da companhia aérea Avianca,
saindo às 14h07 e chegando às 15h58.
Reuniu-se com o administrativo e com os advogados lotados no Rio de Janeiro, para tratarem
sobre a pauta da reunião do dia seguinte.

CLAUDIA ABADIA
0377/2015 BATISTA VIEIRA
DE SOUZA

Empregado

No dia 05 de março de 2015, às 9h, reuniu-se no Prédio do Ministério da Fazenda, localizado
na Av. Antonio Carlos nº 375, 5º andar, sala 514 no Rio de Janeiro, onde trataram sobre os
imóveis da EBC na Av. Brasil - Parada de Lucas, tendo participado os representantes da SPU,
da Marinha e da área de patrimônio da EBC.
A reunião se desenvolveu no período da manhã, com encerramento ao meio dia. Dr.ª Cláudia
Sousa retornou para Brasília no voo da empresa Avianca 066234 às 16h43 e chegada às
18h33.
É o relatório.

O.S. SECOM nº 204
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades habitacionais do
Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II, que foi realizada
no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 068 de 02 de
março de 2015.
Equipe: Herivelton Magalhães, Bill Kenki e Robson de Freitas
Relatório da Viagem Presidencial à Cidade de araguari/ MG
Evento:Entregas de Casas do programa MCMV/PAC2

HERIVELTON
0378/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

05/03/2015:
08h00 - Saída da EBC via terrestre em carro da empresa; destino a Cidade de Araguari/MG;
10h50 - Parada para o café em Cristalina/GO;
13h30 - Chegada a Araguari;
14h00 – Parada para almoço;
14h15 - Check-in no Hotel;
14h30 – Contato com o Coordenador junto ao ESCAV o Sr. Gilmar Fernando;
16h00 - Saída do Hotel para o Local do evento;
16h20 - Chegada ao local do evento;
18h50 – Saída do local do evento onde ficou preparado somente os praticáveis e marcado os
locais aonde a PR dará uma entrevista coletiva; os testes definitivos de áudio e iluminação
somente no dia do evento pois nada estava montado em definitivo pra se fazer testes;
19h10 - Chegada ao hotel para descansar.
06/03/2015:
07h00 - Saída do Hotel para o local do Evento;
07h40 - Chegada ao local do evento;
09h15 – Depois de posicionado todos os equipamentos e testado áudio e vídeo com a
emissora entramos com o repórter ao vivo e ficamos esperando o inicio do evento;
10h15 - Chegada da PR;
10h35 - Início do evento;
11h30 - Fim do evento;
12h35 - Fim das gerações de imagens e áudio do Jornalismo e da Voz do Brasil;
12h45 – Baixado o sinal de UP Link;
13h10 - Saída do local do evento para voltar a Brasília;
14h00 - Parada em Catalão/GO, para abastecimento do carro e almoçar;
14h50 - Seguimos viagem para Brasília;
19h00 - Chegada a Brasília;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/03/2015

06/03/2015

DINES

04/03/2015

17/03/2015

19/03/2015

DIPRE

04/03/2015

12/03/2015

13/03/2015

DICOP

04/03/2015

05/03/2015

06/03/2015

DINES

04/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

SECEX

11/03/2015

13/03/2015

DINES

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

O.S. SECOM nº 204
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades habitacionais do
Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II, que ocorreu no
dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 068 de 02 de março
de 2015.
Equipe: Herivelton Magalhães, Bill Kenki e Robson de Freitas

0379/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

PATRICIA
MENDANHA LINO

Empregado

0381/2015 ALBERTO ADLER

Empregado

0380/2015

Relatório Araguari - MG evento Minha Casa Minha Vida de 05 a 06 de Março de 2015:
05/03/2015:
08:00h - Saída da EBC para Araguari. Viagem de carro motorista Wilson Júnior.
10:50h - Parada para o café.
13:30h - Chegada a Araguari.
14:00h - Almoço.
14:15h - Check-in do Hotel.
16:00h - Saída do Hotel para o Local do evento.
16:20h - Chegada ao local do evento.
17:00h - Fechado sinal com a central da Ranac operador Moisés. Verificado aspecto, áudio e
hino.
18:50h - Saída do local do evento para o Hotel.
19:10h - Chegada ao hotel. Descanso.
06/03/2015:
07:00h - Saída do Hotel para o local do Evento.
07:40h - Chegada ao local do evento.
07:50h - Subida de sinal. Testado colorbar e tom com operador João na Ranac.
08:20h - Gerado imagens e sonora repórter Paulo La Salvia para Brasília recebido por Jeferson
na geração.
09:15h - Teste geral de áudio e vídeo com Brasília na central da Ranac operador João.
09:25h - Link ao vivo repórter Paulo La Sálvia.
10:15h - Chegada da Presidenta.
10:35h - Início do evento.
11:30h - Fim do evento.
11:55h - Início das gerações. Gerado imagens da chegada e visita à casa para Brasília
recebido por Hilton.
12:20h - Fim da geração de imagens.
12:25h - Gerado OFF para o Jornal e para a Voz. Recebido por Hilton.
12:35h - Fim das gerações.
12:45h - Baixamos o sinal.
A empregada, Patrícia Mendanha Lino, advogada lotada na Procuradoria Jurídica - Gerência de
Contencioso, foi designada para participar de audiência realizada pela 1ª Vara do Trabalho de
Tabatinga, Av Amizade, 1440 - Centro,
Tabatinga, AM, conforme Processo nº 0000061-19.2015.5.11.0351 cuja reclamação trabalhista
foi movida pela senhora Nilva Pereira Pinto.
A advogada embarcou, dia 17, de Brasília com destino a Tabatinga no voo da empresa Azul às
06h29 com conexão em Belo Horizonte, embarcando às 8h50 para Manaus, desembarcando
às 11h30, embarcando de Manaus às16h05 e desembarcando em Tabatinga às 17h.
O seu retorno deu-se pela empresa Azul, de Tabatinga a Manaus embarcando às 17h30 e
desembarcando às 20h25, embarcou de Manaus à 1h20 do dia 19 chegando a São Paulo às
6h12, embarcando às 8h30 e desembarcando em Brasília 10h18.
A referida audiência ocorreu no dia 18.03.2015 às 08h e 20min em Tabatinga/AM, a empregada
se deslocou no dia anterior a audiência e retornou no dia posterior, devido aos horários dos
voos, com muitas conexões o que exigiu pernoite em Manaus/AM.

O Gerente de Pesquisas Alberto Adler participou, junto ao Diretor Geral e o Diretor de
Conteúdo e Programação, de visita às instalações e reunião de trabalho no Instituto GFK Growth from Knowledge. A pauta foi o início das atividades da GFK no mercado brasileiro de
pesquisas de audiência.

-

265,50

-

265,50

3.959,16

513,30

285,00

4.757,46

1.210,27

380,70

190,00

1.780,97

-

265,50

-

265,50

04/03/2015

233,64

160,55

190,00

584,19

04/03/2015

1.030,75

380,70

190,00

1.601,45

O.S. SECOM nº 204
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de entrega de 710 unidades habitacionais do
Residencial Bela Suiça II, Etapas I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida II, que foi realizada
no dia 06/03/15 na cidade de Araguari (MG). Memorando GSI/PR/SCAM-MB 068 de 02 de
março de 2015.
Equipe: Herivelton Magalhães, Bill Kenki e Robson de Freitas
Relatório da Viagem Presidencial à Cidade de araguari/ MG
Evento:Entregas de Casas do programa MCMV/PAC2

ROBSON DE
0382/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

05/03/2015:
08h00 - Saída da EBC via terrestre em carro da empresa; destino a Cidade de Araguari/MG;
10h50 - Parada para o café em Cristalina/GO;
13h30 - Chegada a Araguari;
14h00 – Parada para almoço;
14h15 - Check-in no Hotel;
14h30 – Contato com o Coordenador junto ao ESCAV o Sr. Gilmar Fernando;
16h00 - Saída do Hotel para o Local do evento;
16h20 - Chegada ao local do evento;
18h50 – Saída do local do evento onde ficou preparado somente os praticáveis e marcado os
locais aonde a PR dará uma entrevista coletiva; os testes definitivos de áudio e iluminação
somente no dia do evento pois nada estava montado em definitivo pra se fazer testes;
19h10 - Chegada ao hotel para descansar.
06/03/2015:
07h00 - Saída do Hotel para o local do Evento;
07h40 - Chegada ao local do evento;
09h15 – Depois de posicionado todos os equipamentos e testado áudio e vídeo com a
emissora entramos com o repórter ao vivo e ficamos esperando o inicio do evento;
10h15 - Chegada da PR;
10h35 - Início do evento;
11h30 - Fim do evento;
12h35 - Fim das gerações de imagens e áudio do Jornalismo e da Voz do Brasil;
12h45 – Baixado o sinal de UP Link;
13h10 - Saída do local do evento para voltar a Brasília;
14h00 - Parada em Catalão/GO, para abastecimento do carro e almoçar;
14h50 - Seguimos viagem para Brasília;
19h00 - Chegada a Brasília;
Participou da Reunião do Conselho de Administração - CONSAD, como Conselheiro, no dia 18
de março de 2015, em Brasília.

José Augusto Dias
0383/2015
Pires

0384/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

A pedido do Conselheiro José Augusto Dias Pires, o retorno para a cidade do Rio de Janeiro
será de sua responsabilidade. Desta forma a EBC emitiu apenas a passagem do trecho Rio de
Janeiro (SDU)/Brasília, no dia 18/03/2015.
Conselheiro
Data do embarque - Rio de Janeiro (SDU): 18/03/2015
Horário previsto: 08h56
Companhia aérea: Avianca

Empregado

12/03 - 9h000 - reuniu-se com a equipe da Gerência de Negócios da Unidade da EBC/SP,
para alinhamento de atuação a partir da chegada do novo integrante da equipe, a sra Carla
Trombini
11h00 - Reuniu-se com Sr. Cristiano Cordeiro, gerente de marketing do Café 3
Corações para apresentação dos produtos e serviços da EBC.
14h00 - Reuniu-se com Wilson Ferrari, proprietário da agência W/Ferrari para
apresentação da EBC ao mercado publicitário e avaliação de oportunidades de negócios.
13/03 - 11h00 - Reuniu-se com a Sra. Claudia Trabuco profissional de mídia da agência Mid
Propaganda para apresentação da EBC ao mercado publicitário e avaliação de oportunidades
de negócios.
OBS: o empregado foi dia 11/03, devido ao horário da primeira reunião.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

JOSÉ ROBERTO
0385/2015 BARBOSA
GARCEZ

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Na quarta-feira, dia 18, participei de reunião entre o Presidente da Rede Minas, Israel do Vale, e
o Presidente da EBC, Nelson Breve. O principal assunto tratado foi o encaminhamento da
associação da Rede Minas a RNCP/TV. Também participaram da reunião o Superintendente
de Relacionamento, André Barbosa, e o Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência,
Ricardo Negrão. Ainda no mesmo dia participei de reuniões com a área de orçamento da EBC,
com o Procurador Jurídico e com a chefe de gabinete da Diretoria da Vice Presidência de
Gestão e Relacionamento. Na quinta feira, dia 19, foi realizado o Comitê de Rede
Extraordinário, com a presença de mais de 50 pessoas. Na sexta feira, dia 20, participei de
reunião com o diretor de Programação da Fundação Cultura Piratini, Paulo Leonidas, e com a
equipe da Gerência de Rede de Brasília.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/03/2015

20/03/2015

DIGEL

19/03/2015

20/03/2015

11/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/03/2015

1.449,96

669,75

190,00

2.309,71

DIGEL

04/03/2015

948,46

401,85

190,00

1.540,31

12/03/2015

DINES

04/03/2015

918,83

401,85

190,00

1.510,68

06/03/2015

07/03/2015

DIPRE

05/03/2015

2.046,15

579,56

-

2.625,71

06/03/2015

08/03/2015

DIGER

05/03/2015

1.707,35

304,20

-

2.011,55

16/03/2015

18/03/2015

DIGER

05/03/2015

805,41

669,75

190,00

1.665,16

12/03/2015

13/03/2015

DIAFI

05/03/2015

1.971,24

200,60

190,00

2.361,84

19/03 - Coordenou a realização do Comitê de Rede Extraordinário da Rede Nacional de
Comunicação Pública que tratará do processo de digitalização das emissoras de TV.

0386/2015 DAVI MOLINARI

Empregado

20/03/2015 – Realizamos algumas reuniões específicas com associados para tratar de
questões do relacionamento mútuo. Serão realizadas reuniões com os dirigentes da Rede
Minas, da TVE-RS, além de outras que ainda estão sendo agendadas.
Dia 11/03 - 11:30
Reuniu-se com Sr. Maurício Fittipaldi - Diretor Geral de Negócios da Televisa Brasil - que está à
procura de co-produções, indicação de co-produtores e intercâmbio de modelos de negócios
para formação e composição, incluindo conteúdos co-produzidos pela TV Brasil, do seu
portfólio. Pretende também discutir um modelo de negócio para distribuição de alguns de seus
produtos via EBC Licenciamento.

MAURICIO
0390/2015 CAPASCIUTTI DE
OLIVEIRA

Empregado

15:00 hs
Reuniu-se com Sr. - Fabiano Nakamura - Gerente de Marketing do Comitê Paralímpico
Brasileiro sobre o projeto "Mega Atletas", apresentado em São Paulo para a Nissan, principal
patrocinador do evento em 2016, afim de que Comitê e cliente prospectado possam estar
alinhados acerca do que a TV Brasil está oferecendo como produto de televisão (projeto de 2,6
milhões já foi apresentado ao cliente e a agência Lew Lara em SP). Além disso, discutir a
possibilidade de, no contexto de detentora dos direitos de transmissão dos Jogos
Paraolímpicos em TV aberta, a TV Brasil trazer os patrocinadores do evento para assinarem as
chamadas televisionadas. São eles: Nissan, Bradesco Seguros, Claro e Embratel (Gerente
Antonio Rendel, da unidade de negócios do Rio de Janeiro, acompanhou a reunião).
Dia 12/03 - 10:30
Reuniu-se com Sr. Bernardo Ramalho - Diretor da TV Esporte Interativo, em Botafogo - RJ,
para oficializar a proposta monetária pelo licenciamento que faremos à referida emissora da
Série C do Campeonato Brasileiro. O valor da proposta será de 1 milhão e meio, um pouco
acima do contrato anterior de 1 mi e 200.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Dia 06/03/2015:
15h13- Embarque para São Paulo (AVIANCA O66063)
17h00- Desembarque em São Paulo

0396/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

17h15-Deslocamento para São Bernardo do Campo18h30 às 20h00- Participou da Solenidade
de Lançamento da TVT DIGITAL (canal 44.1), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
compondo o palco de apresentação com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, os prefeitos de São Bernardo do CampoSP, Luiz Marinho, e Santo André, Carlos Grana, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, Rafael Marques, e a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Região, Juvandia Moreira. Estava acompanhado pelo Diretor Geral, Américo Martins.
Dia 07/03/201506h30- Embarque para Brasília.(GOL)08h20h- Desembarque em Brasília

06/03/2015:
15:13 - Embarque para São Paulo
18:30 - Participou da Cerimônia de lançamento da TVT Digital no canal da 44.1 na Grande São
Paulo.

AMÉRICO
0397/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

09/03/2015 - O Diretor retornou para Brasília
Obs.: O Diretor ficou por conta própria em São Paulo nos dias 07 e 08/03.
Nos dias que o Diretor esteve em serviço, somente recebeu o pagamento da alimentação.

Dia: 16/03
Saída de São Paulo: 08:25h
Chegada em Brasília: 10:15h

JOSE ANTONIO
0398/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

Atividades:
Dia: 16/03 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 11:00h às
20:30h
Dia: 17/03 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 10:00h às
17:00h
Dia: 18/03 - Reunião na Superintendência de Relacionamento (prédio Venâncio) de 10:00h às
12:30h
Dia: 18/03
Saída de Brasília: 14:50h
Chegada em São Paulo: 16:30h
O empregado ministrou o Curso de hora extra, folha de frequência e rotinas do cadastro de
pessoal para os funcionários da regional EBC/ Maranhão, conforme agenda:.

MARCELO
0399/2015 CARVALHO
SOUSA

Empregado

-12/03 - Brasília/Maranhão (Ida no final do dia para que houvesse tempo hábil de cumprir à
agenda naquela regional;
- 13/03 - 8 às 17h - Curso para os empregados da EBC/MA
- 13/03 - Retorno à Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

SIGMAR
0401/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

EDIVAN DO
0402/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

0400/2015

Objetivo da viagem (Justificativa)
1 – O Caminhos da Reportagem produziu um programa especial sobre a Escravidão, em maio:
mês que se comemora a Abolição da Escravatura.
2 – O programa realizou um histórico sobre o tráfico negreiro no Brasil, o processo abolicionista
e os desafios do pós 1888. No Rio de Janeiro a equipe registrou os mais relevantes lugares de
memória da escravidão, como o espaço onde funcionavam o Cais do Valongo e o mercado de
escravos, e o Cemitério dos Pretos Novos, hoje um centro cultural dedicado à memória dos
negros vindos da África que não resistiram à viagem e morreram antes de serem
comercializados.
A equipe viajou também para antigas fazendas de café na região do Vale do Paraíba.
Conhecerá a Fazenda Santa Clara, uma das mais preservadas nos locais históricos referentes
a escravidão, como calabouços, senzalas, algemas de pescoço, troncos, etc. O local está no
município de Santa Rita de Jacutinga (MG), a cerca de 180 km do Rio de Janeiro. A equipe
viajou para Valença/RJ na fazenda de Santo Antonio do Paiol, onde existem até hoje vários
documentos históricos ligados à escravidão.
Relatório da viagem ao Rio de janeiro/Valença/Santa Rita e Barra do Piraí.
12/03 - quinta-feira
06h Saída da Sede da EBC com destino ao aeroporto JK
07h31 Voo ao Rio de Janeiro
09h13 Desembarque no Rio de janeiro.
12h
Check in no Hotel Granada.
16h30 Sonora com Hellen Matos ( Historiadora)
19h
Retorno para o hotel.
13/03 - sexta-feira
9h
Saída para pauta no cemitério Pretos Novos-RJ
10h
Gravação de imagens, passagem e sonoras com Marcos Alexandre, Mercede
Guimarães e Lucia Maria dos santos no Cemitério dos Pretos Novos- IPN (Instituto de Pesquisa
e Memória Pretos Novos).
14h Almoço
15h Gravação de imagens de apoio e sonora com Bruno Fernandes ( Historiador), no Museu
do Negro localizado na Igreja Nossa Senhorado Rosário.
17h Sonora com |Lucia Xavier ( Coord. do grupo Criollas)
19h Retorno para o Hotel
14/03 - sábado
9h
Check Out no hotel Granada e ida para gravar no Bairro de Santa Tereza.
10h Gravação em Santa Teresa de imagens de apoio e sonora com o Grupo de dança Balé
das Yabás.
12h Almoço
13h Viagem para o Quilombo de São José da Serra em Santa Rita de Jacutinga-MG.
15h Pausa na Serra do Vale do Paraíba gravação de Imagens gerais e passagem.
1 – O Caminhos da Reportagem produziu um programa especial sobre a Escravidão, em maio:
mês que se comemora a Abolição da Escravatura.
2 – O programa realizou um histórico sobre o tráfico negreiro no Brasil, o processo abolicionista
e os desafios do pós 1888. No Rio de Janeiro a equipe registrou os mais relevantes lugares de
memória da escravidão, como o espaço onde funcionavam o Cais do Valongo e o mercado de
escravos, e o Cemitério dos Pretos Novos, hoje um centro cultural dedicado à memória dos
negros vindos da África que não resistiram à viagem e morreram antes de serem
comercializados.
A equipe viajou também para antigas fazendas de café na região do Vale do Paraíba.
Conhecerá a Fazenda Santa Clara, uma das mais preservadas nos locais históricos referentes
a escravidão, como calabouços, senzalas, algemas de pescoço, troncos, etc. O local está no
município de Santa Rita de Jacutinga (MG), a cerca de 180 km do Rio de Janeiro. A equipe
viajou para Valença/RJ na fazenda de Santo Antonio do Paiol, onde existem até hoje vários
documentos históricos ligados à escravidão.
Relatório da viagem ao Rio de janeiro/Valença/Santa Rita e Barra do Piraí.
12/03 - quinta-feira
06h Saída da Sede da EBC com destino ao aeroporto JK
07h31 Voo ao Rio de Janeiro
09h13 Desembarque no Rio de janeiro.
12h
Check in no Hotel Granada.
16h30 Sonora com Hellen Matos ( Historiadora)
19h
Retorno para o hotel.
13/03 - sexta-feira
9h
Saída para pauta no cemitério Pretos Novos-RJ
10h
Gravação de imagens, passagem e sonoras com Marcos Alexandre, Mercede
Guimarães e Lucia Maria dos santos no Cemitério dos Pretos Novos- IPN (Instituto de Pesquisa
e Memória Pretos Novos).
14h Almoço
15h Gravação de imagens de apoio e sonora com Bruno Fernandes ( Historiador), no Museu
do Negro localizado na Igreja Nossa Senhorado Rosário.
17h Sonora com |Lucia Xavier ( Coord. do grupo Criollas)
19h Retorno para o Hotel
14/03 - sábado
9h
Check Out no hotel Granada e ida para gravar no Bairro de Santa Tereza.
10h Gravação em Santa Teresa de imagens de apoio e sonora com o Grupo de dança Balé
das Yabás.
12h Almoço
13h Viagem para o Quilombo de São José da Serra em Santa Rita de Jacutinga-MG.
15h Pausa na Serra do Vale do Paraíba gravação de Imagens gerais e passagem.
1 – O Caminhos da Reportagem produziu um programa especial sobre a Escravidão, em maio:
mês que se comemora a Abolição da Escravatura.
2 – O programa realizou um histórico sobre o tráfico negreiro no Brasil, o processo abolicionista
e os desafios do pós 1888. No Rio de Janeiro a equipe registrou os mais relevantes lugares de
memória da escravidão, como o espaço onde funcionavam o Cais do Valongo e o mercado de
escravos, e o Cemitério dos Pretos Novos, hoje um centro cultural dedicado à memória dos
negros vindos da África que não resistiram à viagem e morreram antes de serem
comercializados.
A equipe viajou também para antigas fazendas de café na região do Vale do Paraíba.
Conheceu a Fazenda Santa Clara, uma das mais preservadas nos locais históricos referentes a
escravidão, como calabouços, senzalas, algemas de pescoço, troncos, etc. O local está no
município de Santa Rita de Jacutinga (MG), a cerca de 180 km do Rio de Janeiro. A equipe
viajou para Valença/RJ na fazenda de Santo Antonio do Paiol, onde existem até hoje vários
documentos históricos ligados à escravidão.
Relatório da viagem ao Rio de janeiro/Valença/Santa Rita e Barra do Piraí.
12/03 - quinta-feira
06h Saída da Sede da EBC com destino ao aeroporto JK
07h31 Voo ao Rio de Janeiro
09h13 Desembarque no Rio de janeiro.
12h
Check in no Hotel Granada.
16h30 Sonora com Hellen Matos ( Historiadora)
19h
Retorno para o hotel.
13/03 - sexta-feira
9h
Saída para pauta no cemitério Pretos Novos-RJ
10h
Gravação de imagens, passagem e sonoras com Marcos Alexandre, Mercede
Guimarães e Lucia Maria dos santos no Cemitério dos Pretos Novos- IPN (Instituto de Pesquisa
e Memória Pretos Novos).
14h Almoço
15h Gravação de imagens de apoio e sonora com Bruno Fernandes ( Historiador), no Museu
do Negro localizado na Igreja Nossa Senhorado Rosário.
17h Sonora com |Lucia Xavier ( Coord. do grupo Criollas)
19h Retorno para o Hotel
14/03 - sábado
9h
Check Out no hotel Granada e ida para gravar no Bairro de Santa Tereza.
10h Gravação em Santa Teresa de imagens de apoio e sonora com o Grupo de dança Balé
das Yabás.
12h Almoço
13h Viagem para o Quilombo de São José da Serra em Santa Rita de Jacutinga-MG.
15h Pausa na Serra do Vale do Paraíba gravação de Imagens gerais e passagem.
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Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/03/2015

18/03/2015

DIJOR

12/03/2015

18/03/2015

12/03/2015

18/03/2015

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/03/2015

988,07

979,40

95,00

2.062,47

DIJOR

06/03/2015

988,07

979,40

95,00

2.062,47

DIJOR

06/03/2015

988,07

979,40

95,00

2.062,47

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/03/2015

13/03/2015

DINES

11/03/2015

13/03/2015

11/03/2015

11/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/03/2015

942,75

560,50

142,50

1.645,75

DINES

06/03/2015

853,65

401,85

142,50

1.398,00

13/03/2015

DINES

06/03/2015

853,65

336,30

142,50

1.332,45

13/03/2015

DINES

06/03/2015

853,65

336,30

142,50

1.332,45

Ordem de Serviço SECOM no 206
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do terminal Porto Futuro no Bairro
do Caju, que foi realizada no dia 12/03 na cidade do Rio de Janeiro (RJ);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto, Coordenador transmissão: Newton Ferreira
do Prado; Operador de Câmera: Roberto Krelling e Operador de Sistemas: Noel Silva Bezerra
das Flores.
Relatório:
Seg 09/03/15:
09h40 às 12h10-Deslocamento de Brasília para O RJ em voo da TAM.
12h40 às 20h00-Deslocamento em carro locado, do aeroporto até o hotel para checkin, e após,
visita aos locais onde serão realizado os eventos...retorno ao hotel para pernoite

NEWTON
0405/2015 FERREIRA DO
PRADO

Ter 10/03/15:
09h00 às 18h10-Deslocamento do hotel para o porto do Caju/Libra...participação de reunião
técnica juntos aos organizadores do evento e equipe do escav da PR...acompanhamento da
montagem da estrutura a ser usada no evento...retorno ao hotel para pernoite.
Empregado

Qua 11/03/15 :
08h30 às 19h50- Montagem de equipamentos a serem usados na transmissão do evento ao
vivo ...cabeamentos, testes de áudio , vídeo e seguimento de sinal via satélite...retorno ao hotel
para pernoite.
Qui 12/03/15:
09h00 às 09h50- Deslocamento para o Local do evento...ajustes técnicos e preparativos finais
para início da Cerimônia
10h40 às 11h50- Realização da cerimônia
11/50 às 15h00 - Quebra Queixo – Geração...desmontagem de equipamentos...liberação da
unidade de transmissão contratada/Valle Vídeo...retorno ao hotel...Liberação em definitivo...do
Carro locado.
Sex 13/03/15:
08h20 às 12h30-Check out no hotel...retorno para Brasília em voo da TAM...Fim da Missão

O.S. SECOM nº 206
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do terminal Porto Futuro no Bairro do
Caju, que foi realizada no dia 12/03 na cidade do Rio de Janeiro (RJ);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto, Coordenador transmissão: Newton Ferreira
do Prado; Operador de Câmera: Roberto Krelling e Operador de Sistemas: Noel Silva Bezerra
das Flores.

0406/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Relatório:
11/03:
Saída de Brasília as 10:20, chegando no aeroporto Santos Dumont por volta das 11:40, após
deslocamento para almoço e chec inn no hotel, por volta das 14:30, deslocamento para o local
do evento para acompanhar a finalização do evento e inicios dos testes de áudio e vídeo, por
volta das 20:00, retorno ao hotel.
12/03:
Saída do hotel as 07:00 para o local do evento, montagem final e testes de áudio e vídeo com
Brasilia, por volta das 10:30, chegada da Presidenta e inicio do evento, por volta das 12:00 final
do vento e inicio de geração de material do jornalismo para Brasilia, após, por volta das 14:00,
deslocamento para almoço e hotel.
13/03:
Saída do hotel as 08:30 para o aeroporto Santos Dumont, decolagem as 10:20, chegando em
Brasilia por volta das 12:00, deslocamento para EBC para reuniões agendadas no período da
tarde.

0407/2015

ROBERTO
KRELLING

O.S. SECOM nº 206
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do terminal Porto Futuro no Bairro
do Caju, que foi realizada no dia 12/03 na cidade do Rio de Janeiro (RJ);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto, Coordenador transmissão: Newton Ferreira
do Prado; Operador de Câmera: Roberto Krelling e Operador de Sistemas: Noel Silva Bezerra
das Flores.
Empregado
Relatório:
11 MAR 2015 - Ida para Rio de Janeiro pelo Cia. Aérea TAM com voo para 9:40h.
12 MAR 2015 - Evento com participação da Presidente Dilma Rousseff para inauguração do
Porto de Libras com início previsto para às 10;00h com duração de 2h.
13 MAR 2015 - Retorno a Brasília pela Cia. Aérea TAM com voo para 10:19h.

O.S. SECOM nº 206
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do terminal Porto Futuro no Bairro do
Caju, que foi realizada no dia 12/03 na cidade do Rio de Janeiro (RJ);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto, Coordenador transmissão: Newton Ferreira
do Prado; Operador de Câmera: Roberto Krelling e Operador de Sistemas: Noel Silva Bezerra
das Flores.

NOEL SILVA
0408/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Relatório:
Dia 11/03/2015:
Saída de Brasília as 9:40 chegada ao Rio as 11:37, nos dirigimos para o hotel e em seguida
para o local do evento para posicionamento das unidades moveis, testes nos equipamentos e
teste de com Brasília, voltamos para o hotel as 20:35
Dia 12/03/2015:
Saída do hotel as 7:00 para o local do evento, ligar os equipamentos posicionar as câmeras e
em seguida fazer os últimos testes com Brasília, evento com a presidenta deu se inicio as
10:30 e finalizou as 11:40. no termino ficamos no local, para fazer algumas gerações.
13/03/2015:
Saímos do Rio de Janeiro as 10:19 e chegamos em Brasília as 13:23.
OBS: paguei um táxi de casa para o aeroporto, e do hotel para o aeroporto.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/03/2015

11/03/2015

DINES

08/03/2015

12/03/2015

09/03/2015

12/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/03/2015

1.000,71

531,00

142,50

1.674,21

DINES

06/03/2015

1.875,05

501,50

190,00

2.566,55

DINES

06/03/2015

3.864,66

479,40

190,00

4.534,06

OS SECOM 208
Participou da cobertura operacional da participação da Presidenta Dilma Rousseff na abertura
da 21ª Edição do Salão Internacional da Construção - FEICON BATIMAT, no hotel HOLIDAY
INN, que foi realizada no dia 10/03 na cidade de São Paulo (SP)

0409/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Relatório:
Dia 07 de março de 2015:
10h50 decolagem de Brasília;
12h45 chegada em congonhas, São Paulo;
13h35 chegada à Av. Paulista, no escritório da Presidência;
14h05 momento em que encontrei o Sr. Pablo, funcionário da Valle. No local onde ele estava, o
cabiamento existente no carro não atendia para a transmissão ao vivo, conforme solicitação da
equipe do vivo;
14h40 chegada com a UM na Av. Paulista, para montagem e transmissão da coletiva que
aconteceria no auditório do Ed. do Escritório da Presidencia, no 17º andar;
15h07 início da coletiva, infelizmente não foi possível fazer a transmissão ao vivo, em virtude da
existência de prédios altos na região impossibilitando a locação do satélite;
15h46 encerramento da coletiva;
15h50 retornamos com o carro para o estacionamento para a montagem e transmissão;
16h43 início da geração da coletiva;
17h16 encerramento da geração; aprovada pela coordenadora da SWITECHER III;
17h50 chegada ao Hote;
Dia 08 de março de 2015:
10h00 chegada ao Pavilhão do Anhembi, para o reconhecimento;
14h30 encerramento do Reconhecimento;
Dia 09 de março de 2015:
11h00 chegada do restante da equipe no hotel;
13h00 coma chegada do carro da Valle, seguimos para o pavilhão do Anhembi, para dar início
à montagem;
14h00 início da montagem;
19h00 início da reunião de fechamento do programa do evento;
19h45 encerramento da reunião;
20h49 retorno ao hotel;
Dia 10 de março de 2015:
07h30 chegada ao local do evento;
Ordem de Serviço SECOM no 209
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na visita às áreas atingidas pelas chuvas e entrega de unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha vida, que foi realizada no dia 11/03 na cidade do
Rio Branco (AC);
Equipe: Coordenador Geral: Walter Vicente de Oliveira, Coordenador transmissão: Gilmar
Fernando Silva Campos; Operador de Câmera: Georges Fernando Ribeiro;
Relatório:
DIA 8/03/2015 – DOMINGO:
22:20 – Embarque em voo da GOL, Aeroporto JK.
23:00 – Desembarque no Aeroporto de Boa Vista.
00:10 – Chegada ao Hotel TERRA VERDE.

GILMAR
0410/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

DIA 9/03/2015 – SEGUNDA-FEIRA:
08:00 – Deslocamento do hotel para encontro dos componentes da equipe ESCAV e
reconhecimento dos locais previstos para o evento e solicitar as demandas necessárias para
viabilizar a transmissão ao vivo, demandas estas enviadas para os organizadores do evento.
18:00 – Primeira reunião de trabalho.
21:15 – Retorno para o hotel.
DIA 10/03/2015 – QUARTA-FEIRA:
09:30 – Deslocamento para a Cidade do Povo verificar andamento dos trabalhos de
montagem.
A falta de recursos para atender nossas demandas foram grandes. O sistema de som e luz só
chegou no dia do evento vindo de Porto Velho, não nos restando mais tempo de argumentar
nada, ficando impossibilitados de qualquer tipo de negociação.
DIA 11/03/2015 – QUINTA-FEIRA:
09:30 – Deslocamento para o local do evento la ficando até o final.
A mídia do evento foi enregue ao Sr. Walter Vicente de Oliveira.
DIA 12/03/2015 – QUINTA-FEIRA:
11:00 – Deslocamento para o Aeroporto.
13:20 – Decolagem para Brasília.
!8:15 – Pouso no Aeroporto JK em Brasília.

Ordem de Serviço SECOM n° 209
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na visita às áreas atingidas pelas chuvas e entrega de unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha vida, que foi realizada no dia 11/03 na cidade do
Rio Branco (AC);
Equipe: Coordenador Geral: Walter Vicente de Oliveira, Coordenador transmissão: Gilmar
Fernando Silva Campos; Operador de Câmera: Georges Fernando Ribeiro;
Relatório:
Dia : 09/03:
- 22Hs47 - Decolagem em voo da Gol com destino a Rio Branco ( AC ) onde cheguei por volta
de 23Hs55 no horário local ( 02Hs00 de Fuso Horário ). Por meio de táxi me dirigi a o hotel
Terra Verde;

0411/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia : 10/03:
- 10Hs30- Seguimos para o local do evento em veículo locado com motorista, após observar
as dificuldades apresentadas no local.
- 13Hs20 ( Hora Local ) fui até o aeropôrto para buscar o Câmera Georges Ribeiro, que
acabava de chegar à cidade, após hospeda-lo fomos almoçar e em seguida fomos para o local
da cerimônia para aguardar a chegada da UM da Valle Vídeo e iniciarmos os trabalhos de
montagem e apontamento de sinal de áudio e vídeo, com nosso sistema em Brasília. Após os
testes voltamos ao hotel para o pernoite.
Dia : 11/03:
- Após o café da manhã, retornamos ao local do evento para acompanhar a finalização da
montagem da estrutura fisica ( Palco, *luz, praticaveis, som e etc ) e os testes finais com
Brasília.
-13Hs23-tivemos uma entrada ao vivo com o repórter João Pedro, que não contou com canopla
da NBR pois a mesma se encontrava com o auxiliar de cinegrafia, que acompanhava o cinegrafista
oficial Tony na visita que a Presidenta fazia aos abrigos. Em algum momento do Flash, tivemos
problemas de vídeo, ocasionado por cabeamento invertido na entrada do ccu. 15Hs45, Início
da cerimônia que durou aproximadamente uma hora. Ao final, após o quebra-queixo, geramos
as matérias solicitadas pelo jornalismo e baixamos o sinal em definitivo.
Por volta de 20Hs30, dispensei o motorista.
Dia : 12/03:
Decolamos em voo da Tam saindo de Rio Branco ( AC ) às 13Hs25 ( Hora Local ) e pousamos
em Brasília às 18Hs20.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/03/2015

12/03/2015

DINES

09/03/2015

11/03/2015

09/03/2015

13/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/03/2015

2.869,28

300,90

142,50

3.312,68

DINES

06/03/2015

838,55

380,70

142,50

1.361,75

11/03/2015

DINES

06/03/2015

838,55

531,00

142,50

1.512,05

16/03/2015

DIJOR

09/03/2015

817,04

424,80

142,50

1.384,34

Ordem de Serviço SECOM no 209
Participou da cobertura da Presidenta da República Dilma Rousseff na visita às áreas
atingidas pelas chuvas e entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha
vida, que foi realizada no dia 11/03 na cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Coordenador Geral: Walter Vicente de Oliveira, Coordenador transmissão: Gilmar
Fernando Silva Campos; Operador de Câmera: Georges Fernando Ribeiro;

GEORGES
0412/2015 FERNANDO
RIBEIRO

Empregado

Relatório:
Dia : 10/03:
- 11Hs20 - Decolagem em voo da TAM com destino a Rio Branco ( AC ) onde cheguei por volta
de 12Hs15 no horário local ( 02Hs00 de Fuso Horário ).
Seguimos para o hotel, almoçamos e em seguida
fomos para o local da cerimônia para aguardar a chegada da UM da Valle Vídeo e iniciarmos
os trabalhos de montagem e apontamento de sinal de áudio e vídeo com nosso sistema em
Brasília. Após os testes, voltamos ao hotel para o pernoite por volta das 18Hs30.
Dia : 11/03:
- Após o café da manhã, retornamos ao local do evento para acompanhar a finalização da
montagem da estrutura física e os testes finais com Brasília.
às 13Hs23, fiz uma entrada ao vivo com o repórter João Pedro.
15Hs45- Início da cerimônia que durou aproximadamente uma hora. Ao final, após o quebraqueixo, geramos as matérias solicitadas pelo jornalismo e baixamos o sinal em definitivo.
Por volta de 19Hs30, retorno para hotel.
Dia : 12/03:
Decolamos em voo da Tam saindo de Rio Branco ( AC ) às 13Hs25 ( Hora Local ) e pousamos
em Brasília às 18Hs20.

Ordem de Serviço SECOM no 208
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
República Dilma Rousseff na cerimônia de abertura da 21ª Edição do Salão Internacional
Construção – FEICON BATIMAT, que ocorreu no dia 10/03/2015, no Hotel Holiday Inn,
Parque Anhembi, em São Paulo (SP).
Equipe: Coordenador Geral: Herivelton Lopes Magalhães, Coordenador transmissão: Iraci
Paula Machado; Operador de Câmera: Antonio Celso Pimentel.

da
da
no
de

Relatório:

HERIVELTON
0413/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

09/03/2015:
08h25 - Chegada ao aeroporto de Brasília;
09h50 - Embarque para São Paulo /Congonhas;
11h20 - Chegada a São Paulo/Congonhas;
12h10 - Chegada ao Hotel reservado pela EBC;
12h20 - Contato com o coordenador junto ao ESCAV Sr. Iraci de Paula;
14h30 - Saída para o local do Evento no Anhembi/SP;
14h45 - Chegada ao local do Evento onde foi dado o inicio da montagem da solenidade e os
testes de áudio ; vídeo e sinal de Up-Link com a emissora NBR;
19h30 - Retorno ao hotel.
10/03/2015:
07h00 - Saída do Hotel para o local do evento;
07h30 - Chegada ao local do evento;
08h25 - Subida de sinal para teste de apontamento;
09h30 - Entrega definitiva do sinal de áudio ; vídeo e Up-Link;
11h20 - Depois da entrada do vivo do repórter foi dado o inicio do evento com a presença da
PR;
12h35 - Fim do evento;
12h50 - Início das gerações;
14h35 - Fim das gerações;
14h50 - Saída do local do evento;
18h00 - Chegada ao Hotel.
11/03/2015:
08h00 -Saída do hotel para o Aeroporto de Congonhas / SP;
08h35 - Chegada ao Aeroporto de Congonhas/SP;
09h45 - Saída do Voo da Gol rumo a Brasília;
Ordem de Serviço SECOM no 208
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
República Dilma Rousseff na cerimônia de abertura da 21ª Edição do Salão Internacional
Construção – FEICON BATIMAT, que ocorreu no dia 10/03/2015, no Hotel Holiday Inn,
Parque Anhembi, em São Paulo (SP).
Equipe: Coordenador Geral: Herivelton Lopes Magalhães, Coordenador transmissão: Iraci
Paula Machado; Operador de Câmera: Antonio Celso Pimentel.

0414/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

da
da
no
de

Relatório:
Dia 09/03/2015:
08:30h - Saída para o Aeroporto
09:00h - Chegada ao Aeroporto JK.
13:30h - Chegada em São Paulo e ida para o hotel para reunião e definições de horário e local.
Dia 10/03/2015:
08:00h - Chegada ao local do evento(auditório da FEICON), palácio da exposições.
13:20h - Término do evento e saída para o local de hospedagem.
Dia 11/03/2015:
06:15h - Saída em direção ao Aeroporto.
09:45h - Embarque em Congonhas (SP), com Destino à Brasília
11:40h - Chegada no Aeroporto Juscelino Kubitschek (BSB)
12:30h - Chegada em casa e finalização de viagem.

1 - A Agência Brasil produziu matéria sobre as manifestações contra a política do Governo que
foram mobilizadas pelas redes sociais em 15/03/15, domingo.
2 - O Movimento Vem pra Rua e outros semelhantes levaram milhares de pessoas às ruas, em
protesto contra a política do governo, caso Lava Jato. Foram previstas várias manifestações
em todas as capitais e cidades de pequeno porte. A principal manifestação foi na capital de São
Paulo.
3- A viagem transcorreu no final de semana em razão do cumprimento da pauta.

0415/2015

MARCELO
CAMARGO

13/03/2015 – Sexta-feira
Manhã: Saída de Brasília para São Paulo.
Tarde: Cobertura de manifestação organizada por movimentos sociais na Avenida
Paulista/Praça da República.
Noite: Envio de material.
Empregado
14/03/2015 – Sábado
Sem Pautas
15/03/2015 – Domingo
Manhã e Tarde: Cobertura de manifestação contra o governo na Avenida Paulista
Noite: Envio de material.
16/03/2015 - Segunda-feira
Manhã: Saída de São Paulo para Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/03/2015

12/03/2015

DINES

10/03/2015

12/03/2015

10/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/03/2015

2.869,28

501,50

142,50

3.513,28

DINES

09/03/2015

2.869,28

501,50

142,50

3.513,28

12/03/2015

DINES

09/03/2015

2.869,28

501,50

142,50

3.513,28

10/03/2015

12/03/2015

DINES

09/03/2015

1.755,52

501,50

142,50

2.399,52

10/03/2015

12/03/2015

DINES

09/03/2015

2.869,28

501,50

142,50

3.513,28

O.S SECOM nº 209
Participou da cobertura Jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia entrega de unidades habitacionais do Programa Minha
Casa Minha vida e visita às regiões afetadas pelas chuvas, que foi realizada no dia 11/03 na
cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórteres Cinematográficos José Carlos Gonçalves e
Edmar de Sousa Nobre e Auxiliares: Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto.

JOÃO PEDRO
0416/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

Relatório:
A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelos repórteres
cinematográficos José Carlos Gonçalves e Edmar Nobre, e pelos auxiliares de cinegrafia
Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto, viajou para Rio Branco (AC), para cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi a capital do Acre no dia
11/3, quando participou de reunião de trabalho a respeito dos municipios atingidos pelas cheias
no Estado, fez sobrevoo sobre a cidade e visitou um abrigo público, e entregou ainda 967
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, a pessoas de áreas de risco e que foram
atingidas pelas enchentes nos últimos anos. A equipe viajou para a cidade no dia 10/3, em voo
comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu para produção de imagens e
entrevistas para o jornalismo da NBR. No dia 11/3, equipe seguiu para cobertura da agenda da
presidenta Dilma, que durou o dia todo. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz
do Brasil, além de entrada ao vivo na programação do repórter. O carro locado foi liberado ao
final deste dia. No dia 12/3, equipe retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta
das 18h30.

O.S SECOM nº 209
Participou da cobertura Jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia entrega de unidades habitacionais do Programa Minha
Casa Minha vida e visita às regiões afetadas pelas chuvas, que foi realizada no dia 11/03 na
cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórteres Cinematográficos José Carlos Gonçalves e
Edmar de Sousa Nobre e Auxiliares: Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto.

0417/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

Relatório:
A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelos repórteres
cinematográficos José Carlos Gonçalves e Edmar Nobre, e pelos auxiliares de cinegrafia
Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto, viajou para Rio Branco (AC), para cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi a capital do Acre no dia
11/3, quando participou de reunião de trabalho a respeito dos municipios atingidos pelas cheias
no Estado, fez sobrevoo sobre a cidade e visitou um abrigo público, e entregou ainda 967
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, a pessoas de áreas de risco e que foram
atingidas pelas enchentes nos últimos anos. A equipe viajou para a cidade no dia 10/3, em voo
comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu para produção de imagens e
entrevistas para o jornalismo da NBR. No dia 11/3, equipe seguiu para cobertura da agenda da
presidenta Dilma, que durou o dia todo. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz
do Brasil, além de entrada ao vivo na programação do repórter. O carro locado foi liberado ao
final deste dia. No dia 12/3, equipe retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta
das 18h30.

O.S SECOM nº 209
Participou da cobertura Jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia entrega de unidades habitacionais do Programa Minha
Casa Minha vida e visita às regiões afetadas pelas chuvas, que foi realizada no dia 11/03 na
cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórteres Cinematográficos José Carlos Gonçalves e
Edmar de Sousa Nobre e Auxiliares: Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto.

0418/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

Relatório:
A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelos repórteres
cinematográficos José Carlos Gonçalves e Edmar Nobre, e pelos auxiliares de cinegrafia
Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto, viajou para Rio Branco (AC), para cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi a capital do Acre no dia
11/3, quando participou de reunião de trabalho a respeito dos municipios atingidos pelas cheias
no Estado, fez sobrevoo sobre a cidade e visitou um abrigo público, e entregou ainda 967
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, a pessoas de áreas de risco e que foram
atingidas pelas enchentes nos últimos anos. A equipe viajou para a cidade no dia 10/3, em voo
comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu para produção de imagens e
entrevistas para o jornalismo da NBR. No dia 11/3, equipe seguiu para cobertura da agenda da
presidenta Dilma, que durou o dia todo. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz
do Brasil, além de entrada ao vivo na programação do repórter. O carro locado foi liberado ao
final deste dia. No dia 12/3, equipe retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta
das 18h30.

O.S SECOM nº 209
Participou da cobertura Jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia entrega de unidades habitacionais do Programa Minha
Casa Minha vida e visita às regiões afetadas pelas chuvas, que foi realizada no dia 11/03 na
cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórteres Cinematográficos José Carlos Gonçalves e
Edmar de Sousa Nobre e Auxiliares: Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto.

0419/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Relatório:
A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelos repórteres
cinematográficos José Carlos Gonçalves e Edmar Nobre, e pelos auxiliares de cinegrafia
Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto, viajou para Rio Branco (AC), para cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi a capital do Acre no dia
11/3, quando participou de reunião de trabalho a respeito dos municipios atingidos pelas cheias
no Estado, fez sobrevoo sobre a cidade e visitou um abrigo público, e entregou ainda 967
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, a pessoas de áreas de risco e que foram
atingidas pelas enchentes nos últimos anos. A equipe viajou para a cidade no dia 10/3, em voo
comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu para produção de imagens e
entrevistas para o jornalismo da NBR. No dia 11/3, equipe seguiu para cobertura da agenda da
presidenta Dilma, que durou o dia todo. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz
do Brasil, além de entrada ao vivo na programação do repórter. O carro locado foi liberado ao
final deste dia. No dia 12/3, equipe retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta
das 18h30.

O.S SECOM nº 209
Participou da cobertura Jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia entrega de unidades habitacionais do Programa Minha
Casa Minha vida e visita às regiões afetadas pelas chuvas, que foi realizada no dia 11/03 na
cidade do Rio Branco (AC);
Equipe: Repórter João Pedro Netto; Repórteres Cinematográficos José Carlos Gonçalves e
Edmar de Sousa Nobre e Auxiliares: Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto.

0420/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

Relatório:
A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelos repórteres
cinematográficos José Carlos Gonçalves e Edmar Nobre, e pelos auxiliares de cinegrafia
Warley Felipe de Andrade e Aldo Silva Pinto, viajou para Rio Branco (AC), para cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta foi a capital do Acre no dia
11/3, quando participou de reunião de trabalho a respeito dos municipios atingidos pelas cheias
no Estado, fez sobrevoo sobre a cidade e visitou um abrigo público, e entregou ainda 967
moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, a pessoas de áreas de risco e que foram
atingidas pelas enchentes nos últimos anos. A equipe viajou para a cidade no dia 10/3, em voo
comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu para produção de imagens e
entrevistas para o jornalismo da NBR. No dia 11/3, equipe seguiu para cobertura da agenda da
presidenta Dilma, que durou o dia todo. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz
do Brasil, além de entrada ao vivo na programação do repórter. O carro locado foi liberado ao
final deste dia. No dia 12/3, equipe retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta
das 18h30.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/04/2015

25/04/2015

DICOP

16/03/2015

23/03/2015

22/03/2015

22/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/03/2015

306,09

937,65

190,00

1.433,74

DIPRE

09/03/2015

-

1.423,45

190,00

1.613,45

29/03/2015

DIGER

09/03/2015

-

1.327,50

-

1.327,50

29/03/2015

DIGER

09/03/2015

-

1.327,50

-

1.327,50

Reunião da Gerência Executiva de Programação de Rádio com as equipes de Gestão em
Brasília e demais áreas da EBC.
Agenda realizada:
20/04
09:00 às 12:00 h - Despacho Gerencial Regional da Amazônia
12:00 às 13:30 h - Reunião de pauta rádios Nacional, MEC AM e MEC FM Rio
15:00 às 16:00 h - Reunião Festival de Música de Brasilia
16:00 às 17:00 h - Reunião Festival de Música de Tabatinga
17:00 às 18:00 h - Reunião com a equipe Web

0421/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

21/04
09:00 às 12:00 h - Despacho Gerencial Regional da Amazônia
12:00 às 13:30 h - Reunião de pauta das rádios Nacional de Brasília AM e FM, Nacional da
Amazônia e Nacional Alto Solimões
15:00 às 17:00 h - Reunião com equipe de Produção das Rádios (DIPRO)
17:00 às 18:00 h - Reunião com equipe de Marketing (festivais de música e mudança de Dial
da Rádio MEC FM)
Empregado
22/04
09:00 às 18:00 h - Apresentação do Relatório de Audiência (período dezembro/14 a
fevereiro/15) elaborado pela Gerência de Pesquisa para Gestores (Gerentes, Coordenadores,
Assessores DICOP)
23/04
09:00 às 12:30 h - Apresentação do relatório de audiência (período dezembro/14 a
fevereiro/15) elaborado pela Gerência de Pesquisa para as equipes de programa
(apresentadores, locutores, produtores, assistentes) das rádios Nacional AM e FM
14:30 às 15:30 h - Reunião GT Jornalismo
15:30 às 16:30 h - Reunião com Gerência de Esporte
17 às 18:00 h - Reunião com equipe de Web
24/04
10:00 às 11:30 h - Reunião Superintendência Regional (Projeto Tabatinga e coberturas
especiais)
11:30 às 12:30 h - Despacho Diretor DICOP
14:30 às 15:30 h - Reunião com Ouvidora (CAO e Boletins)
15:30 às 17:30 h - Reunião de conteúdo e programação Rádio Sociedade (MEC AM)
A Presidente do Conselho participou das seguintes reuniões:
Dia 17/03/2015 - Reunião de planejamento na Secretaria do Conselho Curador no período da
manhã, e no período da tarde audiência com o Ministro da Cultura Juca Ferreira.
Dia 18/03/2015 - Continuação do planejamento na Secretaria do Conselho Curador.
Dia 19/03/2015 - Reunião do Comité de Rede Extraordinário para tratar do processo de
digitalização das emissoras Rede Nacional de Comunicação Pública, das 9h as 16h, na EBC.
Programação
COMITÊ DE REDE EXTRAORDINÁRIO
Data: 19 de março de 2015
Local: Centro Cultural da EBC – Brasília
Tema: Processo de Digitalização da TV no Brasil
9h00 – Abertura com o Diretor Presidente da EBC, Nelson Breve.
9h15 – Apresentação sobre o processo de desligamento do sinal analógico e das transmissões
exclusivas em sinal digital – Representante da Anatel.

Ana Luiza Fleck
0425/2015
Saibro

Conselheiro

10 horas – Debate com os participantes.
10h30 – Apresentação do cronograma de desligamento do sinal analógico; sobreposições entre
as cidades da RPTV e as cidades previstas na Portaria do Ministério das Comunicações –
Superintendente de Relacionamento da EBC, André Barbosa.
11 horas – Debate com os participantes.
11h30 – Apresentação sobre a obrigatoriedade de comunicação à população sobre o
desligamento do sinal analógico – André Barbosa.
11h45 – Debate com os participantes.
12h00 – Intervalo para reunião da Abepec.
13h00 – Apresentação da proposta de cobertura dos Jogos Mundiais Indígenas –
Superintendente Regional Walter Silveira.

0426/2015

0427/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

PAULO
HENRIQUE
DUARTE DE
MOURA

Empregado

Empregado

13h15 – Apresentação da Procuradoria Jurídica da EBC sobre as questões legais que
envolvem a transição para as transmissões digitais.
OBJETIVO DA VIAGEM
Treinamento aplicado pela Hitachi Linear referente aos Contratos no. 0111/2009 e 0066/2010.
PERÍODO22 a 29/03/2015
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
22/03 – Saída de Brasília às 07h30. Aproveitando o ensejo, ao passar pela cidade de
Uberlândia/MG, decidiu-se visitar a estação da TV Brasil na cidade para recolher equipamentos
que apresentavam defeitos. Pernoitou-se na cidade de Ribeirão Preto/SP.
23/03 – Chegada em Santa Rita do Sapucaí/MG às 14h00. No período da tarde, iniciou-se o
treinamento aplicado pela Linear.
24/03 – Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. As atividades foram encerradas
às 18h00.
25/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. As atividades foram encerradas
às 18h00.
26/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. Às 17h30, foi realizada uma visita
a empresa Screen Service. As atividades foram encerradas às 18h30.
27/03 – No período da manhã, foi feita uma visita à empresa STB Superior Technologies in
Broadcasting. Foi deixado os equipamentos pego na cidade de Uberlândia/MG para
manutenção e pego outros equipamentos recuperados para serem instalado na estação.
Período da tarde, retorno para Brasília, pernoitando em Ribeirão Preto/SP.
28/03 – Ao chegar em Uberlândia/MG, foi feito a montagem dos equipamentos da STB, a fim
de normalizar a transmissão do sinal.
29/03 – Chegada em Brasília.

Dia 22/03 – Saída de Brasília as 07h30. Aproveitando o ensejo, ao passar pela cidade de
Uberlândia/MG, decidiu-se visitar a estação da TV Brasil na cidade para recolher equipamentos
que apresentavam defeitos. Pernoitou-se na cidade de Ribeirão Preto/SP.
Dia 23/03 – Chegada em Santa Rita do Sapucaí/MG às 14h00. No período da tarde, iniciou-se
o treinamento aplicado pela Linear
.Dia 24/03 – Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. Neste dia também foram
levados alguns equipamentos de transmissão com defeito que estavam em Uberlândia para a
empresa STB, que é a responsável por eles.
Dia 25/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. Foi feita uma visita na
empresa TSDA para entregar equipamentos que necessitavam de manutenção
Dia 26/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. Às 17h30 foi realizada uma
visita à empresa Screen Service. As atividades foram encerradas às 18h30.
Dia 27/03 – No período da manhã, foi feita uma visita na empresa STB para coletar os
equipamentos de Uberlândia que puderam ser recuperados até então. Período da tarde iniciouse o retorno para Brasília pernoitando em Ribeirão Preto/SP.
Dia 28/03 – Ao chegar a Uberlândia/MG foi feita a montagem dos equipamentos da STB a fim
de normalizar a transmissão do sinal.
Dia 29/03 – Chegada em Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

13/03/2015

13/03/2015

DINES

09/03/2015

-

88,50

-

88,50

22/03/2015

29/03/2015

DIGER

09/03/2015

-

1.586,25

-

1.586,25

13/03/2015

13/03/2015

DINES

09/03/2015

-

88,50

-

88,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

O.S SECOM nº 207
Participou da cobertura jornalística em São José dos Campos (SP), em 13/03/2015, sobre as
novas instalações do centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais
(CEMADEN). O centro monitora 24 horas por dia, 888 municípios com histórico de desastres
naturais e que juntos reúnem cerca de 5 milhões de habitantes. A rede de observação conta
com nove radares, 2.267 pluviômetros automáticos e 960 semiautomáticos e 115 estações
hidrológicas que mantém sob vigilância áreas sujeitas a alagamentos, desmoronamentos e
estiagens. O CEMADEN foi criado em julho de 2011, após o desastre que afetou a região
serrana do Rio de Janeiro, em janeiro daquele ano.
Equipe: Repórter Leonardo do Nascimento Meira; Repórter Cinematográfico Gilmar Vaz do
Carmo e Auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
Relatório:

LEONARDO DO
0428/2015 NASCIMENTO
MEIRA

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a São José dos Campos, em torno das
7h do dia 13 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
Empregado
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre as novas instalações do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Atividades executadas:
A equipe chegou à sede do Cemaden, em São José dos Campos, em torno de 9 horas. No
local, o repórter gravou passagem e fez entrevistas com Regina Alvalá – coordenadora de
Relações Institucionais – CEMADEN; Mario Mendiondo – coordenador-geral de Operações e
Modelagem - Cemaden. Foram feitas imagens dos espaços do centro, como sala de
monitoramento, videowall e equipes trabalhando.
Em torno de 12h, a equipe deslocou-se para a cidade de São Luiz do Paraitinga. A chegada na
cidade ocorreu em torno de 13h30. Foram feitas imagens da cidade, do rio, da praça, da igreja,
das pessoas caminhando nas ruas e de casas que ainda têm marcas da enxurrada que ali
aconteceu em 2010. Foram realizadas entrevistas com Rogério Luís dos Santos – mecânico;
Nair dos Santos Nunes – dona de casa.
Na escola Inácio Gióia, a equipe registrou imagens da instalação de um pluviômetro
semiautomático e fez entrevistas com Daniel Messias dos Santos – coordenador projeto
Cemaden Educação na Escola; Rachel Trajber – coordenadora Projeto Cemaden Educação;
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

WENDER
0429/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Dia 22/03 – Saída de Brasília às 07h30. Chegada em Uberlândia/MG às 14h, contatei que a
estação daquela cidade estava no ar com potência reduzida. O equipamento de telemetria da
estação, que não estava funcionando, foi levado para manutenção na empresa STB. Chegada
em Ribeirão Preto/SP por volta das 19h30.
Dia 23/03 – Saída de Ribeirão Preto/SP às 8h30 e chegada em Santa Rita do Sapucaí/MG às
14h00, quando foi iniciado o treinamento. Foram abordadas tecnologias e manutenção de
equipamentos de transmissão de sinal analógico de TV. O treinamento encerrou-se às 18h.
Dia 24/03 – Treinamento iniciou-se às 9h. Foram abordadas tecnologias de fontes e de sistema
de ar-condicionado e alimentação de energia para estações de transmissão de TV. a tarde. O
treinamento encerrou-se às 17h30. Às 18h foi realizada reunião na empresa STB para deixar
para manutenção diversos equipamentos adquiridos daquela empresa pela EBC e traçar novas
diretrizes de realização de futuras manutenções de equipamentos. A reunião foi encerrada às
19h.
Dia 25/03 – Treinamento iniciou-se às 9h. Foram abordadas tecnologias e manutenção de
sistema de transmissão de TV digital. O treinamento foi encerrado às 16h30. Entre 17h e 19h,
participei de reunião na empresa TSDA para tratar de manutenção de equipamentos e
continuidade dos trabalhos previstos no Contrato firmado entre EBC e aquela empresa.
Dia 26/03 - Treinamento iniciou-se às 8h30. Foram abordadas tecnologias de sistemas
reforçadores de sinal digital e de rede de frequência única. O treinamento foi encerrado às 17h.
Entre 17h30 e 19h, participei de apresentação de produtos e de tecnologias disponibilizados
pela empresa Screen Service em Pouso Alegre/MG.
Dia 27/03 – Chegada à empresa STB às 9h. Foi realizada apresentação de produtos e de
tecnologias disponibilizados pela empresa STB. Foram recolhidas duas gavetas de potencia do
transmissor de Uberlândia/MG que tiveram sua manutenção concluída. Às 12h encerraram-se
os trabalhos em Santa Rita do Sapucaí/MG e iniciou-se o retorno para Brasília/DF. Chegada
em Ribeirão Preto/SP por volta das 20h.
Dia 28/03 – Saída de Ribeirão Preto/SP às 9h e chegada em Uberlândia/MG por volta das 14h.
Em Uberlândia/MG foi realizada manutenção do sistema de transmissão da EBC com a
substituição das gavetas de potencia do transmissor e ajuste no receptor de satélite, com esse
trabalho a potencia de transmissão foi restabelecida à normal (1.500 W). O trabalho em
Uberlândia/MG encerrou-se por volta das 16h30. Chegada em Goiânia/GO por volta das 21h30.
Dia 29/03 – Saída de Goiânia/GO por volta das 8h30 e chegada em Brasília/DF as 11h30.

O.S SECOM nº 207
Participou da cobertura jornalística em São José dos Campos (SP), em 13/03/2015, sobre as
novas instalações do centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais
(CEMADEN). O centro monitora 24 horas por dia, 888 municípios com histórico de desastres
naturais e que juntos reúnem cerca de 5 milhões de habitantes. A rede de observação conta
com nove radares, 2.267 pluviômetros automáticos e 960 semiautomáticos e 115 estações
hidrológicas que mantém sob vigilância áreas sujeitas a alagamentos, desmoronamentos e
estiagens. O CEMADEN foi criado em julho de 2011, após o desastre que afetou a região
serrana do Rio de Janeiro, em janeiro daquele ano.
Equipe: Repórter Leonardo do Nascimento Meira; Repórter Cinematográfico Gilmar Vaz do
Carmo e Auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
Relatório:

0430/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a São José dos Campos, em torno das
7h do dia 13 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
Empregado
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre as novas instalações do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Atividades executadas:
A equipe chegou à sede do Cemaden, em São José dos Campos, em torno de 9 horas. No
local, o repórter gravou passagem e fez entrevistas com Regina Alvalá – coordenadora de
Relações Institucionais – CEMADEN; Mario Mendiondo – coordenador-geral de Operações e
Modelagem - Cemaden. Foram feitas imagens dos espaços do centro, como sala de
monitoramento, videowall e equipes trabalhando.
Em torno de 12h, a equipe deslocou-se para a cidade de São Luiz do Paraitinga. A chegada na
cidade ocorreu em torno de 13h30. Foram feitas imagens da cidade, do rio, da praça, da igreja,
das pessoas caminhando nas ruas e de casas que ainda têm marcas da enxurrada que ali
aconteceu em 2010. Foram realizadas entrevistas com Rogério Luís dos Santos – mecânico;
Nair dos Santos Nunes – dona de casa.
Na escola Inácio Gióia, a equipe registrou imagens da instalação de um pluviômetro
semiautomático e fez entrevistas com Daniel Messias dos Santos – coordenador projeto
Cemaden Educação na Escola; Rachel Trajber – coordenadora Projeto Cemaden Educação;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/03/2015

13/03/2015

DINES

09/03/2015

12/03/2015

15/03/2015

DIGER

09/03/2015

10/03/2015

13/03/2015

DINES

22/03/2015

29/03/2015

17/03/2015

22/03/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

O.S SECOM nº 207
Participou da cobertura jornalística em São José dos Campos (SP), em 13/03/2015, sobre as
novas instalações do centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais
(CEMADEN). O centro monitora 24 horas por dia, 888 municípios com histórico de desastres
naturais e que juntos reúnem cerca de 5 milhões de habitantes. A rede de observação conta
com nove radares, 2.267 pluviômetros automáticos e 960 semiautomáticos e 115 estações
hidrológicas que mantém sob vigilância áreas sujeitas a alagamentos, desmoronamentos e
estiagens. O CEMADEN foi criado em julho de 2011, após o desastre que afetou a região
serrana do Rio de Janeiro, em janeiro daquele ano.
Equipe: Repórter Leonardo do Nascimento Meira; Repórter Cinematográfico Gilmar Vaz do
Carmo e Auxiliar Jone Geraldo Ferreira.
Relatório:

0431/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a São José dos Campos, em torno das
7h do dia 13 de fevereiro. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
Empregado

-

88,50

-

88,50

1.210,27

304,20

-

1.514,47

09/03/2015

553,18

424,80

95,00

1.072,98

DIGER

09/03/2015

-

1.586,25

-

1.586,25

DIGEL

09/03/2015

4.443,60

95,00

12.172,94

O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre as novas instalações do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Atividades executadas:
A equipe chegou à sede do Cemaden, em São José dos Campos, em torno de 9 horas. No
local, o repórter gravou passagem e fez entrevistas com Regina Alvalá – coordenadora de
Relações Institucionais – CEMADEN; Mario Mendiondo – coordenador-geral de Operações e
Modelagem - Cemaden. Foram feitas imagens dos espaços do centro, como sala de
monitoramento, videowall e equipes trabalhando.
Em torno de 12h, a equipe deslocou-se para a cidade de São Luiz do Paraitinga. A chegada na
cidade ocorreu em torno de 13h30. Foram feitas imagens da cidade, do rio, da praça, da igreja,
das pessoas caminhando nas ruas e de casas que ainda têm marcas da enxurrada que ali
aconteceu em 2010. Foram realizadas entrevistas com Rogério Luís dos Santos – mecânico;
Nair dos Santos Nunes – dona de casa.
Na escola Inácio Gióia, a equipe registrou imagens da instalação de um pluviômetro
semiautomático e fez entrevistas com Daniel Messias dos Santos – coordenador projeto
Cemaden Educação na Escola; Rachel Trajber – coordenadora Projeto Cemaden Educação;
O Diretor foi para São Paulo onde cumpriu a seguinte agenda:
12/03 - Reunião com Laurindo Lalo Leal Filho
12/03 - Reunião na EnterPlay. Assunto: Set top box, streaming,distribuição de sinal e IPTV.
13/03 - visita às instalações e reunião de trabalho no Instituto GFK - Growth from Knowledge. A
pauta foi o início das atividades da GFK no mercado brasileiro de pesquisas de audiência.

AMÉRICO
0432/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

O Diretor retornou à Brasília no domingo para acompanhar a cobertura das manifestações.

Ordem de Serviço SECOM no 210
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que foi
realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Coordenador Geral: Bill Kenki Yunoki; Coordenador de transmissão: Raul Mourão de
Abreu Chagas; Operador de Câmera: Edilson Ribeiro de Farias.
Relatório:
10/03/2015
06:29h - Embarque de Brasília via aérea.
07:52h - Chegada a Belo Horizonte.
10:30h - Reunião de reconhecimento ao local do evento.
14:00h - Entrada no hotel.
16:00h - Acompanhamento da montagem da estrutura para o evento e definição da posição
dos carros caminho para passagem de cabos.
19:00h - Retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
0433/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

12/03/2015
09:00h - Chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura do evento.
19:00h - Reunião de coordenação no hotel do ESCAV.
19:30h - Anuncio do cancelamento da ida da PR para o evento de Belo Horizonte.
20:00h - Retorno para o hotel. Pernoite.
2330h - Comunicado do retorno do evento agora com a participação do vice-presidente.
13/05/2015
04:55h - Chegada ao local do evento.
05:10h - Chegada da UM de Prodição ao local.
06:00h - Montagem de todos os equiparamentos e ajustes com Brasília.
09:20h - Testes finais com sistema e fechamento de sinal.
10:20h as 11:45h - evento ao vivo.
12:00h - Quebre-queixo ao vivo.
12:20h - Geração de material gravado.
12:30h - Descida do sinal.
13:00h - Saida do hotel.
18:12h - Embarque via aérea de Belo Horizonte.
19:44h - Chegada a Brasília.
Obs: Viagem e evento transcorreram sem ocorrência.

0434/2015

ADRIANO GOETZ
DA SILVA

Empregado

22/03 – Saída de Brasília às 07h30. Aproveitando o ensejo, ao passar pela cidade de
Uberlândia/MG, decidiu-se visitar a estação da TV Brasil na cidade para recolher equipamentos
que apresentavam defeitos. Pernoitou-se na cidade de Ribeirão Preto/SP.
23/03 – Chegada em Santa Rita do Sapucaí/MG às 14h00. No período da tarde, iniciou-se o
treinamento aplicado pela Linear.
24/03 – Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. As atividades foram encerradas
às 18h00.
25/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. As atividades foram encerradas
às 18h00.
26/03 - Treinamento Linear no período da manhã e da tarde. Às 17h30, foi realizada uma visita
a empresa Screen Service. As atividades foram encerradas às 18h30.
27/03 – No período da manhã, foi feita uma visita à empresa STB Superior Technologies in
Broadcasting. Foi deixado os equipamentos pego na cidade de Uberlândia/MG para
manutenção e pego outros equipamentos recuperados para serem instalado na estação.
Período da tarde, retorno para Brasília, pernoitando em Ribeirão Preto/SP
.28/03 – Ao chegar em Uberlândia/MG, foi feito a montagem dos equipamentos da STB, a fim
de normalizar a transmissão do sinal.
29/03 – Chegada em Brasília.
Observação: O empregado está fazendo a prestação de contas nesta data, em virtude de ter
que se ausentar para resolução de assuntos particulares, em sua cidade natal, não tendo,
portanto, tempo hábil para a apresentação do devido relatório na data prevista na Norma de
Viagem 201, e Resolução DIREX 276.

SYLVIO ROMULO
0435/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento participou da Assembléia Geral do
Consórcio de Rádio Digital, promovido pela DRM-Digital Rádio Mondiale, na cidade de
Paris/França, nos dias 19 e 20 de março de 2015.

7.634,34

A presente viagem foi autorizada por meio do Despacho s/n, de 13/3/2015, do Ministro da
SECOM, publicada no DOU de 16/3/2015.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/03/2015

20/03/2015

DIAFI

16/03/2015

20/03/2015

12/03/2015

12/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/03/2015

3.738,16

442,50

190,00

4.370,66

DIAFI

09/03/2015

3.127,66

442,50

190,00

3.760,16

13/03/2015

DINES

09/03/2015

787,33

212,40

95,00

1.094,73

13/03/2015

DINES

09/03/2015

787,33

212,40

95,00

1.094,73

A empregada participou do 10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros promovido pelo Instituto
Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda.

MONICA
0436/2015 TAVARES
FERREIRA LIMA

Empregado

- O Congresso tinha como objetivo específico da participação dos Pregoeiros da EBC para
aperfeiçoar o conhecimento no âmbito das licitações, uma vez que tais empregados estão
lotados na Coordenação de Licitações, área responsável pela elaboração de editais e condução
de todas as licitações levadas a efeito pela EBC, especialmente as enquadradas na
modalidade Pregão.
- Além disso, essa capacitação fez-se necessária para que a Coordenação de Licitações
possa, por meio dos pregoeiros, ser atualizada e continuar desenvolvendo as suas atividades
sempre utilizando as melhores práticas administrativas, de forma a realizar cada vez mais
efetiva e eficiente os procedimentos legais de acordo com as evoluções técnicas e econômicas.
- O 10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros promoveu em plenário, com a participação de
profissionais doutores, mestres e especialistas em diversas áreas, com alto nível de
conhecimento e experiências, que atuam aliando teoria e prática, sempre observando a
legislação vigente e a jurisprudência dominante.
16/03 - início do curso às 15h
19/03 - término do curso às 20h
20/03 - retorno à Brasília (primeiro voo da manhã)

O empregado participou do 10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros promovido pelo Instituto
Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda.

0437/2015

PABLO REGIO DE
SOUSA UCHOA

Empregado

- O Congresso tinha como objetivo específico da participação dos Pregoeiros da EBC para
aperfeiçoar o conhecimento no âmbito das licitações, uma vez que tais empregados estão
lotados na Coordenação de Licitações, área responsável pela elaboração de editais e condução
de todas as licitações levadas a efeito pela EBC, especialmente as enquadradas na
modalidade Pregão.
- Além disso, essa capacitação fez-se necessária para que a Coordenação de Licitações
possa, por meio dos pregoeiros, ser atualizada e continuar desenvolvendo as suas atividades
sempre utilizando as melhores práticas administrativas, de forma a realizar cada vez mais
efetiva e eficiente os procedimentos legais de acordo com as evoluções técnicas e econômicas.
- O 10º Congresso Brasileiro de Pregoeiros promoveu em plenário, com a participação de
profissionais doutores, mestres e especialistas em diversas áreas, com alto nível de
conhecimento e experiências, que atuam aliando teoria e prática, sempre observando a
legislação vigente e a jurisprudência dominante.
16/03 - início do curso às 15h
19/03 - término do curso às 20h
20/03 - retorno à Brasília (primeiro voo da manhã)

Ordem de Serviço SECOM no 210
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que foi
realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Coordenador Geral: Bill Kenki Yunoki; Coordenador de transmissão: Raul Mourão de
Abreu Chagas; Operador de Câmera: Edilson Ribeiro de Farias.

0439/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

Relatório:
12/03/2015:
08:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
09:45h - Embarque para Belo Horizonte.
11:20h - Chegada a Belo Horizonte.
11:30h - Liberação do carro da localiza. Seguimos para o Hotel.
12:15h - Chegada ao hotel Check-in.
12:30h - Parada para o almoço.
14:00h - Seguimos para o Local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento. Os carros da Valle Vídeos só iriam chegar à noite por
volta das 21h. Segundo o Coordenador Raul eles fariam o evento do Rio e depois seguiriam
para BH.
15:30h - Checado iluminação e posicionamento de câmeras nos praticáveis.
16:40h - Acertado com a administração do Palácio da Justiça onde seriam passados nossos
cabeamentos com o Sr Rodrigo.
17:50h - Retornamos para o Hotel para aguardar a chagada do carro de produção da Valle
Video.
19:30h - Evento cancelado informado pelo coordenador Raul Mourão.
20:00h - Avisamos ao Sebastião da Valle que o evento havia sido cancelado.
20:30h - Descanso.
23:30h - O senhor Raul Mourão informou que o evento havia voltado com o vice-presidente.
Marcamos então com o pessoal da Valle as 5 da manhã para montagem no Palácio da Justiça.
13/03/2015:
04:40h - Saída do Hotel para o local do evento.
04:55h - Chegada ao local do evento. Aguardamos a chegada da equipe da Valle Video.
05:10h - Chegada do caminhão de produção Valle Video.
05:30h - Posicionado o caminhão. Feito apontamento.
06:00h - Passado todo o cabeamento com 3 câmeras e áudios de PGM do evento.
06:50h - Passado Cabeamento de AC.
07:55h - Fechado sinal de up-link com barra e tom com Brasília operador João.
Ordem de Serviço SECOM n° 210
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que foi
realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Coordenador Geral: Bill Kenki Yunoki; Coordenador de transmissão: Raul Mourão de
Abreu Chagas; Operador de Câmera: Edilson Ribeiro de Farias.

0440/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Relatório:
12/03/2015
08:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
09:45h - Embarque para Belo Horizonte.
11:20h - Chegada a Belo Horizonte.
11:30h - Liberação do carro da localiza. Seguimos para o Hotel.
12:15h - Chegada ao hotel Check-in.
12:30h - Parada para o almoço.
14:00h - Seguimos para o Local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento. Os carros da Valle Vídeos só iriam chegar à noite por
volta das 21h. Segundo o Coordenador Raul eles fariam o evento do Rio e depois seguiriam
para BH.
15:30h - Checado iluminação e posicionamento de câmeras nos praticáveis.
16:40h - Acertado com a administração do Palácio da Justiça onde seriam passados nossos
cabeamentos com o Sr Rodrigo.
17:50h - Retornamos para o Hotel para aguardar a chagada do carro de produção da Valle
Video.
19:30h - Evento cancelado informado pelo coordenador Raul Mourão.
20:00h - Avisamos ao Sebastião da Valle que o evento havia sido cancelado.
20:30h - Descanso.
23:30h - O senhor Raul Mourão informou que o evento havia voltado com o vice-presidente.
Marcamos então com o pessoal da Valle as 5 da manhã para montagem no Palácio da Justiça.
13/03/2015
06:00h - Saída do hotel para o local do evento, ao chegar no local já haviam passado todo o
cabeamento com 3 câmeras e áudios de PGM do evento.
07:55h - Fechado sinal de up-link com barra e tom com Brasília operador João.
09:20h - Fechado sinal geral de áudio e vídeo com Brasília operadores João na Ranac e
Abigaildo no Venâncio. Fizemos testes em todos os microfones.
10:20h - Início da cerimônia.
11:45h - Término da cerimônia.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/03/2015

11/03/2015

DIAFI

09/03/2015

28/03/2015

DIGEL

09/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

DIPRO

09/03/2015

12/03/2015

14/03/2015

DINES

12/03/2015

14/03/2015

12/03/2015

14/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.582,75

133,95

190,00

1.906,70

1.163,23

45,00

1.208,23

1.389,87

126,90

95,00

1.611,77

10/03/2015

553,18

531,00

190,00

1.274,18

DINES

10/03/2015

528,98

531,00

190,00

1.249,98

DINES

10/03/2015

528,98

531,00

190,00

1.249,98

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a psicóloga realizou uma palestra para as
funcionárias da regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/3/2015. A palestrante é
Escritora do livro: Beleza Impossível: mulher e mídia.

0441/2015 Rachel Moreno

Colaborador

- Rachel Moreno é psicóloga pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora, especialista
em sexualidade humana e em meio ambiente, além de ativista da democratização da mídia.
Elaborou publicações e tem feito palestras sobre a imagem da mulher na mídia e sua influência
sobre o imaginário, a naturalização da violência, a imposição de modelos e valores. Participou
do TVER; Campanha pela Ética na TV; Observatório da Mulher; 1ª Conferência Municipal,
Estadual e Nacional de Comunicação; seminários Mulher e Mídia; organização do seminário
nacional “O controle social da Imagem da Mulher na mídia”; Rede Mulher e Mídia, da qual é
hoje representante no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. É autora de A Imagem da
Mulher na Mídia – Controle Social Comparado e Beleza Impossível - Mulher, mídia e consumo".
Desde 1974 defende as causas e direitos das mulheres. Participou do movimento por creche
USP; congressos de mulheres trabalhadoras; organização dos congressos da mulher paulista;
Movimento de Luta por Creches SP; Jornal Nós Mulheres; fundação do SOS Mulher –1980;
debates e organização de grupos de reflexão e ação pelo país, discutindo direitos sexuais e
reprodutivos, sexualidade, violência de gênero, educação, trabalho noturno feminino, condições
de trabalho (salário diferenciado, nichos de informalidade, dupla jornada de trabalho); formação
de PLPs. Hoje foca a transversalidade da questão de gênero – demandas e participação das
mulheres nas questões de meio ambiente, saúde, transporte, trabalho, igualdade de
oportunidades.
11/03 - Embarque São Paulo/Rio de Janeiro - 10hs
11/03 - Ministração da Palestra de 13h30 às 18h
11/03 - Retorno à São Paulo

0442/2015

PEDRO RAFAEL
VILELA FERREIRA

Empregado

Participar do Fórum Mundial de Mídia Livre (FMML) e do Fórum Social Mundial (FSM). como
convidado do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), Obs: O Fórum
Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) custeará todas as despesas
relacionadas a passagem aérea no trecho Brasília/Túnis/Brasília e hospedagem com
alimentação, cabendo a EBC o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das diárias 20/03/2015
correspondentes ao período de afastamento, conforme preceitua a Norma de Viagens
NOR/EBC-201 em vigor, assegurados ao empregado o vencimento ou salário e demais
vantagens de cargo, função ou emprego.

-

O programa Ver TV convidou o Procurador Regional da República/RS, Dr. Paulo Gilberto Cogo
Leivas, para participar da gravação de episódio sobre a Propaganda televisiva de Bebidas
Alcoólicas, gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 18 de março (quartafeira) das 17h às 18h30.
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da publicidade de bebidas alcoólicas na
televisão: a nova norma de restrição a propagandas de cerveja, para proteção de crianças e
adolescentes.

0443/2015

Paulo Gilberto
Cogo Leivas

Convidado

Paulo Gilberto Cogo Leivas é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1993), Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (2002) e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2009). É Professor do Curso de Mestrado em Direitos Humanos da UNIRITTER/Porto Alegre,
onde leciona a disciplina de Teoria dos Direitos Humanos. É Professor de Ética e Direito da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), onde leciona disciplina
de Direitos Humanos e Saúde, Bioética e Direito Sanitário. É membro do Ministério Público
Federal, em que exerce o cargo de Procurador Regional da República, com atuação na 4ª
Região.´Desenvolve pesquisas sobre direitos humanos, direitos fundamentais, direitos
fundamentais sociais, direito à saúde e direitos sexuais. É autor do livro "Teoria dos Direitos
Fundamentais Sociais", publicado pela Livraria do Advogado, entre outras publicações. É
coordenador do Núcleo de Apoio Operacional (NAOP) da 4ª Região da Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão (PFDC) e membro do Grupo de Trabalho Educação Indígena.
De fato, o convidado contribuiu muito para o debate, pois foi responsável por uma ação civil
pública movida com intuito de estender a legislação das bebidas destiladas às cervejas. Essa
ação judicial obteve uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal, por unanimidade,
determinando à ANVISA e à União Federal que adotem medidas para fins de restrição da
publicidade de bebidas alcoólicas em todo o país.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
O convidado realizou a viagem com sucesso e sua participação foi bastante importante no
debate proposto pelo Ver TV.

ISABELA DE
0444/2015 CASTRO ROCHA
V DE AZEVEDO

0445/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

MARCELO
0446/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

Empregado

Empregado

Ordem de Serviço SECOM n° 210
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que
foi realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Repórter: Isabela Azevedo; Repórter Cinematográfico: Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas; Auxiliar: Marcelo Vasconcelos.
Relatório:
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Carlos França e o auxiliar
Marcelo Vasconcellos partiu de Brasília em direção a Belo Horizonte às 10h25 do dia 12/04. No
dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde se dedicou à
cobertura do balanço da campanha Justiça pela Paz em Casa. O evento contou com a
presença do vice-presidente Michel Temer. A equipe foi embora em 14/03 às 8h. A chegada à
Brasília se deu por volta das 10h.

Ordem de Serviço SECOM n° 210
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que
foi realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Repórter: Isabela Azevedo; Repórter Cinematográfico: Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas; Auxiliar: Marcelo Vasconcelos.
Relatório:
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Carlos França e o auxiliar
Marcelo Vasconcellos partiu de Brasília em direção a Belo Horizonte às 10h25 do dia 12/04. No
dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde se dedicou à
cobertura do balanço da campanha Justiça pela Paz em Casa. O evento contou com a
presença do vice-presidente Michel Temer. A equipe foi embora em 14/03 às 8h. A chegada à
Brasília se deu por volta das 10h.

Ordem de Serviço SECOM n° 210
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento da Campanha Justiça pela Paz, que
foi realizada no dia 13/03/15, às 10h00, na cidade de Belo Horizonte (BH).
Equipe: Repórter: Isabela Azevedo; Repórter Cinematográfico: Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas; Auxiliar: Marcelo Vasconcelos.
Relatório:
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o cinegrafista Carlos França e o auxiliar
Marcelo Vasconcellos partiu de Brasília em direção a Belo Horizonte às 10h25 do dia 12/04. No
dia seguinte, a equipe se dirigiu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde se dedicou à
cobertura do balanço da campanha Justiça pela Paz em Casa. O evento contou com a
presença do vice-presidente Michel Temer. A equipe foi embora em 14/03 às 8h. A chegada à
Brasília se deu por volta das 10h.
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0447/2015

Viajante

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou a cobertura jornalística sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices.
2) A equipe entrevistou moradores sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices. A cidade de Rio Claro de pouco mais de 170 mil habitantes já
registrou este ano mais de 2300 casos da doença. Para atender os pacientes com sintomas da
dengue que já não conseguem ser atendidos pelos hospitais e postos de saúde da cidade,
devido à grande demanda, começou a funcionar na cidade uma espécie de hospital de
campanha. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter São Paulo e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe formada pela repórter Priscila E Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio M T Araujo.
Relatório do viajante:
Saímos de São Paulo às 5h da manhã. Chegamos em Rio Claro por volta de 7h30. Fomos ao
hospital de campanha montado pela secretaria municipal de saúde, onde está sendo feito o
atendimento de pacientes com suspeita de dengue. Gravamos um boletim e imagens que
foram exibidos no Repórter Brasil Tarde do dia, e imagens exibidas ao meio dia e meia do
mesmo dia no Repórter São Paulo. Gravamos entrevistas com o secretário municipal de saúde
e com pacientes; mais uma passagem. Na sequência, acompanhamos o trabalho da equipe da
vigilância sanitária na aplicação de veneno nas casas. Gravamos entrevistas com moradores.
Voltamos para São Paulo por volta das 11h da manhã, chegamos por volta de 13h30. A
reportagem foi ao ar no Repórter Brasil Noite do mesmo dia.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/03/2015

12/03/2015

DIJOR

10/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

DIGER

10/03/2015

12/03/2015

12/03/2015

DIJOR

10/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

DIGER

10/03/2015

12/03/2015

12/03/2015

DIJOR

10/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

DICOP

10/03/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

-

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

88,50

-

287,30

190,00

88,50

-

239,70

190,00

88,50

-

481,65

190,00

6.626.973,22

88,50

Realizou reuniões no sentido de viabilizar a participação da EBC nos Jogos Mundiais Indígenas.

0448/2015

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Empregado

Relatório do Viajante:
Reuniões sobre os Jogos Mundiais Indígenas:
- Reunião com o Secretário Hector Valente da Secretaria Municipal dos Jogos Indígenas para
apresentação da proposta de participação da EBC no evento;
- Visita técnica ao local onde será montada a estrutura dos Jogos;
- Reunião com a Presidenta Valéria Kurovski da REDESAT - TVE Tocantins para tratar da
parceria com a EBC na cobertura dos Jogos;
- Visita técnica às instalações da TVE Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins

1.752,55

2.229,85

1) Realizou a cobertura jornalística sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices.
2) A equipe entrevistou moradores sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices. A cidade de Rio Claro de pouco mais de 170 mil habitantes já
registrou este ano mais de 2300 casos da doença. Para atender os pacientes com sintomas da
dengue que já não conseguem ser atendidos pelos hospitais e postos de saúde da cidade,
devido à grande demanda, começou a funcionar na cidade uma espécie de hospital de
campanha. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter São Paulo e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe formada pela repórter Priscila E Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio M T Araujo.

0449/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos da tv por volta das 5h15 da manhã do dia 12/03/2015 com destino a cidade de Rio
Claro para gravar um vt sobre a epidemia de dengue que acontece na cidade.
Chegamos em Rio claro as 7h30 da manhã, tomamos café e fomos para o Hospital de
campanha, montado especialmente para atender as vitimas da doença. Fizemos algumas
sonoras, passagem e gravamos pelo celular para o repórter São Paulo.Também gravamos
com o secretario de saúde e em seguida, nos dirigimos para a prefeitura, para acompanhar a
equipe de combate a dengue, onde fizeram a detetizacão de um ferro velho onde havia
criadouros do mosquito. As atividades foram encerradas por volta das 12h00 , almoçamos e
seguimos para São Paulo, onde chegamos as 14h30.
.

-

88,50

Realizou reuniões no sentido de viabilizar a participação da EBC nos Jogos Mundiais Indígenas.

JOÃO DE
0450/2015 CARVALHO
MONTEIRO

0451/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Reuniões sobre os Jogos Mundiais Indígenas:
- Reunião com o Secretário Hector Valente da Secretaria Municipal dos Jogos Indígenas para
apresentação da proposta de participação da EBC no evento;
- Visita técnica ao local onde será montada a estrutura dos Jogos;
- Reunião com a Presidenta Valéria Kurovski da REDESAT - TVE Tocantins para tratar da
parceria com a EBC na cobertura dos Jogos;
- Visita técnica às instalações da TVE Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins

1) Realizou a cobertura jornalística sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices.
2) A equipe entrevistou moradores sobre a epidemia de dengue no interior de São Paulo que
tem atingido altos índices. A cidade de Rio Claro de pouco mais de 170 mil habitantes já
registrou este ano mais de 2300 casos da doença. Para atender os pacientes com sintomas da
dengue que já não conseguem ser atendidos pelos hospitais e postos de saúde da cidade,
devido à grande demanda, começou a funcionar na cidade uma espécie de hospital de
campanha. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter São Paulo e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe formada pela repórter Priscila E Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio M T Araujo.
Relatório do viajante:
No dia 12/03, cheguei à TV às 05h00 e na redação encontrei João Marcos Barbosa, repórter
cinematográfico e Priscila Kerche, repórter. Com o carro carregado, deixamos a TV às 05:h15 e
chegamos em Rio Claro às 07h30. Lá, tomamos café da manhã e seguimos para a tenda
provisória montada para atender pacientes com suspeita ou já diagnosticados com dengue. Um
surto da doença atingiu a cidade do interior paulista, sendo que o número de casos nos três
primeiros meses de 2015 já supera o total em 2014. Filmamos os pacientes na triagem, no
atendimento e recebendo soro. Gravamos sonora com o secretário de saúde do município e
com alguns pacientes. Depois nos encontramos com uma equipe de agentes sanitários que nos
conduziu à um ferro-velho, onde gravamos um agente dedetizando possíveis focos de
proliferação da doença. Em seguida, gravamos com a cabeleireira cujo salão situa-se em frente
ao ferro-velho e que somente este ano já contraiu a doença duas vezes (inclusive, está
atualmente infectada, assim como o marido; o filho está sob suspeita.) Encerradas as
atividades, paramos para almoçar no retorno e chegamos à TV em São Paulo às 14h30.

1.752,55

-

2.182,25

88,50

Acompanhou o Diretor de Conteúdo e Programação em visita de apresentação à equipe da
EBC sediada no Rio de Janeiro, a saber:

0452/2015

ANA CRISTINA
VIANA DE MELO

Empregado

Agenda cumprida:
17/03
- Com a Diretora de Produção, Myrian Porto e a Chefe de Gabinete da DIPRO, Carolina
Teixeira, para alinhamento de procedimentos e interfaces das duas diretorias.
- Conhecimento das dependências e da equipe da DIPRO no Rio de Janeiro.
Reunião com a Gerência Executiva de Rádios e conhecimento das dependências e da equipe
da Gerência Executiva das Rádios.
- Reunião com os Gerentes de Licenciamentos Nacionais e Internacionais e equipes - Novas
atribuições em razão do redesenho institucional e alinhamento dos procedimentos entre a
equipe e a Diretoria.

1.095,65

Dia 18/03
- Reunião com a Superintendência Sudeste I e visitas aos estúdios, programação e
Engenharia.
- Reunião com o Gerente de Documentação e Pesquisa, sua equipe e dependências do Acervo
da EBC.
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1.767,30

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/03/2015

18/03/2015

DICOP

17/03/2015

18/03/2015

16/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/03/2015

1.180,56

481,65

190,00

1.852,21

DIJOR

10/03/2015

1.060,66

267,90

190,00

1.518,56

17/03/2015

DIGER

11/03/2015

763,45

401,85

190,00

1.355,30

18/03/2015

20/03/2015

DIGER

11/03/2015

1.750,20

336,30

190,00

2.276,50

17/03/2015

18/03/2015

DIGER

11/03/2015

1.752,51

287,30

190,00

2.229,81

O Diretor de Conteúdo e Programação se apresentou à equipe da EBC do Rio de Janeiro, de
acordo com a seguinte agenda - dias 17 e 18/03

0453/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 17/03
- Reunião com a Diretora de Produção, Myrian Porto e a Chefe de Gabinete, Carolina Teixeira,
para alinhamento de procedimentos e interfaces das duas diretorias.
- Conhecimento das dependências e da equipe da Diretoria de Produção no Rio de Janeiro.
- Reunião com a Gerência Executiva de Rádios e conhecimento das dependências e da
equipe.
- Reunião com os Gerentes de Licenciamentos Nacionais e Internacionais e equipes - Novas
atribuições em razão do redesenho institucional e alinhamento dos procedimentos entre a
equipe e a Diretoria
Dia 18/03
- Reunião com a Superintendência Sudeste I e visitas aos estúdios, programação e Engenharia.
- Reunião com o Gerente de Documentação e Pesquisa, sua equipe e dependências do Acervo
da EBC.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o cientista político, jornalista e professor Bernardo Kucinski. Ele analisou os
desdobramentos das manifestações que marcaram a última semana no país, desde o dia 13
de março, quando movimentos como CUT, UNE e MST foram às ruas em defesa da Petrobrás
e do governo, apesar das críticas contra o ajuste fiscal.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior que retornou no dia seguinte em função
do horário de término do programa.

FLORESTAN
0454/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
O jornalista Florestan Fernandes Júnior, esteve em Brasília no dia 17/03/15.
Entrevistou o cientista político, jornalista e professor Bernardo Kucinski. Ele analisou os
desdobramentos das manifestações que marcaram a última semana no país, desde o dia 13
de março, quando movimentos como CUT, UNE e MST foram às ruas em defesa da Petrobrás
e do governo, apesar das críticas contra o ajuste fiscal. Falou também sobre o último dia 15 de
março quando milhares de pessoas fizeram protestos em várias cidades do país, pedindo o fim
da corrupção e a saída da presidente.

O empregado foi ao Rio de Janeiro, a pedido da Superintendente Regional, Sra. Joice Pacheco,
e acompanhou pessoalmente o trabalho da Prestadora de Serviços de Manutenção
Predial,Grupo GB, sobre a CRISE DO AR CONDICIONADO nos dias 16 e 17 de março de
2015, cumprindo a seguinte agenda:

0455/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local : Instalações da EBC na Av. Gomes Freire e na R. da Relação
dia 16/03/2015
7h50 - embarque no voo Gol 2002 - Guarulhos GRU
9h00 - chegada ao Santos Dumont - SDU
9h30 - reunião com Joice, Xaxá, Eng. Renato, percorrendo o sistema de ar condicionado com o
oficial João Vitor, encarregado da GB
11h00 - participação em reunião por videoconferência com o Eng. Bicudo
12h00 - reunião com os Eng.s Renato e Luiz Cesar sobre Itaóca
14h00 - reunião com Joice, Xaxá e Eng. Renato sobre o sistema de ar condicionado e Itaóca
16h30 - acompanhei os trabalhos dos técnicos da GB na recuperação das vazões de ar frio nas
salas técnicas e ambientes e trabalho, ainda com parte dos compressores em recuperação
dia 17/03/2015
9h00 - reunião com o Xaxá e os Eng. Luiz Cesar e Wagner verificando os fluxos de ar frio nas
salas técnicas decorrentes do funcionamento continuado dos mesmos compressores do dia
anterior.
11h00 - reunião com os Eng.s Renato, Luiz Cesar e Wagner sobre linhas de procedimentos e
alternativas de back-up de condicionamento das salas técnicas e seus ranges de temperatura
14h30 - reunião com Bruno Rasga e o pessoal todo do 5º andar sobre as condições estruturais
do 5º e 6º andares e o mezanino em pórticos metálicos que agora suporta parte do acervo das
Rádios
15h30 - reunião de estudo das opções de back-up de ar condicionado para os Estúdios das
Rádios, com o Eng. Renato
18h30 - embarque no voo Gol 1713 - SDU para GRU

Acompanhamento da utilização e treinamento do novo equipamento
(caracteres) para jornais e programas da TV BRASIL no RJ.

MORPHO ORAD

Dia 18 quarta-feira:
Informo que desembarquei em Brasília às 11:20 da manhã, dei entrada no Hotel Phenícia Bittar
às 12:15 e logo me dirigi a EBC, chegando no estúdio às 12:33 e com isso não foi possível
acompanhar o Repórter Brasil, porém acompanhei o Repórter local ao vivo.
Fui apresentado pelo coordenador Iron cel: 61 9972-0104 aos colegas operadores de GC.
Thaís e Chiaro, e os mesmos já de imediato me apresentaram o equipamento Orad Morpho, e
passaram alguns conhecimentos de pronto, e depois fui almoçar.
Retornando às 18:00 e aguardando a chegada do GC. da noite Mozaniel, este por sua vez só
com 3 meses de EBC nada pode me passar, pelo pouco tempo de conhecimento do
equipamento, porém acompanhei o jornal R.B edição noite.

LEANDRO
0456/2015 MAGALHAES
SOARES

Empregado

Dia 19 quinta-feira:
Pela manhã cheguei às 10:00 e acompanhei a digitação dos créditos do R.B. e a forma de
trabalho usada pelos operadores de GC., tirei algumas dúvidas, e outras não foram possíveis
como a de inserir o cronômetro, com os nomes dos times e os placares, para quando for
necessário usarmos nos futuros produtos como o Brasileirão série C e Vôlei enfim.
Procuramos algumas pessoas que poderiam ajudar na solução do problema, e essas mesmas
pessoas indicaram um rapaz da arte gráfica chamado Mário, porém o mesmo se encontrava de
férias e não foi possível encontra-lo.
Fui almoçar e retornei a noite para acompanhar o R.B. edição noite.

Dia 20 sexta-feira:
Acompanhei novamente as digitações do R.B e tornei a tirar novas dúvidas que surgiram e
depois fui almoçar,retornei ao hotel e fechei a conta as 15:15 e me dirigi para o aeroporto para
o embarque de volta para o Rio de Janeiro

Dia: 17/03
10h13 - Saída de Brasília, chegando em Palmas às 11h21;
14h30 - Reunião com o Secretário Municipal dos Jogos Indigenas, Sr. Hector Valente, para
discutir sobre o projeto dos Jogos Indígenas;
16h30 - A equipe de infraestrutura da Secretária Municipal dos Jogos Indígenas, a pedido do
Senhor Hector Valente, nos acompanhou na visita técnica ao local onde serão realizados os
Jogos Mundiais Indígenas;

EDUARDO DE
0460/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia 18/03
9h00 - Encontro com a Diretoria da REDE SAT, emissoras de Rádio e TV parceiras da EBC
em Tocantins e pertencentes ao Goveno do Estado;
14h00 - Visita a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Estadual do Tocantins para
conhecer a estrutura e buscar apoio, bem como parceria logística ao nosso projeto de
cobertura dos jogos;
15h00 - Reunião com uma Produtora próxima ao evento onde será o lugar perfeito para a base
operacional da EBC. Visitamos as instalações e aprovamos a localização e estrutura
operacional e, ficando o Secretário dos Jogos encarregado de viabilizar o uso do local .
18h00 - Embarque para Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/03/2015

19/03/2015

DIGER

11/03/2015

17/03/2015

18/03/2015

DIGER

11/03/2015

13/03/2015

14/03/2015

DIGER

13/03/2015

14/03/2015

16/03/2015

17/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.775,67

802,75

190,00

2.768,42

-

239,70

190,00

429,70

11/03/2015

841,56

380,70

95,00

1.317,26

DIGER

11/03/2015

841,56

318,60

95,00

1.255,16

DIJOR

11/03/2015

-

177,00

-

Ida à Brasília no dia 17 de março de 2015, para participar de reuniões a serem agendadas com
o Sr. Clóvis Curado (DIAFI), O Sr. Asdrúbal Figueiró (DICOP) e a Sra. Nara Vieira Bucar, no dia
18 de março, com início, pela manhã. No dia 19 irá participar do Comitê de Rede, e também
de uma reunião com membros da ABEPEC (Associação Brasileira das Emissoras Públicas,
Educativas e Culturais) a ser realizado na sede da EBC local.
Retorno à São Paulo, no final do dia.

MARCO ANTONIO
0461/2015 TAVARES
COELHO FILHO

JOSÉ DE
0462/2015 ARIMATÉIA
ARAÚJO

WENDER
0464/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

0465/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 17 de março de 2015, ida à Brasília, onde no dia 18 pela manhã participou de reuniões
com o Sr. Clóvis Curado (DIAFI) e também com o Sr. Américo Martins (DIGER). No período da
tarde participou de uma reunião com a Sra. Nara Vieira Bucar (Assessora / DIGER).
No dia 19 de março, participou do Comitê de Rede, realizado na EBC/DF.
Retornou à São Paulo, no final do dia.

Saímos de Brasília no Voo marcado, chegando a Palmas-To nos dirigimos a Pousada
Girassol, onde ficamos hospedados. Fizemos o check in e em seguida fomos almoçar.
- Na parte da tarde às 14:30, tivemos um encontro com o Secretario Municipal dos Jogos
Indigenas, Sr. Hector Valente que logo depois - 16:30, colocou sua equipe de infraestrutura a
nossa disposição para fazer uma visita técnica ao local onde serão realizados os jogos. Após
as 18 horas retornamos ao hotel e mais trade fomos jantar.
- No dia seguinte, 18/03, pela manhã, tivemos encontro com a diretoria da REDE SAT,
emissoras de Rádio e TV parceiras da EBC em Tocantins e pertencentes ao Governo do
Estado.
- Após o almoço fomos visitar a Pró-Reitoria de Administração da Universidade estadual do
Tocantins para conhecer a sua estrutura e buscar apoio e parceria logisticos ao nosso projeto
de cobertura dos jogos.
- Para finalizar nossa ida a Palmas, às 15:00 tivemos uma reunião em uma Produtora próxima
ao evento onde seria o lugar perfeito para nossa base operacional. Visitamos as instalações e
aprovamos por sua localização e estrutura técnico/operacional, sendo que o Secretario dos
Jogos ficou encarregado de viabilizar o uso do local e em seguida nos dirigimos ao Aeroporto,
retornando a Brasíla, onde chegamos por volta das 19:15.

Dia 13/03 – Chegada em Belo Horizonte às 12h e à estação da EBC na Serra do Curral às
13h30. Primeiramente, verificou-se que o sinal estava fora do ar. Após análise da situação
percebeu-se que o transmissor estava com alarme na pressão do sistema de refrigeração. Foi
feita a colocação de água no sistema do transmissor, mas mesmo assim o alarme
permaneceu. Em uma segunda análise verificou-se que as bombas que fazem a circulação da
água não estavam operando, foi feita a reprogramação da central de controle elétrico do
sistema de refrigeração e com isso o transmissor voltou a operar normalmente. O trabalho do
dia foi encerrado por volta das 17h30.
Dia 14/03 – Chegada à estação da EBC às 9h30. Foi realizada uma verificação completa dos
equipamentos da estação, onde constatou-se que o funcionamento da estação estava normal.
Observou-se que parte dos equipamentos fornecidos e fabricados pela Screen Service não
estava com funcionamento normal, mas isto não está comprometendo o funcionamento da
estação. O trabalho na estação foi encerrado às 11h.
Chegada à Brasília por volta das 14h30.

Dia 13/03 – Chegada em Belo Horizonte às 12h e à estação da EBC na Serra do Curral às
13h30. Primeiramente, verificou-se que o sinal estava fora do ar. Após análise da situação
percebeu-se que o transmissor estava com alarme na pressão do sistema de refrigeração. Foi
feita a colocação de água no sistema do transmissor, mas mesmo assim o alarme
permaneceu. Em uma segunda análise verificou-se que as bombas que fazem a circulação da
água não estavam operando, foi feita a reprogramação da central de controle elétrico do
sistema de refrigeração e com isso o transmissor voltou a operar normalmente. O trabalho do
dia foi encerrado por volta das 17h30.
Dia 14/03 – Chegada à estação da EBC às 9h30. Foi realizada uma verificação completa dos
equipamentos da estação, onde constatou-se que o funcionamento da estação estava normal.
Observou-se que parte dos equipamentos fornecidos e fabricados pela Screen Service não
estava com funcionamento normal, mas isto não está comprometendo o funcionamento da
estação. O trabalho na estação foi encerrado às 11h.
Chegada à Brasília por volta das 14h30.

1 – A equipe da TV Brasil/RJ produziu material jornalístico para o Repórter Brasil sobre a
pesquisa genética desenvolvida pela Embrapa para o cultivo de sementes agrícolas resistentes
à escassez hídrica e às temperaturas elevadas. Também, realizou matéria sobre o seminário
“Circuito Abit/Texbrasil – Competitividade e Internacionalização.
2 – Fez uma reportagem especial sobre a pesquisa genética da EMBRAPA voltada para o
desenvolvimento de culturas como feijão, café e milho mais resistentes à escassez hídrica e às
temperaturas elevadas. O estudo pretende utilizar genes que estão sendo identificados em
plantas típicas de regiões secas e quentes (cerrado e caatinga), como a seriguela e o
umbuzeiro. Embora obviamente essa iniciativa não solucione o problema da seca que evidenciase, ela pode colaborar para futuramente se reduzir o gasto de água no campo.
Acompanhou, também, o seminário “Circuito Abit/Texbrasil” – Competitividade e
Internacionalização, que tem como objetivo informar aos empresários sobre o panorama e
perspectivas do setor têxtil. Nova Friburgo é o maior polo de moda intima do Brasil,
responsável por 31 mil empregos diretos e abriga 640 empresas do setor têxtil e de confecção.

PAULA OTTONI
0466/2015
VIEIRA NAVES

Empregado

RELATÓRIO:
A equipe é composta por:
Repórter – Paula Ottoni Vieira Naves;
Repórter cinematográfico – Luís Ronaldo Gomes de Araújo
Auxiliar – Adaroan da Silva Barros
Realizou viagem:
Data: 16/03 a 17/03
Local: Nova Friburgo
16/03/2015
05h - Saída da TV Brasil
08h - chegada à Fazenda Parada Fluminense
08h15 às 11h - imagens da fazenda, sonora, passagem
11h30 às 13h30 - imagens em outra fazenda, plantação de milho, passagem 2
13h30 às 14h30 - almoço
14h30 - check-in no hotel
16h - saída do hotel
16h às 18h30 - pauta seminário ABIT, imagens, sonoras.
19h - retorno ao hotel e jantar.
17/03/2015
08h - saída do hotel
9h às 11h30 - pauta na confecção Lucitex, imagens, sonora, passagem;
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177,00

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

16/03/2015

17/03/2015

DIJOR

11/03/2015

-

177,00

-

177,00

16/03/2015

17/03/2015

DIJOR

11/03/2015

-

177,00

-

177,00

18/03/2015

19/03/2015

DIPRE

12/03/2015

3.423,24

401,85

190,00

4.015,09

22/03/2015

26/03/2015

DIAFI

12/03/2015

1.003,07

501,50

190,00

1.694,57

18/03/2015

19/03/2015

DIGER

12/03/2015

317,25

-

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 – A equipe da TV Brasil/RJ produziu material jornalístico para o Repórter Brasil sobre a
pesquisa genética desenvolvida pela Embrapa para o cultivo de sementes agrícolas resistentes
à escassez hídrica e às temperaturas elevadas. Também, realizou matéria sobre o seminário
“Circuito Abit/Texbrasil – Competitividade e Internacionalização.
2 – Fez uma reportagem especial sobre a pesquisa genética da EMBRAPA voltada para o
desenvolvimento de culturas como feijão, café e milho mais resistentes à escassez hídrica e às
temperaturas elevadas. O estudo pretende utilizar genes que estão sendo identificados em
plantas típicas de regiões secas e quentes (cerrado e caatinga), como a seriguela e o
umbuzeiro. Embora obviamente essa iniciativa não solucione o problema da seca que evidenciase, ela pode colaborar para futuramente se reduzir o gasto de água no campo.
Acompanhou, também, o seminário “Circuito Abit/Texbrasil” – Competitividade e
Internacionalização, que tem como objetivo informar aos empresários sobre o panorama e
perspectivas do setor têxtil. Nova Friburgo é o maior polo de moda intima do Brasil,
responsável por 31 mil empregos diretos e abriga 640 empresas do setor têxtil e de confecção.
RELATÓRIO:

LUÍS RONALDO
0467/2015 GOMES DE
ARAUJO

Empregado

A equipe é composta por:
Repórter – Paula Ottoni Vieira Naves;
Repórter cinematográfico – Luís Ronaldo Gomes de Araújo
Auxiliar – Adaroan da Silva Barros
Realizou viagem:
Data: 16/03 a 17/03
Local: Nova Friburgo
16/03/2015
05h - Saída da TV Brasil
08h - chegada à Fazenda Parada Fluminense
08h15 às 11h - imagens da fazenda, sonora, passagem
11h30 às 13h30 - imagens em outra fazenda, plantação de milho, passagem 2
13h30 às 14h30 - almoço
14h30 - check-in no hotel
16h - saída do hotel
16h às 18h30 - pauta seminário ABIT, imagens, sonoras.
19h - retorno ao hotel e jantar.
17/03/2015
08h - saída do hotel
1 – A equipe da TV Brasil/RJ produziu material jornalístico para o Repórter Brasil sobre a
pesquisa genética desenvolvida pela Embrapa para o cultivo de sementes agrícolas resistentes
à escassez hídrica e às temperaturas elevadas. Também, realizou matéria sobre o seminário
“Circuito Abit/Texbrasil – Competitividade e Internacionalização.
2 – Fez uma reportagem especial sobre a pesquisa genética da EMBRAPA voltada para o
desenvolvimento de culturas como feijão, café e milho mais resistentes à escassez hídrica e às
temperaturas elevadas. O estudo pretende utilizar genes que estão sendo identificados em
plantas típicas de regiões secas e quentes (cerrado e caatinga), como a seriguela e o
umbuzeiro. Embora obviamente essa iniciativa não solucione o problema da seca que evidenciase, ela pode colaborar para futuramente se reduzir o gasto de água no campo.
Acompanhou, também, o seminário “Circuito Abit/Texbrasil” – Competitividade e
Internacionalização, que tem como objetivo informar aos empresários sobre o panorama e
perspectivas do setor têxtil. Nova Friburgo é o maior polo de moda intima do Brasil,
responsável por 31 mil empregos diretos e abriga 640 empresas do setor têxtil e de confecção.
RELATÓRIO:

ADAROAN DA
0468/2015
SILVA BARROS

Empregado

A equipe é composta por:
Repórter – Paula Ottoni Vieira Naves;
Repórter cinematográfico – Luís Ronaldo Gomes de Araújo
Auxiliar – Adaroan da Silva Barros
Realizou viagem:
Data: 16/03 a 17/03
Local: Nova Friburgo
16/03/2015
05h - Saída da TV Brasil
08h - chegada à Fazenda Parada Fluminense
08h15 às 11h - imagens da fazenda, sonora, passagem
11h30 às 13h30 - imagens em outra fazenda, plantação de milho, passagem 2
13h30 às 14h30 - almoço
14h30 - check-in no hotel
16h - saída do hotel
16h às 18h30 - pauta seminário ABIT, imagens, sonoras.
19h - retorno ao hotel e jantar.

LUIS HENRIQUE
0469/2015 MARTINS DOS
ANJOS

17/03/2015
08h - saída do hotel
18/03/2015
05:52 - Embarque para Brasília.
Reunião com a Consultoria jurídica do MEC e CGU/AGU em Brasília para tratar das
pendências da ACERP/MEC e o novo contrato de gestão.
Empregado

19/03/2015
Despachos na Assessoria da Presidência, na PROJU, DISER e com o Chefe da Auditoria Rogério Rabelo.
20:44 - Embarque para Porto Alegre
O empregado participou do Seminário Nacional sobre Obras e Serviços de Engenharia - do
Planejamento da Licitação até a Fiscalização do Contrato, que foi realizado em Maceió/AL, nos
dias 23 a 25/03/2015;

OLDESIRIO
0471/2015 LEMOS DE
CASTRO

WENDER
0473/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Empregado

- O Seminário tinha como objetivo aperfeiçoar o conhecimento no âmbito das licitações, uma
vez que tais empregados estão lotados na Coordenação de Licitações, área responsável pela
elaboração de editais e condução de todas as licitações levadas a efeito pela EBC, inclusive as
relativas à contratação de obras e serviços de engenharia;
- Além disso, essa capacitação fez-se necessária para que a Coordenação de Licitações
possa, por meio de seus técnicos, ter conhecimento especializado e específico sobre as fases
e etapas das contratações de obras e serviços de engenharia, com instrução suficiente para
solucionar polêmicas e dificuldades para a condução segura das licitações, bem como absorver
as orientações e determinações do Tribunal de Contas da União com enfoque no entendimento
do controle externo;
- Ressalto que no que diz respeito à oportunidade de treinar o técnico no 1º semestre do
exercício, visto que após o mês de julho/2015 não há condições de liberação de profissionais
para esse fim, em virtude da necessidade de cumprimento das priorizações estabelecidas pela
Diretoria da EBC com perspectiva de publicações de licitações em maior volume;
- Seminário previsto no Planejamento Anual de Capacitação por Competência - PACC;
- A viagem teve início no dia 22/03 (domingo), para que houvesse tempo hábil, uma vez que o
seminário inicia-se às 7h30 do dia 23/03/2015.
OBS: O empregado retornou no dia 26/03/15, pela manhã por não haver voo disponíveis no dia
25/03/15.

18/03 – Saída de Brasília/DF às 8h30 e chegada em Uberlândia às 15h.
Ao verificar os equipamentos da EBC em Uberlândia/MG, constatei que diversos equipamentos
da estação estavam queimados, segundo o técnico responsável pelo site, os mesmos foram
danificados devido à ocorrência de uma forte tempestade com raio. Foram danificados: dois
receptores de satélite, o LNB da parabólica, o modulador do transmissor, um excitador, os
distribuidores de áudio e vídeo. Fiz a troca do LNB e instalei um receptor de satélite novo, com
isso repurei a recepção de satélite. Depois troquei a fonte de alimentação do modulador
queimado e ativei o segundo excitador do transmissor. Foi necessário substituir o disjuntor de
entrada do transmissor pois o mesmo armava e logo que se ligava o sistema ele desarmava.
Assim, recuperei o sinal da estação com potencia reduzida para 500W. O trabalho se encerrou
às 20h.
19/03 – Cheguei a estação às 9h, constatei que o sistema estava estável e com a operação
como havia sido deixada na noite anterior. Recolhi os equipamentos defeituosos. Saiu-se de
Uberlândia/MG às 13h. Chegou-se em Brasília/DF por volta das 19h.
IMPORTANTE: Os equipamentos defeituosos foram encaminhados para a STB para que seja
realizada sua manutenção por tratar-se de equipamentos em período de garantia.
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317,25

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/03/2015

16/03/2015

DIJOR

15/03/2015

16/03/2015

15/03/2015

15/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/03/2015

1.390,56

267,90

-

1.658,46

DIJOR

12/03/2015

1.390,56

267,90

-

1.658,46

16/03/2015

DIJOR

12/03/2015

1.390,56

224,20

-

1.614,76

16/03/2015

DIJOR

12/03/2015

1.390,56

224,20

-

1.614,76

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

SERGIO
0474/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a apresentação e auxiliei no fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

PAULO ROBERTO
0475/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, realizei produção de texto, gravação de off e comentários durante o programa No
Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

ROBERTO
0476/2015 FERNANDES
BRANDAO

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fui o responsável pela coordenação de produção do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

0477/2015

RENATA PIRES
GONDIM
BARBOSA
BATISTA

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, trabalhei auxiliando à coordenação de produção. Baixei arquivos, entrei em contato
com emissoras para obter material para o programa, realizei o sorteio do programa e conferi o
resultado da pesquisa.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/03/2015

16/03/2015

DIJOR

15/03/2015

16/03/2015

08/04/2015

08/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/03/2015

1.390,56

224,20

-

1.614,76

DIJOR

12/03/2015

1.390,56

267,90

-

1.658,46

13/04/2015

DINES

13/03/2015

2.468,34

4.427,50

95,00

6.990,84

13/04/2015

DINES

13/03/2015

2.468,34

4.427,50

95,00

6.990,84

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

MARCOS JOSÉ
0478/2015 COELHO DE
ALCANTARA

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a edição de texto, coordenação e fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro está com sérios problemas com o ar
condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 15 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
15/03 –DOMINGO

VERÔNICA DA
0479/2015 COSTA
DALCANAL

Empregado

6h30 - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
8h50 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
10h30 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
11h- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a edição de texto e a supervisão de edição de imagem para o programa No
Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
16/03 – Segunda-feira
8h30 - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h – Volta para o Rio de Janeiro
12h - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
12h30 - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR - 211
Dia 08:
Saída de Brasília para o Panamá às 7h10 e chegada às 11h, no horário local. Celulares e
cartões corporativos funcionando. Comprei um chip de dados e pegamos um translado
aeroporto/hotel. Depois de fazer cheking no hotel e almoçar partimos para pegar as credenciais
e em seguida fomos para o Centro de Convenções Atlapa, local da conferência. Foram
realizados testes de internet e identificamos que haviam poucos pontos de cabo e o wifi ficava
caindo. Geramos 3 flash para novas mídias e voltamos para o hotel as 22h.

0480/2015

0481/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

PAULO JOSE LA
SALVIA

Dia 09:
Saída hotel às 8h30 para fazer imagens da cidade e passagens do repórter Paulo La Sálvia
para o Jornalismo e para o Núcleo de Vivo. Após seguimos para Atlapa. O material produzido
pela manhã foi gerado e conferido por Brasília. Em contato com Ana Maria da SECOM ela
informou que teríamos que ir ao hotel Riu Plaza para fazer novas credenciais para o evento
fórum empresariais que seria realizado no próprio hotel, com os presidentes Obama, Dilma e
com representantes da sociedade, entre eles, Marcus Zuckcberg, fundador do facebook.
Retornamos para Atlapa para reunião com a SECOM, onde foi informado como seria a visita da
Pr. DIlma na Cúpula das Américas. Todas as informações foram repassadas para Brasília e
finalizamos os trabalhos às 21h.
Empregado
Dia 10:
Saí às 7h rumo ao hotel Riu Plaza para ver eu poderia montar minha base de trabalho onde
ocorreria o primeiro evento (Fórum Econômico). Após me dirigi ao Centro de Convenções
Atlapa. Teríamos eventos em três lugares diferentes: hotel Bristol, hotel Riu Plaza e Centro de
Convenções Atlapa. Decidir montar a base, no Centro de Convenções, onde teríamos maior
chance de gerar o matérial via internet. Às 10h sai do Atlapa para o hotel Bristol para aguardar
a chegada da presidenta. Peguei a fita com o cinegrafista oficial e voltei ao Atlapa, para gerar
via ITVRP. Sai do Atlapa e voltei ao hotel Riu Plaza para buscar a fita com passagens e
imagens do jornalismo. Retornei ao Atlapa para gerar. O dia foi bastante movimentado. A todo
instante eu tinha que me deslocar entre os três pontos: hotel Bristol, Centro de Convenções e
hotel Riu Plaza para pegar o material e gerar via ITVRP. Às 14h subimos o sinal ao vivo para o
Brasil do Fórum Econômico do Riu Plaza. No canal play out das 17h30, horário local, foi gerado
todo o material produzido até aquele momento, no Panamá: imagens da cidade, passagens do
jornalismo, stand up para núcleo de vivo, chegada da Pr. Dilma, entrevista com Marco Aurélio,
bilateral México e encontro da Pr. Dilma com o fundador do facebook. O play out das 20h30
não foi gerado nada. A cerimônia de abertura da cúpula das Américas e a Bilateral com a
Colômbia foram gerados por ITVRP. Acabei os trabalho do dia as 23h10;

Empregado

Dia 11:
ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR - 211.
A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Júlio Leal e Saulo Moretti Lamounier
saímos de Brasília às 6h40 do dia 08 de abril. Neste mesmo chegamos à Cidade do Panamá,
Panamá, às 11h00. Do aeroporto seguimos para o hotel GHL Hotel Panamá Mar Bella, onde
ficamos e hospedados e, de lá, seguimos para o Hotel La Plaitilla In para a retirada das
credenciais do evento. Na sequência fomos até o Centro de Convenções Atlapa, onde ocorreu
a Cúpula, para avaliar a estrutura do local para a cobertura da reunião. Neste dia enviamos
para a TV NBR três vídeos para a web. No dia seguinte, 09 de abril, fizemos e enviamos dois
vídeos para a web e três flashes para a programação da TV NBR, acompanhamos o ministro
das relações exteriores, Mauro Vieira, em encontros com outros chanceleres na cidade, e
participamos da reunião de imprensa com o Itamaraty. Na sexta-feira, 10 de abril,
acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff no encerramento do Fórum Empresarial das
Américas, e em encontros com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, da Colômbia, Juan
Manuel Santos e com o criador do Facebbok, Mark Zukerberg, além da abertura da Sétima
Cúpula das Américas. Também nesta sexta enviamos 4 matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil. No dia seguinte, 11 de abril, acompanhamos a presidenta Dilma na primeira seção
plenária da Cúpula, e nos encontros com o primeiro ministro da Holanda, Mark Rutte, com a
presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e com o presidente dos EUA, Barac Obama, e na
coletiva concedida para a imprensa brasileira. Fechamos duas matérias para TV NBR e Voz no
Brasil. O retorno da equipe ao Brasil ocorreu no domingo com saída da Cidade do Panamá às
15h56 e chegada em Brasília às 00h15 do dia 13/04/2015.
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2015
AV nº

0482/2015

0483/2015

Viajante

ALDO SILVA
PINTO

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR - 211
A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Júlio Leal e Saulo Moretti Lamounier
saímos de Brasília às 6h40 do dia 08 de abril. Neste mesmo chegamos à Cidade do Panamá,
Panamá, às 11h00. Do aeroporto seguimos para o hotel GHL Hotel Panamá Mar Bella, onde
ficamos e hospedados e, de lá, seguimos para o Hotel La Plaitilla In para a retirada das
credenciais do evento. Na sequência fomos até o Centro de Convenções Atlapa, onde ocorreu
a Cúpula, para avaliar a estrutura do local para a cobertura da reunião. Neste dia enviamos
para a TV NBR três vídeos para a web. No dia seguinte, 09 de abril, fizemos e enviamos dois
vídeos para a web e três flashes para a programação da TV NBR, acompanhamos o ministro
das relações exteriores, Mauro Vieira, em encontros com outros chanceleres na cidade, e
participamos da reunião de imprensa com o Itamaraty. Na sexta-feira, 10 de abril,
acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff no encerramento do Fórum Empresarial das
Américas, e em encontros com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, da Colômbia, Juan
Manuel Santos e com o criador do Facebbok, Mark Zukerberg, além da abertura da Sétima
Cúpula das Américas. Também nesta sexta enviamos 4 matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil. No dia seguinte, 11 de abril, acompanhamos a presidenta Dilma na primeira seção
plenária da Cúpula, e nos encontros com o primeiro ministro da Holanda, Mark Rutte, com a
presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e com o presidente dos EUA, Barac Obama, e na
coletiva concedida para a imprensa brasileira. Fechamos duas matérias para TV NBR e Voz no
Brasil. O retorno da equipe ao Brasil ocorreu no domingo com saída da Cidade do Panamá às
15h56 e chegada em Brasília às 00h15 do dia 13/04/2015.

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR - 211.
A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Júlio Leal e Saulo Moretti Lamounier
saímos de Brasília às 6h40 do dia 08 de abril. Neste mesmo chegamos à Cidade do Panamá,
Panamá, às 11h00. Do aeroporto seguimos para o hotel GHL Hotel Panamá Mar Bella, onde
ficamos e hospedados e, de lá, seguimos para o Hotel La Plaitilla In para a retirada das
credenciais do evento. Na sequência fomos até o Centro de Convenções Atlapa, onde ocorreu
a Cúpula, para avaliar a estrutura do local para a cobertura da reunião. Neste dia enviamos
para a TV NBR três vídeos para a web. No dia seguinte, 09 de abril, fizemos e enviamos dois
vídeos para a web e três flashes para a programação da TV NBR, acompanhamos o ministro
das relações exteriores, Mauro Vieira, em encontros com outros chanceleres na cidade, e
participamos da reunião de imprensa com o Itamaraty. Na sexta-feira, 10 de abril,
acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff no encerramento do Fórum Empresarial das
Américas, e em encontros com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, da Colômbia, Juan
Manuel Santos e com o criador do Facebbok, Mark Zukerberg, além da abertura da Sétima
Cúpula das Américas. Também nesta sexta enviamos 4 matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil. No dia seguinte, 11 de abril, acompanhamos a presidenta Dilma na primeira seção
plenária da Cúpula, e nos encontros com o primeiro ministro da Holanda, Mark Rutte, com a
presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e com o presidente dos EUA, Barac Obama, e na
coletiva concedida para a imprensa brasileira. Fechamos duas matérias para TV NBR e Voz no
Brasil. O retorno da equipe ao Brasil ocorreu no domingo com saída da Cidade do Panamá às
15h56 e chegada em Brasília às 00h15 do dia 13/04/2015.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/04/2015

13/04/2015

DINES

08/04/2015

13/04/2015

22/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

13/03/2015

2.468,34

4.427,50

95,00

6.990,84

DINES

13/03/2015

2.468,34

4.427,50

95,00

6.990,84

26/03/2015

DIAFI

13/03/2015

1.003,07

501,50

190,00

1.694,57

24/03/2015

26/03/2015

DIGEL

13/03/2015

1.085,86

560,50

190,00

1.836,36

17/03/2015

18/03/2015

DIJOR

13/03/2015

2.450,95

267,90

190,00

2.908,85

30/03/2015

31/03/2015

SECEX

16/03/2015

998,96

253,80

190,00

1.442,76

A empregada participou do Seminário Nacional sobre Obras e Serviços de Engenharia - do
Planejamento da Licitação até a Fiscalização do Contrato, a ser realizado em Maceió/AL, nos
dias 23 a 25/03/2015;

0484/2015

LIGIA ALVES DE
OLIVEIRA

Empregado

- O Seminário tevecomo objetivo aperfeiçoar o conhecimento no âmbito das licitações, uma vez
que tais empregados estão lotados na Coordenação de Licitações, área responsável pela
elaboração de editais e condução de todas as licitações levadas a efeito pela EBC, inclusive as
relativas à contratação de obras e serviços de engenharia;
- Além disso, essa capacitação fez-se necessária para que a Coordenação de Licitações
possa, por meio de seus técnicos, ter conhecimento especializado e específico sobre as fases
e etapas das contratações de obras e serviços de engenharia, com instrução suficiente para
solucionar polêmicas e dificuldades para a condução segura das licitações, bem como absorver
as orientações e determinações do Tribunal de Contas da União com enfoque no entendimento
do controle externo;
- Ressalto que no que diz respeito à oportunidade de treinar a técnica no 1º semestre do
exercício, visto que após o mês de julho/2015 não há condições de liberação de profissionais
para esse fim, em virtude da necessidade de cumprimento das priorizações estabelecidas pela
Diretoria da EBC com perspectiva de publicações de licitações em maior volume;
- Seminário previsto no Planejamento Anual de Capacitação por Competência - PACC;
- A viagem teve início no dia 22/03 (domingo), para que houvesse tempo hábil, uma vez que o
seminário inicia-se às 7h30 do dia 23/03/2015.
OBS: o retorno à Brasília foi realizado no dia 26/03/15, por não haver voos disponíveis no dia
25/03/2015.

A Gerência de Educação Corporativa promoveu, nos dias 25 e 26 de março de 2015, curso
com o Tema: Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência, como o objetivo de
capacitar e atualizar conhecimentos dos empregados que trabalham diretamente na elaboração
desses instrumentos.

MONIQUE
0486/2015 TEIXEIRA DA
SILVA

Empregado

O evento será conduzido em duas fases, a primeira ocorreu nos dias 25 e 26 de março nas
dependências da EBC em Brasília - 02 dias - período integral.
Visto que o horário de início do curso é às 8h, então a funcionária deverá chegou em Brasília
no dia 24 de março.

1 - O entrevistado do Programa Espaço Publico foi o jornalista e cientista político Bernardo
Kucinski no dia 17 de março de 2015.

Relatório de viagem:

BERNARDO
0487/2015
KUCINSKI

Convidado

O jornalista Bernando Kucinski compareceu ao programa e analisou com os apresentadores os
desdobramentos das manifestações de ruas (movimento da CUT, UNE e MST a favor do
governo e dos protestos pedindo o fim da corrupção e a saída da presidenta) que ocorreram
nos dias 13 e 15 de março de 2015 ao vivo. Retornou para o Rio de Janeiro no dia 18/03/15.

A Gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silvera, acompanhará a 5ª Reunião Extraordinária
da DIREX, no dia 30/03/2015, na Regional da EBC em São Paulo/SP.
Participou da 5ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada no dia 30/03/2015 na Regional da
EBC em São Paulo/SP.

CELIZARA
0488/2015 MIGUEL DA
SILVEIRA

Empregado

Data do Embarque: 30/03/2015
Companhia Aérea: Gol
Bilhete: QY9FHL
Saída prevista: 09h50
Chegada prevista: 11:15
Data do Retorno: 31/03/2015
Companhia Aérea: Avianca
Voo: O66172
Saída prevista: 09h00
Chegada prevista: 10h55
Os comprovantes de embarque estão em anexo
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/03/2015

25/03/2015

DIJOR

23/03/2015

25/03/2015

23/03/2015

25/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/03/2015

1.053,71

318,60

95,00

1.467,31

DIJOR

16/03/2015

1.291,09

318,60

95,00

1.704,69

DIJOR

16/03/2015

1.291,09

318,60

95,00

1.704,69

1 - O Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa "Rota da Escravidão" que
será exibido na semana da Abolição da Escravatura, em maio/15.
2- A equipe produziu material jornalístico em Salvador, cidade que é o marco para o estudo da
escravidão no Brasil. A equipe entrevistou o historiador João José Reis, referência mundial
para o estudo da história e da escravidão no século XIX, autor de diversos livros publicados
sobre o assunto.
A equipe, acompanhados de especialistas, gravou em locais que guardam a memória da
escravidão, como o Largo do Pelourinho que foi o palco de suplício dos escravos condenados
por crimes individuais ou por ter participado de revoltas e a Ladeira da Praça, local onde se deu
início a Revolta dos Malês, considerada a mais importante rebelião realizada por escravos
urbanos nas Américas.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais relacionados abaixo:
Repórter - Débora Britto;
Repórter cinematográfico - Sigmar Silva;
Auxiliar - Edivan do Nascimento.

0489/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

Relatório de viagem
Dia 23/03/15 - Segunda-feira
15h30 - Entrevista com Historiador João José Reis na Universidade Federal da Bahia
Dia 24/03/15 - Terça-feira
5h30 - Produção de imagens no mar e nascer do sol
9h30 até 13h
Gravação de imagens no Centro Histórico de Salvador
Gravação de passagem e abertura do repórter
14h até 18h
Gravação passagem e imagens dos locais por onde passou a Revolta do Malês
Imagens e entrevista personagem na Feira de São Joaquim
Imagens no Solar do Unhão (antiga casa de engenho com senzala)
Imagens por do sol
Dia 25/03/15 - Quarta-feira
8h - Entrevista com professor Luis Mott (apoio para programa sobre homofobia)
10h30 - Entrevista com professor Leandro Colling (apoio para programa sobre homofobia)
13h - imagens de pontos que foram local de tráfico negreiro
15h - Entrevista com especialista Isabel Ferreira Reis
1 - O Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa "Rota da Escravidão" que
será exibido na semana da Abolição da Escravatura, em maio/15.
2- A equipe produziu material jornalístico em Salvador, cidade que é o marco para o estudo da
escravidão no Brasil. A equipe entrevistou o historiador João José Reis, referência mundial
para o estudo da história e da escravidão no século XIX, autor de diversos livros publicados
sobre o assunto.
A equipe, acompanhados de especialistas, gravou em locais que guardam a memória da
escravidão, como o Largo do Pelourinho que foi o palco de suplício dos escravos condenados
por crimes individuais ou por ter participado de revoltas e a Ladeira da Praça, local onde se deu
início a Revolta dos Malês, considerada a mais importante rebelião realizada por escravos
urbanos nas Américas.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais relacionados abaixo:

SIGMAR
0490/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Repórter - Débora Britto;
Repórter cinematográfico - Sigmar Silva;
Auxiliar - Edivan do Nascimento.
Empregado

Relatório de viagem
Dia 23/03/15 - Segunda-feira
15h30 - Entrevista com Historiador João José Reis na Universidade Federal da Bahia
Dia 24/03/15 - Terça-feira
5h30 - Produção de imagens no mar e nascer do sol
9h30 até 13h
Gravação de imagens no Centro Histórico de Salvador
Gravação de passagem e abertura do repórter
14h até 18h
Gravação passagem e imagens dos locais por onde passou a Revolta do Malês
Imagens e entrevista personagem na Feira de São Joaquim
Imagens no Solar do Unhão (antiga casa de engenho com senzala)
Imagens por do sol
Dia 25/03/15 - Quarta-feira
8h - Entrevista com professor Luis Mott (apoio para programa sobre homofobia)
10h30 - Entrevista com professor Leandro Colling (apoio para programa sobre homofobia)
13h - imagens de pontos que foram local de tráfico negreiro
15h - Entrevista com especialista Isabel Ferreira Reis
1 - O Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa "Rota da Escravidão" que
será exibido na semana da Abolição da Escravatura, em maio/15.
2- A equipe produziu material jornalístico em Salvador, cidade que é o marco para o estudo da
escravidão no Brasil. A equipe entrevistou o historiador João José Reis, referência mundial
para o estudo da história e da escravidão no século XIX, autor de diversos livros publicados
sobre o assunto.
A equipe, acompanhados de especialistas, gravou em locais que guardam a memória da
escravidão, como o Largo do Pelourinho que foi o palco de suplício dos escravos condenados
por crimes individuais ou por ter participado de revoltas e a Ladeira da Praça, local onde se deu
início a Revolta dos Malês, considerada a mais importante rebelião realizada por escravos
urbanos nas Américas.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais relacionados abaixo:
Repórter - Débora Britto;
Repórter cinematográfico - Sigmar Silva;
Auxiliar - Edivan do Nascimento.

EDIVAN DO
0491/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

Relatório de viagem
Dia 23/03/15 - Segunda-feira
9h
Saída da sede EBC para o aeroporto JK.
10h35 Embarque para Salvador.
12h05 Chegada ao aeroporto de Salvador.
13h
Check in no hotel Pestana
15h30 - Entrevista com Historiador João José Reis na Universidade Federal da Bahia
Dia 24/03/15 - Terça-feira
5h30 - Produção de imagens no mar e nascer do sol
9h30 até 13h
Gravação de imagens no Centro Histórico de Salvador
Gravação de passagem e abertura do repórter
14h até 18h
Gravação passagem e imagens dos locais por onde passou a Revolta do Malês
Imagens e entrevista personagem na Feira de São Joaquim
Imagens no Solar do Unhão (antiga casa de engenho com senzala)
Imagens por do sol
Dia 25/03/15 - Quarta-feira
8h - Entrevista com professor Luis Mott (apoio para programa sobre homofobia)
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/03/2015

25/03/2015

DIJOR

23/03/2015

25/03/2015

11/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/03/2015

1.561,75

318,60

95,00

1.975,35

DIJOR

16/03/2015

1.561,75

318,60

95,00

1.975,35

18/04/2015

DIGEL

16/03/2015

8.863,10

4.508,00

95,00

13.466,10

11/04/2015

18/04/2015

DICOP

16/03/2015

8.863,10

4.508,00

-

13.371,10

10/04/2015

18/04/2015

DIGEL

16/03/2015

20.109,68

9.579,50

95,00

29.784,18

1 - O Caminhos da Reportagem produziu o programa sobre o tema "A Educação do Futuro e
o Futuro da Educação".
2 - A equipe realizou uma radiografia da Educação no Brasil. Apesar de todos os avanços nos
suportes tecnológicos, ao que tudo indica, na maior parte do Brasil, as aulas ainda são
ministradas com base no modelo tradicional “cuspe e giz”, segundo pesquisas.
Para diagnosticar falhas, exemplos de sucesso e quais as possibilidades de avanços no modelo
da educação brasileira a equipe foi entrevistar professores, alunos e pais em escolas de
referência.
A equipe conheceu o sistema pedagógico Waldorf e o método de ensino da Khan Academy,
além de entrevistar especialistas na área educacional. A equipe mostrou, também, a
capacitação para professores oferecida pela Fundação Lemann.
3 - A equipe de Caminhos contou com os profissionais abaixo:
Repórter - Oussama El Ghaouri;
Repórter cinematográfico - André Pacheco.
O auxiliar foi de São Paulo.

OUSSAMA HUSNI
0492/2015 KANSO EL
GHAOURI FILHO

Empregado

Relatório de viagem
1º Dia: 23/01/2015 – segunda-feira.
Embarcamos às 7h e chegamos a São Paulo às 9h.
Já em São Paulo, um carro da EBC nos levou do aeroporto ao hotel reservado onde fizemos
check-in. De lá, seguimos para a TV Brasil em São Paulo onde solicitamos outros
equipamentos de trabalho e um auxiliar (Caio Araújo) para nos acompanhar nas gravações.
Seguimos, então, para a marcação das 13h no Sesi Ipiranga onde ficamos até 18h. Chegamos
ao hotel às 19h30, quando encerramos os trabalhos do dia com uma breve reunião sobre as
captações.
2º Dia: 24/03/2015 – terça-feira.
Acordamos às 4h30, organizamos o equipamento de gravação, tomamos café no hotel, incluso
na diária reservada em nosso nome pela EBC e ficamos aguardando a chegada do carro da
EBC com o auxiliar para nós levar até a marcação das 7h: Escola Micael, no Jardim Boa Vista.
Chegamos à escola às 7h30 e ficamos por lá até 12h30, quando saímos para almoçar.
Terminado o almoço, seguimos para a marcação das 15h na Fundação Lemman em Pinheiros.
Devido ao trânsito, chagamos às 15h20. Fizemos as gravações previstas e seguimos para a
próxima marcação às 17h: o Instituto de Desenvolvimento Waldorf no Alto da Boa Vista.
Por causa do trânsito, chegamos às 17h15. Fizemos as gravações previstas e saímos de lá às
18h40.
Chegamos ao hotel às 19h40, fizemos uma breve reunião sobre o dia e saímos para jantar às
1 - O Caminhos da Reportagem produziu o programa sobre o tema "A Educação do Futuro e o
Futuro da Educação".
2 - A equipe realizou uma radiografia da Educação no Brasil. Apesar de todos os avanços nos
suportes tecnológicos, ao que tudo indica, na maior parte do Brasil, as aulas ainda são
ministradas com base no modelo tradicional “cuspe e giz”, segundo pesquisas.
Para diagnosticar falhas, exemplos de sucesso e quais as possibilidades de avanços no modelo
da educação brasileira a equipe foi entrevistar professores, alunos e pais em escolas de
referência.
A equipe conheceu o sistema pedagógico Waldorf e o método de ensino da Khan Academy,
além de entrevistar especialistas na área educacional. A equipe mostrou, também, a
capacitação para professores oferecida pela Fundação Lemann.
3 - A equipe de Caminhos contou com os profissionais abaixo:
Repórter - Oussama El Ghaouri;
Repórter cinematográfico - André Pacheco.
O auxiliar foi de São Paulo.

0493/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

Relatório de viagem
1º Dia: 23/01/2015 – segunda-feira.
Embarcamos às 7h e chegamos a São Paulo às 9h.
Já em São Paulo, um carro da EBC nos levou do aeroporto ao hotel reservado onde fizemos
check-in. De lá, seguimos para a TV Brasil em São Paulo onde solicitamos outros
equipamentos de trabalho e um auxiliar (Caio Araújo) para nos acompanhar nas gravações.
Seguimos, então, para a marcação das 13h no Sesi Ipiranga onde ficamos até 18h. Chegamos
ao hotel às 19h30, quando encerramos os trabalhos do dia com uma breve reunião sobre as
captações.
2º Dia: 24/03/2015 – terça-feira.
Acordamos às 4h30, organizamos o equipamento de gravação, tomamos café no hotel, incluso
na diária reservada em nosso nome pela EBC e ficamos aguardando a chegada do carro da
EBC com o auxiliar para nós levar até a marcação das 7h: Escola Micael, no Jardim Boa Vista.
Chegamos à escola às 7h30 e ficamos por lá até 12h30, quando saímos para almoçar.
Terminado o almoço, seguimos para a marcação das 15h na Fundação Lemman em Pinheiros.
Devido ao trânsito, chagamos às 15h20. Fizemos as gravações previstas e seguimos para a
próxima marcação às 17h: o Instituto de Desenvolvimento Waldorf no Alto da Boa Vista.
Por causa do trânsito, chegamos às 17h15. Fizemos as gravações previstas e saímos de lá às
18h40.
O Diretor Vice-Presidente participou do evento internacional intitulado Feira “National
Association Broadcasters – NAB Show”, realizado na cidade de Las Vegas-Nevada/EUA, no
período de 11 a 16 de abril de 2015, incluindo o trânsito.
A NAB trata-se do maior evento relacionado à indústria de televisão, multimídia eletrônica e de
telecomunicações do mundo. São mais de 1.700 expositores numa área de 160.000 m²,
representantes de cerca de 159 países, apresentando as mais novas tecnologias do segmento,
tecnologias de televisão, rádio e cinema, produção e pós-produção de filmes, vídeos, áudio,
novas mídias, internet, streaming, banda larga e serviços sem fio.

SYLVIO ROMULO
0494/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

O Diretor participou de expositores e palestras, a saber:
- SET e trinta; AD Digital, Pavilhão Brasil; Ericsson; Leyard; Vizrt/Thompson; Etere; Seal, dentre
outros.
Tal participação teve como objetivo ampliar o conhecimento do que há de mais moderno em
tecnologia digital, o que implica no acompanhamento da rápida evolução tecnológica e suas
tendências, com impacto direto nos objetivos estratégicos 12 e 14.

0495/2015

0496/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Empregado

Participou do evento internacional intitulado Feira “National Association Broadcasters – NAB
Show” realizada na cidade de Las Vegas-Nevada/EUA, de 11 a 16 de abril de 2015. Obs:
Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento), conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR201, Itens 07 e 08, subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.
Participou do evento internacional intitulado Feira “National Association Broadcasters – NAB
Show” realizada na cidade de Las Vegas-Nevada/EUA, durante os dias 11 e 16 de abril de
2015.
Relatório:
11/04 -Participou da conferência: Broadcast Engineering Conference
12/04- reunião com a empresa Samurai
Representante -Carlos Rocha
Interatividade com operadora de telefonia celular
Ás 13h participou do Seminário de Tecnologia realizado no Mirage Hotel.
13/04- reunião com a empresa Broadcom corporation
Para rever cenário DTT ASO atual
Para discutir novas fases para o Brasil 4D e como Broadcom e EBC
14/04 -09h Reunião com a MStar Semiconductor
Demandas para os semicondutores que compõem o STB, oriundas do projeto de
interatividade, Brasil 4D.
14h Reunião com a Kaon Media Co., Ltd.
Demandas para os produtores de STB, oriundas do projeto de interatividade, Brasil 4D.
Minicom, EAD, GIRED, Interatividade e Bolsa Família.
15/04- Reunião com a MStar Semiconductor,
Demandas para os semicondutores que compõem o STB, oriundas do projeto de
interatividade, Brasil 4D.
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2015
AV nº

Viajante

EDUARDO DE
0497/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Participei em Las Vegas da Feira Internacional de equipamentos para Broadcast NAB 2015.
11/04/2015 – Sábado
19h10 – Check in Aeroporto Internacional de Brasília ;
12/04/2015 – Domingo
06h00 – Chegada Atlanta ;
06h 40 - Emigração;
08h 20 – Embarque para Las Vegas;
09h 51 – Chegada Aeroporto em Las Vegas;
10h 45 – Check in no Hotel;
15h 00 – Almoço;
17h 00 – Participação Seminário de Tecnologia SONY;
20h 40 – Retorno Hotel.
13/04/2015 – Segunda – feira
06h00 - Deslocamento Hotel Centro de Convenções ;
06h30 - Inicio de Palestras: Advantech Wireless – Uma nova geração de soluções para
aplicação de transmissão;
Image Communications – Gerenciamento de instalações de banda base hibrida e IP;Evertz
Microsystems – Realidade de uma instalação 100% IP;
SES – O IP-LNB e mais alem: o crescente universo de SAT>IP;Tektronix – O desafio da
garantia de qualidade nos novos Workflows Tapeless, IP e 4K;Linear Acoustic – Audio sobre IP
e as novas possibilidades nos projetos de instalações de Broadcast; LAWO – Como o IP muda
a produção de Audio; CISCO – Como os broadcasters poderão tornar sua operação elástica e
flexível coma utilização da infra-estrutura IP.
10h15 – Visita ao Stand da Ericsson;
11h30 – Visita ao Stand da Harmonic
12h30 – Almoço;
14h00 – Visita ao Stand da Vitec;
15h30 – Visita ao Stand da Black Magic;
16h30 – Visita ao Stand da Glic Led Displays;
17h00 – Reunião Equipe EBC Pavilhão Brasil;
18h 00min – Retorno Hotel.
14/04/2015 – Terça – feira
06h00 – Deslocamento Hotel Centro de Convenções ;
06h30 – Inicio de Palestras:Intelsat – Soluções e Inovações para SNG e eventos esportivos;
Axon - Vídeo sobre ethernet para aplicações em Broadcast; Panasonic – Enfoque técnico para
UHD/Network ;Fórum SET: O progresso do Broadcast no mundo;Qual é o futuro para a
tecnologia de broadcasting?
Broadcasting na Europa - 50 anos de inovação;
Padrões em desenvolvimento pela SMPTE;
11/04 sabado:
Saída de Brasília as 22:00 em voo da Delta.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/04/2015

10/05/2015

DIGER

11/04/2015

18/04/2015

17/03/2015

20/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/03/2015

6.015,08

8.452,50

95,00

14.562,58

DINES

16/03/2015

8.863,10

4.121,60

95,00

13.079,70

DINES

16/03/2015

12/04 domingo:
Chegando em Atlanta as 06:00 (hl), após imigração, saída para Las Vegas as 08:30(hl),
chegando por volta das 10:00 (hl), deslocamento para o hotel e por volta das 17:00 (hl), reunião
na Sony até as 20:00 (hl).
13/04 segunda-feira:
saída do hotel as 06:30 (hl) para reunião da SET e Trinta, oferecida pela SET até as 10:00 (hl),
após, inicio de visitação a feira e a fornecedores de tecnologia Broadcast, até as 18:00, após,
participação em jantar oferecido pela empresa Sony.
14/04 terça-feira:
saída do hotel as 06:30 (hl) para reunião da SET e Trinta, oferecida pela SET até as 10:00 (hl),
após, inicio de visitação a feira e a fornecedores de tecnologia Broadcast, até as 17:00, após,
participação em jantar oferecido pela empresa Tecsys.

0498/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

15/04 quarta-feira:
saída do hotel as 06:30 (hl) para reunião da SET e Trinta, oferecida pela SET até as 09:30 (hl),
após, inicio de visitação a feira e a fornecedores de tecnologia Broadcast, até as 18:00, após,
deslocamento para o hotel.
16/04 quinta-feira:
por ter contraído uma forte gripe e ter passado a noite e amanhecido com muita febre, não
pude participar da feira que se encerrava as 13:00 (hl), passei o resto do dia no hotel.
17/04 sexta-feira:
saída do hotel as 03:00 (hl) para o aeroporto de Las Vegas, embarque as 06:00 (hl), chegando
em Atlanta as 12:00 (hl), as 21:30 (hl) embarque para o Brasil.
18/04 sabado:
07:00 chegada em Brasilia.

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo.
Relatório:

0499/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia : 17/03 - Saída de Brasília - DF às 08Hs30 com chegada ao destino, Goiânia ( GO ) às
11Hs40 em transporte terrestre da EBC. Já na chegada, fiz contato com a Sra. Ana Terra (
Secom/PR ) e fui por ela informado, que Escav/ PR ) estava reunido com os organizadores do
evento, na sede da Prefeitura Municipal. Consegui ainda participar do boa parte da reunião, ao
final da qual, seguimos para o anfi-teatro do Paço Municipal, onde foram solicitadas as
demandas ( estacionamentos de Um's, gerador de energia, praticáveis, Etc ).
Por volta de 14Hs30, em companhia do motorista Geraldo, visitamos alguns hotéis, para
nos hospedarmos e também acomodar o restante da equipe. Hotel Boubon - Centro. Check in
OK.
15hs50 - Após o almoço, fui até o hotel em que estava o Escav/PR, para retirar os Trânsitos
Livres para os nossos veículos e fazer os contatos com o responsável pelo credenciamento
oficial e fui informado da alteração quanto ao horário do início do evento, 15Hs00 e não mais às
10Hs00 como foi programado.
17Hs15 - Retorno ao hotel para o pernoite.

-

838,95

-

Dia ; 18/03 - 08Hs30 - Após o café da manhã, voltei ao local do evento para verificar as
providências relativas ao início da montagem de nossos equipamentos, mas chovia muito, e
estava tudo parado.
Por volta de 11Hs10, fui ao encontro do nosso comboio, que estava chegando. Nos
dirigimos então para o local do evento e apenas posicionamos as UM's, uma vez que a chuva
não possibilitava qualquer outra manobra. Fomos para o hotel, onde após o check in da
equipe. Almoço.
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838,95

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

MANOEL
0500/2015 CAETANO DOS
SANTOS

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1. Apresentação: No período de 12/04 á 16/04 de 2015 estive em Lãs Vegas, estado de
Nevada nos Estados Unidos da America para participar da Feira Internacional de
equipamentos para Broadcast NAB 2015.
2. Atividades
11/04/2015 – Sábado
19h 10min – Check in Aeroporto Internacional de Brasília ;
12/04/2015 – Domingo
06h 00min – Chegada Atlanta ;
06h 40min - Emigração;
08h 20min – Embarque para Las Vegas;
09h 51min – Chegada Aeroporto em Las Vegas;
10h 45min – Check in no Hotel;
15h 00min – Almoço;
17h 00min – Participação Seminário de Tecnologia SONY;
20h 40min – Retorno Hotel.
13/04/2015 – Segunda – feira
06h 00min – Deslocamento Hotel Centro de Convenções ;
06h 30min – Inicio de Palestras:
Advantech Wireless – Uma nova geração de soluções para aplicação de transmissão;
Image Communications – Gerenciamento de instalações de banda base hibrida e IP; Evertz
Microsystems – Realidade de uma instalação 100% IP;SES – O IP-LNB e mais alem: o
crescente universo de SAT>IP;Tektronix – O desafio da garantia de qualidade nos novos
Workflows Tapeless, IP e 4K; Linear Acoustic – Audio sobre IP e as novas possibilidades nos
projetos de instalações de Broadcast; LAWO – Como o IP muda a produção de Audio; CISCO
– Como os broadcasters poderão tornar sua operação elástica e flexível coma utilização da
infra-estrutura IP.
10h 15min – Visita ao Stand da Ericsson;
11h 30min – Visita ao Stand da Harmonic
12h 30min – Almoço;
14h 00min – Visita ao Stand da Vitec;
15h 30min – Visita ao Stand da Black Magic;
16h 30min – Visita ao Stand da Glic Led Displays;
17h 00min – Reunião Equipe EBC Pavilhão Brasil;
18h 00min – Retorno Hotel.
14/04/2015 – Terça – feira
06h 00min – Deslocamento Hotel Centro de Convenções ;
06h 30min – Inicio de Palestras:
Intelsat – Soluções e Inovações para SNG e eventos esportivos; Axon - Vídeo sobre ethernet
para aplicações em Broadcast; Panasonic – Enfoque técnico para UHD/Network ; Fórum SET:
Ordem de Serviço SECOM no 212

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/04/2015

18/04/2015

DIGER

16/03/2015

18/03/2015

19/03/2015

DINES

16/03/2015

17/03/2015

27/03/2015

DIJOR

16/03/2015

18/03/2015

20/03/2015

DINES

16/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

8.863,10

4.121,60

95,00

13.079,70

Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
da República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);

0501/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo.
Empregado

-

359,55

-

359,55

1.233,10

-

2.315,55

501,50

-

501,50

Relatório:
Dia 18/03:
Saída de Brasilia após acompanhar evento com a participação da Presidenta Dilma no Palácio
do Planalto as 13:30, chegando por volta das 15:30, chegando, inicio de montagem e testes
iniciais com Brasília, finalizando por vota das 19:00.
19/03:
Saída para o local do evento as 08:00, término de montagem e testes com Brasília, as 16:00
inicio do evento, término por volta das 17:30, após geração para o jornalismo e desmontagem
do evento, com seu término por volta das 19:30, partida para Brasília, chegando por volta das
22:30.

1- Exibição do telejornal Repórter Brasil.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA O FECHAMENTO DO JORNAL REPÓRTER BRASIL
TARDE DAS INSTALAÇÕES DA EBC EM BRASÍLIA.
2. FECHAMENTO DO REPÓRTER BRASIL NOITE NO SÁBADO, 21 DE MARÇO.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
17/03 – TERÇA-FEIRA
16H28: SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO, PARA
BRASÍLIA, NO VOO JJ3148
18H30: CHEGADA EM BRASÍLIA, TRANSFERÊNCIA PARA O HOTEL PHENÍCIA EM CARRO
DA EBC E CHECK IN NO HOTEL

CAROLINA
0502/2015
SANTOS JARDIM

Empregado

18/08 – QUARTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL

1.082,45

19/08 – QUINTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
20/08 – SEXTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
21/08 – SÁBADO
14H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO NOITE
21H30: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
Ordem de Serviço SECOM n° 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);

WILSON ANTONIO
0503/2015 FERNANDES
MARQUES

Empregado

Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite Sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo.

-

Relatório:
Saída dia 18/03 às 07:40 da Ranac com chegada em Goiânia/GO às 11:40, no local do
evento.Na praça Municipal de Goiânia, deixamos os carros de Produção Apoio e Up-Link e nos
dirigimos para o Hotel para fazer o check-in 12:30 às 15:00 nos deslocamos para o local de
evento para fazer o reconhecimento, posição dos carros e montagem dos equipamentos.Dia
19/03 às 08:00, nos deslocamos para o Praça Municipal de Goiânia/GO, para término da
montagem e alinhamentos dos equipamentos e teste com Ranac,tudo ok. Às 16;07 deu-se
início ao evento, término às 18:10. Os carros de produção apoio e up-link ficaram na Praça
Municipal de Goiânia/GO, retornando ao hotel às 20:00 .Dia 20/03 saída de Goiânia/GO 08:00
chegada em Brasília 12:45
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/03/2015

27/03/2015

DIJOR

17/03/2015

27/03/2015

24/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/03/2015

1.082,45

1.233,10

-

2.315,55

DIJOR

16/03/2015

988,07

1.473,45

-

2.461,52

27/03/2015

DIGER

17/03/2015

2.468,55

448,40

190,00

3.106,95

24/03/2015

27/03/2015

DIGER

17/03/2015

2.468,55

448,40

190,00

3.106,95

24/03/2015

27/03/2015

DIGER

17/03/2015

2.468,55

784,70

190,00

3.443,25

Exibição do telejornal Repórter Brasil.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA O FECHAMENTO DO JORNAL REPÓRTER BRASIL
TARDE DAS INSTALAÇÕES DA EBC EM BRASÍLIA.
2. FECHAMENTO DO REPÓRTER BRASIL NOITE NO SÁBADO, 21 DE MARÇO.

FABRICIO GARCIA
0504/2015 CARVALHO
SARAIVA

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
17/03 – TERÇA-FEIRA
16H28: SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO, PARA
BRASÍLIA, NO VOO JJ3148
18H30: CHEGADA EM BRASÍLIA, TRANSFERÊNCIA PARA O HOTEL PHENÍCIA EM CARRO
DA EBC E CHECK IN NO HOTEL
18/08 – QUARTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE MATÉRIAS E OPERAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO
FECHAMENTO E DA EXIBIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
13H: SAÍDA PARA ALMOÇO
14H: VOLTA PARA A EMISSORA
PRODUÇÃO PARA A EDIÇÃO DO DIA SEGUINTE
16H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
19/08 – QUINTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE MATÉRIAS E OPERAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO
FECHAMENTO E DA EXIBIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
13H: SAÍDA PARA ALMOÇO
14H: VOLTA PARA A EMISSORA
PRODUÇÃO PARA A EDIÇÃO DO DIA SEGUINTE
16H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
20/08 – SEXTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE MATÉRIAS E OPERAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO
FECHAMENTO E DA EXIBIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
13H: SAÍDA PARA ALMOÇO
14H: VOLTA PARA A EMISSORA
PRODUÇÃO PARA A EDIÇÃO DO DIA SEGUINTE
16H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
1. VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA O FECHAMENTO DO JORNAL REPÓRTER BRASIL
TARDE DAS INSTALAÇÕES DA EBC EM BRASÍLIA.
2. FECHAMENTO DO REPÓRTER BRASIL NOITE NO SÁBADO, 21 DE MARÇO.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
17/03 – TERÇA-FEIRA
16H28: SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO, PARA
BRASÍLIA, NO VOO JJ3148
18H30: CHEGADA EM BRASÍLIA, TRANSFERÊNCIA PARA O HOTEL PHENÍCIA EM CARRO
DA EBC E CHECK IN NO HOTEL
18/08 – QUARTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- CHEFIA DE EDIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE (FECHADO NAS
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL

RODRIGO
0505/2015 CHASTINET
ROBREDO

Colaborador

19/08 – QUINTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- CHEFIA DE EDIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL

(FECHADO NAS

20/08 – SEXTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- CHEFIA DE EDIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO TARDE
INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
14H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL

(FECHADO NAS

21/08 – SÁBADO
14H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- CHEFIA DE EDIÇÃO DO REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO NOITE
21H30: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
22/08 – DOMINGO
14H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- ADIANTAMENTO DA EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O REPÓRTER BRASIL EDIÇÃO
TARDE DO DIA SEGUINTE
18H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA HOTEL
Participou de capacitação prevista no PACC/EBC/2015, mais precisamente em relação ao
Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, conforme cronograma abaixo:
Instrutor: Prof. Msc. Henrique Savonitti Miranda
Turma: 4
Local de realização: Brasília - Espaço Cultural da EBC
Período: 25 e 26/03/2015
Horário: das 8h às 17h

0506/2015

ALICE MARIA
BARROS PEREIRA

Empregado
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu a noite do dia 26/03/15 e o desembarque na madrugada do dia
27/03/2015.

Participou de capacitação prevista no PACC/EBC/2015, mais precisamente em relação ao
Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, conforme cronograma abaixo:
Instrutor: Prof. Msc. Henrique Savonitti Miranda
Turma: 4
Local de realização: Brasília - Espaço Cultural da EBC
Período: 25 e 26/03/2015
Horário: das 8h às 17h

0507/2015

NATALIA
FERREIRA NEVES

Empregado

Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 26/03/15 e o desembarque na madrugada do dia
27/03/2015.

Participou de capacitação prevista no PACC/EBC/2015, mais precisamente em relação ao
Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, conforme cronograma abaixo:
Instrutor: Prof. Msc. Henrique Savonitti Miranda
Turma: 4
Local de realização: Brasília - Espaço Cultural da EBC
Período: 25 e 26/03/2015
Horário: das 8h às 17h

0508/2015

EDGAR MENDES
MERIZIO

Empregado
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 26/03/15 e o desembarque na madrugada do dia
27/03/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/03/2015

27/03/2015

DIJOR

23/03/2015

23/03/2015

22/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

4.163.248,44

2.122.299,78

17/03/2015

988,07

1.233,10

DIPRO

17/03/2015

1.785,02

23/03/2015

DIPRO

17/03/2015

18/03/2015

19/03/2015

DIGEL

07/04/2015

12/04/2015

DICOP

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1- Exibição do telejornal Repórter Brasil.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA FINALIZAR A EDIÇÃO DE TEXTO DA SÉRIE SOBRE A
COMISSÃO DA VERDADE SOBRE A ESCRAVIDÃO E O FECHAMENTO DO JORNAL
REPÓRTER BRASIL TARDE DAS INSTALAÇÕES DA EBC EM BRASÍLIA.
2. FECHAMENTO DO REPÓRTER BRASIL NOITE NO SÁBADO, 21 DE MARÇO.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
17/03 – TERÇA-FEIRA
16H28: SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO, PARA
BRASÍLIA, NO VOO JJ3148
18H30: CHEGADA EM BRASÍLIA, TRANSFERÊNCIA PARA O HOTEL PHENÍCIA EM CARRO
DA EBC E CHECK IN NO HOTEL.

0509/2015

LUCIANA DE
FREITAS CAMPOS

Empregado

18/03 – QUARTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- EDIÇÃO DE TEXTO E APOIO NA FINALIZAÇÃO DA TERCEIRA MATÉRIA DA SÉRIE
SOBRE A COMISSÃO DA VERDADE SOBRE A ESCRAVIDÃO, QUE FOI AO AR NO
REPÓRTER BRASIL TARDE, ÀS 12H (FECHADO NAS INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA),
NESSE MESMO DIA;
13H ÀS 14H- ALMOÇO
14H - RETORNO À EMISSORA PARA ESQUELETAR A QUARTA MATÉRIA DA SÉRIE
SOBRE A ESCRAVIDÃO;
18H - SAÍDA DA EMISSORA E RETORNO PARA O HOTEL.

-

2.221,17

160,55

190,00

2.135,57

1.785,02

267,90

190,00

2.242,92

17/03/2015

1.220,06

401,85

190,00

1.811,91

17/03/2015

2.402,64

1.247,85

380,00

4.030,49

19/03 – QUINTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO A PÉ
- CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DA QUARTA MATÉRIA DA SÉRIE SOBRE
ESCRAVIDÃO A SER EXIBIDA NO MESMO DIA NO REPÓRTER BRASIL TARDE, ÀS 12H
(FECHADO NAS INSTALAÇÕES DE BRASÍLIA)
13H ÀS 14H: ALMOÇO
14H: RETORNO À EMISSORA PARA ESQUELETAR A QUINTA, E ÚLTIMA, MATÉRIA DA
SÉRIE SOBRE A ESCRAVIDÃO
17H: SAÍDA DA EMISSORA E VOLTA PARA O HOTEL
20/03 – SEXTA-FEIRA
7H: CHEGADA NA EBC BRASÍLIA APÓS DESLOCAMENTO Á PÉ
Reunião geral da DIGER, onde o Diretor Geral convocou todos os diretores para segunda-feira,
23/03, em Brasília. Trataram, entre outros assuntos, sobre prioridades de cada diretoria e fluxos
de propostas para DIREX e CONSAD.
[JUSTIFICATIVA DE PEDIDO FORA DO PRAZO]
A convocação da reunião encaminhada no dia 16/03/2015, data esta em que a internet no Rio
de Janeiro passou por algumas dificuldades de conexão, inviabilizando o pedido de passagem
no mesmo dia. O fizemos no dia seguinte.
[RELATÓRIO DA VIAJANTE]
Devido a uma reunião sobre assuntos estratégicos da Diretoria, agendada na sede da EBC em
Brasília, dia 23 de março, às 15 horas, com o Diretor Geral, Américo Martins, viajei à Brasília e
retornei no mesmo dia para o Rio nos seguintes horários e Cias Aéreas:

MYRIAM FATIMA
0510/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Rio (ida - 08h56) / Brasília (chegada - 11h) - Avianca
Brasília (saída - 20h23) / Rio (chegada - 22h10) - TAM
Ressalto também que aproveitei a minha viagem para uma reunião com a equipe Dipro em
Brasília, de meio-dia às 13h30.
Estou à disposição para qualquer outro esclarecimento.
[JUSTIFICATIVA DE TROCA DE PASSAGEM]
Conforme mensagens trocadas com a Coordenação de Viagens, em anexo a esta PCV, um
temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na data e horário (22/03) do voo de ida
inviabilizou a viagem neste voo. Por isso, foi necessária a troca de passagem, fazendo com que
ela viajasse na manhã do dia seguinte (23/03), já que a principal reunião da qual a viajante
participaria seria no turno vespertino.

Por convocação da assessoria da DIGER, informando sobre uma série de reuniões das áreas
daquela diretoria junto à Gerência Executiva de Orçamento e Finanças para ajustar o plano de
execução orçamentária com o Plano de Trabalho 2015. Tratou-se, neste caso, de reunião de
alinhamento do orçamento 2015, fundamental para o fechamento do caderno de
acompanhamento do orçamento da empresa.
Como a empregada é a pessoa que faz esse acompanhamento pela DIPRO, a DIGER
considerou sua presença importante para o trabalho. Assim como, aproveitando a ida à Brasília
da Diretora de Produção na próxima segunda-feira, 23, foi sugerido que a reunião fosse na
parte da manhã, uma vez que a reunião geral da DIGER foi à tarde.

CAROLINA
0511/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

[JUSTIFICATIVA DE PEDIDO FORA DO PRAZO]
Empregado
A convocação da reunião encaminhada no dia 16/03/2015, data esta em que a internet no Rio
de Janeiro passou por algumas dificuldades de conexão, inviabilizando o pedido de passagem
no mesmo dia. O fizemos no dia seguinte.

[JUSTIFICATIVA DA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM]
Conforme mensagens trocadas com a Coordenação de Viagens, em anexo a esta PCV, um
temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na data e horário (22/03) do voo de ida
inviabilizou a viagem. Como a reunião que a viajante participaria no destino (Brasília) seria no
turno matutino do dia seguinte (23/03) e os voos disponíveis para esta data não permitiriam sua
chegada em horário a contento, a viagem foi cancelada.

0512/2015

José Araripe
Cavalcante Junior

19/03 - Ocorreu o Comitê de Rede Extraordinário promovido pela Gerência Executiva de Rede.
E abordou o processo de transição das transmissões em sinal analógico para sinal digital, a
questão do ressarcimento pelos investimentos feitos em canais situados na faixa dos 700 Mhz e
o processo de digitalização das emissoras de televisão.
Colaborador
18/03 - O diretor geral da TVE Bahia chegou em Brasília com um dia de antecedência
(18/03/2015), pois o evento iniciará as 9 horas da manhã.
O empregado, Mario Celso Sartorello, Gerente Regional, promoverá reuniões presenciais de
gestão, conteúdo e programação com a equipe de funcionários.O empregado também
acompanhará o técnico da SUSUP que estará presente realizando serviços de manutenção e
testes operacionais para ampliação de coberturas e transmissões ao vivo.

0513/2015

MARIO CELSO
SARTORELLO

Empregado

A viagem de retorno será realizada num final de semana dias 11 e 12/04/2015, sábado e
domingo, atendendo agenda do empregado e pela pouca oferta de horários nos voos
TabatingaxManausxTabatinga.
Período: 07 a 12/04
Atividades em Tabatinga: 08, 09 e 10/04
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/04/2015

11/04/2015

DICOP

17/03/2015

21/03/2015

18/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/03/2015

2.200,09

1.036,35

380,00

3.616,44

DINES

17/03/2015

2.726,31

531,00

190,00

3.447,31

20/03/2015

DIGEL

17/03/2015

2.469,86

669,75

190,00

3.329,61

19/03/2015

20/03/2015

DIGEL

17/03/2015

2.299,27

-

190,00

2.489,27

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

501,50

-

O Coordenador aplicou cursos de capacitação para os funcionários no seguimento de
Jornalismo para Web e atualização de sites.
Período: 07 a 10/04
Atividades em Tabatinga: 08 e 09/04/2015
A viagem de retorno foi realizada nos dias 10 e 11/04(sábado). Os voos para as cidades
Tabatinga e Manaus oferecem poucas opções de horários.
O carro solicitado não foi utilizado, pois na cidade não existem empresas de locação de
automóveis.
Relatório da viagem:
O Coordenador aplicou o curso de Técnicas de Edição e Otimização de Conteúdo (SEO) para
os profissionais da Rádio Nacional do Alto Solimões. O curso e a avaliação estão registrados na
Educação Corporativa da EBC.

ALLAN WALBERT
0514/2015 NASCIMENTO
SANTOS

Dia 7 de abril:
Empregado
Viagem para Tabatinga.
Dia 8 de abril:
Turno da manhã: Ministração de curso.
Turno da tarde: Oficinas práticas individuais.
Dia 9 de abril:
Turno da manha: Ministração de curso.
Turno da tarde: Oficinas práticas individuais.
Dia 10 de abril:
Turno da manhã: reunião com a coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões; ajustes de
fluxo de publicação no site da Rádios EBC; orientações para publicação e melhorias nas redes
sociais da emissora.

Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na 12° Abertura Oficial da Colheta do arroz Ecológico e Inauguração
da unidade de secagem e Armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP
de Porto Alegre-, que foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul RS Mem..81 /GSI/PR/SCAM-MB..
Relatório:

0516/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Dia 17 de março de 2015:
19h05 abri meu e-mail, pela última vez e não havia nada na minha caixa;
19h30 chegada ao aeroporto JK, liguei novamente e falei com Luciano;
20h55 saída de Brasília;
23h38 chegada em Porto Alegre – RS;
00h03 não consegui abrir minha caixa de e-mail, não havendo condição, liguei para a sra. Keyla
do plantão de viagens, era meu único contato para saber em que hotel hospedaria e fui tratado
com grosseria;
00h39 não obtendo resposta liguei para o Sr. Herivelton e obtive o endereço do hotel;
00h58 chegada ao Hotel Açores;
Dia 18 de março de 2015:
08h10 chegada ao hotel San Raphael, onde estava a comitiva da PR;
09h15 saída da comitiva para o REC;
10h05 chegada no primeiro evento, onde aconteceria a abertura da safra;
11h50 chegada ao local do segundo evento, Cooperativa de beneficiamento da colheita;
12h40 saída do local, para o almoço em Porto Alegre;
13h08 saída para o almoço;
14h20 retorno ao hotel San Raphael, para lançamento de telefone na rela e apanha transito livre
e demais contatos necessários;
16h00 retorno ao hotel Açores;

0517/2015

HUMBERTO
COELHO SILVA

MARCOS
0518/2015 BEZERRA
NORMANDE

Dia 19 de março de 2015:
10h10 chegada com a equipe, no local do evento, para a montagem; não havia nenhuma
condição de iniciarmos a montagem, por não ter nada quanto a estrutura prometida;
10h30 início da montagem do palco;
12h30 diante do quadro, saímos para o almoço; enquanto o pessoal de
Brasília chegasse;
13h40 retorno ao local do evento;
19/03 - Ocorreu o Comitê de Rede Extraordinário promovido pela Gerência Executiva de Rede.
E abordou o processo de transição das transmissões em sinal analógico para sinal digital, a
questão do ressarcimento pelos investimentos feitos em canais situados na faixa dos 700 Mhz e
o processo de digitalização das emissoras de televisão.
Colaborador
18/03 - O diretor executivo da TV Antares chegou em Brasília com um dia de antecedência
(18/03/2015), pois o evento iniciou as 9 horas da manhã do dia seguinte.
19/03 - Ocorreu o Comitê de Rede Extraordinário promovido pela Gerência Executiva de Rede.
E abordou o processo de transição das transmissões em sinal analógico para sinal digital, a
questão do ressarcimento pelos investimentos feitos em canais situados na faixa dos 700 Mhz e
o processo de digitalização das emissoras de televisão.
Colaborador
A EBC concedeu ao dirigente da TVE AL passagens aéreas e adicionais de embarque/
desembarque.
Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0519/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.

-

19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
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501,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0520/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0521/2015

JOILSON SANTOS
DE JESUS

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0522/2015

JOAO CARLOS DE
ANDRADE

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

RAPHAEL
MARTINS
0523/2015
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);

0524/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado , Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo e Operador de VT: Sebastião Pedro.
Empregado

Relatório:
Saímos no ônibus volare placa JGH 0246 às 07hs 40min do dia 18 de março. Chegamos na
cidade de Goiânia às 11hs 40min e fomos para Passo Municipal, local da transmissão, verificar
as condições para a montagem do equipamento. Nos dirigimos ao hotel para check-in e
retornamos para o local do evento para efetivar a montagem dos equipamentos às 15hs00.
Passamos os cabos, posicionamos as câmeras, testamos o sinal e deixamos o local às
19hs15min rumo ao hotel. No dia 19 de março saímos do hotel as 8hs00 em direção ao local
do evento. Reposicionamos as câmeras e montamos todos os equipamentos necessários para
a transmissão e testamos o sinal. Cumpri minhas funções como auxiliar operacional durante a
montagem, desmontagem e transmissão do evento. Saímos do local do evento às 19hs15min
e chegamos no hotel às 20hrs. No dia 20 de março, saímos do hotel às 8hs00 no mesmo
ônibus que fomos para Goiânia e chegamos em Brasilia (ranac) às 12hs45min.

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

JOÃO NABOR
0525/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0526/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM n° 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado , Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo e Operador de VT: Sebastião Pedro.

HAMILTON
0527/2015 APARECIDO DA
SILVA

Empregado

Relatório Viagem a Goiânia 18/03 a 20/03/2015:
Dia 18/03/2015:
07hs40min-Saída de Brasília;
11hs40min-Chegada a Goiânia e hospedagem;
15hs00-Saída do hotel rumo ao local do evento;
No local foram testados e instalados cabos de câmera.
19hs15min-Saída do local do evento rumo ao hotel;
Dia 19/03/2015:
08hs00-Saída do hotel rumo ao local do evento;
No local do evento operei a câmera numero 3 (palco contraplano).
19hs15min-Saída do local do evento;
20hs00-Chegada ao hotel;
Dia 20/03/2015:
8hs10min-Saida do hotel rumo a Brasília (viagem terrestre);
12hs45min-Chegada a Brasília (ranac).

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

0528/2015

JOSE LUIZ DA
SILVA FURTADO

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

17/03/2015

24/03/2015

DINES

17/03/2015

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

SEVERINO DOS
0529/2015 RAMOS DE
MACEDO

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

SEBASTIAO
0530/2015 PEDRO DO
NASCIMENTO

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM 212

LEANDRO ROCHA
0531/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na Cerimônia de início das obras para implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 18/03/15 na cidade de Goiânia (GO). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 090 de 16 de março de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Edmar Sousa Nobre, repórter Leandro Alarcon e o auxiliar
Aldo Silva.
Relatório:
A equipe saiu de Brasília, rumo a Goiânia com o carro da empresa, na quarta feira, dia 18. O
objetivo foi a cobertura da cerimônia que marcou o inicio das obras de construção do BRT na
cidade, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O evento ocorreu na tarde de quintafeira. Como houve um atraso muito grande e estava chovendo muito, a equipe solicitou a
permanência por mais uma noite na cidade. O retorno se deu no dia seguinte, dia 20, com a
autorização do coordenador da cinegrafia, Francisco de Assis Santos e também do gerente de
Jornalismo Daniel Costa. A equipe chegou em Brasília por volta das 13h do dia 20.

Objetivo:
1) Em razão de a sucursal da EBC em São Paulo não dispor de profissionais na atividade
Reportagem Cinematográfica em número suficiente, o empregado Carlos Eduardo Ramalho de
Freitas se deslocou para aquela cidade com a finalidade de substituir Gilmar Vaz do Carmo,
que está de licença para acompanhar parente enfermo, no período de 17/03/2015 a
24/03/2015;
Relatório:

CARLOS
EDUARDO
0532/2015
RAMALHO DE
FREITAS

DIA 17/03 - Carlos Freitas pegou o avião em direção a São Paulo no dia 17 de março de 2015,
chegando em São Paulo às 22:10 horas.
Empregado

DIA 18/03 - No dia seguinte fez a cobertura do Leilão da concessão da ponte Rio - Niterói na
Bolsa de Valores de São Paulo.

1.988,95

1.593,00

190,00

DIA 19 e 20/03 - Nos dias 19 e 20/03 produziu imagens para matéria especial sobre os 50 anos
do banco central.
DIA 21 e 22/03 - À disposição da EBC.
DIA 23/03 - Produziu imagens para matéria do telejornal da nbr.
DIA 24/03 - No dia 24/03 retornou a Brasília chegando às 19:53 horas.
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3.771,95

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

18/03/2015

20/03/2015

DINES

17/03/2015

-

501,50

-

501,50

19/03/2015

21/03/2015

DINES

17/03/2015

2.834,77

531,00

142,50

3.508,27

24/03/2015

26/03/2015

DIGER

17/03/2015

942,87

560,50

190,00

1.693,37

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM 212

0533/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na Cerimônia de início das obras para implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 18/03/15 na cidade de Goiânia (GO). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 090 de 16 de março de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Edmar Sousa Nobre, repórter Leandro Alarcon e o auxiliar
Aldo Silva.
Relatório:
A equipe saiu de Brasília, rumo a Goiânia com o carro da empresa, na quarta feira, dia 18. O
objetivo foi a cobertura da cerimônia que marcou o inicio das obras de construção do BRT na
cidade, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O evento ocorreu na tarde de quintafeira. Como houve um atraso muito grande e estava chovendo muito, a equipe solicitou a
permanência por mais uma noite na cidade. O retorno se deu no dia seguinte, dia 20, com a
autorização do coordenador da cinegrafia, Francisco de Assis Santos e também do gerente de
Jornalismo Daniel Costa. A equipe chegou em Brasília por volta das 13h do dia 20.

Ordem de Serviço SECOM 212

0534/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na Cerimônia de início das obras para implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 18/03/15 na cidade de Goiânia (GO). Memorando
GSI/PR/SCAM-MB 090 de 16 de março de 2015.
Equipe: repórter cinematográfico Edmar Sousa Nobre, repórter Leandro Alarcon e o auxiliar
Aldo Silva.
Relatório:
A equipe saiu de Brasília, rumo a Goiânia com o carro da empresa, na quarta feira, dia 18. O
objetivo foi a cobertura da cerimônia que marcou o inicio das obras de construção do BRT na
cidade, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O evento ocorreu na tarde de quintafeira. Como houve um atraso muito grande e estava chovendo muito, a equipe solicitou a
permanência por mais uma noite na cidade. O retorno se deu no dia seguinte, dia 20, com a
autorização do coordenador da cinegrafia, Francisco de Assis Santos e também do gerente de
Jornalismo Daniel Costa. A equipe chegou em Brasília por volta das 13h do dia 20.

Ordem de Serviço SECOM no 212
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de início das obras de implantação do BRT trecho
Norte/Sul, que foi realizada no dia 19/03 em Goiânia (GO);
Equipe: Coordenador Geral: Vicente Carvelo Neto; Coordenador de transmissão: Walter
Vicente de Oliveira; Coordenador de Apoio: Wilson Antonio Fernandes Marques; Diretor de TV:
Manoel Leite sabóia; Operador de Sistema: Bill Kenki Yunoki; Operador de Áudio: Joilson
Santos de Jesus; Auxiliar: João C. de Andrade; Auxiliar: Raphael M. R. da Costa; Auxiliar: Tyago
B. C. de Paula; Operador de Câmera: João N. S. Porcidonio; Operador de Câmera: Roberto
Krelling; Operador de Câmera: Hamilton Aparecido da silva; Operador de Câmera: Robson de
Freitas; Técnico de Manutenção: José L. da S. Furtado e Operador de Uplink: Severino dos
Ramos Macedo, Operador de VT: Sebastião Pedro.

ROBSON DE
0535/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

Relatório:
18/03/2015
07:00h - Saída da Ranac para Goiânia. Viagem de carro.
09:30h - Parada para o lanche.
09:50h - Seguimos viagem.
11:10h - Chegada a Goiânia. Seguimos para o local do evento para estacionar os carros.
11:40h - Chegada ao hotel. Fizemos o check-in e em seguida parada para o almoço.
12:00h - Almoço.
13:00h - Retorno para o Hotel. Aguardamos a liberação para a montagem.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento.
15:50h - Montagem do evento. Passado o cabeamento de fibra das 5 câmeras. Uma no palco,
duas de frente, uma na escada e uma no quebra queixo. Passado também todo o cabeamento
de áudio. Um para PGM evento, Lapela, Quebra queixo e standa-by.
18:20h - Testado todos os cabos de Fibra e de áudio com microfone e todas a câmeras com
áudio ambiente.
19:10h - Retorno para o Hotel.
20:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
19/03/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
09:00h - Passado cabo de video BNC para PGM do carro no telão. Passado cabo de áudio
para PGM do carro na mesa distribuindo nos PAs.
09:10h - Subida de sinal para teste com Brasília barra e tom. Fechado com o operador João na
Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na 12° Abertura Oficial da Colheita do arroz Ecológico e Inauguração
da unidade de secagem e Armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP
de Porto Alegre-, que foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul
–RS ( BR 290, Km 135, passando o trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81
/GSI/PR/SCAM-MB..
Justificativa:
Equipe: Repórter Luana Karen Gonçalves Querino Da Silva; Repórter Cinematográfico Júlio
Cesar Pertile Leal e Auxiliar Warley Felipe de Andrade.

LUANA KAREN
0536/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

Relatório:
Dia 19.03.15:
9:13 partida de Brasília;
11:40 chegada a Porto Alegre;
12:05 embarque no carro da Localiza, alugado pela EBC;
12:30 parada para almoço
13:30 ida para o Hotel Pampa;
13:45 chegada ao Hotel Pampa e check-in
14:00 partida para Eldorado do Sul (RS) para fazer entrevistas com personagens para TV NBR
e Voz do Brasil;
14:40- chegada ao local das entrevistas, na sede da Cooperativa de Trabalhadores Assentados
da Região de Porto Alegre, em Eldorado do Sul;
15:00 a 16:50 realização de imagens, entrevistas com personagens e gravação de vídeos para
a web;
17:00 retorno para o hotel, em Porto Alegre;
Dia 20.03.15:
7:40- deslocamento para Assentamento Lanceiros Negros, BR-290, Km 132,5 - Eldorado do
Sul/RS
8:30 chegada ao Assentamento
9:00 a 10:30 gravação de passagem e de vídeo para web
10:48 flash ao vivo para a TV NBR
11:15 a 13:40 Cerimônia de abertura da 12º Colheita de Arroz Ecológico
13:45 a 14:00 coletiva da presidenta Dilma Rousseff
14:05 às 15:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil, edição, gravação e geração
para Brasília;
Ida à Brasília, no dia 24/03/2015, à noite, para participar do curso sobre "Elaboração de
Projeto Básico e Termo de Referência", a ser realizado, nos dias 25 e 26/03, conforme plano
de capacitação de funcionários, realizado pela Gerência Executiva de Gestão de Pessoas /
Educação Corporativa, na sede da EBC local. Retorno à São Paulo, após o término do curso,
no dia 26/03.

0537/2015

ANA PAULA DE
SOUSA SILVA

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 24/03/2015, ida à Brasília, participar do curso sobre
"Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência", realizado nos dias 25 e 26/03,
conforme plano de capacitação de funcionários, realizado pela Gerência Executiva de Gestão
de Pessoas / Educação Corporativa, na sede da EBC local. Após o término do curso, retorno à
São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/03/2015

26/03/2015

DIGER

24/03/2015

26/03/2015

05/04/2015

19/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/03/2015

1.079,26

560,50

190,00

1.829,76

DIGER

17/03/2015

897,77

669,75

190,00

1.757,52

08/04/2015

DIGER

17/03/2015

-

937,65

190,00

1.127,65

21/03/2015

DINES

18/03/2015

531,00

142,50

4.022,17

Ida à Brasília, no dia 24/03/2015, à noite, para participar do curso sobre "Elaboração de
Projeto Básico e Termo de Referência", a ser realizado, nos dias 25 e 26/03, conforme plano
de capacitação de funcionários, realizado pela Gerência Executiva de Gestão de Pessoas /
Educação Corporativa, na sede da EBC local. Retorno à São Paulo, após o término do curso,
no dia 26/03.

0538/2015

GUSTAVO
MORENO BOFF

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 24/03/2015, ida à Brasília, participar do curso sobre
"Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência", realizado nos dias 25 e 26/03,
conforme plano de capacitação de funcionários, realizado pela Gerência Executiva de Gestão
de Pessoas / Educação Corporativa, na sede da EBC local. Após o término do curso, retorno à
São Paulo.
Ida à Brasília, no dia 24/03/2015, à noite, para participar do curso sobre "Elaboração de
Projeto Básico e Termo de Referência", a ser realizado, nos dias 25 e 26/03, conforme plano
de capacitação de funcionários, realizado pela Gerência Executiva de Gestão de Pessoas /
Educação Corporativa, na sede da EBC local. Retorno à São Paulo, após o término do curso,
no dia 26/03.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
24/3 - Saída da sede de SP rumo ao aeroporto de Congonhas (13h00);
24/3 - Chegada no aeroporto de Congonhas (14h00);
24/3 - Vôo de SP para BSB (15h50);
24/3 - Chegada no aeroporto de BSB (18h00);
24/3 - Chegada na hospedagem em BSB (19h00);

DENILSON
0539/2015 MORALES DA
SILVA

Empregado

25/3 - Chegada na Sede da EBC em BSB (8h00);
25/3 - Acompanhamento do curso sobre confecção de Projeto Básico/Termo de Referência
(das 8h00 às 17h00);
25/3 - Entrega de documentos e reunião sobre questões da Comissão de Sindicância na
Coordenação de Patrimônio (das 17h30 às 18h30);
25/3 - Saída da EBC rumo à hospedagem (20h00);
26/3 - Chegada na Sede da EBC em BSB (8h00);
26/3 - Acompanhamento do curso sobre confecção de Projeto Básico/Termo de Referência
(das 8h00 às 17h00);
26/3 - Reunião com a Chefia de Gabinete da SUSUP sobre questões Operacionais de SP (das
17h30 às 19h00);
26/3 - Saída da EBC rumo ao aeroporto de BSB (19h30);
26/3 - Vôo de BSB para SP (20h55);
26/3 - Chegada em SP (23h00).

Participou de capacitação prevista no PACC/EBC/2015, mais precisamente em relação ao
Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, conforme cronograma abaixo:
Instrutor: Prof. Msc. Henrique Savonitti Miranda
Turma: 4
Local de realização: Brasília - Espaço Cultural da EBC
Período: 06 e 07/04/2015
Horário: das 8h às 17h

CARLOS
0540/2015 ALBERTO DA
ROCHA PEREIRA

Empregado

Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 07/04/15 e o desembarque na madrugada do dia
08/04/2015.

Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na 12° Abertura Oficial da Colheta do arroz Ecológico e Inauguração
da unidade de secagem e Armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP
de Porto Alegre-, que foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul RS( BR 290, Km 135, passando o trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81
/GSI/PR/SCAM-MB..
Relatório:
Saída da Equipe para Porto Alegre
Dia 19/03/2015

NOEL SILVA
0541/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

07h00 - Saída p/ Aeroporto Juscelino Kubitschek;
08h10 - Chegada ao Aeroporto;
09h30 - Embarque e Decolagem;
12h10 - Chegada em Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho);
12h40 - Chegada do carro da Localiza para podermos sair do Aeroporto;
13h00 - Chegada ao hotel Umbu para check-in;
13h20 - Saída para almoço
14h45 - Saída com destino ao local do evento na BR290;
15h45 - Chegada ao local do evento para acompanhamento da montagem e realização de
testes e "fechamento" de sinal com Brasília;
20h20 - Retorno a Porto Alegre com uma pausa para o jantar e depois seguimos para o hotel;
21h20 - Chegada ao hotel.

3.348,67

Dia 20/03/2015
06h30 - Saída do hotel depois do café da manhã;
08h00 - Chegada ao local do evento; onde foram feitos novos testes; entrada de repórter com
link para NBR: reposicionamento de câmeras e ensaio com a equipe para que tudo ocorra sem
problemas;
11h23 - Início da visita da Presidente Dilma à Cooperativa, com imagens ao vivo;
11h29 - Termino da visita a Cooperativa;
11h55 - Inicio do evento;
13h37 - Encerramento da Solenidade;
15h25 - Término das gerações para NBR;
15h30 - Saída do local do evento para voltarmos a Porto Alegre;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/03/2015

21/03/2015

DINES

19/03/2015

21/03/2015

19/03/2015

21/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

3.348,67

531,00

142,50

4.022,17

DINES

18/03/2015

3.348,67

634,50

142,50

4.125,67

DINES

18/03/2015

2.834,77

531,00

142,50

3.508,27

Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na 12° Abertura Oficial da Colheta do arroz Ecológico e Inauguração
da unidade de secagem e Armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP
de Porto Alegre-, que foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul RS( BR 290, Km 135, passando o trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81
/GSI/PR/SCAM-MB..
Relatório:
Saída da Equipe para Porto Alegre
Dia 19/03/2015

0542/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

07h00 - Saída p/ Aeroporto Juscelino Kubitschek;
08h10 - Chegada ao Aeroporto;
09h30 - Embarque e Decolagem;
12h10 - Chegada em Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho);
12h40 - Chegada do carro da Localiza para podermos sair do Aeroporto;
13h00 - Chegada ao hotel Umbu para check-in;
13h20 - Saída para almoço
14h45 - Saída com destino ao local do evento na BR290;
15h45 - Chegada ao local do evento para acompanhamento da montagem e realização de
testes e "fechamento" de sinal com Brasília;
20h20 - Retorno a Porto Alegre com uma pausa para o jantar e depois seguimos para o hotel;
21h20 - Chegada ao hotel.

Dia 20/03/2015
06h30 - Saída do hotel depois do café da manhã;
08h00 - Chegada ao local do evento; onde foram feitos novos testes; entrada de repórter com
link para NBR: reposicionamento de câmeras e ensaio com a equipe para que tudo ocorra sem
problemas;
11h23 - Início da visita da Presidente Dilma à Cooperativa, com imagens ao vivo;
11h29 - Termino da visita a Cooperativa;
11h55 - Inicio do evento;
13h37 - Encerramento da Solenidade;
15h25 - Término das gerações para NBR;
15h30 - Saída do local do evento para voltarmos a Porto Alegre;
Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na 12° Abertura Oficial da Colheta do arroz Ecológico e Inauguração
da unidade de secagem e Armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP
de Porto Alegre-, que foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul RS( BR 290, Km 135, passando o trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81
/GSI/PR/SCAM-MB..
Relatório:
Saída da Equipe para Porto Alegre
Dia 19/03/2015

HERIVELTON
0543/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

07h00 - Saída p/ Aeroporto Juscelino Kubitschek;
08h10 - Chegada ao Aeroporto;
09h30 - Embarque e Decolagem;
12h10 - Chegada em Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho);
12h40 - Chegada do carro da Localiza para podermos sair do Aeroporto;
13h00 - Chegada ao hotel Umbu para check-in;
13h20 - Saída para almoço
14h45 - Saída com destino ao local do evento na BR290;
15h45 - Chegada ao local do evento para acompanhamento da montagem e realização de
testes e "fechamento" de sinal com Brasília;
20h20 - Retorno a Porto Alegre com uma pausa para o jantar e depois seguimos para o hotel;
21h20 - Chegada ao hotel.

Dia 20/03/2015
06h30 - Saída do hotel depois do café da manhã;
08h00 - Chegada ao local do evento; onde foram feitos novos testes; entrada de repórter com
link para NBR: reposicionamento de câmeras e ensaio com a equipe para que tudo ocorra sem
problemas;
11h23 - Início da visita da Presidente Dilma à Cooperativa, com imagens ao vivo;
11h29 - Termino da visita a Cooperativa;
11h55 - Inicio do evento;
13h37 - Encerramento da Solenidade;
15h25 - Término das gerações para NBR;
15h30 - Saída do local do evento para voltarmos a Porto Alegre;
Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff 12° Abertura Oficial da Colheita do arroz Ecológico, que foi realizada
no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul –RS ( BR 290, Km 135, passando o
trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem.81 /GSI/PR/SCAM-MB de 17/03/2015.
Equipe: Repórter Cinematográfico Pedro Henrique Luna de Farias e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos da Silva.

PEDRO
0544/2015 HENRIQUE LUNA
DE FARIAS

Empregado

Relatório:
Dia 19.03.15:
9:13 partida de Brasília;
11:40 chegada a Porto Alegre;
12:05 embarque no carro da Localiza, alugado pela EBC;
12:30 parada para almoço
13:30 ida para o Hotel Pampa;
13:45 chegada ao Hotel Pampa e check-in
14:00 partida para Eldorado do Sul (RS) para fazer entrevistas com personagens para TV NBR
e Voz do Brasil;
14:40- chegada ao local das entrevistas, na sede da Cooperativa de Trabalhadores Assentados
da Região de Porto Alegre, em Eldorado do Sul;
15:00 a 16:50 realização de imagens, entrevistas com personagens e gravação de vídeos para
a web;
17:00 retorno para o hotel, em Porto Alegre;
Dia 20.03.15:
7:40- deslocamento para Assentamento Lanceiros Negros, BR-290, Km 132,5 - Eldorado do
Sul/RS
8:30 chegada ao Assentamento
9:00 a 10:30 gravação de passagem e de vídeo para web
10:48 flash ao vivo para a TV NBR
11:15 a 13:40 Cerimônia de abertura da 12º Colheita de Arroz Ecológico
13:45 a 14:00 coletiva da presidenta Dilma Rousseff
14:05 às 15:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil, edição, gravação e geração
para Brasília;
15:05 retorno para o Hotel Pampa, em Porto Alegre;
16:00 chegada ao Hotel Pampa;
Dia 21.03.15
16:00 deslocamento até o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/03/2015

21/03/2015

DINES

19/03/2015

21/03/2015

19/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

2.834,77

531,00

142,50

3.508,27

DINES

18/03/2015

2.834,77

531,00

142,50

3.508,27

21/03/2015

DINES

18/03/2015

2.834,77

531,00

142,50

3.508,27

19/03/2015

19/03/2015

DIAFI

18/03/2015

529,92

112,10

190,00

832,02

19/03/2015

20/03/2015

DIAFI

18/03/2015

1.020,85

267,90

190,00

1.478,75

Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff 12° Abertura Oficial da Colheita do arroz Ecológico, que foi realizada
no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul –RS ( BR 290, Km 135, passando o
trevo de charquetas, sentido Arroio dos Ratos. Mem.81 /GSI/PR/SCAM-MB de 17/03/2015.
Equipe: Repórter Cinematográfico Pedro Henrique Luna de Farias e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos da Silva.

MARCELO
0545/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

Relatório:
Dia 19.03.15:
9:13 partida de Brasília;
11:40 chegada a Porto Alegre;
12:05 embarque no carro da Localiza, alugado pela EBC;
12:30 parada para almoço
13:30 ida para o Hotel Pampa;
13:45 chegada ao Hotel Pampa e check-in
14:00 partida para Eldorado do Sul (RS) para fazer entrevistas com personagens para TV NBR
e Voz do Brasil;
14:40- chegada ao local das entrevistas, na sede da Cooperativa de Trabalhadores Assentados
da Região de Porto Alegre, em Eldorado do Sul;
15:00 a 16:50 realização de imagens, entrevistas com personagens e gravação de vídeos para
a web;
17:00 retorno para o hotel, em Porto Alegre;
Dia 20.03.15:
7:40- deslocamento para Assentamento Lanceiros Negros, BR-290, Km 132,5 - Eldorado do
Sul/RS
8:30 chegada ao Assentamento
9:00 a 10:30 gravação de passagem e de vídeo para web
10:48 flash ao vivo para a TV NBR
11:15 a 13:40 Cerimônia de abertura da 12º Colheita de Arroz Ecológico
13:45 a 14:00 coletiva da presidenta Dilma Rousseff
14:05 às 15:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil, edição, gravação e geração
para Brasília;
15:05 retorno para o Hotel Pampa, em Porto Alegre;
16:00 chegada ao Hotel Pampa;
Dia 21.03.15
16:00 deslocamento até o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre;
Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração da unidade de secagem e
armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP de Porto Alegre-RS, que
foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul –RS ( BR 290, Km 135,
passando o trevo de charqueatas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81 /GSI/PR/SCAM-MB de
17/03/2015.
Equipe: Repórter Luana Karen Gonçalves Querino Da Silva; Repórter Cinematográfico Júlio
Cesar Pertile Leal e Auxiliar Warley Felipe de Andrade.

0546/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Relatório:
Dia 19.03.15:
9:13 partida de Brasília;
11:40 chegada a Porto Alegre;
12:05 embarque no carro da Localiza, alugado pela EBC;
12:30 parada para almoço
13:30 ida para o Hotel Pampa;
13:45 chegada ao Hotel Pampa e check-in
14:00 partida para Eldorado do Sul (RS) para fazer entrevistas com personagens para TV NBR
e Voz do Brasil;
14:40- chegada ao local das entrevistas, na sede da Cooperativa de Trabalhadores Assentados
da Região de Porto Alegre, em Eldorado do Sul;
15:00 a 16:50 realização de imagens, entrevistas com personagens e gravação de vídeos para
a web;
17:00 retorno para o hotel, em Porto Alegre;
Dia 20.03.15:
7:40- deslocamento para Assentamento Lanceiros Negros, BR-290, Km 132,5 - Eldorado do
Sul/RS
8:30 chegada ao Assentamento
9:00 a 10:30 gravação de passagem e de vídeo para web
10:48 flash ao vivo para a TV NBR
11:15 a 13:40 Cerimônia de abertura da 12º Colheita de Arroz Ecológico
13:45 a 14:00 coletiva da presidenta Dilma Rousseff
14:05 às 15:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil, edição, gravação e geração
para Brasília;
15:05 retorno para o Hotel Pampa, em Porto Alegre;
16:00 chegada ao Hotel Pampa;
Ordem de Serviço SECOM no 213
Participou da cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta da
República Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração da unidade de secagem e
armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados-COOTAP de Porto Alegre-RS, que
foi realizada no dia 20/03/15, às 10h00, na cidade de Eldorado do Sul –RS ( BR 290, Km 135,
passando o trevo de charqueatas, sentido Arroio dos Ratos. Mem..81 /GSI/PR/SCAM-MB de
17/03/2015.
Equipe: Repórter Luana Karen Gonçalves Querino Da Silva; Repórter Cinematográfico Júlio
Cesar Pertile Leal e Auxiliar Warley Felipe de Andrade.

0547/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Relatório:
Dia 19.03.15:
9:13 partida de Brasília;
11:40 chegada a Porto Alegre;
12:05 embarque no carro da Localiza, alugado pela EBC;
12:30 parada para almoço
13:30 ida para o Hotel Pampa;
13:45 chegada ao Hotel Pampa e check-in
14:00 partida para Eldorado do Sul (RS) para fazer entrevistas com personagens para TV NBR
e Voz do Brasil;
14:40- chegada ao local das entrevistas, na sede da Cooperativa de Trabalhadores Assentados
da Região de Porto Alegre, em Eldorado do Sul;
15:00 a 16:50 realização de imagens, entrevistas com personagens e gravação de vídeos para
a web;
17:00 retorno para o hotel, em Porto Alegre;
Dia 20.03.15:
7:40- deslocamento para Assentamento Lanceiros Negros, BR-290, Km 132,5 - Eldorado do
Sul/RS
8:30 chegada ao Assentamento
9:00 a 10:30 gravação de passagem e de vídeo para web
10:48 flash ao vivo para a TV NBR
11:15 a 13:40 Cerimônia de abertura da 12º Colheita de Arroz Ecológico
13:45 a 14:00 coletiva da presidenta Dilma Rousseff
14:05 às 15:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil, edição, gravação e geração
para Brasília;
15:05 retorno para o Hotel Pampa, em Porto Alegre;
16:00 chegada ao Hotel Pampa;

THAIS ALVES
0548/2015 PESSOA
RODRIGUES

Empregado

A empregada acompanhou o Coordenador de Obras e Serviços Gerais, Francisco Soares
Neto, no trabalho de reparo e manutenção de ar condicionado no prédio da TV Brasil - Gomes
Freire, bem como atuou nas pendências em contratos de transportes, ar condicionado e
manutenção predial.

A empregada arcou com as despesas da passagem de retorno a Brasília.

FRANCISCO
0549/2015
SOARES NETO

Empregado

O Coordenador de Obras e Serviços Gerais, foi designado pelo Gerente Executivo de
Administração e Logística, Sr. Paulo Machado, para acompanhar a equipe de logística, no
trabalho de reparos e manutenção de aparelhos de ar condicionado, no prédio da TV Brasil, no
Avenida Gomes Freire, no Rio de Janeiro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/03/2015

20/03/2015

DIGEL

24/03/2015

26/03/2015

20/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

3.011,18

401,85

190,00

3.603,03

DIPRO

18/03/2015

1.558,08

401,85

190,00

2.149,93

20/03/2015

DIAFI

18/03/2015

956,43

112,10

190,00

1.258,53

20/03/2015

20/03/2015

DIAFI

18/03/2015

956,43

112,10

190,00

1.258,53

24/03/2015

25/03/2015

DIGER

18/03/2015

1.528,89

1.444,95

570,00

3.543,84

25/03/2015

26/03/2015

DICOP

18/03/2015

752,67

401,85

190,00

1.344,52

25/03/2015

26/03/2015

DICOP

18/03/2015

752,67

401,85

190,00

1.344,52

23/03/2015

26/03/2015

DICOP

18/03/2015

1.237,76

481,65

190,00

1.909,41

19/03 - Ocorreu o Comitê de Rede Extraordinário promovido pela Gerência Executiva de Rede.
E abordou o processo de transição das transmissões em sinal analógico para sinal digital, a
questão do ressarcimento pelos investimentos feitos em canais situados na faixa dos 700 Mhz e
o processo de digitalização das emissoras de televisão.

0552/2015

Andrea Laiane
Coelho Zílio

Colaborador

A EBC concedeu à dirigente da TV Aldeia passagens aéreas, diárias, alimentação e adicionais
de embarque/ desembarque.
Essa viagem foi cadastrada em 18/03/2015, pois o outro dirigente da TV Aldeia Alexandre
Nunes (AV 0515/2015) não pode comparecer ao evento e a Andrea veio no lugar dele. Esse
pedido de viagem substituiu a AV 0515/2015 do Alexandre Nunes.
Participação do empregado em uma capacitação oferecida pela Gerencia de Educação
Corporativa, inserida nas ações de capacitação previstas no PACC/EBC/2015, mais
precisamente em relação ao Curso de Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico,
ministrado pelo Prof. Msc. Henrique Savonitti Miranda.
O empregado estava inscrito na turma 4 do referido curso, que aconteceu nos dias 25 e 26/03,
em Brasília, das 8 às 17h.
Como o início se deu às 8h do dia 25/03, o empregado se deslocou para Brasília na noite do
dia 24/30.

[JUSTIFICATIVA DE ATRASO DE PEDIDO DE VIAGEM]
O empregado foi indicado pela diretoria para participar do curso, mas a data deste foi
confirmada posteriormente. O empregado confirmou sua disponibilidade para participação na
data atual.

RODRIGO
0553/2015 PIEMONTE
RIBEIRO

Empregado

[RELATÓRIO DO VIAJANTE]
Relatório de Viagem
Saída:
Terça-feira 18:15
O bilhete era da companhia Avianca, mas o voo foi cancelado e fomos realocados no voo G3
1416 da companhia GOL.
Retorno:
Quinta-feira 20:27 Voo TAM JJ 3715
O curso teve aproximadamente 16h de carga horária, começando as 08:00h de quarta-feira
25/03/2015, e terminando as 17:00h de quinta-feira 26/03/2015.
Abordou a elaboração e construção de Termo de Referência e Projeto Básico, documentos
fundamentais para administração pública. Tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas e
entender processos por meio de exemplos esclareceredores.

0554/2015

MOISES MACEDO
DE LUCENA

Empregado

0555/2015

NILTON GOULART
DE SOUSA

Empregado

Foram duas partes diferentes, onde num primeiro momento foram abordados os detalhes
teóricos e vários aspectos de leis e normas referentes ao tema. E num segundo momento,
O empregado juntamente com a equipe de logística atendeu as necessidades emergenciais de
segurança do trabalho, referente a manutenção de ar condicionado, localizado na Av. Gomes
Freire -Rio de Janeiro.O setor de segurança do trabalho efetuou medição de condições de
temperatura e conforto térmico.
O empregado juntamente com a a equipe de logística atendeu as necessidades emergenciais
de segurança do trabalho, referente a manutenção de ar condicionado, localizado na Av.
Gomes Freire -Rio de Janeiro.O setor de segurança do trabalho efetuou medição de condições
de temperatura e conforto térmico.
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 24/03/2015, para participar de uma reunião c/ a ACERP, sobre o
Contrato de Prestação
de Serviço da Ancine, a ser realizada na ACERP. No dia 25 deverá participar de uma reunião
na Ancine.
Retorno à São Paulo, no final do dia.

MARCO ANTONIO
0556/2015 TAVARES
COELHO FILHO

JADISLAN
0557/2015
BATISTA AGUIAR

0558/2015

ANA CRISTINA
VIANA DE MELO

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 24/03/2015, onde participou de uma reunião na ACERP, c/ o Sr.
Eduardo Castro (Diretor Presidente), tendo como pauta, o Contrato de Prestação de Serviços
da ANCINE.
No dia 25, participou de uma reunião na ANCINE, c/ o Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de
Políticas de Financiamento), para tratar de assuntos relacionados a parceria entre a ANCINE e
a ACERP.
Retornou a São Paulo, no final do dia.

O Gerente de Desenvolvimento Organizacional foi às custas da Diretoria de Conteúdo e
Programação para realizar o mapeamento das atividades das áreas de licenciamento nacional
e internacional a fim de que se pudesse dar andamento na implantação da nova estrutura
organizacional da Gerência de Prospecção de Conteúdo.

A Chefe de Gabinete acompanhou o Gerente de Desenvolvimento Organizacional que realizou
o mapeamento das atividades das áreas de licenciamento nacional e internacional a fim de que
se pudesse dar andamento na implantação da nova estrutura organizacional da Gerência de
Prospecção de Conteúdo.
Empregado

O empregado veio para Brasília, por conta própria, para exercer as atividades inerentes ao
cargo de Diretor de Conteúdo e Programação.

0559/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

O diretor foi ainda para o Rio de Janeiro, à convite do Diretor Geral, para participar do Prêmio
Camélia da Liberdade Ação Afirmativa, Atitude Positiva, que estava na oitava edição. A EBC foi
contemplada na categoria veículos de comunicação, pela veiculação da novela Windeck –
Todos os tons de Angola, com o Prêmio Camélia da Liberdade 2014/2015.
Ele retornou no dia seguinte para São Paulo de onde trabalhou na sexta-feira.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

ANA GRAZIELA
0561/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A equipe Caminhos da Reportagem realizou as gravações cujos os temas foram quarenta anos
de independência de colônias portuguesas na África, Rota da Escravidão e matérias para o
programa - Brasileiros no Mundo.
Relatório de viagem
05/04 e manhã de 06/04– Viagem de deslocamento para Portugal (Lisboa)
06/04 tarde
15h – Entrevista com Marta Lança, historiadora e editora do Buala (portal dedicado à África)
17h – Imagens da cidade
07/04
10h – Entrevista com Fernando Rosas, professor de história na Universidade Nova de Lisboa
14h – Entrevista com Nuno Domingos, historiador da Universidade de Lisboa
16h – Entrevista com Francisco Nóbrega, escritor autor de “A Nossa Africa Manta de Retalhos”
08/04
9h - Imagens gerais da cidade e passagens
11h - Torre de Belém (9km do centro de Lisboa)
14h – Imagens e entrevista com professor Pereira Neto no Museu Colonial de Lisboa
19:10 - 06:50 (+1) – Deslocamento Lisboa – Maputo
09/04
14h45 – Entrevista com Prof. Doutor Lourenço do Rosário
17h – Entrevista com Mia Couto, escritor
10/04
9h – Gravação de imagens e passagem
14h – Daniela Queiroz e sua mãe, empresárias. Entrevista para o programa Brasileiros no
Mundo
11/04
9h – Entrevista com o Prof. José Oscar Monteiro, veterano da luta de libertação nacional
(FRELIMO)
14h – Povo-fala pela cidade e gravação de imagens
12/04
Dia destinado às gravações do programas Brasileiros no Mundo
10h – Entrevista com os psicólogos brasileiros Márcia e Mauro Nankin
12h – Entrevista com Karla Pereira e Padre Ricardo, do projeto Dom Orione
14h30 – Entrevista com Madeira Júnior, músico brasileiro
16h – Gravação de imagens da cidade (apoio para o programa Caminhos da Reportagem Rota
da Escravidão)
13/04
07:30 – 12:35 - Deslocamento de Maputo - Luanda
Começamos a tentar resolver o problema quanto ao nosso credenciamento de Imprensa
14/04 e 15/04
1- Gravação do programa No Mundo da Bola.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/04/2015

23/04/2015

DIJOR

22/03/2015

23/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

12.405,77

7.475,00

95,00

19.975,77

DIJOR

18/03/2015

919,96

267,90

-

1.187,86

19/03/2015

DIJOR

18/03/2015

-

100,30

-

100,30

19/03/2015

DIJOR

18/03/2015

100,30

-

100,32

2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

SERGIO
0562/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont.
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa.
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a apresentação e auxiliei no fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para o hotel.
23/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro.
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont.
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1) Cobertura jornalística em Goiânia - presidenta Dilma.
2) A presidenta Dilma participou no dia 19, em Goiânia, da cerimônia de assinatura da ordem
de serviço para início das obras do sistema de ônibus de alta capacidade, conhecido como
BRT.
3) A equipe foi composta pelos empregados:
- Paulo Victor Chagas (repórter)
- Antonio Francisco da Cruz (fotógrafo)
- Lucas Pordeus Leon (repórter - Radioagência/Bsb)

PAULO VICTOR
0563/2015 DA CRUZ
CHAGAS

Empregado

Relatório de viagem
Saída de Brasília: 9h30
Chegada à Goiânia: 12h00
Almoço: 12h30 às 13h30
Participei, ao lado do repórter do Radiojornalismo Lucas Pordeus Leon e do repórter fotográfico
Antonio da Cruz, do evento de assinatura da Ordem de Serviço do BRT Norte-Sul pela
presidenta Dilma Rousseff: às 14h00.
Enviei flashs e matérias sobre os acontecimentos fora e dentro do evento, com as declarações
dos presentes e registro de um pequeno protesto na entrada do local.
Retornamos de Goiânia por volta das 19h00.
Jantamos na estrada das 19h30 às 20h00
Cheguei a redação às 21h30.

1) Cobertura jornalística em Goiânia - presidenta Dilma em 19/03/2015.

ANTONIO
0564/2015 FRANCISCO DA
CRUZ

Empregado

Relatório de viagem
Saída de Brasília: 9:30
Chegada à Goiânia: 12h00
Almoço: 12h30 às 13h30
Participei, ao lado do repórter do Radiojornalismo Lucas Pordeus Leon e do repórter da TV
Brasil Paulo Victor Chagas, do evento de assinatura da Ordem de Serviço do BRT Norte-Sul
pela presidenta Dilma Rousseff: às 14h00.
Enviei fotos sobre os acontecimentos fora e dentro do evento e do registro de um pequeno
protesto contra a Presidenta.
Retornamos de Goiânia por volta das 19h00.
Jantamos na estrada das 19h30 às 20h00.
Cheguei à redação às 21h30.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/03/2015

23/03/2015

DIJOR

19/03/2015

19/03/2015

22/03/2015

05/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

919,96

267,90

-

1.187,86

DIJOR

18/03/2015

-

100,30

-

100,30

23/03/2015

DIJOR

18/03/2015

919,96

224,20

-

1.144,16

23/04/2015

DIJOR

18/03/2015

12.405,77

7.475,00

95,00

19.975,77

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

PAULO ROBERTO
0565/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15 Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, realizei produção de texto, gravação de off e comentários durante o programa No
Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
23/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1) Cobertura jornalística em Goiânia - presidenta Dilma.
2) A presidenta Dilma participou no dia 19, em Goiânia, da cerimônia de assinatura da ordem
de serviço para início das obras do sistema de ônibus de alta capacidade, conhecido como
BRT.
3) A equipe foi composta pelos empregados:
- Paulo Victor Chagas (repórter)
- Antonio Francisco da Cruz (fotógrafo)
- Lucas Pordeus Leon (repórter - Radioagência/Bsb)

LUCAS EDGARDO
0566/2015
PORDEUS LEON

Empregado

Relatório de viagem
Saída de Brasília: às 09h30
Chegada à Goiânia: 12h00
Almoço: 12h30 às 13h30
Participei do evento de assinatura da Ordem de Serviço do BRT Norte-Sul pela presidenta
Dilma Rousseff: às 14h00.
Entrei Ao vivo no NI das 15h00 e no Ritmo da Notícia e produzi uma matéria consolidada para o
Repórter Brasil do dia 20 de Março de 2015.
Retornamos de Goiânia por volta das 19h00.
Jantamos na estrada das 19h30 às 20h00
Cheguei a redação às 21h30 e fechei a matéria, saindo às 22h30.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

ROBERTO
0567/2015 FERNANDES
BRANDAO

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06– Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fui o responsável pela coordenação de produção do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
23/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

ROGERIO
0568/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

A equipe Caminhos da Reportagem realizou as gravações cujos os temas foram quarenta anos
de independência de colônias portuguesas na África, Rota da Escravidão e matérias para o
programa - Brasileiros no Mundo.
Relatório de viagem
05/04 e manhã de 06/04– Viagem de deslocamento para Portugal (Lisboa)
06/04 tarde
15h – Entrevista com Marta Lança, historiadora e editora do Buala (portal dedicado à África)
17h – Imagens da cidade
07/04
10h – Entrevista com Fernando Rosas, professor de história na Universidade Nova de Lisboa
14h – Entrevista com Nuno Domingos, historiador da Universidade de Lisboa
16h – Entrevista com Francisco Nóbrega, escritor autor de “A Nossa Africa Manta de Retalhos”
08/04
9h - Imagens gerais da cidade e passagens
11h - Torre de Belém (9km do centro de Lisboa)
14h – Imagens e entrevista com professor Pereira Neto no Museu Colonial de Lisboa
19:10 - 06:50 (+1) – Deslocamento Lisboa – Maputo
09/04
14h45 – Entrevista com Prof. Doutor Lourenço do Rosário
17h – Entrevista com Mia Couto, escritor
10/04
9h – Gravação de imagens e passagem
14h – Daniela Queiroz e sua mãe, empresárias. Entrevista para o programa Brasileiros no
Mundo
11/04
9h – Entrevista com o Prof. José Oscar Monteiro, veterano da luta de libertação nacional
(FRELIMO)
14h – Povo-fala pela cidade e gravação de imagens
12/04
Dia destinado às gravações do programas Brasileiros no Mundo
10h – Entrevista com os psicólogos brasileiros Márcia e Mauro Nankin
12h – Entrevista com Karla Pereira e Padre Ricardo, do projeto Dom Orione
14h30 – Entrevista com Madeira Júnior, músico brasileiro
16h – Gravação de imagens da cidade (apoio para o programa Caminhos da Reportagem Rota
da Escravidão)
13/04
07:30 – 12:35 - Deslocamento de Maputo - Luanda
Começamos a tentar resolver o problema quanto ao nosso credenciamento de Imprensa
14/04 e 15/04
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/03/2015

23/03/2015

DIJOR

05/04/2015

23/04/2015

22/03/2015

23/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

4.163.248,44

2.122.299,78

18/03/2015

919,96

224,20

DIJOR

18/03/2015

12.405,77

7.475,00

DIJOR

18/03/2015

919,96

224,20

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

LUIZ HENRIQUE
0569/2015 FERREIRA
GUIMARAES

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont.
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa.
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, trabalhei auxiliando a coordenação de produção. Baixei arquivos, entrei em contato
com emissoras para obter material para o programa, realizei o sorteio do programa e conferi o
resultado da pesquisa. Auxílio à edição.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para o hotel.

-

1.144,16

95,00

19.975,77

-

1.144,16

2303 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

ALEXANDRE
0570/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

A equipe Caminhos da Reportagem realizou as gravações cujos os temas foram quarenta anos
de independência de colônias portuguesas na África, Rota da Escravidão e matérias para o
programa - Brasileiros no Mundo.
Relatório de viagem
05/04 e manhã de 06/04– Viagem de deslocamento para Portugal (Lisboa)
06/04 tarde
15h – Entrevista com Marta Lança, historiadora e editora do Buala (portal dedicado à África)
17h – Imagens da cidade
07/04
10h – Entrevista com Fernando Rosas, professor de história na Universidade Nova de Lisboa
14h – Entrevista com Nuno Domingos, historiador da Universidade de Lisboa
16h – Entrevista com Francisco Nóbrega, escritor autor de “A Nossa Africa Manta de Retalhos”
08/04
9h - Imagens gerais da cidade e passagens
11h - Torre de Belém (9km do centro de Lisboa)
14h – Imagens e entrevista com professor Pereira Neto no Museu Colonial de Lisboa
19:10 - 06:50 (+1) – Deslocamento Lisboa – Maputo
09/04
14h45 – Entrevista com Prof. Doutor Lourenço do Rosário
17h – Entrevista com Mia Couto, escritor
10/04
9h – Gravação de imagens e passagem
14h – Daniela Queiroz e sua mãe, empresárias. Entrevista para o programa Brasileiros no
Mundo
11/04
9h – Entrevista com o Prof. José Oscar Monteiro, veterano da luta de libertação nacional
(FRELIMO)
14h – Povo-fala pela cidade e gravação de imagens
12/04
Dia destinado às gravações do programas Brasileiros no Mundo
10h – Entrevista com os psicólogos brasileiros Márcia e Mauro Nankin
12h – Entrevista com Karla Pereira e Padre Ricardo, do projeto Dom Orione
14h30 – Entrevista com Madeira Júnior, músico brasileiro
16h – Gravação de imagens da cidade (apoio para o programa Caminhos da Reportagem Rota
da Escravidão)
13/04
07:30 – 12:35 - Deslocamento de Maputo - Luanda
Começamos a tentar resolver o problema quanto ao nosso credenciamento de Imprensa
14/04 e 15/04
1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

MARCOS JOSÉ
0571/2015 COELHO DE
ALCANTARA

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15 - Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h - Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a edição de texto, coordenação e fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30 - Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h - Retorno para hotel
23/03 – Segunda-feira
9h- Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40- Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/03/2015

23/03/2015

DIJOR

27/03/2015

03/04/2015

27/03/2015

03/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/03/2015

919,96

267,90

-

1.187,86

DIJOR

19/03/2015

1.632,91

991,20

142,50

2.766,61

DIJOR

19/03/2015

1.632,91

991,20

142,50

2.766,61

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 22 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi novamente apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO:
22/03 –DOMINGO

VERÔNICA DA
0572/2015 COSTA
DALCANAL

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06– Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont.
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15 - Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa.
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a edição de texto e a supervisão de edição de imagem para o programa No
Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para o hotel.
23/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h40 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro.
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont.
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a escravidão no Brasil (terceira e
última parte).
2 - Em Minas Gerais, a equipe conheceu cidades significativas para o período da escravidão no
Brasil nos séculos XVII e XVIII, como Sabará, Ouro Preto e Mariana.
Em Pernambuco, a equipe gravou em um engenho de açúcar, o engenho de Massangana,
lugar onde cresceu Joaquim Nabuco, um dos mais importantes abolicionistas brasileiros. A
equipe ainda visitou lugares de memória da escravidão em Recife, como o Museu da Abolição.

0574/2015

CARLOS
MOLINARI
RODRIGUES
SEVERINO

Relatório de viagem
Sexta-feira, 27 de março de 2015
VOO: BRASÍLIA >> BELO HORIZONTE
Vôo Gol G31188 -Saindo: 8h55 – Chegando: 10h06
Deslocamento de carro de Belo Horizonte para Sabará
SABARÁ (tarde)
* Casa Borba Gato (Museu do Ouro), entrevista Carla Starling – historiadora.
* Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Barra de Sabará - entrevista com Padre
Rogério, pároco da Igreja
Retorno a Belo Horizonte
Empregado
Sábado, 28 de março de 2015
Deslocamento de carro para Ouro Preto (1h30 minutos de BH)
OURO PRETO (manhã)
Entrevista e imagens com Toninho da Mina, na Mina de Chico Rei.
Entrevista e imagens na Igreja de Santa Efigênia, com Sidnéia dos Santos
OURO PRETO (tarde)
Entrevista e imagens na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário com Solange Palazzi
Domingo, 29 de março de 2015
Gravação de passagens e cabeças em Ouro Preto e Mariana
Imagens pelourinho de Mariana e casa de câmara e cadeia.
Gravação na Mina da Passagem, em Mariana.
Entrevista com Aída Anacleto, no Morro de Santo Antônio
Retorno a Ouro Preto.
Gravação com Geraldo e Kédson (Reisado de Ouro Preto)
Segunda-feira, 30 de março de 2015
Gravação de passagens de bloco em Ouro Preto.
Deslocamento até Belo Horizonte (1h30min)
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a escravidão no Brasil (terceira e
última parte).
2 - Em Minas Gerais, a equipe conheceu cidades significativas para o período da escravidão no
Brasil nos séculos XVII e XVIII, como Sabará, Ouro Preto e Mariana.
Em Pernambuco, a equipe gravou em um engenho de açúcar, o engenho de Massangana,
lugar onde cresceu Joaquim Nabuco, um dos mais importantes abolicionistas brasileiros. A
equipe ainda visitou lugares de memória da escravidão em Recife, como o Museu da Abolição.

SIGMAR
0575/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Relatório de viagem
Sexta-feira, 27 de março de 2015
VOO: BRASÍLIA >> BELO HORIZONTE
Vôo Gol G31188 -Saindo: 8h55 – Chegando: 10h06
Deslocamento de carro de Belo Horizonte para Sabará
SABARÁ (tarde)
* Casa Borba Gato (Museu do Ouro), entrevista Carla Starling – historiadora.
* Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Barra de Sabará - entrevista com Padre
Rogério, pároco da Igreja
Retorno a Belo Horizonte
Empregado
Sábado, 28 de março de 2015
Deslocamento de carro para Ouro Preto (1h30 minutos de BH)
OURO PRETO (manhã)
Entrevista e imagens com Toninho da Mina, na Mina de Chico Rei.
Entrevista e imagens na Igreja de Santa Efigênia, com Sidnéia dos Santos
OURO PRETO (tarde)
Entrevista e imagens na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário com Solange Palazzi
Domingo, 29 de março de 2015
Gravação de passagens e cabeças em Ouro Preto e Mariana
Imagens pelourinho de Mariana e casa de câmara e cadeia.
Gravação na Mina da Passagem, em Mariana.
Entrevista com Aída Anacleto, no Morro de Santo Antônio
Retorno a Ouro Preto.
Gravação com Geraldo e Kédson (Reisado de Ouro Preto)
Segunda-feira, 30 de março de 2015
Gravação de passagens de bloco em Ouro Preto.
Deslocamento até Belo Horizonte (1h30min)
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/03/2015

03/04/2015

DIJOR

29/03/2015

02/04/2015

29/03/2015

02/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/03/2015

1.632,91

991,20

142,50

2.766,61

DIJOR

20/03/2015

1.336,71

519,20

142,50

1.998,41

DIJOR

20/03/2015

1.336,71

519,20

142,50

1.998,41

1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a escravidão no Brasil (terceira e
última parte).
2 - Em Minas Gerais, a equipe conheceu cidades significativas para o período da escravidão no
Brasil nos séculos XVII e XVIII, como Sabará, Ouro Preto e Mariana.
Em Pernambuco, a equipe gravou em um engenho de açúcar, o engenho de Massangana,
lugar onde cresceu Joaquim Nabuco, um dos mais importantes abolicionistas brasileiros. A
equipe ainda visitou lugares de memória da escravidão em Recife, como o Museu da Abolição.

EDIVAN DO
0576/2015 NASCIMENTO
VIANA

Relatório de viagem
Sexta-feira, 27 de março de 2015
VOO: BRASÍLIA >> BELO HORIZONTE
Vôo Gol G31188 -Saindo: 8h55 – Chegando: 10h06
Deslocamento de carro de Belo Horizonte para Sabará
SABARÁ (tarde)
* Casa Borba Gato (Museu do Ouro), entrevista Carla Starling – historiadora.
* Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Barra de Sabará - entrevista com Padre
Rogério, pároco da Igreja
Retorno a Belo Horizonte
Empregado
Sábado, 28 de março de 2015
Deslocamento de carro para Ouro Preto (1h30 minutos de BH)
OURO PRETO (manhã)
Entrevista e imagens com Toninho da Mina, na Mina de Chico Rei.
Entrevista e imagens na Igreja de Santa Efigênia, com Sidnéia dos Santos
OURO PRETO (tarde)
Entrevista e imagens na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário com Solange Palazzi
Domingo, 29 de março de 2015
Gravação de passagens e cabeças em Ouro Preto e Mariana
Imagens pelourinho de Mariana e casa de câmara e cadeia.
Gravação na Mina da Passagem, em Mariana.
Entrevista com Aída Anacleto, no Morro de Santo Antônio
Retorno a Ouro Preto.
Gravação com Geraldo e Kédson (Reisado de Ouro Preto)
Segunda-feira, 30 de março de 2015
Gravação de passagens de bloco em Ouro Preto.
Deslocamento até Belo Horizonte (1h30min)
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil.
2 - O Caminhos da Reportagem abordou a Homofobia no Brasil. Mostrou casos emblemáticos,
como o da jovem de 19 anos em Teresina, no Piauí, que ficou 27 dias em cárcere privado e
apanhou do pai quando descobriu-se que ela é lésbica. O Piauí é o segundo estado mais
homofóbico do Brasil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República. No dia 30 de Março, por causa da divulgação desses dados, realizou uma
audiência pública na Assembléia Legislativa do Piauí para discutir essa situação de violência,
onde estiveram diversas fontes e personagens que acrescentaram na discussão do tema no
programa.
Na capital cearense, a equipe entrevistou pessoas que foram vítimas de homofóbicos. Em
Redenção (55 km de Fortaleza) a equipe entrevistou a primeira travesti brasileira, Luma
Nogueira, que conquistou o título de doutora e que está sendo cotada para assumir a reitoria da
Unilab - Universidade Federal de Integração da Lusofonia Afro-brasileira.

Relatório de viagem

FLÁVIA PEIXOTO
0577/2015 CARDOSO DE
BARROS

Empregado

domingo 29/03
Manhã: vôo de Brasília para Teresina-PI
-Tarde: Gravação de sonora e imagens de apoio com as personagens Marinalva Santana
(fundadora da ONG LGBT Grupo Matizes) e Carmem Lucia (coordenadora geral do Matizes)
-Noite: Retorno para o hotel
segunda-feira dia 30/03
- Tarde: Seguimos para Assembleia Legislativa do Piauí, gravamos trechos da audiência
pública sobre dados de homofobia no Piauí e sonoras com personagens e autoridades locais.
- Noite: Às 22hs acompanhamos o delegado de Polícia (Emir Maia) em uma diligência pela
cidade, fizemos imagens durante a diligência e gravamos com uma personagem travesti.
- Madrugada: A 01h retornamos para o hotel.
terça feira dia 31/03
- Manhã: Imagens gerais de Teresina. Sonora com Emir (delegado da delegacia de direitos
humanos).
- Tarde: Imagens gerais de Teresina, povo-fala e passagem da repórter.
- Noite: Vôo de Teresina para Fortaleza-CE.
quarta feira 01/04
- Manhã: Saída para a pauta em Itatira-CE à 212km de Fortaleza-CE.
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil.
2 - O Caminhos da Reportagem abordou a Homofobia no Brasil. Mostrou casos emblemáticos,
como o da jovem de 19 anos em Teresina, no Piauí, que ficou 27 dias em cárcere privado e
apanhou do pai quando descobriu-se que ela é lésbica. O Piauí é o segundo estado mais
homofóbico do Brasil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República. No dia 30 de Março, por causa da divulgação desses dados, realizou uma
audiência pública na Assembléia Legislativa do Piauí para discutir essa situação de violência,
onde estiveram diversas fontes e personagens que acrescentaram na discussão do tema no
programa.
Na capital cearense, a equipe entrevistou pessoas que foram vítimas de homofóbicos. Em
Redenção (55 km de Fortaleza) a equipe entrevistou a primeira travesti brasileira, Luma
Nogueira, que conquistou o título de doutora e que está sendo cotada para assumir a reitoria da
Unilab - Universidade Federal de Integração da Lusofonia Afro-brasileira.

Relatório de viagem

0578/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

domingo 29/03
Manhã: vôo de Brasília para Teresina-PI
-Tarde: Gravação de sonora e imagens de apoio com as personagens Marinalva Santana
(fundadora da ONG LGBT Grupo Matizes) e Carmem Lucia (coordenadora geral do Matizes)
-Noite: Retorno para o hotel
segunda-feira dia 30/03
- Tarde: Seguimos para Assembleia Legislativa do Piauí, gravamos trechos da audiência
pública sobre dados de homofobia no Piauí e sonoras com personagens e autoridades locais.
- Noite: Às 22hs acompanhamos o delegado de Polícia (Emir Maia) em uma diligência pela
cidade, fizemos imagens durante a diligência e gravamos com uma personagem travesti.
- Madrugada: A 01h retornamos para o hotel.
terça feira dia 31/03
- Manhã: Imagens gerais de Teresina. Sonora com Emir (delegado da delegacia de direitos
humanos).
- Tarde: Imagens gerais de Teresina, povo-fala e passagem da repórter.
- Noite: Vôo de Teresina para Fortaleza-CE.
quarta feira 01/04
- Manhã: Saída para a pauta em Itatira-CE à 212km de Fortaleza-CE.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/03/2015

02/04/2015

DIJOR

24/03/2015

26/03/2015

01/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/03/2015

1.336,71

519,20

142,50

1.998,41

DIGER

20/03/2015

997,47

669,75

190,00

1.857,22

02/04/2015

DIPRE

20/03/2015

1.163,96

610,05

190,00

1.964,01

24/03/2015

25/03/2015

DIJOR

20/03/2015

959,46

267,90

190,00

1.417,36

10/04/2015

12/04/2015

SECEX

20/03/2015

719,20

531,00

190,00

1.440,20

10/04/2015

12/04/2015

SECEX

20/03/2015

719,20

531,00

190,00

1.440,20

24/03/2015

25/03/2015

DINES

20/03/2015

2.315,66

401,85

190,00

2.907,51

1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil.
2 - O Caminhos da Reportagem abordou a Homofobia no Brasil. Mostrou casos emblemáticos,
como o da jovem de 19 anos em Teresina, no Piauí, que ficou 27 dias em cárcere privado e
apanhou do pai quando descobriu-se que ela é lésbica. O Piauí é o segundo estado mais
homofóbico do Brasil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República. No dia 30 de Março, por causa da divulgação desses dados, realizou uma
audiência pública na Assembléia Legislativa do Piauí para discutir essa situação de violência,
onde estiveram diversas fontes e personagens que acrescentaram na discussão do tema no
programa.
Na capital cearense, a equipe entrevistou pessoas que foram vítimas de homofóbicos. Em
Redenção (55 km de Fortaleza) a equipe entrevistou a primeira travesti brasileira, Luma
Nogueira, que conquistou o título de doutora e que está sendo cotada para assumir a reitoria da
Unilab - Universidade Federal de Integração da Lusofonia Afro-brasileira.

Relatório de viagem

DAILTON
0579/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

domingo 29/03
Manhã: vôo de Brasília para Teresina-PI
-Tarde: Gravação de sonora e imagens de apoio com as personagens Marinalva Santana
(fundadora da ONG LGBT Grupo Matizes) e Carmem Lucia (coordenadora geral do Matizes)
-Noite: Retorno para o hotel
segunda-feira dia 30/03
- Tarde: Seguimos para Assembleia Legislativa do Piauí, gravamos trechos da audiência
pública sobre dados de homofobia no Piauí e sonoras com personagens e autoridades locais.
- Noite: Às 22hs acompanhamos o delegado de Polícia (Emir Maia) em uma diligência pela
cidade, fizemos imagens durante a diligência e gravamos com uma personagem travesti.
- Madrugada: A 01h retornamos para o hotel.
terça feira dia 31/03
- Manhã: Imagens gerais de Teresina. Sonora com Emir (delegado da delegacia de direitos
humanos).
- Tarde: Imagens gerais de Teresina, povo-fala e passagem da repórter.
- Noite: Vôo de Teresina para Fortaleza-CE.
quarta feira 01/04
- Manhã: Saída para a pauta em Itatira-CE à 212km de Fortaleza-CE.
Dia 24/03/2015
15:45h - Embarque em Congonhas (CGH) no voo GOL 1414 para Brasília (BSB);
17:15h - Desembarque em Brasília (BSB) seguindo imediatamente ao Hotel;

0580/2015

0581/2015

Dia 25/03/2015
08:00h - Início do curso Termo de Referência (TR) e Projeto Básico (PB) em sala de
treinamento reservada;
12:10h - Intervalo para refeição;
14:15h - Retorno do intervalo;
18:10h - Encerramento do 1° dia;

JOSE CARLOS
OLIVATO JUNIOR

Empregado

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

Dia 26/03/2015
08:00h - Início do 2° dia de treinamento;
12:10h - Intervalo para refeição;
14:10h - Retorno do intervalo;
17:45h - Encerramento do 2º dia e final do treinamento;
18:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília (BSB) para check-in;
21:30h - Embarque no voo GOL 1693 para Guarulhos (GRU);
23:25h - Desembarque no destino.

A Presidente do Conselho Curador participou no dia 01/04/2015, de reunião de planejamento
com a equipe do Conselho Curador e no dia 02/04/0215,de uma audiência com o Ministro das
Comunicações Ricardo Berzoini.
1) Apresentaria, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2)O entrevistado seria o Ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardozo.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior, que retornou para São Paulo no dia
seguinte.

FLORESTAN
0582/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do viajante:
Estive em Brasília no dia 24/03/2015 para apresentar o programa Espaço Público. O
entrevistado seria o Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que cancelou sua entrevista ha
poucas horas do inicio do programa.. Devido ao cancelamento foi colocado no ar, um programa
já gravado com o escritor e jornalista Marcelo Godoy. Retornei à São Paulo no dia 25/03/2015.

Ministrou uma oficina sobre "Criação de Conselhos nas emissoras públicas" no Encontro
Nacional de Direito à Comunicação, realizado em Belo Horizonte, de 10 a 12 de abril de 2015.

MARIANA
0583/2015 MARTINS DE
CARVALHO

Pauta
Empregado

Discussão em torno da criação dos Conselhos de Comunicação social e da ampliação da
participação social na gestão das emissoras públicas estatais. Foi apresentado o modelo de
criação do Conselho Curador da EBC.
Ministrou uma oficina sobre "Criação de Conselhos nas emissoras públicas" no Encontro
Nacional de Direito à Comunicação, realizado em Belo Horizonte, de 10 a 12 de abril de 2015.

PRISCILA
0584/2015 RAQUEL CRISPI
VIEGAS

Pauta
Empregado

Discussão em torno da criação dos Conselhos de Comunicação social e da ampliação da
participação social na gestão das emissoras públicas estatais. Foi apresentado o modelo de
criação do Conselho Curador da EBC.
Objetivo:
Participou da gravação do programa “Cenas do Brasil” em estúdio da TV Nacional Brasil - NBR
em Brasília, em debate com a Ministra Nilma Lino Gomes sobre políticas públicas para
igualdade racial, na ocasião dos 12 anos de existência da Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial - SEPPIR, que ocorreu às 15h do dia 25/03/15.
Relatório
DIA 24/03

David Raimundo
0585/2015
Santos

Colaborador

21h15 – Embarque em Congonhas
23h07 – Chegada ao Aeroporto de Brasília
23h50 – Chegada ao Hotel (pago pelo próprio)
DIA 25/03
14h30 – Chegada aos estúdios da EBC
16h15 – Início das gravações do programa Cenas do Brasil
17h30 – Saída para o Aeroporto de Brasília
20h37 – Embarque para vôo com destino a Conconhas / SP
22h10 – Chegada em Congonhas / SP
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/03/2015

29/03/2015

DIJOR

20/03/2015

28/03/2015

29/03/2015

DIJOR

23/03/2015

26/03/2015

28/03/2015

07/04/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

265,50

95,00

360,50

20/03/2015

-

265,50

95,00

360,50

DIAFI

20/03/2015

840,67

535,80

190,00

1.566,47

29/03/2015

DIJOR

20/03/2015

-

265,50

95,00

360,50

09/04/2015

DIAFI

20/03/2015

359,55

190,00

2.547,22

1 - Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa sobre o tema “Dependência
Indústria Farmacêutica” .
2 - A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para o interior do estado, em São Bento, para
realizar as gravações de sonoras e imagens com o professor Dr. de Parasitologia da
Universidade estadual do Maranhão, Neuton da Silva Souza. O professor é pesquisador na
área de Parasitologia, com ênfase em Esquistossomose e a cidade de São Bento apresenta
um alto índice da doença em seus habitantes.
Das doenças negligenciadas pela produção industrial farmacêutica brasileira, a
Esquistossomose é um exemplo.
3 - A equipe foi composta pelos empregados:
repórter - Cláudia Tatiane da SIlva Costa;
repórter cinematográfico - Ricardo Antônio Balata dos Santos Costa;
auxiliar - Valdecy Assunção Santos.

CLAUDIA
0586/2015 TATIANE DA
SILVA COSTA

A Universidade Estadual do Maranhão cedeu o ônibus próprio para o transporte do professor
Neuton Silva, alunos e a equipe da TV Brasil.
Empregado

A viagem transcorreu por um final de semana em razão do cumprimento das pautas que foram
realizadas.
A participação do professor foi patrocinada pela Universidade Estatual do Maranhão.
VIAGEM SÃO BENTO/ MARANHÃO - 28 e 29 DE MARÇO
SÁBADO (28/03)
- 07:20h – Saída da TV para a UEMA
- 08:00h – Saída da UEMA, seguindo microônibus
- 14:00h – Chegada a São Bento;
- 14:10h – Parada para almoço;
- 15:00h – Chegada ao hotel;
- 16:00h – Saída para captação de imagens e sonoras na comunidade;
- 18:30h – Chegada a sede da UEMA para captação de imagens e sonoras em Laboratório;
- 20:00h – Encerramento dos trabalhos do dia.
DOMINGO (29/03)
- 07:30h – Saída do hotel para captação de imagens, sonoras com comunidade e gravar
passagem;
- 10:00h – Saída para Terminal do Cujupe;
1 - Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa sobre o tema “Dependência
Indústria Farmacêutica” .
2 - A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para o interior do estado, em São Bento, para
realizar as gravações de sonoras e imagens com o professor Dr. de Parasitologia da
Universidade estadual do Maranhão, Neuton da Silva Souza. O professor é pesquisador na
área de Parasitologia, com ênfase em Esquistossomose e a cidade de São Bento apresenta
um alto índice da doença em seus habitantes.
Das doenças negligenciadas pela produção industrial farmacêutica brasileira, a
Esquistossomose é um exemplo.
3 - A equipe foi composta pelos empregados:
repórter - Cláudia Tatiane da SIlva Costa;
repórter cinematográfico - Ricardo Antônio Balata dos Santos Costa;
auxiliar - Valdecy Assunção Santos.

VALDECY
0587/2015 ASSUNÇÃO
SANTOS

A Universidade Estadual do Maranhão cedeu o ônibus próprio para o transporte do professor
Neuton Silva, alunos e a equipe da TV Brasil.
Empregado

A viagem transcorreu por um final de semana em razão do cumprimento das pautas que foram
realizadas.
A participação do professor foi patrocinada pela Universidade Estatual do Maranhão.
VIAGEM SÃO BENTO/ MARANHÃO - 28 e 29 DE MARÇO
SÁBADO (28/03)
- 07:20h – Saída da TV para a UEMA
- 08:00h – Saída da UEMA, seguindo microônibus
- 14:00h – Chegada a São Bento;
- 14:10h – Parada para almoço;
- 15:00h – Chegada ao hotel;
- 16:00h – Saída para captação de imagens e sonoras na comunidade;
- 18:30h – Chegada a sede da UEMA para captação de imagens e sonoras em Laboratório;
- 20:00h – Encerramento dos trabalhos do dia.

0588/2015

FRANCISCO
SOARES NETO

Empregado

DOMINGO (29/03)
- 07:30h – Saída do hotel para captação de imagens, sonoras com comunidade e gravar
passagem;
- 10:00h – Saída para Terminal do Cujupe;
O Coordenador de Obras e Serviços Gerais, foi designado pelo Gerente Executivo de
Administração e Logística, Sr. Paulo Machado, para dar continuidade aos trabalhos de reparos
e manutenção de aparelhos de ar condicionado, no prédio da TV Brasil - Rio de Janeiro.

1 - Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa sobre o tema “Dependência
Indústria Farmacêutica” .
2 - A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para o interior do estado, em São Bento, para
realizar as gravações de sonoras e imagens com o professor Dr. de Parasitologia da
Universidade estadual do Maranhão, Neuton da Silva Souza. O professor é pesquisador na
área de Parasitologia, com ênfase em Esquistossomose e a cidade de São Bento apresenta
um alto índice da doença em seus habitantes.
Das doenças negligenciadas pela produção industrial farmacêutica brasileira, a
Esquistossomose é um exemplo.
3 - A equipe foi composta pelos empregados:
repórter - Cláudia Tatiane da SIlva Costa;
repórter cinematográfico - Ricardo Antônio Balata dos Santos Costa;
auxiliar - Valdecy Assunção Santos.

RICARDO
0589/2015 ANTONIO BALATA
DOS SANTOS

A Universidade Estadual do Maranhão cedeu o ônibus próprio para o transporte do professor
Neuton Silva, alunos e a equipe da TV Brasil.
Empregado

A viagem transcorreu por um final de semana em razão do cumprimento das pautas que foram
realizadas.
A participação do professor foi patrocinada pela Universidade Estatual do Maranhão.
VIAGEM SÃO BENTO/ MARANHÃO - 28 e 29 DE MARÇO
SÁBADO (28/03)
- 07:20h – Saída da TV para a UEMA
- 08:00h – Saída da UEMA, seguindo microônibus
- 14:00h – Chegada a São Bento;
- 14:10h – Parada para almoço;
- 15:00h – Chegada ao hotel;
- 16:00h – Saída para captação de imagens e sonoras na comunidade;
- 18:30h – Chegada a sede da UEMA para captação de imagens e sonoras em Laboratório;
- 20:00h – Encerramento dos trabalhos do dia.

MARCELO
0590/2015 FERREIRA
VASCONCELOS

Empregado

DOMINGO (29/03)
- 07:30h – Saída do hotel para captação de imagens, sonoras com comunidade e gravar
passagem;
- 10:00h – Saída para Terminal do Cujupe;
O Gerente de Logística verificou as condições da estrutura física da Superintendência Regional
do Nordeste, parte do imobiliário, bem como acompanhou os trabalhos da Comissão de
Inventário dos bens móveis.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

MARCUS VINICIUS
0591/2015 QUEIROZ
BARBOSA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O Gerente de Material e Patrimônio acompanhou o Gerente de Logística na verificação da
estrutura física da Superintendência Regional do Nordeste, em São Luis, como também
conduziu os trabalhos da Comissão de Inventário dos Bens Móveis.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/04/2015

09/04/2015

DIAFI

23/03/2015

23/03/2015

29/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/03/2015

1.991,78

359,55

190,00

2.541,33

SECEX

20/03/2015

1.067,66

133,95

190,00

1.391,61

31/03/2015

DIJOR

20/03/2015

456,30

190,00

646,30

29/03/2015

01/04/2015

DIJOR

23/03/2015

3.175,86

1.932,00

29/03/2015

31/03/2015

DINES

23/03/2015

450,64

26/03/2015

27/03/2015

DIJOR

23/03/2015

-

26/03/2015

31/03/2015

DIGER

24/03/2015

A funcionária irá reunir-se com o Conselheiro de Administração, José Augusto Dias Pires, para
tratar da documentação referente à prestação de contas da EBC do período de 2014.

CELIZARA
0592/2015 MIGUEL DA
SILVEIRA

Empregado

Esta viagem está sendo solicitada fora do prazo previsto na Resolução de Diretoria 276/2012,
de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude da necessidade da
documentação ser encaminhada à Assembléia Geral da EBC.
A empregada Celizara, viajou e retornou no mesmo dia afim de de colhimento de assinaturas
conforme relatado acima.
Os comprovantes de passagens estão em anexo.

A diretora de jornalismo, Nereide Beirão, na noite de 29 de março, viajou para São Paulo para
participar da 4º Reunião Extraordinária da DIREX, reuniões com as equipes e também com os
representantes da empresa Papo de Mãe.

0593/2015

NEREIDE
LACERDA BEIRÃO

Empregado

Dia 30
Manhã
Reunião com gerentes/equipes da TV Brasil e reunião de pauta;

-

Tarde
Reunião Direx;
Reunião com os representantes da empresa Papo de Mãe.
O Caminhos da Reportagem produziu um programa sobre a Regulação na Mídia.
Foi mostrado os bastidores da TV Pública e de uma TV Comercial. Na TV Pública (SVT), foi
mostrado como é feito o jornal diário para crianças e adolescentes; o LILLA AKTUELLT (
www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt/) .
A repórter abordou a tradição da TV sueca e o padrão de excelência da grade infanto-juvenil, a
lei que exige que, pelo menos 25% da programação, seja voltada ao público infanto-juvenil. Ela
teve acesso aos estúdios de gravação dos programas, redação do jornalismo ,etc.
Entrevistou um ombudsmann do canal comercial TV 4 para mostrar qual a interface desse
profissional com o público. Foi abordado o tema sobre a origem do trabalho do ''ouvidor'' , visto
que a palavra usada em todo mundo, é oriunda do idioma sueco.
Relatório de viagem

0594/2015

GISELLE
OLIVEIRA GARCIA

Data: 29/03 a 01/04
Local: Estocolmo, Suécia
Repórter: Giselle Garcia
Cinegrafista: Brindusa Nastasa (prestadora de serviço)
Objetivo: Gravação de imagens e entrevistas para os programas Brasileiros no Mundo e
Caminhos da Reportagem
Empregado

-

5.107,86

456,30

95,00

1.001,94

-

67,50

67,50

160,55

95,00

2.178,62

29/03 (domingo) 09h20 - Chegada a Estocolmo
16h00 - Gravação de imagens e entrevistas na loja de uma brasileira / Programa Brasileiros no
Mundo
18h00 - Gravação de imagens e entrevistas na casa de um brasileiro / Programa Brasileiros no
Mundo
30/03 (segunda) 10h00 - Gravação em escola / Caminhos da Reportagem / Regulação
13h00 - Gravação de quadro em padaria / Programa Brasileiros no Mundo
31/03 (terça) 09h30 - Gravação na emissora de TV sueca TV4 / Caminhos da Reportagem / Regulação
10h30 - Gravação de imagens gerais da cidade / Caminhos da Reportagem / Regulação
13h00 - Gravação na emissora de TV pública SVT / Caminhos da Reportagem/ Regulação
19h00 - Gravação na casa de uma brasileira / Programa Brasileiros no Mundo
01/04 (quarta) 10h00 - Gravação na emissora de TV pública SVT / Caminhos da Reportagem / Regulação
Dia 30/03 - Participou da 5ª Reunião Extraordinária da DIREX, que acontecerá em São Paulo.

ANTONIO
0595/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

OBS: O diretor esteve por conta própria em São Paulo no final de semana. Não utilizou o bilhete
de passagem aérea emitido pela EBC, ao qual solicitamos o reembolso. Trecho de ida e volta
foram arcados pelos diretor.
A repórter viajou a convite do Ministério do Meio Ambiente, em voo comercial, financiado pelo
ministério, com os assessores da ministra Izabella Teixeira. Acompanhou a assinatura da
ordem de serviço para as obras do Programa Água Doce, na sexta-feira, dia 27 de março, na
localidade de Santa Brígida, na Bahia, às 10h.

MARIANA
BASTOS
0596/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

EDUARDO DE
0597/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
Dia 26/03
12h: Saída de Brasília, voo para Aracaju;
15h: Chegada em Aracaju. Pegamos um carro e fomos para Paulo Afonso;
20h: Chegada e jantar em Paulo Afonso.
Dia 27/03
6h: Café da manhã;
7h: Saída para Minuim, povoado em Santa Brígida
Até 15h: Cobertura do lançamento com a presença da ministra Izabella Teixeira na
comunidade;
16h: Viagem de Paulo Afonso a Salvador;
19h: Salvador a Brasília;
21h: Chegada em Brasília.
Dia 26/03 - Embarque pela manhã para o Rio de Janeiro.
Dia 26/03 - Participei de reunião com a Sra. Joice Pacheco, Superintendente Regional Sudeste,
onde discutimos e tentamos alinhar os problemas existentes na sede do Rio de Janeiro.
Dia 27/03 - Reunião com os Gerentes de Engenharia de Operações, e após visitamos Itaóca,
Praça Mauá e Praça da República, locais onde há necessidade de obras, inclusive na Gomes
Freire.
Dia 27/03 - Embarque as 19h50 para São Paulo.
Dias 28 e 29/03 - Permaneci em São Paulo por conta própria.
Dias 30 e 31/03 - Mantive reuniões com engenheiro e pessoal da Gerência Técnica e de
Operações, onde discutimos asuntos pertinentes a projetos do Rio e às áreas da EBC/SP.
Nesses dias, fiquei por conta própria, dispensando diárias, hospedagem e passagem aérea.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/04/2015

02/04/2015

DIGER

14/04/2015

15/04/2015

14/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/03/2015

832,47

401,85

190,00

1.424,32

DIPRE

25/03/2015

719,46

321,10

190,00

1.230,56

15/04/2015

DIPRE

25/03/2015

719,46

321,10

190,00

1.230,56

14/04/2015

16/04/2015

DIPRE

25/03/2015

498,57

481,65

142,50

1.122,72

13/04/2015

16/04/2015

DIPRE

25/03/2015

-

642,20

190,00

832,20

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local : instalações da EBC na Av. Gomes Freire - RJ

0598/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

dia : 01/04/2015
7h50 - embarque o voo GOL 2002 - Guarulhos - GRU
9h00 - chegada ao Aeroporto Santos Dumont - SDU
9h30 - avaliação das estruturas de concreto e metálicas do 4º, 5º e 6º pavimentos do Bloco "C"
diante minha Avaliação e Parecer de 2013
determinando os limites de carregamento
dos acervos das Rádios.
10h30 - analisei as salas técnicas das Rádios MEC e Nacional no 2º pavimento, Bloco "B" para
determinação da entalpia da edificação visando
dimensionamento da carga térmica
para condicionamento de reserva.
11h30 - iniciei estudos dos baldrames periféricos do Estúdio "3" em relação aos pilares e
blocos.
16h00 - Reunião com Américo e Bicudo sobre o retrofit dos três Estúdios de TV da Gomes
Freire,: recuperação estrutural e de comportamento acústico.
18h00 - reunião com o Eng. Renato e demais Gerentes da SUSUP no Rio.
dia : 02/04/2015
9h00 - reunião com os Engs Renato e Wagner sobre levantamentos de intensidade de campo
do Parque de antenas de Itaóca
10h00 - reunião com Xaxá, Eng. Renato e o Encarregado da GB : fabricação e montagem de
passarelas metálicas sobre o telhado de edícula no Bloco "B"
fabricação e montagem
de escadas de marinheiro e guarda-corpos atendendo às NR .
14h30 - reunião com Bruno Raga e Xaxá ; próxima ida ao Rio, fazer apresentação ao pessoal
sobre a constituição estrutural dos andares 4º,5º e 6º do Bloco "C"
16h00 - reunião com Eng. Wagner testando o Potomac 4100 na medição de intensidade de
campo das Rádios MEC e Nacional : calibração considerada correta.
19h50 - embarque no voo Azul 5174 em SDU para GRU

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0599/2015

0600/2015

Daniel Aarão Reis
Filho

Mário Augusto
Jakobskind

Conselheiro

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/2015.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0603/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Dia 14/04/2015 - Reunião do CEDRE - Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa da
EBC.
Dia 15/04 - 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

JOÃO JORGE
0605/2015 SANTOS
RODRIGUES

Conselheiro

PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/04/2015

15/04/2015

DIPRE

14/04/2015

15/04/2015

14/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/03/2015

719,46

321,10

190,00

1.230,56

DIPRE

25/03/2015

1.597,72

481,65

190,00

2.269,37

15/04/2015

DIPRE

25/03/2015

1.075,10

481,65

190,00

1.746,75

15/04/2015

15/04/2015

DIPRE

25/03/2015

466,20

160,55

190,00

816,75

14/04/2015

17/04/2015

DIPRE

25/03/2015

263,03

1.423,45

190,00

1.876,48

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0606/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Dia 14/04/2015 - Reunião do CEDRE - Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa da
EBC.
Dia 15/04 - 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

0607/2015 Takashi Tome

Conselheiro

PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0608/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

HELOISA MARIA
0610/2015 MAURGEL
STARLING

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC
Obs: O BILHETE TRECHO BRASÍLIA/BELO HORIZONTE FOI CANCELADO SENDO
SOLICITADO O REEMBOLSO PARA EMPRESA

Participou das seguintes atividades:
15/04/2015 – 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC;
16/04/2015 – Reunião interna na Secretaria do Conselho Curador.
17/04/2015 – Reunião com Sr Robinson Almeida chefe de gabinete da Secretária da
Presidência.

PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0611/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

01/04/2015

26/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/03/2015

772,56

560,50

190,00

1.523,06

DIAFI

25/03/2015

948,67

669,75

190,00

1.808,42

31/03/2015

DINES

25/03/2015

1.730,64

973,50

95,00

2.799,14

22/04/2015

26/04/2015

DIJOR

26/03/2015

4.362,28

1.529,50

95,00

5.986,78

29/03/2015

30/03/2015

DIJOR

26/03/2015

580,63

267,90

A empregada participou de reuniões com os conveniados da EBC, na regional do Rio de
Janeiro/RJ:

GEISIANE DO
0612/2015 NASCIMENTO
SILVA

Empregado

30/03 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite para que houvesse tempo hábil de participar
da reunião);
31/03 - 9h - reunião com a SOARMEC;
31/03 - 10h - reunião com a ASBAM;
31/03 - 15h - reunião com a CUFA/RJ;
1º/04 - 9 às 12h/ 14 às 17h - reunião interna com o Assessor da Presidência do Rio de Janeiro Cristiano Menezes;
1º/04 - Retorno à Brasília/DF ( final do dia).

A empregada participou de reuniões com os conveniados da EBC, na regional do Rio de
Janeiro/RJ:

ANNA CRISTINA
0613/2015 CYPRIANO DE
OLIVEIRA

Empregado

30/03 - Embarque Brasília/Rio de Janeiro (à noite para que houvesse tempo hábil de participar
da reunião);
31/03 - 9h - reunião com a SOARMEC;
31/03 - 10h - reunião com a ASBAM;
31/03 - 15h - reunião com a CUFA/RJ;
1º/04 - 9 às 12h/ 14 às 17h - reunião interna com o Assessor da Presidência do Rio de Janeiro Cristiano Menezes;
1º/04 - Retorno à Brasília/DF ( final do dia).

OS SECOM 214
Relatório do evento - BELÉM - 30/03/2015.
Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
Logística: Equipamentos Valle Vídeo.
26/03/2015
13:15hs - Embarque via aérea de Brasília.
15:45hs - Chegada a Belém.
18:00hs - Chegada e entrada no hotel em Castanhal.
19:00hs - Reunião de coordenação no hotel do ESCAV.
21:00hs - Retorno ao hotel para pernoite.

RAUL MOURAO
0614/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

27/03/2015
07:00hs - Saída do hotel.
09:00hs - Chegada ao local do evento em Capanema para reconhecimento.
11:00hs - Entrada no hotel em Salinópolis
15:00hs - Retorno ao local do evento em Capanema para acompanhar a montagem da
estrutura.
19:00hs - Retorno ao hotel. Pernoite.
28/03/2015
10:00hs - Saída do hotel.
11:15hs - Chegada ao local do evento em Capanema para acompanhar a montagem da
estrutura.
19:00hs - Reunião de coordenação no hotel do ESCAV em Salinópolis.
21:00hs - Retorno ao hotel para pernoite.
29/03/2015
09:00hs - Saida do hotel.
10:00hs - Chegada ao local do evento. em Capanema para acompanhar a montagem da
estrutura do evento.
18:00hs - Retorno ao hotel em Salinópolis para pernoite.
30/05/2015
06:30hs - Saída do hotel em Salinópolis.
08:15hs - chegada ao local do evento.
09:15hs - Subida de sinal.
11:10hs - flash ao vivo.
Participou, representando a EBC, na reunião do Conselho Executivo da União Latino-Americana
das Agências de Notícias – Ulan, que aconteceu durante os dias 23 e 24 de abril de 2015, na
cidade de quito/Equador. A Ulan, junto com as seguintes agências: Agência Boliviana de
Notícias (ABI), Agência Guatemalteca de Notícias (AGN), Agência Pública de Notícias do
Equador e América do Sul (Andes), Agência Venezuelana de Notícias (AVN), Agência de
Informação Paraguaia (IP Paraguay), Agência de Notícias do Estado Mexicano (Notimex), a
cubana Prensa Latina e a argentina Telam.
Relatório de viagem:
Saída de Brasília para Panamá/Quito no dia 22/4, quarta-feira, de madrugada.
Chegada a Quito na hora local às 13h, 15h de Brasília. Dia livre, com os primeiros contatos com
os integrantes da União Latino-Americana de Agências de Notícias (Ulan), para ambientação e
planejamento do dia de trabalho da quinta-feira (23).

0615/2015

LANA CRISTINA
DO CARMO

Empregado

Dia 23/4, primeiro dia da 4ª Assembleia Geral da Ulan, na sede da Unasul, no bairro Metade do
Mundo. No final do dia, passeio para reconhecimento da capital equatoriana, uma oferta da
Agência Equatoriana de Notícias, Andes.
Dia 24/4, segundo dia da 4ª Assembleia Geral da Ulan, no hotel Quito, o dia inteiro, com a
assinatura da Declaração de Quito, documento em que as agências de notícias que integram a
Ulan comunicam publicamente seus posicionamentos e decisões, tanto do ponto de vista
político como prático no sentido de aumentar a parceria e a integração entre elas.
Dia 25/5, dia livre e partida para Brasília, às 18h no horário local, 20h00 de Brasília. Chegada a
Brasília na madrugada de domingo, dia 26.

1- Participou ao vivo do programa No Mundo da Bola e de reunião com a diretora de
jornalismo.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 29 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi, novamente, apresentado a partir dos estúdios de
Brasília.
RELATÓRIO DA VIAGEM
29/03 –DOMINGO

0616/2015

ALBERTO LÉO
JERUSALMI

Empregado

11:00 – Embarque para Brasília num voo da AVIANCA
13:00 – Chegada em Brasília
13:30 - Chegada no hotel
14:00- Almoço
16:00 - Ida para redação do jornalismo da EBC
21:00 - Programa ao vivo No mundo da bola
22:30- Saída da tv
23:00 - Retorno para hotel

-

30/03 – SEGUNDA FEIRA
9:30- Ida para emissora
10:00 – Reunião com Eurico Tavares sobre eventos esportivos
11:00 - Reunião com gerente de jornalismo Flavia Melo
11:30- Participei da videoconferencia de Reunião de pauta sobre o REPÓRTER BRASIL.
13:00-Almoço
14:30-Reunião Carla Maia sobre jogos paralímpicos
15:00- Reunião Rádio Nacional
15:30- Reunião de pauta-Definição dos blocos do RB do dia
16:00- Narração dos offs para jornal
17:30- Ida para aeroporto
19:00-Partida para o Rio
21:00- Chegada no Rio
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848,53

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/03/2015

30/03/2015

DIJOR

29/03/2015

30/03/2015

29/03/2015

29/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/03/2015

845,57

224,20

-

1.069,77

DIJOR

26/03/2015

845,57

267,90

-

1.113,47

30/03/2015

DIJOR

26/03/2015

845,57

224,20

-

1.069,77

30/03/2015

DIJOR

26/03/2015

845,57

224,20

-

1.069,77

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 29 de março, o
programa NO MUNDO DA BOLA foi, novamente, apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO DA VIAGEM:
29/03 –DOMINGO

0617/2015

RENATA PIRES
GONDIM
BARBOSA
BATISTA

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont.
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa.
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, trabalhei auxiliando a coordenação de produção. Baixei arquivos, entrei em contato
com emissoras para obter material para o programa, realizei o sorteio do programa e conferi o
resultado da pesquisa.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para o hotel.
30/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h30 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 29 de março, o
programa NO MUNDO DA BOLA foi, novamente, apresentado a partir dos estúdios de Brasília.
RELATÓRIO DA VIAGEM:
29/03 –DOMINGO

SERGIO
0618/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont.
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa.
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a apresentação e auxiliei no fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para o hotel.
30/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h30 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro.
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont.
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 29 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi, novamente, apresentado a partir dos estúdios de
Brasília.
RELATÓRIO DA VIAGEM:
29/03 –DOMINGO

ROBERTO
0619/2015 FERNANDES
BRANDAO

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06– Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15- Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h- Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fui o responsável pela coordenação de produção do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30- Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h- Retorno para hotel
30/03 – Segunda-feira
9h - Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h30 - Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.

1- Gravação do programa No Mundo da Bola.
2 - Tendo em vista que a sede da EBC no Rio de Janeiro continua com sérios problemas com o
ar condicionado, o que vem elevando as temperaturas dos estúdios e tornando inviável a
produção de um programa de 1 hora nos estúdios naquela cidade, no domingo, 29 de março,
o programa NO MUNDO DA BOLA foi, novamente, apresentado a partir dos estúdios de
Brasília.
RELATÓRIO DA VIAGEM:
29/03 –DOMINGO

MARCOS JOSÉ
0620/2015 COELHO DE
ALCANTARA

Empregado

9h - Chegada à TV Brasil, para buscar material e ir ao aeroporto.
11h06 – Partida para Brasília, do Aeroporto Santos Dumont
12h40 – Chegada em Brasília, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.
13h15 - Chegada no hotel Meliá Brasil 21 - o carro da EBC nos buscou no aeroporto, já que
levamos material da empresa
16h - Ida para redação do jornalismo da EBC com transporte da empresa. Na redação do
jornalismo, fiz a edição de texto, coordenação e fechamento do programa No Mundo da Bola.
21h- Programa ao vivo No Mundo da Bola
22h30 - Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
23h - Retorno para hotel
30/03 – Segunda-feira
9h- Check out e saída do hotel Meliá 21.
9h30- Chegada ao Aeroporto Juscelino Kubistchek.
10h58 – Volta para o Rio de Janeiro
12h30 - Chegada ao Aeroporto Santos Dumont
13h - Retorno à EBC do Rio, em transporte da empresa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/03/2015

31/03/2015

DINES

28/03/2015

31/03/2015

28/03/2015

31/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/03/2015

3.104,54

740,25

95,00

3.939,79

DINES

26/03/2015

3.236,35

619,50

95,00

3.950,85

DINES

26/03/2015

3.236,35

619,50

95,00

3.950,85

Ordem de Serviço 214
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

HERIVELTON
0621/2015 LOPES
MAGALHAES

28/03/2015
09h20 - Chegada ao aeroporto;
10h30 - Embarque para Belém;
13h00 - Chegada ao aeroporto de Belém;
13h40 - Pegamos o carro na localiza e seguimos viagem para Capanema;
14h10 - Parada para o almoço;
15h00 - Seguimos viagem;
16h30 - Chegada a Capanema. Check in do hotel;
17h00 – Visita ao local do evento para traçar a logística da montagem;
19h00 - Descanso.
Empregado
29/03/2015
08h00 - Café da manhã;
10h00 - Saída do hotel para o local do evento;
10h20 - Chegada ao local do evento; Verificado posicionamento de câmeras, iluminação a ser
montada; Aguardamos a finalização da mesa de áudio e telões;
11h50 – Almoço;
13h10 - Retornamos para o hotel;
13h30 - Chegada ao hotel;
15h00 - Saída do hotel;
15h20 - Retornamos para o local do evento;
16h15 - Subida de sinal; teste com Brasília Técnico Maurício na Ranac com barra e tom
;verificado aspecto das câmeras;
16h30 - Posicionamento de praticáveis e teste nos cabos;
19h40 - Saída do local do evento;
20h00 - Chegada ao hotel. Descanso;
30/03/2015
08h00 - Saída do hotel para o evento;
08h15 - Chegada ao local do evento;
OS SECOM 214
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

GEORGES
0622/2015 FERNANDO
RIBEIRO

Empregado

28/03/2015
09h20 - Chegada ao aeroporto;
10h30 - Embarque para Belém;
13h00 - Chegada ao aeroporto de Belém;
13h40 - Pegamos o carro na localiza e seguimos viagem para Capanema;
14h10 - Parada para o almoço;
15h00 - Seguimos viagem;
16h30 - Chegada a Capanema. Check in do hotel;
17h00 – Visita ao local do evento para traçar a logística da montagem;
19h00 - Descanso.
29/03/2015
08h00 - Café da manhã;
10h00 - Saída do hotel para o local do evento;
10h20 - Chegada ao local do evento; Verificado posicionamento de câmeras, iluminação a ser
montada; Aguardamos a finalização da mesa de áudio e telões;
11h50 – Almoço;
13h10 - Retornamos para o hotel;
13h30 - Chegada ao hotel;
15h00 - Saída do hotel;
15h20 - Retornamos para o local do evento;
16h15 - Subida de sinal; teste com Brasília Técnico Maurício na Ranac com barra e tom
;verificado aspecto das câmeras;
16h30 - Posicionamento de praticáveis e teste nos cabos;
19h40 - Saída do local do evento;
20h00 - Chegada ao hotel. Descanso;
30/03/2015
08h00 - Saída do hotel para o evento;
08h15 - Chegada ao local do evento;
Demora na subida de sinal e no fechamento por conta de problemas no cabo de AC da Valle
Video;
OS SECOM 214
Participou da cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

0623/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

28/03/2015
09h20 - Chegada ao aeroporto;
10h30 - Embarque para Belém;
13h00 - Chegada ao aeroporto de Belém;
13h40 - Pegamos o carro na localiza e seguimos viagem para Capanema;
14h10 - Parada para o almoço;
15h00 - Seguimos viagem;
16h30 - Chegada a Capanema. Check in do hotel;
17h00 – Visita ao local do evento para traçar a logística da montagem;
19h00 - Descanso.
29/03/2015
08h00 - Café da manhã;
10h00 - Saída do hotel para o local do evento;
10h20 - Chegada ao local do evento; Verificado posicionamento de câmeras, iluminação a ser
montada; Aguardamos a finalização da mesa de áudio e telões;
11h50 – Almoço;
13h10 - Retornamos para o hotel;
13h30 - Chegada ao hotel;
15h00 - Saída do hotel;
15h20 - Retornamos para o local do evento;
16h15 - Subida de sinal; teste com Brasília Técnico Maurício na Ranac com barra e tom
;verificado aspecto das câmeras;
16h30 - Posicionamento de praticáveis e teste nos cabos;
19h40 - Saída do local do evento;
20h00 - Chegada ao hotel. Descanso;
30/03/2015
08h00 - Saída do hotel para o evento;
08h15 - Chegada ao local do evento;
Demora na subida de sinal e no fechamento por conta de problemas no cabo de AC da Valle
Video;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/03/2015

31/03/2015

DINES

29/03/2015

31/03/2015

29/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/03/2015

1.542,60

477,90

142,50

2.163,00

DINES

26/03/2015

1.542,60

477,90

142,50

2.163,00

31/03/2015

DINES

26/03/2015

1.542,60

477,90

142,50

2.163,00

15/04/2015

16/04/2015

DIPRE

27/03/2015

1.278,00

321,10

190,00

1.789,10

14/04/2015

17/04/2015

DIPRE

27/03/2015

642,20

190,00

832,20

OS SECOM 214
Participou da cobertura jornalistica da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

JOÃO PEDRO
0624/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
José Carlos Gonçalves, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto, viajou para Capanema, no
Pará, para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade. A
presidenta foi a Capanema no dia 30/3, quando entregou 1032 moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida, a moradores de baixa renda da cidade. A equipe viajou para Belém no dia
29/3, em voo comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu viagem para
Capanema, distante cerca de 160 km da capital do estado. No dia 30/3, equipe produziu
material para jornalismo no local do evento e realizou cobertura da agenda da presidenta Dilma.
Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil, além de entrada ao vivo na
programação do repórter. O carro locado foi liberado ao final do dia 30/3. No dia 31/3, equipe
retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta das 10h30.

OS SECOM 214
Participou da cobertura jornalistica da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

0625/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
José Carlos Gonçalves, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto, viajou para Capanema, no
Pará, para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade. A
presidenta foi a Capanema no dia 30/3, quando entregou 1032 moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida, a moradores de baixa renda da cidade. A equipe viajou para Belém no dia
29/3, em voo comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu viagem para
Capanema, distante cerca de 160 km da capital do estado. No dia 30/3, equipe produziu
material para jornalismo no local do evento e realizou cobertura da agenda da presidenta Dilma.
Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil, além de entrada ao vivo na
programação do repórter. O carro locado foi liberado ao final do dia 30/3. No dia 31/3, equipe
retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta das 10h30.

OS SECOM 214
Participou da cobertura jornalistica da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta
Dilma Rousseff na cerimônia de lançamento de 1032 unidades habitacionais no Conjunto
Habitacional José Neto, do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia
30/03/2015, às 15h00, na cidade de Capanema (PA).
Relatório:

0626/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
José Carlos Gonçalves, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto, viajou para Capanema, no
Pará, para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade. A
presidenta foi a Capanema no dia 30/3, quando entregou 1032 moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida, a moradores de baixa renda da cidade. A equipe viajou para Belém no dia
29/3, em voo comercial. Nesta data, com carro locado pela EBC, seguiu viagem para
Capanema, distante cerca de 160 km da capital do estado. No dia 30/3, equipe produziu
material para jornalismo no local do evento e realizou cobertura da agenda da presidenta Dilma.
Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil, além de entrada ao vivo na
programação do repórter. O carro locado foi liberado ao final do dia 30/3. No dia 31/3, equipe
retornou para Brasília em voo comercial, chegando por volta das 10h30.

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0627/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Dias 14, 16 e 17/04/2015 - Participou do Fórum Participa Brasil – Interconselhos ampliado.
Dia 15/04 - 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

0628/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/04/2015

17/04/2015

DIPRE

27/03/2015

05/04/2015

08/04/2015

DICOP

27/03/2015

06/04/2015

14/04/2015

DIJOR

06/04/2015

14/04/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.123,85

190,00

1.313,85

2.131,65

937,65

190,00

3.259,30

27/03/2015

3.141,95

955,80

237,50

4.335,25

27/03/2015

3.141,95

955,80

237,50

4.335,25

Dias 14, 16 e 17/04/2015 - Participou do Fórum Participa Brasil – Interconselhos ampliado.
Dia 15/04 - 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

0629/2015

0630/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

JACKSON BENNY
LEITE SILVA

Conselheiro

PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

-

Nos dias 06 e 07 do mês de abril, o Coordenador de Tráfego de Mídias - MA, Jackson Silva,
participou do Curso para Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos, que foi
ministrado pelo Professor Henrique Savonitti Miranda.
O curso ocorreu das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, em ambos os dias.
Empregado

O profissional chegou a Brasília no dia 05/04, domingo, e se apresentou prontamente na
segunda pela manhã para o começo do treinamento.
Seu retorno a cidade de origem se deu na madrugada do dia 08/04, quarta-feira.
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre os temas: 150 anos de Marechal
Rondon e Empreendedorismo.
2 - Sobre o tema "Empreendedorismo" a equipe mostrou o cenário brasileiro no que se refere à
expansão do empreendedorismo no Brasil. Em Rio Branco, no Acre, a equipe gravou um caso
de sucesso e entrevistou o Secretário Estadual da Secretaria de Pequenos Negócios, Henry
Nogueira e dois personagens (empreendedores beneficiados pelo programa “Aqui tem um
pequeno negócio”).
Sobre os 150 anos de Marechal Rondon, a equipe apresentou a trajetória de vida do "Herói das
Telecomunicações" e mostrou sua importância para a colonização do norte do país.
Gravou sonoras em Porto Velho/RO e Cuiabá/MT. Em ambas as capitais foram realizadas
gravações de passagens nos locais de fundação das linhas telegráficas brasileiras.
Em Ji-Paraná, no Mato Grosso, a equipe gravou na estação telegráfica, onde existe um museu
das telecomunicações.

VERA DE SOUZA
0631/2015 FONTES
BARROSO

3 - A equipe foi composta pelos empregados abaixo:
Vera Barroso (Repórter)
Eduardo Guimarães (Repórter cinematográfico)
Caio Araújo de Carmo (Auxiliar cinematográfico)
Empregado
Relatório de viagem
06/04/2015
Equipe partiu para Rio Branco/Acre
07/04/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Rio Branco/Acre
- Sonoras com secretários estaduais da pasta “Pequenos negócios”;
- Sonoras com personagens;
- Gravações de imagens da cidade.
08/04/2015
Equipe foi de Rio Branco/Acre para Porto Velho/Roraima.
09/04/2015
Gravações em Porto Velho
- Gravações de sonoras e imagens para o programa Marechal Rondon;
- Gravação de passagem para o programa “Desafios da educação no Amazonas”.
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre os temas: 150 anos de Marechal
Rondon e Empreendedorismo.
2 - Sobre o tema "Empreendedorismo" a equipe mostrou o cenário brasileiro no que se refere à
expansão do empreendedorismo no Brasil. Em Rio Branco, no Acre, a equipe gravou um caso
de sucesso e entrevistou o Secretário Estadual da Secretaria de Pequenos Negócios, Henry
Nogueira e dois personagens (empreendedores beneficiados pelo programa “Aqui tem um
pequeno negócio”).
Sobre os 150 anos de Marechal Rondon, a equipe apresentou a trajetória de vida do "Herói das
Telecomunicações" e mostrou sua importância para a colonização do norte do país.
Gravou sonoras em Porto Velho/RO e Cuiabá/MT. Em ambas as capitais foram realizadas
gravações de passagens nos locais de fundação das linhas telegráficas brasileiras.
Em Ji-Paraná, no Mato Grosso, a equipe gravou na estação telegráfica, onde existe um museu
das telecomunicações.

EDUARDO
0632/2015 GUIMARÃES DA
SILVA

3 - A equipe foi composta pelos empregados abaixo:
Vera Barroso (Repórter)
Eduardo Guimarães (Repórter cinematográfico)
Caio Araújo de Carmo (Auxiliar cinematográfico)
Empregado
Relatório de viagem
06/04/2015
Equipe partiu para Rio Branco/Acre
07/04/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Rio Branco/Acre
- Sonoras com secretários estaduais da pasta “Pequenos negócios”;
- Sonoras com personagens;
- Gravações de imagens da cidade.
08/04/2015
Equipe foi de Rio Branco/Acre para Porto Velho/Roraima.
09/04/2015
Gravações em Porto Velho
- Gravações de sonoras e imagens para o programa Marechal Rondon;
- Gravação de passagem para o programa “Desafios da educação no Amazonas”.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/04/2015

14/04/2015

DIJOR

14/04/2015

15/04/2015

14/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/03/2015

3.095,34

955,80

237,50

4.288,64

DIPRE

30/03/2015

2.073,31

267,90

190,00

2.531,21

15/04/2015

DIPRE

30/03/2015

1.991,04

267,90

190,00

2.448,94

31/03/2015

02/04/2015

DIAFI

30/03/2015

658,57

401,85

190,00

1.250,42

07/04/2015

08/04/2015

DIGER

30/03/2015

775,27

287,30

190,00

1.252,57

01/04/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

910,46

133,95

190,00

1.234,41

31/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

1.365,46

267,90

190,00

1.823,36

31/03/2015

02/04/2015

DIAFI

30/03/2015

1.445,46

401,85

190,00

2.037,31

31/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

1.225,46

267,90

190,00

1.683,36

31/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

682,74

267,90

190,00

1.140,64

31/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

1.365,46

267,90

190,00

1.823,36

01/04/2015

01/04/2015

DIGEL

30/03/2015

1.325,34

160,55

190,00

1.675,89

Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre os temas: 150 anos de Marechal
Rondon e empreendedorismo.

Relatório do Viajante
06/04/15 – Embarque - Chegamos em Rio Branco às 23:10 (horário local).

0633/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

07/04/15 – Primeira gravação - Gravamos com o secretário de pequenos negócios Henry
Nogueira na beira do rio. A assessora Miriane sugeriu que falássemos com outra responsável
pelo programa de estímulo ao microempreendedor, e assim o fizemos em outro ponto da
cidade. A responsável pela pasta destacou o impacto positivo do programa na vida de famílias
de baixa renda e da comunidade ribeirinha. Em seguida, fomos à residência do nosso primeiro
personagem, cerca de 20 minutos do centro de Rio Branco. Ele e sua esposa montaram uma
microempresa de costura que fabrica jalecos para alunos de odontologia e fisioterapia, além de
profissionais da área de saúde. Nas sonoras, eles detalham o apoio dado pela Secretaria e
traçam os planos daqui pra frente. Às 12:30, seguimos para a lanchonete da nossa segunda
personagem. Ela nos contou as dificuldades para abrir o negócio, o apoio recebido pelo
programa do estado e os desafios para o futuro. Em seguida, visitamos o mercado municipal e
fizemos imagens da cidade.
08/04/15 – Porto Velho (RO) Chegamos em Porto Velho às 18:00 (horário local).
09/04/15 – Marechal Rondon - Encontramos o motorista no saguão do hotel logo cedo. Ele nos
levou até a Secretaria de Turismo, onde buscamos o secretário Júlio Olivar e, ao lado da sua
assessora, fomos para a região da igreja de Santo Antônio onde foi construída uma estação
telegráfica. Gravamos a passagem da Vera e sonora com o secretário. Retornamos à
Secretaria para registrar imagens de documentos e fotos catalogados por Rondon. Seguimos a
tarde para segunda marcação, no quartel sob o comando do general Novaes. Gravamos com o
personagem e fizemos imagens da cidade. Depois, fizemos outra passagem da Vera em uma
ponte sobre o rio Madeira. Encerramos às 18:30.
10/04/15 - Gravação de uma cabeça do programa no Museu das Comunicações. Filmagem do
acervo.
11/04/15 – Costa Marques - Chegamos em Costa Marques às 15:00.

Maria Helena
0634/2015
Weber
Sean Aquere
0635/2015
Hagen
0636/2015

FRANCISCO
SOARES NETO

Colaborador

12/04/15 – Forte Real Príncipe da Beira - Partimos para o Forte às 06:30. No trajeto, paramos
para fazer imagens da vegetação. Fomos recepcionados no local pelo tenente Yves, quem nos
A Convidada não participou da reunião fazendo a devolução no valor de R$ 457,90 .
O Convidado não participou da reunião fazendo a devolução no valor de R$ 457,90 .

Colaborador

Empregado

O Coordenador de Obras e Serviços Gerais, deu continuidade aos trabalhos de reparos
elétricos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, serviços terceirizados, bem como as
instalações do prédio da regional da EBC no Rio de Janeiro/RJ.
Representou institucionalmente a EBC no I Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
para os Povos Indígenas. O evento foi realizado pelo Ministério dos Esportes e ocorreu em
Cuiabá/MT, entre os dias 07 e 11/04/15.
Relatório do Viajante:
07/04
Reunião com Ivan Alves Soares - Chefe de Gabinete do Ministério dos Esportes.

0637/2015

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Empregado

Participou da Mesa de Abertura.
Participantes da Mesa:
- Maria Helena Terena - ITC
- Andréa Ewerton - SNELIS - ME
- Ivan Alves - Chefe de Gabinete - ME
- Walter Silveira - EBC
- Dra. Beleni Grando - UFMT
- Fábio Prates - Secretário de Cultura do Mato Grosso
Participou da Solenidade de abertura e apresentação cultural do evento.
08/04
Acompanhou a Mesa Temática 1: Esporte, lazer e
Desenvolvimento Sustentável.
Participantes da Mesa:
- Dr. Gersem Luciano-Baniwa/UFAM
- Ms. Ana Elenara da Silva Pintos/ME
- Jorge Ayuso Pinto-Venezuela
- Dra. Beleni Grando/UFMT
- Ms. Wagner Mattias/ME

0638/2015 PAULO MACHADO

0639/2015

ROSANGELA
SOARES RIBEIRO

Empregado

Empregado

MARCUS VINICIUS
0640/2015 QUEIROZ
BARBOSA

Empregado

MARCELO
0641/2015 FERREIRA
VASCONCELOS

Empregado

0642/2015

SIMEI SUSÃ
SPADA

Empregado

O Gerente Executivo participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional.

A Gerente de Licitações, Contratos e Parcerias, participou da reunião que foi realizada na
quarta-feira (1º/04), na Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice
Pacheco, em continuidade aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades
daquela regional. A viagem teve início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de
participação da reunião, que começou às 9h do dia 1º/04/2015.

O Gerente de Material e Patrimônio participou de reunião que foi realizada na quarta-feira
(1º/04), na Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em
continuidade aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A
viagem teve início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da
reunião, que começou às 9h do dia 1º/04/2015.
O retorno foi dia 02/04 para finalização das decisões tomadas na referida reunião.
O Gerente de Logística participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A viagem teve
início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da reunião, que
começou às 9h do dia 1º/04/2015.
A Gerente Executiva participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A viagem teve
início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da reunião, que
começou às 9h do dia 1º/04/2015.
OBS: as despesas com o trecho Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília foram custeadas pela
viajante sem ônus para a EBC.

ENEIDES
0643/2015 BATISTA SOARES
DE ARAUJO

Empregado

SYLVIO ROMULO
0645/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

A Gerente de Educação Corporativa participou da reunião que foi realizada na quarta-feira
(1º/04), na Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em
continuidade aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A
viagem teve início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da
reunião, que começou às 9h do dia 1º/04/2015.

O Diretor Vice - Presidente participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/04/2015

08/04/2015

DIJOR

04/05/2015

05/05/2015

01/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/03/2015

752,66

267,90

190,00

1.210,56

DIPRE

30/03/2015

592,29

386,37

95,00

1.073,66

01/04/2015

DIGEL

30/03/2015

2.110,94

133,95

190,00

2.434,89

01/04/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

910,46

160,55

190,00

1.261,01

31/03/2015

01/04/2015

DIAFI

30/03/2015

1.225,46

267,90

190,00

1.683,36

01/04/2015

01/04/2015

DIGER

30/03/2015

1.248,67

160,55

190,00

1.599,22

31/03/2015

01/04/2015

DIGEL

31/03/2015

2.110,94

267,90

190,00

2.568,84

14/04/2015

16/04/2015

DIPRE

31/03/2015

1.434,67

802,75

190,00

2.427,42

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.

FLORESTAN
0646/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

2) Entrevistou Ignacio Cano, professor da UERJ e coordenador da LAV, Laboratório de análise
da violência.
Ignacio Cano,possui graduação em Sociologia - Universidad Complutense de Madrid (1985) e
doutorado em Sociologia - Universidad Complutense de Madrid (1991). Atualmente é Professor
Associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de
Psicologia Social e Sociologia, com ênfase em Outras Sociologias Específicas, atuando
principalmente nos seguintes temas: metodologia de pesquisa, políticas públicas, educação,
direitos humanos, violência e segurança pública.
3) O viajante , jornalista Florestan Fernandes Junior que retornou no dia seguinte em função do
horário de término do programa.
Relatório do viajante:
Estive em Brasília no dia 07/04/2015, e entrevistei ao vivo, o Professor da UERJ e
coordenador do LAV- Laboratório de análise da violencia, Ignácio Cano. Retornei à São Paulo
no dia 08/04/15.

04/05/2015:
20h31 - Embarque para Recife (GOL 1476)
23h17- Desembarque em Recife
05/05/2015:

0647/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

09h – Evento: Participou da mesa de abertura do Encontro da Rede Nordeste de TVs Públicas
e o Encontro da Associação de Rádios Públicas do Brasil (ARPUB)
Mesa 1 - “Regulamentar a mídia para democratizar o Brasil”
Participantes: Anísio Brasileiro, Reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Emiliano José, Secretário Nacional de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações, Rosane Bertotti, Coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC),Nelson Breve, Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco, Geraldo, Júlio, Prefeito da Cidade do
Recife, Luiz Lourenço dos Santos, diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE.
13h - Almoço com integrantes da Mesa de Abertura e participantes do debate.
17h57 - Embarque para o Rio de Janeiro (GOL 1477)
21h03 - Desembarque no Rio de Janeiro

RAQUEL
0648/2015 MARSHALL
GADEA

Empregado

CLOVIS FELIX
CURADO JUNIOR

Empregado

RICARDO LOPES
0650/2015
FONTES

Empregado

EDUARDO DE
0654/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

0649/2015

ELISABETE
0655/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

A Assessora participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na Superintendência
Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade aos trabalhos
realizados para atendimento das necessidades daquela regional.

O Diretor participou da reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na Superintendência
Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade aos trabalhos
realizados para atendimento das necessidades daquela regional.

O Gerente Executivo participou de reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A viagem teve
início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da reunião, que
começou às 9h do dia 1º/04/2015.
01/04 - Participei, juntamente com a DIAFI e DIGER, de reunião com a Comissão de Greve no
Rio de Janeiro, em virtude dos empregados daquela sede se encontrarem em estado de greve.
01/04 - A noite embarque para Brasília.
A Gerente Executiva participou da reunião que foi realizada na quarta-feira (1º/04), na
Superintendência Regional Sudeste I, com a Superintendente Joice Pacheco, em continuidade
aos trabalhos realizados para atendimento das necessidades daquela regional. A viagem teve
início na terça-feira (31/03), para que houvesse tempo hábil de participação da reunião, que
começou às 9h do dia 1º/04/2015.

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0656/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC
A Conselheira não utilizou os bilhetes, foi solicitado reembolso para Empresa

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/04/2015

11/04/2015

DIJOR

06/04/2015

19/04/2015

07/04/2015

31/03/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

31/03/2015

924,57

501,50

47,50

1.473,57

DINES

31/03/2015

1.123,26

1.457,30

190,00

2.770,56

08/04/2015

DIGEL

31/03/2015

1.929,55

380,70

190,00

2.500,25

01/04/2015

DIPRE

31/03/2015

1.821,75

224,20

190,00

2.235,95

1 - Realizou cobertura jornalística/divulgação do 1° Fórum de Políticas de Esporte e Lazer para
os Povos Indígenas.
2 - No período de 07 a 11/04/2015, o Fórum reuniu representações indígenas de todos os
estados brasileiros a fim de construir um documento orientador para formulação de politicas
públicas de esporte e lazer para a população indígena.
Relatório de viagem
07/04 – saída de Brasília às 12h28. Chegada em Cuiabá às 12h50 (horário local)
07/04 – cobertura de passeata indígena contra a PEC 215 em torno da UFMT – entrada ao vivo
para o Repórter Amazônia; 19h30 – cobertura solenidade de abertura do evento; produção de
matéria de rádio para Jornal da Amazônia 1ª Edição e texto para Agência Brasil.
08/04 – Acompanhamento da mesa temática sobre esporte, cultura e desenvolvimento
sustentável; entrevistas com esportistas indígenas; entrada ao vivo para Jornal da Amazônia 2ª
Edição; Entrada ao vivo para Repórter Amazônia, produção de matéria gravada para Jornal da
Amazônia 1ª Edição e texto para Agência Brasil.

0657/2015

MAÍRA GABRIEL
HEINEN

Empregado

09/04 – acompanhamento da mesa temática esporte, lazer, cultura e território. Entrevistas com
indígenas sobre o tema. Entrada ao vivo para o Jornal da Amazônia 2ª Edição.
Acompanhamento da mesa temática sobre Esporte de Alto Rendimento e Atletas indígenas.
Entrada ao vivo para o programa Tarde Nacional. Entrevistas com especialistas sobre o tema.
Entrada ao vivo para o Repórter Amazônia; produção de matéria para Jornal da Amazônia 1ª
Edição e texto para Agência Brasil.
10/04 – acompanhamento de participação de representantes da Frente Parlamentar Indígena
no evento. Entrevistas com parlamentares; acompanhamento da mesa esporte, lazer, saúde e
educação; entrada ao vivo para Jornal da Amazônia 2ª Edição; entrada ao vivo para o
programa Tarde Nacional; entrada ao vivo para o Repórter Amazônia; produção de matéria
gravada para o Jornal da Amazônia 1ª Edição e texto para a Agência Brasil.
11/04 – entrada a vivo para o Nacional Informa das 11h; entrada ao vivo no programa Semana
em Destaque, da Rádio Nacional. Fechamento de matéria gravada para o Jornal da Amazônia
1ª Edição.
Entradas ao vivo no Rádio: 11
Matérias gravadas: 5
textos para a Agência Brasil: 4

ANNA CAROLINA
0658/2015 ANDRADE
BECKER

Empregado

A viagem foi realizada para substituição da colega Carolina Rocha Ribeiro, que estava de férias.
Saí de Brasília no dia 06 de abril, por volta das 16h50, chegando no aeroporto Santos Dumont
por volta das 18h30. Com táxi fui para o hotel. Durante a viagem, trabalhei a partir das 7h da
manhã geralmente voltando para o hotel por volta das 19h, fazendo reportagens para a o jornal
NBR Notícias e para A Voz do Brasil, entre elas: cerimônia de entrega das unidades
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida com a presidenta Dilma Roussef em Duque
de Caxias; obras olímpicas em Marechal Deodoro; Serviço de Busca e Salvamento da Marinha
do Brasil - Salvamar; regresso do Navio Polar Almirante Maximiano da Marinha do Brasil ao Rio
de Janeiro depois de uma missão na Antártica; Feira de Tecnologia e Integração para Defesa e
Segurança com Ministérios da Defesa e da Justiça; lançamento da nova série de moedas
comemorativas dos jogos Rio 2016; Videomonitoramento das obras para os jogos Rio 2016 e
plantão na redação da sucursal da NBR durante o fim de semana para acompanhamento das
manifestações. A volta a Brasília estava programada para as 9h da manhã do dia 18 de abril.
Com o táxi fui até o aeroporto e devido ao trânsito não consegui chegar a tempo da partida do
avião. Remarquei a passagem para a próximo voo com destino a Brasília, que saiu às 08h56
do dia seguinte.

O Gerente, Nilson Roberto da Silva, participou da reunião conjunta do Módulo de Mercado do
Fórum SBTVD- Sistema Brasileiro de Tv Digital & GIRED- Grupo de Implantação da
Digitalização da ANATEL.
DATA: 08/Abril/2015 (Quarta-feira) - 09h às 16h
LOCAL: R Manoel da Nóbrega, 211, São Paulo, SP
Pautas da reunião:
1.Propostas técnicas para o conversor digital destinado ao 2.Switch-off (status atualizado);
3.Filtros de interferência ;
4.Antena;
5.Status dos trabalhos relativos a comunicação à população;
6.Critérios para aferição da meta 93% de penetração da TV Digital.
Foi necessário o embarque do funcionário no dia 07 de abril, em função do horário de início da
reunião no dia 08 de abril, às 9h.

NILSON
0659/2015 ROBERTO DA
SILVA

Relatório:
Empregado

Os produtores de STB fizeram, em suma, os seguintes
questionamentos/apontamentos:
- O presente conteúdo da RFQ (request for quotation), admite marcas/modelos de STB com
especificações mais competitivas? (R.: não,apenas as especificações apresentadas);
- RFQ diferente para cada Estaddo? (R.: Ainda será definido pelo GIRED);
- Conflito entre o modelo zapper (apenas sintonia) e o STB com interatividade (R.: Gired não
considerará o Zapper);
- Entrega de STB para junho/15? (R.: não houve confirmação sobre a data, pois a reunião
prevista para este tema somente em Ago/15);
- Exigência do cumprimento dos 93%. (R.: Não haverá flexibilidade quanto atingimento deste
percentual);
- Houve uma demanda dos produtores de STB, para que a página vocenatvdigital.com.br tenha
as especificações e indicação de modelos de STB que a contemplem;
- Houve a demanda de uma proposta de PPB para STB. (R.: está deverá ser uma demanda
para MDIC, MCTI e Minicom);
- Precocupação com a intalação. Estabelecimento de uma turma pelo SENAI
O senhor Agostinho Linhares, coordenador do grupo técnico de recepção (GT RX), criado pelo
GIRED conforme Edital Anatel 02/2014), apresentou o propósito de criação do GT RX e
realizou uma apresentação com a evolução dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo até aquele
O advogado Renato Coimbra foi designado pelo Procurador Geral, Dr.Marco Antônio
Fioravante, para participar de agenda na EBC do Rio de Janeiro. Ele precisou se deslocar no
dia anterior visto a necessidade de estar cedo na empresa no Rio de Janeiro e por ser véspera
de feriado e haver poucas disponibilidades de vôo. Embarcou no vôo JJ 3531 da empresa
TAM, no dia 31/3 às 19h43 e desembarcou às 20h23, pernoitando no Rio de Janeiro e retornou
para Brasília no vôo JJ 3148 da empresa TAM, com saída do Rio de Janeiro às 16:28h e
chegada ao aeroporto de Brasília às 18:24h, conforme se comprova pelos horários expressos
nos respectivos cartões de embarque, em anexo.

0660/2015

RENATO OSORIO
COIMBRA JUNIOR

Empregado

O advogado participou da reunião com a direção da EBC/Rio e Diretores da EBC/Brasília no
dia 1º/4 com início às 8h, para apresentação das ações prioritárias que compõe os Planos de
Ação para atendimento das contratações emergenciais para EBC-Rio;
Apresentação das principais medidas elencadas no âmbito dos 06 Planos de Ação, elaborados
por cada área temática;
Levantamento dos pontos destacados pela Comissão de Empregados, Sindicato dos radialistas
e jornalistas ;
Apresentação das ações de capacitação dos concursados/valorização dos funcionários do
quadro efetivo da EBC por meio de treinamentos periódicos;
Enfoque no Projeto Reciclar, que possibilita a destinação dos bens inservíveis da EBC - RJ
através de cooperativas cadastradas. Em geral, essas cooperativas realizam o recolhimento e
destinação dos bens;
Destaque para necessidade de todos os funcionários acompanharem a fiscalização e execução
das ações que compõe os 06 Planos de Ação. Para tanto. Foi sugerido cronogramas que
contenham todas as ações para divulgação em todas as áreas;
Realização de Processos Seletivos Internos - PSI no âmbito da empresa para atender as
necessidades elencadas nos 06 Planos de Ação;
Necessidade de acompanhamento e fiscalização na execução dos contratos de locação da
frota de carros da EBC – RJ;
Sugestão de realização de um encontro anual, espécie de convenção/seminário, para discutir
os principais entraves, avanços e o futuro da EBC.
Balanço geral com a equipe de Brasília, a partir da impressões e opiniões pessoais de cada
membro da força tarefa sobre a reunião.
Justificou-se o pedido fora do prazo, conforme prevê a norma de viagem nº 201, por ordem do
Procurador Geral, pois, a decisão sobre a necessidade de deslocamento somente foi tomada
no dia 31.03.2015, tendo em vista a exigência de celeridade quanto às analises dessas ações.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

07/04/2015

08/04/2015

DIJOR

31/03/2015

-

265,50

-

265,50

07/04/2015

08/04/2015

DIJOR

31/03/2015

-

317,25

-

317,25

12/04/2015

19/04/2015

DIGER

01/04/2015

2.692,54

1.398,30

285,00

4.375,84

08/04/2015

08/04/2015

DIJOR

01/04/2015

1.623,11

133,95

190,00

1.947,06

08/04/2015

09/04/2015

DIGER

02/04/2015

1.309,89

481,65

190,00

1.981,54

07/04/2015

08/04/2015

DIJOR

02/04/2015

869,09

267,90

190,00

1.326,99

15/04/2015

16/04/2015

DICOP

02/04/2015

311,47

401,85

190,00

903,32

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 - Produziu matérias sobre os 30 anos de morte da poetisa Cora Coralina que são
completados em 10 de abril.

0661/2015

ANDREIA
VERDELIO

Relatório de viagem
07/04 (terça-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Goiás Velho;
Tarde: - Cobertura fotográfica e visita ao museu Casa de Cora Coralina;
- Entrevista com Marlene Vellasco, diretora do museu;
- Entrevista com Paulo Salles, neto de Cora Coralina.
Empregado
08/04 (quarta-feira)
Manhã: - Entrevista com Ebe Maria de Lima Siqueira, professora de literatura da Universidade
Estadual de Goiás, na Escola Letras de Alfenim;
- Cobertura fotográfica pela cidade;
- Entrevista com Maria Meire de Carvalho, professora de literatura da Universidade Federal de
Goiás, na UFG;
- Entrevista com Antolinda Baia Borgesm, amiga de Cora Coralina, na Pousada do Sol;
Tarde: Saída de Goiás Velho para Brasília.
1 - Produziu matérias sobre os 30 anos de morte da poetisa Cora Coralina que são
completados em 10 de abril.

JOSE MARCELLO
0662/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

Relatório de viagem
07/04 (terça-feira)
Manhã: Saída de Brasília para Goiás Velho;
Tarde: - Cobertura fotográfica e visita ao museu Casa de Cora Coralina;
- Entrevista com Marlene Vellasco, diretora do museu;
- Entrevista com Paulo Salles, neto de Cora Coralina.
Empregado
08/04 (quarta-feira)
Manhã: - Entrevista com Ebe Maria de Lima Siqueira, professora de literatura da Universidade
Estadual de Goiás, na Escola Letras de Alfenim;
- Cobertura fotográfica pela cidade;
- Entrevista com Maria Meire de Carvalho, professora de literatura da Universidade Federal de
Goiás, na UFG;
- Entrevista com Antolinda Baia Borgesm, amiga de Cora Coralina, na Pousada do Sol;
Tarde: Saída de Goiás Velho para Brasília.
Relatório de viagem a Tabatinga.

ANTONIO
0663/2015 CARLOS
DOMINGOS

Empregado

- Saída de Brasília no dia 12 de abril de 2015 as 10:05 minutos chegando em Tabatinga as
17:30 minutos do mesmo dia.
- Dia 13/04/2015; Levantamento dos problemas do estúdio e identificação de equipamentos
com defeito ou apresentando mal funcionamento.
- Dias 14 e 15; Conserto dos equipamentos danificados: console de áudio marca Solidyne, dois
distribuidores de áudio e um amplificador híbrido usado para entrevistas via telefone.
- Dia 16; Reinstalação dos equipamentos troca e organização de cabos.
- Dia 17; Saída as 07 horas e retorno as 18 horas: Viagem a Benjamin Constant AM, para teste
de equipamentos de externa e suporte técnico a equipe da Rádio Nacional do Alto Solimões,
durante transmissão de programa de rádio direto daquela localidade.
- Dia 18; Testes e ajuste de funcionamento estúdio de áudio e verificação e leitura do
parâmetros do transmissor de FM que ficou funcionando com 2800 watts.
- Dentre as atividades desenvolvidas nos estúdios da rádio, inclui suporte a equipe de TI da
EBC que faziam manutenção na rede de dados e nos computadores.
- Saída de Tabatinga as 16:50 minutos para Manaus AM chegando as 20:30 minutos.
- Dia 19; Saída de Manaus AM as 12:40 minutos, chegando em Brasília DF as 17 horas.

1) Viajou para Brasília, para gravar o programa Brasilianas.
2) Entrevistou o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger.
3) O viajante foi o jornalista Luis Nassif.
Relatório do Viajante:

0665/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Informo que viajei a Brasília na data de 08/04/2015 para gravação de programa especial do
Brasilianas.org com o Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Sr. Mangarbeira
Unger. O programa foi exibido na segunda-feira, dia 13 de abril de 2015.

Ida ao Rio de Janeiro, no dia 08 de Abril de 2015, para participar de reuniões na Ancine, nos
dias 08 e 09 de Abril,
no Gabinete do Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de Financiamento), para tratar de
assuntos relacionados a Linha de Financiamento para TV's Públicas, conforme agenda abaixo:
08/04
15h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. Américo Martins (DIGER)
17h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. José Araripe Cavalcante Junior (IRDEB / Representante
ABEPEC)
09/04
10h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. Max Eluard (Unidade Técnica)
Retorno à São Paulo ao término das reuniões.

MARCO ANTONIO
0666/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 08 de Abril de 2015, ida ao Rio de Janeiro, onde participou de reuniões na Ancine, com o
Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de Financiamento), onde tratou de assuntos
relacionados a Linha de Financiamento para as TV's Públicas, conforme agenda abaixo:
08/04
15h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. Américo Martins (DIGER)
17h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. José Araripe Cavalcante Junior (IRDEB / Representante
ABEPEC)
09/04
10h00 - Sr. Paulo Alcoforado e Sr. Max Eluard (Unidade Técnica)
Retornou à São Paulo ao término das reuniões.

Participou, como entrevistado, no Programa Espaço Público do dia 7 de abril de 2015.

0667/2015

JOSE IGNACIO
CANO GESTOSO

Colaborador

Relatório de Viagem.
O convidado compareceu ao programa e debateu com os apresentadores sobre o tema
redução da maioridade penal ao vivo no dia 07/04/2015 e retornou para o Rio de Janeiro no dia
seguinte, 08/04.

No próximo dia 15 a Ouvidoria da EBC apresentará ao Conselho Curador uma pesquisa sobre
as Rádios da EBC, realizada em parceria com a Universidade de Brasília, na qual a presença
da Gerente Executiva de Programação de Rádio se faz necessária.

0668/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Viagem autorizada pelo Diretor de Conteúdo e Programação.
Empregado
Obs.: A data de retorno da viagem foi alterada devido à mudanças na agenda de Reuniões da
Gerente Executiva, mudanças estas que foram autorizadas pelo Diretor de Conteúdo e
Programação, Sr.º Asdrúbal Figueró Junior.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/04/2015

17/04/2015

DIGER

08/04/2015

09/04/2015

12/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/04/2015

2.959,95

1.247,85

285,00

4.492,80

DICOP

02/04/2015

479,47

481,65

190,00

1.151,12

19/04/2015

DIGER

02/04/2015

2.692,54

1.398,30

285,00

4.375,84

06/04/2015

07/04/2015

DIPRE

02/04/2015

-

401,85

95,00

496,85

02/04/2015

02/04/2015

DIJOR

02/04/2015

-

88,50

-

88,50

02/04/2015

02/04/2015

DIJOR

02/04/2015

-

88,50

-

88,50

02/04/2015

02/04/2015

DIJOR

02/04/2015

-

88,50

-

88,50

O empregado realizou análise da estrutura necessária para realização da reunião DIREX, que
ocorrerá em maio na unidade de Tabatinga/AM.
O empregado visitou empresas e o comercio local visando mapear possíveis prestadores de
serviços na região que possam atender as demandas da EBC.
O empregado realizou reunião com represente do Exército na região, Tenente Jornada, o
assunto tratado são as formas contratações utilizadas pelo Exército.
RELATÓRIO DO VIAJANTE:

0669/2015

WELTON
LINHARES LIMA

Empregado

Tivemos reuniões com possíveis prestadores de serviços residentes na cidade. Conversamos
com Sr. Mário César da Imuniteck, com Hélio Alves da H.A de França, com Antunes Magno da
AMS Comércio e Serviços, com Augusto Favacho da C A M Favacho ME e com Waltino Nunes
da Solimões Materiais de Construção.
Estivemos reunidos com Tenente Jornada e o Sargento Seta, responsáveis pelo setor de
compras, licitações e gestão de contratos do 8º BIS do Exército de Tabatinga-AM.
Conversamos sobre os problemas das duas instituições e como superá-los.
O diretor foi ao Rio de Janeiro participar de reunião com o diretor da ANCINE, Sr. Paulo
Alcoforado.

0670/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

A reunião na ANCINE estava agendada para as 16h, porém foi alterada para as 18h, não havia
voos disponíveis após 20:30h, que era o voo já reservado. Nessas condições, foi solicitado
autorização para que a viagem de retorno fosse feita pela manhã do dia 09/04.
RELATÓRIO DE VIAGEM
12/04/2015 – Saída de Brasília/DF com destino a Manaus/AM à 10:00 hs;
12/04/205 – Chegada a Manaus/AM à 12:00hs;
12/04/2015 – Embarque com destino a Tabatinga/AM às 16:00hs, não foi autorizado o
embraque dos galões de PRIMER pela companhia aérea pelo motivo de ser inflamável;
12/04/2015 – Chegada em Tabatinga/AM às 17:00hs,deixamos equipamentos na Rádio e
depois rumo ao Hotel;
13/04/2015 – Início dos trabalhos às 7:00hs local de Tabatinga/AM, compra de material para
fazer a impermeabilização no telhado;

0671/2015

SANDRO MIGUEL
BAEZA

Empregado

14/04/2015 – Início dos trabalhos no prédio dos transmissores, limpeza das telhas e raspagens
da calha em concreto armado;
15/04/2015 – Continuação da impermeabilização do telhado, chuvas por volta das 13:00hs, às
14:30hs demos continuação na cobertura;
16/04/2015 – Continuação da impermeabilização do telhado, no prédio da Rádio foram feitos
trocas dos tubos de elétrica e reparo no piso do gerador, retirada de cupins na casa de sintonia
no parque da antena;
17/04/2015 – Saída de Tabatinga/AM às 17:00hs com destino a Manaus/AM;
18/04/2015 – Chegada a Manaus/AM às 20:00hs local;
19/04/2015 – Saída de Manaus/AM às 13:00hs com destino a Brasília/DF;
19/042015 – Chegada a Brasília/DF por volta das 17:00hs.

Dia 06/04/2015 (segunda feira), a Ouvidora reunirá com a Regina Lopez, Gerente Executiva de
Jornalismo, e os empregados da EBC - RJ, Carolina Barreto e Victor Ribeiro, para tratar de
assuntos de Ouvidoria Interna.
Volta: 07/04/2015(terça feira)

JOSETI MARQUES
0672/2015
XISTO DA CUNHA

Empregado

Viagem solicitada fora do prazo previsto na Norma nº 201, a ouvidora já se encontra no Rio de
Janeiro e quer aproveitar para reunir com as pessoas que fazem parte da referida
reunião.Portanto, só hoje houve a confirmação dos participante.
Relatorio:
Participei de duas reuniões de funcionarios junto a Gerente executiva de Jornalismo. para tratar
de assunto de ouvidoria Interna. sinto que tivemos muito progesso.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos no dia
02/04/2015.

0673/2015

CARLOS
EDUARDO
PINOTTI DE
ASSUMPÇAO

2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
Empregado

3) A equipe formada pelo repórter Dimas A Soldi, pelo repórter cinematográfico Carlos Eduardo
Pinotti e pelo auxiliar de cinegrafia, Wladimir R Ortega.
Relatório do viajante:
A equipe viajou a Santos para registrar primeiro dia do incêndio nos tanques de combustivel do
porto. Fizemos imagens na serra mostrando a dimensão do incendio e depois seguimos para o
local. Lá foram feitas entrevistas com funcionários do local. As imagens foram utilizadas nos
programas Repórter Brasil e Repórter São Paulo.
1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos na manhã do dia
02/04/2015.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

DIMAS
0674/2015 ALEXANDRE
SOLDI

3) Equipe formada pelo repórter Dimas A Soldi, pelo repórter cinematográfico Carlos Eduardo
Pinotti e pelo auxiliar de cinegrafia, Wladimir R Ortega.
Empregado

Relatório do viajante:
Nossa equipe viajou até Santos para cobrir o primeiro dia do incêndio em tonéis de
combustíveis. Fizemos imagens do incêndio e da região. Entrevistamos motoristas parados na
Rodovia Anchieta, que não puderam descarregar. O material serviu para VTs para o Repórter
Brasil e Repórter São Paulo.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos na manhã do dia
02/04/2015.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

0675/2015

WLADIMIR
ROGER ORTEGA

Empregado

3) A equipe formada pelo repórter Dimas A Soldi, pelo repórter cinematográfico Carlos
Eduardo Pinotti e pelo auxiliar de cinegrafia, Wladimir R Ortega.
Relatório do viajante:
A equipe saiu de São Paulo ,às 13h30 com destino a cidade de Santos,chegando lá por volta
das 15h00, gravamos imagens do transito na rodovia ,fizemos entrevistas com motoristas e
gravamos imagens do incêndio.
O trabalho terminou por volta das 17h30 ,e a equipe chegou na empresa as 20h00.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/04/2015

14/04/2015

DIGER

28/04/2015

30/04/2015

08/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/04/2015

1.806,58

921,05

-

2.727,63

DIPRE

02/04/2015

791,24

634,50

190,00

1.615,74

10/04/2015

DIJOR

02/04/2015

208,95

481,65

190,00

880,60

03/04/2015

04/04/2015

DINES

03/04/2015

1.303,55

318,60

190,00

1.812,15

10/04/2015

12/04/2015

DIPRE

06/04/2015

732,48

760,50

190,00

1.682,98

12/04/2015

19/04/2015

DIAFI

06/04/2015

2.839,76

1.398,30

285,00

4.523,06

12/04/2015

21/04/2015

DIAFI

06/04/2015

2.839,76

1.752,30

380,00

4.972,06

28/04/2015

30/04/2015

DIAFI

06/04/2015

1.481,75

430,95

190,00

2.102,70

27/04/2015

29/04/2015

DIAFI

06/04/2015

1.481,75

430,95

190,00

2.102,70

Dia 08/04 - Participou de REUNIÃO com o Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de
Financiamento), para tratar de assuntos relacionados a Linha de Financiamento para TV's
Públicas;
Dia 09/04 - Reunião com os comissão dos empregados, sindicato dos Jornalistas do Rio de
Janeiro e despachos internos.

AMÉRICO
0676/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 10/04 - Realizou reunião com a Sra. Maristela Mafei, fundadora do Grupo Máquina PR
.Local: Av. Paulista, 2006 Conjuntos 807
Despachos Internos na EBC São Paulo.
Dia 13/04 - Reunião com Carlos Eduardo Lins da Silva,presidente do Projor.

Obs.: O Diretor ficou por conta própria em São Paulo nos dias 11 e 12/04.

Cumpre registrar que nos dias 09,10 e 13/04, o Diretor recebeu somente 50% da diária.

O Auditor-Chefe participou da Conferência sobre Gestão Integrada de Riscos e Auditoria
Interna, oferecido pela IIR Informa Group Ltda., que foi realizado em São Paulo-SP, nos dias 29
e 30 de abril 2015.

0678/2015

ROGÉRIO JOSÉ
RABELO

Empregado

Tal demanda atende a interesse direto da Empresa, na medida em que estão sendo estudadas
medidas com vistas ao aprimoramento das práticas de Gestão de Riscos e de Auditoria de
Riscos na EBC.

A diretora de jornalismo resolveu assumir, por conta própria, as despesas com o voo de
retorno, pois após o cumprimento de sua extensa agenda de compromissos, permaneceu na
cidade do Rio de Janeiro para tratar de assuntos particulares.
RELATÓRIO DE VIAGEM
A diretora realizou reuniões com as equipes do jornalismo na Regional da EBC no Rio de
Janeiro/RJ para acompanhar a resolução de problemas que a regional tem enfrentado nas
últimas semanas.
Dia 08/04/2015 – quarta-feira – Embarque para o Rio de Janeiro às 18h28 via GOL;

NEREIDE
0679/2015
LACERDA BEIRÃO

Empregado

Dia 09/04/2015 – quinta-feira
10h00 – Reunião com a Gerente de Jornalismo Regina Célia e a Gerente de Produção, Ieda
Prestes;
11h00 – Reunião de pauta. Brasília e São Paulo por videoconferência;
13h00 – Reunião com o pessoal da Agência Brasil, Radiojornalismo e SUCOM, com a
participação do Diretor-geral Américo Martins;
16h00 – Reunião com a Superintendente do RJ, Sra. Joyce Pacheco;
18h00 – Reunião com a equipe do Núcleo de Programas Especiais, sobre o programa
“Caminhos da Reportagem”.
Dia 10/04/2015 – sexta-feira
10h00 – Reunião com a equipe do Esporte da TV Brasil;
11h00 – Reunião de pauta na redação. Brasília e São Paulo participaram por videoconferência;
16h00 – Reunião com Gerente de Jornalismo Regina Célia e Rafael Casé, Gerente dos
Programas Especiais.

LEANDRO ROCHA
0681/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

O repórter embarcou de Brasília com destino a São Paulo às 11:44 do dia 3 de abril. Chegando
em São Paulo, o carro da EBC paulista o levou direto ao Hospital Albert Einstein, onde fez a
cobertura do velório do filho do governador de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff esteve
no local. No dia seguinte, o repórter retornou a Brasília, embarcando às 10:20.
Participou como representante do Conselho Curador - EBC, no Encontro Nacional do Direito à
Comunicação (ENDC), em Belo Horizonte-MG, nos dia 10 à 12/04/2015.

0683/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

ROBERTO
0684/2015 FERREIRA DA
SILVA

0685/2015

ANTONIO VALTER
MARTINS

Pauta
Conselheiro
Discussão em torno da criação dos Conselhos de Comunicação social e da ampliação da
participação social na gestão das emissoras públicas estatais. Foi apresentado o modelo de
criação do Conselho Curador da EBC.

Empregado

Empregado

O empregado realizou a manutenção do Estúdio Reserva da emissora, bem como a
manutenção da rede e das máquinas, computadores, restauração e implementação de
sistemas INFORMA nos computadores dos estúdios, troca de link de internet da Embratel e
revisão geral na rede física e lógica de computadores da regional da EBC em Tabatinga/AM.
- A viagem teve início no domingo (12/04), para que os trabalhos iniciasse na segunda-feira
(12/04) pela manhã.
12/04 - Embarque Brasília/Tabatinga
13 a 17/04 - realização dos trabalhos técnicos
18/04 - Retorno a Brasília (primeiro voo), tendo em vista não haver voo direto.
O empregado realizou a manutenção do Estúdio Reserva da emissora, bem como a
manutenção da rede e das máquinas, computadores, restauração e implementação de
sistemas INFORMA nos computadores dos estúdios, troca de link de internet da Embratel e
revisão geral na rede física e lógica de computadores da regional da EBC em Tabatinga/AM.
- A viagem teve início no domingo (12/04), para que os trabalhos tivessem início na segundafeira (12/04) pela manhã.
12/04 - Embarque Brasília/Manaus/Tabatinga
13 a 20/04 - realização dos trabalhos técnicos
21/04 - Retorno a Brasília.
O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas participou da 6ª Reunião Extraordinária da
DIREX que foi realizada na regional da EBC de São Luís/MA.

CLOVIS FELIX
0686/2015
CURADO JUNIOR

Empregado

28/04 - Embarque Brasília/Maranhão (à noite);
29/04 - Reunião DIREX
30/04 - Retorno à Brasília (final do dia)
O Gerente Executivo de Administração e Logística acompanhou o Diretor de Administração,
Finanças e Pessoas, Dr. Clóvis Curado, na 6ª Reunião Extraordinária da DIREX, que foi
realizada na regional da EBC de São Luís/MA.

0687/2015 PAULO MACHADO

Empregado

27/04 - Embarque Brasília/São Luís (pela manhã)
29/04 - reunião DIREX
29/04 - Retorno à Brasília (final do dia)

OBS: O Gerente Executivo de Administração e Logística acompanhou o Diretor de
Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, portanto faz jus à passagem na mesma
classe e diária no mesmo valor atribuído à autoridade representada, conforme item 5.7 da
Norma de Viagens - 201.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/04/2015

16/04/2015

DIPRE

14/04/2015

16/04/2015

03/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/04/2015

896,35

481,65

190,00

1.568,00

DIPRE

06/04/2015

896,35

481,65

190,00

1.568,00

03/04/2015

DIJOR

06/04/2015

-

88,50

-

88,50

03/04/2015

03/04/2015

DIJOR

06/04/2015

-

88,50

-

88,50

07/04/2015

10/04/2015

DINES

06/04/2015

366,47

448,40

142,50

957,37

11/04/2015

16/04/2015

DIAFI

06/04/2015

3.966,68

566,40

380,00

4.913,08

13/04/2015

15/04/2015

DIAFI

06/04/2015

364,47

535,80

190,00

1.090,27

16/04/2015

17/04/2015

DINES

06/04/2015

996,23

267,90

190,00

1.454,13

Participou da 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 15/04/201.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo

0688/2015

MARIA DA PENHA
MAIA FERNANDES

Conselheiro

0689/2015

Maria Lucivânia
Fidelis Agostinho

Convidado

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 55ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 54ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Informes Conselho Curador;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Informes Conselho Curador;
6. Apresentação da pesquisa sobre programas das Rádios – Termo de Cooperação UnB e
Ouvidoria EBC;
Coffee break (20 min) –
TERCEIRA PARTE
7. Informes Direção da EBC

Acompanhou a Conselheira Maria da Penha na 55º Reunião Ordinária do Conselho Curador da
EBC, no dia 15/04/2015, na sede da EBC em Brasília.

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Santos-SP.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu os
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP.
3) A equipe: o repórter Gustavo Minari Soldi, o repórter cinematográfico João Pedro Gomes e o
auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.

0690/2015

0691/2015

JOAO PEDRO
GOMES

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajamos para Santos-SP para fazermos a cobertura sobre o incêndio que começou em Santos
ontem, dia 02/04/2015 e o fogo continua. Acompanhamos os trabalhos do Corpo de Bombeiros
no combate ao incêndio que atinge tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro
Alemoa, em Santos-SP. Em seguida retornamos para São Paulo.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos no dia
02/04/2015 .
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Gustavo Minari PJ, pelo repórter cinematográfico J Pedro
Gomes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C. Teixeira.
Relatório do viajante:
Gustavo Minari PJ, Pedro Gomes e Daniel Teixeira saíram da TV às 7H30 do dia 3/4/15 para a
cidade de Santos, para cobrir o incêndio da Ultracargo.
Chegando lá fizemos sonoras. imagens do incêndio e passagem. Saímos de Santos por volta
de meio-dia e chegamos na TV às 14 horas

Ordem de Serviço SECOM no 231
Dia 07 de abril de 2015:
07h55 saída de Brasília;
10h05 chegada à cidade do Rio de Janeiro;
12h30 chegada à cidade de Duque de Caxias, local do evento;
13h30 encerramento da reunião do Escav;
14h35 chegada ao hotel Granada;
15h00 intervalo para o almoço;
16h30 chegada ao Pestana Hotel, onde comitiva estava hospedado;

0692/2015

0693/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

TIAGO LUCHINA
PINTO

NIVALDO DE
0694/2015 CARVALHO
LEODIDO
0695/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

Empregado

Dia 08 de abril de 2015:
11h20 chegada da equipe da EBC no hotel;
12h00 intervalo para o almoço;
14h00 chegada ao condomínio Residencial Volterra, em caxias;
18h20 chegada do caminhão da Valle Vídeo;
19h00 saída de Caxias, para o hotel Pestana, em Copacabana, para a reunião de fechamento
do programa desta missão;
21h20 saída do hotel pestana;
21h50 retorno ao Granada hotel;
Dia 09 de abril de 2015:
07h00 saída do hotel, para Duque de Caxias;
07h50 chegada ao Residencial Volterra, local do evento;
08h00 subida do sinal;
09h25 a 09h33 teste de áudio e vídeo, com nosso sistema em Brasília;
09h45 entrada ao vivo com a repórter Carolina Becker, com 2' de duração;
10h00 chegada do helicóptero da Presidente Dilma Rousseff;
10h04 início da visita da Presidente Dilma à unidade residencial, ao vivo;
10h13 composição de palco;
10h17 exibição do Hino Nacional Brasileiro;
10h20 palavras do Prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Aguiar Cardoso;
10h25 palavras do Ministro das Cidades, Gilberto Cassab;
10h32entrega das cheves de cinco unidades residenciais do Volterra;
10h36 palavras do Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão;
10h41 momento em que as autoridades descerraram a placa de inauguração do Residencial
Volterrra;
10h42 palavras da Presidente da República, Dilma Roussef;
10h58 ocorreu uma quenda de energia no gerador e ficamos 20” fora do ar, em seguida
- O empregado acompanhou junto ao oficial da Justiça Federal a reintegração de posse do
imóvel de propriedade da EBC, localizado à Rua Rui Barbosa nº 11 - Centro - Cruzeiro do
Sul/AC;
- Visitou o Cartório de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Sul, onde solicitou a emissão da
certidão de ônus reais e a certidão de inteiro teor de cada um dos 03 (três) imóveis que estão
em nome da EBC naquele município;
Reparos necessários do imóvel reintegrado:
- Aquisição e instalação da fechadura da porta principal;
- Aquisição de corrente e cadeado;
- Limpeza do imóvel

O Coordenador de Transportes acompanhou, bem como monitorou junto aos gestores e fiscais
de contratos a gestão dos contratos de transportes da regional da EBC do Rio de Janeiro/RJ.
Empregado

Empregado

OBS: a diária de hotel do dia 13/04/2015, foi custeado pelo viajante, sem ônus para a EBC.

Viagem não realizada.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0696/2015

Viajante

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O.S. SECOM nº 231
Dia : 08/04 - 08Hs57, partida para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont com chegada às
11Hs10. Após desembarque, e já no veículo locado, me dirigi ao hotel Granada no centro do
Rio de Janeiro, para o
check in de hospedagem. Após o almoço, nos dirigimos, Eu, o
Supervisor de Transmissão Irací de Paula e do Câmera Man Edilson Ribeiro, para o local do
evento e aguardamos a Unidade de Transmissão da Terceirizada Valle Vídeo, que chegou
por volta de 20Hs45. Já estacionada em local determinado, retornamos ao hotel para o
pernoite.
Dia : 09/04 - Após o café da manha ( 06Hs30 ) nos encaminhamos ao local da cerimônia, para
a finalização da montagem dos equipamentos e os testes habituais com nosso Sistema em
Brasília, que foram efetuados com sucesso. 09Hs40, tivemos uma entrada ao vivo com a
repórter Carolina Becker que durou cerca de 2'. O evento teve duração de aproximadamente
01Hs12 e tivemos uma ocorrências que considero GRAVE. ( ver relatório do Supervisor de
Transmissão ) ao final do evento tivemos o Quebra-Queixo com a Presidenta e após as
gerações habituais de matérias para o Jornalismo encerramos as transmissões. Retorno ao
hotel. Dia : 10/04 - 09Hs35 check out do hotel e as 11Hs20 embarcamos em voo da Gol com
chegada à Brasília às 13Hs10.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/04/2015

10/04/2015

DINES

08/04/2015

10/04/2015

08/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/04/2015

523,65

401,85

142,50

1.068,00

DINES

06/04/2015

593,57

336,30

142,50

1.072,37

10/04/2015

DINES

06/04/2015

523,65

336,30

142,50

1.002,45

07/04/2015

07/04/2015

DIJOR

06/04/2015

-

88,50

-

88,50

07/04/2015

07/04/2015

DIJOR

06/04/2015

-

88,50

-

88,50

O.S. SECOM nº 231
Dia 08 de abril de 2015:
08h45 saída de Brasília
11h20 chegada no hotel;
12h00 intervalo para o almoço;
14h00 chegada ao condomínio Residencial Volterra, em caxias;
18h20 chegada do caminhão da Valle Vídeo;
19h00 saída de Caxias, acompanhado o coordenador Iraci para o hotel Pestana, em
Copacabana, para a reunião de fechamento do programa desta missão;
21h20 saída do hotel pestana;
21h50 retorno ao Granada hotel;

0697/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 09 de abril de 2015:
07h00 saída do hotel, para Duque de Caxias;
07h50 chegada ao Residencial Volterra, local do evento;
09h45 entrada ao vivo com a repórter Carolina Becker, com 2' de duração;
10h00 chegada do helicóptero da Presidente Dilma Rousseff;
10h04 início da visita da Presidente Dilma à unidade residencial, ao vivo;
11h05 encerramento da cerimônia;
11h25 início da geração;
12h10 encerramento da geração;
13h32 chegada ao hotel Granada.
Dia 10 de abril de 2015:
10h20 saída do Rio de Janeiro;
11h30 chegada a Brasíia;

O.S. SECOM nº 231
Relatório do Evento no Rio de Janeiro Entrega de unidades Habitacionais do Minha casa Minha
Vida
Viagem Nacional da Excelentíssima Senhora Presidenta da República no Rio de Janeiro

Saída da Equipe para Rio de Janeiro
Dia 08/04/2015

NOEL SILVA
0698/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

06h45 - Saída p/ Aeroporto Juscelino Kubitschek;
08h10 - Chegada ao Aeroporto;
08h50 - Embarque e Decolagem;
10h37 - Chegada em Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont);
11h00 - Chegada do carro da Localiza para podermos sair do Aeroporto;
11h25 - Chegada ao hotel Granada RJ
11h50 - Saída para almoço
12h50 - Saída com destino ao local do evento em Duque de Caxias.
14h40 - Chegada ao local do evento para acompanhamento da montagem e realização de
testes e "fechamento" de sinal com Brasília;
19h20 - Retorno com uma pausa para o jantar e depois seguimos para o hotel;
20h20 - Chegada ao hotel.

Dia 09/04/2015
07h00 - Saída do hotel depois do café da manhã;
07h39 - Chegada ao local do evento; onde foram feitos novos testes; entrada de repórter com
link para NBR;
reposicionamento de câmeras e ensaio com a equipe para que tudo ocorra sem
problemas;
11h55 - Inicio do evento; fiz a operação do sistema, e operei as câmeras do Evento.
13h37 - Encerramento da Solenidade;
15h25 - Término das gerações para NBR;
15h30 - Saída do local do evento para voltarmos para o hotel
16h10 - Chegada ao hotel para troca de roupas para podermos sair para fazermos uma
refeição;

0699/2015

0700/2015

JOAO PEDRO
GOMES

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos-SP no dia
02/04/2015.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível. A situação mudou diariamente, e gerou diferentes impactos na
população e no meio ambiente de Santos. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Gustavo Minari (PJ), pelo repórter cinematográfico J Pedro
Gomes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C. Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia 7 de abril saímos da emissora as 8 horas da manhã para a cidade de Santos., e cobrimos
o incêndio da Ultracargo e as dificuldades de trafegar pelas vias da região.
Fizemos Sonoras, imagens da Rodovia, do Incêndio ( Passagem do Repórter), passagem do
engarrafamento.
Saímos de Santos às 12h30 e chegamos na TV às 14h:00 horas

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos-SP no dia
02/04/2015.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combústível. A situação mudou diariamente, e gerou diferentes impactos na
população e no meio ambiente de Santos. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Gustavo Minari (PJ), pelo repórter cinematográfico J Pedro
Gomes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C. Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia sete de abril saímos da emissora as 8h00 da manhã para a cidade de Santos.
Fomos, mais uma vez, cobrir o incêndio da Ultracargo e as dificuldades de trafegar pelas vias
da região.
Gravamos diversas sonoras, passagem e fizemos imagens do engarrafamento.
Saímos de Santos às 12H30 e chegamos na TV às 14h00.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/04/2015

16/04/2015

DIGER

13/04/2015

16/04/2015

13/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/04/2015

814,60

535,80

190,00

1.540,40

DIGER

07/04/2015

781,11

448,40

190,00

1.419,51

16/04/2015

DIGER

07/04/2015

781,11

448,40

190,00

1.419,51

11/04/2015

13/04/2015

DIJOR

07/04/2015

488,57

318,60

190,00

997,17

28/04/2015

01/05/2015

DIPRO

07/04/2015

267,28

937,65

190,00

1.394,93

A empregada foi a sede da EBC em Brasilia e participou de reuniões para capacitação e
orientação sobre a ações de descentralização de alguns processos da área da Coordenação
Regional de Gestão de Pessoas, de acordo com o "Plano de Ação para o Rio de Janeiro" como
ficou definido na reunião da Diretoria no Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 2015, a saber:
Dia 13/04/15 - Embarcou para Brasilia no final do dia, tendo em vista o início da primeira
reunião, na manhã do dia 14.

0701/2015

DEISE LOPES
CORRÊA

Empregado

Dias 14, 15 e 16 de abril de 2015
Das 09 às 18 horas - Foram realizadas reuniões sistemáticas de conhecimentos a respeito dos
trâmites da área de Gestão de Pessoas, com o intuito de melhorar o atendimento e a qualidade
dos serviços prestados às áreas da EBC na Regional Sudeste I.
As reuniões tiveram como participantes as Coordenações da Gerência Executiva de Gestão de
Pessoas.
No final do dia 16 retornou ao Rio de Janeiro.

ANA JUCICLEIDE
0702/2015 FERNANDES
BARBOSA

Empregado

A empregada foi a sede da EBC em Brasilia, e participou de reuniões para capacitação e
orientação sobre a ações de descentralização de alguns processos da área da Coordenação
Regional de Gestão de Pessoas, de acordo com o "Plano de Ação para o Rio de Janeiro" como
ficou definido na reunião da Diretoria no Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 2015, a saber:
Dia 13/04/15 - Embarcou para Brasilia no final do dia, tendo em vista o início da primeira
reunião, na manhã do dia 14.
Dias 14, 15 e 16 de abril de 2015
Das 09 às 18 horas - Foram realizadas reuniões sistemáticas de conhecimentos a respeito dos
trâmites da área de Gestão de Pessoas, com o intuito de melhorar o atendimento e a qualidade
dos serviços prestados às áreas da EBC na Regional Sudeste I.
As reuniões tiveram como participantes as Coordenações da Gerência Executiva de Gestão de
Pessoas.
No final do dia 16 retornou ao Rio de Janeiro.

A empregada foi a sede da EBC em Brasilia e participou de reuniões para capacitação e
orientação sobre a ações de descentralização de alguns processos da área da Coordenação
Regional de Gestão de Pessoas, de acordo com o "Plano de Ação para o Rio de Janeiro" como
ficou definido na reunião da Diretoria no Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 2015, a saber:
Dia 13/04/15 - Embarcou para Brasilia no final do dia, tendo em vista o início da primeira
reunião, na manhã do dia 14.

REJANE SOARES
0703/2015 DE SANTANA
PEREIRA

Empregado

Dias 14, 15 e 16 de abril de 2015
Das 09 às 18 horas - Foram realizadas reuniões sistemáticas de conhecimentos a respeito dos
trâmites da área de Gestão de Pessoas, com o intuito de melhorar o atendimento e a qualidade
dos serviços prestados às áreas da EBC na Regional Sudeste I.
As reuniões tiveram como participantes as Coordenações da Gerência Executiva de Gestão de
Pessoas.
No final do dia 16 retornou ao Rio de Janeiro.

A Agência Brasil produziu matéria sobre as manifestações que foram mobilizadas pelas redes
sociais para o dia 12/04/2015, domingo. O Movimento Vem pra Rua organizou novas
manifestações contra o governo Dilma em todo o Brasil. O principal centro das manifestações
foi na cidade de São Paulo.

0704/2015

MARCELO
CAMARGO

Empregado

Relatório de viagem
11/04/2015 – Sábado
Manhã: Saída de Brasília para São Paulo.
12/04/2015 – Domingo
Manhã e Tarde: Cobertura de manifestação contra o governo na Avenida Paulista
Noite: Envio de material.
13/04/2015 – Segunda
Manhã: Saída de São Paulo para Brasília.
Participação do músico pianista Eduardo Henrique Soares Monteiro como convidado do
programa "Partituras", a ser gravado nos próximos dias 30/04 e 1/05, nos estúdios da TV Brasil
- RJ.
A vinda antecipada do Eduardo Monteiro é para reconhecimento do piano e ensaio do
repertório. De modo geral um pianista precisa se familiarizar com o piano, porque nunca toca
no próprio instrumento. Por ser um repertório de amplo domínio, ele pediu um tempo maior de
preparação. E sua estadia implica em gravação da parte musical no dia 30 de abril e da
entrevista em estúdio no dia 01 de maio, aceitou ficar à disposição no feriado.
Dados para solicitação de passagem:

Eduardo Henrique
0705/2015
Soares Monteiro

Convidado

- último vôo da ponte aéreia São Paulo / Rio, no dia 28/04.
- volta Rio/SP, a partir das 19:00 horas do dia 1º, pois a gravação encerra às 16:00 horas
-Observação:
O convidado do programa Partituras,pianista Eduardo Monteiro,chegou ontem ao Rio de
Janeiro com a passagem da EBC,para participar da gravação do programa nos dias 30 de
abril e 1 de maio e pediu para cancelarem a passagem de volta para São Paulo,pois tem outros
compromissos no Rio de Janeiro e resolveu ficar mais dois dias comprando uma passagem por
conta própria. Essa informação foi transmitida para Coordenação de Viagens, por João Rodrigo
Costa via email em 29 de Abril de 2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/04/2015

15/04/2015

DIPRO

14/04/2015

15/04/2015

14/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/04/2015

1.501,29

321,10

190,00

2.012,39

DIPRO

07/04/2015

1.501,29

267,90

190,00

1.959,19

15/04/2015

DIGER

07/04/2015

1.005,24

401,85

190,00

1.597,09

14/04/2015

14/04/2015

DIPRO

07/04/2015

938,02

133,95

190,00

1.261,97

14/04/2015

14/04/2015

DIPRO

07/04/2015

997,13

133,95

190,00

1.321,08

04/04/2015

04/04/2015

DIJOR

07/04/2015

-

88,50

-

Reunião do Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa (CEDRE) junto à DIPRO e os
produtores independentes responsáveis pela produção dos atuais programas que compõem a
faixa da Diversidade Religiosa na TV Brasil, para avaliação dos conteúdos e apontamentos para
suas novas temporadas, a ser realizada no próximo dia 14/04, às 14h.
A presença da Diretora de Produção Artística, Myriam Porto, se faz necessária por ser
integrante do referido Conselho.
Já no dia 15/04, a Diretora participará da reunião do Conselho Curador.
[JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM]
Somente ontem (06/04) que foi conseguido chegar a uma data e horário possíveis, entre as
partes envolvidas, para a realização desta reunião
RELATÓRIO DA VIAGEM:

MYRIAM FATIMA
0706/2015 PORTO
FLAKSMAN

Prezados,
Empregado

Viajei à Brasília para a reunião com o Comitê da Diversidade Religiosa, que ocorreu no dia 14
de abril de 2015, das 14 às 17 horas, na sede da EBC, com o objetivo de fecharmos as pautas
para as gravações das segundas temporadas das séries Retratos de Fé e Entre o Céu e a
Terra, ambas programadas para a grade da TV Brasil.
Ainda nesse dia, fiz uma reunião com a Gerente Executiva de Arte e Música, Jeanne Santos, e
o Sr. Marco Fioravante, sobre a questão da sincronização musical.
No dia seguinte, dia 15 de abril, das 10 às 18 horas, participei da 55ª reunião do Conselho
Curador.
O trajeto da viagem foi o seguinte:
Ida - Rio/Brasília - Avianca - voo 66232 - saída às 11h06
Volta - Brasília/Rio - TAM - voo 3531 - saída às 20h23
Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento.
Myriam Porto.

Reunião do Conselho Editorial da Faixa da Diversidade Religiosa (CEDRE) junto à DIPRO e os
produtores independentes responsáveis pela produção dos atuais programas que compõem a
faixa da Diversidade Religiosa na TV Brasil, para avaliação dos conteúdos e apontamentos para
suas novas temporadas, a ser realizada no próximo dia 14/04, às 14h.
A presença da Coordenadora de Criação de Produtos Artísticos, Simone Melamed, se faz
necessária por ser a colaboradora da EBC responsável, na DIPRO, nos termos da Matriz
Organizacional da EBC, pela coordenação que acompanha o desenvolvimento do conteúdo e a
direção artística de projetos e programas de produção interna e externa, bem como, que
propõe premissas para o norteamento da linha editorial e artística de novos projetos.
Já no dia 15/04, a coordenadora realizará reuniões com a equipe da DIPRO lotada em Brasília
para definições dos conteúdos produzidos nesta praça, como Interprogramas.
[JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM]
Somente ontem (06/04) que foi conseguido chegar a uma data e horário possíveis, entre as
partes envolvidas, para a realização desta reunião

SIMONE
0707/2015
MELAMED

Empregado

RELATÓRIO DA VIAGEM:

14/04
- Viagem Rio / Brasília – Avianca 11h06
- Participação reunião Comitê da Diversidade Religiosa, para balanço primeira temporada e
apresentação projetos segunda temporada dos programas Entre o Céu e a Terra e Retratos de
Fé, vencedores dos pitchings da Diversidade Religiosa – 14h às 16h30h
- Trabalho de rotina na sede da EBC
15/04
- Participação na reunião do Conselho Curador, para informe sobre encontro com o Comitê da
Diversidade Religiosa – 10h às 12h30
- Reunião com Patricie Coelho, Coordenadora de Gestão de Carreira, sobre PSI – 14h às 16h
A convite do Diretor- Geral, Américo Martins, o Professor Laurindo Leal Filho participou da 55ª
Reunião Ordinária do Conselho Curador

LAURINDO LEAL
0708/2015
FILHO

Colaborador

Obs: O trecho de ida será Recife/Brasília, pois o Colaborador estava naquela cidade em
compromissos particulares. O Trecho de volta foi BSB/SP, local de residência do Colaborador.
Alfredo Tadeu dos Reis Alves, participou da reunião do Conselho Editorial da Faixa da
Diversidade Religiosa (CEDRE) junto à DIPRO e os produtores independentes responsáveis
pela produção dos atuais programas que compõem a faixa da Diversidade Religiosa na TV
Brasil, para avaliação dos conteúdos e apontamentos para suas novas temporadas, realizada
no próximo dia 14/04, às 14h.

0709/2015

Alfredo Tadeu dos
Reis Alves

Colaborador

A presença do Diretor do programa Retratos de Fé, se fez necessária por conta da obra a qual
dirige ser objeto de discussão na referida reunião do CEDRE.
[JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM]
Somente ontem (06/04) que foi conseguido chegar a uma data e horário possíveis, entre as
partes envolvidas, para a realização desta reunião
O viajante DIOGO MOYSES RODRIGUES, participou da reunião do Conselho Editorial da Faixa
da Diversidade Religiosa (CEDRE) junto à DIPRO e os produtores independentes responsáveis
pela produção dos atuais programas que compõem a faixa da Diversidade Religiosa na TV
Brasil, para avaliação dos conteúdos e apontamentos para suas novas temporadas, a ser
realizada no próximo dia 14/04, às 14h.

0710/2015

DIOGO MOYSES
RODRIGUES

Colaborador

A presença de Diogo Moyses Rodrigues, sócio da produtora Realejo Filmes, responsável pela
produção do programa Entre o Céu e a Terra, se fez necessária por conta desta obra ser
objeto de discussão na referida reunião do CEDRE.
[JUSTIFICATIVA DO ATRASO DA SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM]
Somente ontem (06/04) que foi conseguido chegar a uma data e horário possíveis, entre as
partes envolvidas, para a realização desta reunião

ALEXANDRE
0711/2015 NASCIMENTO DA
SILVA

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos na manhã do dia
02/04/2015..
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo pelo repórter cinematográfico Alexandre Nascimento e pelo auxiliar
de cinegrafia, Rafael A Carvalho.
Relatório do viajante:
No sábado dia 04/04/15, saímos em direção a Santos por volta das 9h30 e chegamos na
cidade as 10h50 onde fizemos imagens do incêndio em tanques de combustíveis. Ficamos de
plantão até as 13h30 quando retornamos para São Paulo chegando na redação as 15h00.
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AV nº

Viajante

RAFAEL
0712/2015 AUGUSTO DE
CARVALHO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou a cobertura jornalística sobre o incêndio que começou em Santos na manhã do dia
02/04/2015.
2) Acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atingiu
tanques de combustível da empresa Ultracargo no bairro Alemoa, em Santos-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo pelo repórter cinematográfico Alexandre Nascimento e pelo auxiliar
de cinegrafia, Rafael A Carvalho.
Relatório do viajante:
No dia 04 saímos de São Paulo em direção a Santos por volta das 9h30 e chegamos na
cidade as 10h50 quando fizemos imagens do incêndio em tanques de combustíveis.
Permanecemos de plantão até as 13h30 e retornamos para São Paulo com chegada na
redação as 15h00

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

04/04/2015

04/04/2015

DIJOR

07/04/2015

-

88,50

-

88,50

08/04/2015

08/04/2015

DINES

07/04/2015

-

88,50

-

88,50

08/04/2015

08/04/2015

DINES

07/04/2015

-

88,50

-

88,50

08/04/2015

08/04/2015

DINES

07/04/2015

-

88,50

-

88,50

16/04/2015

17/04/2015

DIGER

08/04/2015

976,46

401,85

190,00

1.568,31

14/04/2015

15/04/2015

DIJOR

08/04/2015

574,47

267,90

190,00

1.032,37

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

RELATÓRIO SANTOS
O.S SECOM nº 232

0713/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia 8 de
abril. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC. O objetivo da viagem foi o de
realizar a apuração de pauta sobre o incêndio que atingiu reservatórios de gasolina e etanol na
empresa Ultracargo, em Santos.
Atividades executadas: A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 8h45. Dirigiu-¬se à
sede da prefeitura municipal, onde fez imagens da reunião do Gabinete de Integração e, após,
da coletiva de imprensa. Logo em seguida, em torno das 12h, acompanhou a comitiva do
governo federal que visitou a área do entorno do incêndio. No local, o repórter gravou
passagem e fez entrevistas com Gilberto Occhi – ministro da Integração Nacional; Adriano
Pereira Junior – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Em torno de 13h30, a equipe
retornou a São Paulo. Após a chegada na sede da EBC, Gilmar viabilizou e acompanhou o
processo de envio do material e Leonardo gravou o áudio dos offs, converteu formatos de
arquivo de áudio e fez upload dos mesmos para a pasta do Google Drive da TV NBR/Voz do
Brasil. As atividades encerraram-¬se às 18h.

RELATÓRIO SANTOS
O.S SECOM nº 232

0714/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia 8 de
abril. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC. O objetivo da viagem foi o de
realizar a apuração de pauta sobre o incêndio que atingiu reservatórios de gasolina e etanol na
empresa Ultracargo, em Santos.
Atividades executadas: A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 8h45. Dirigiu-¬se à
sede da prefeitura municipal, onde fez imagens da reunião do Gabinete de Integração e, após,
da coletiva de imprensa. Logo em seguida, em torno das 12h, acompanhou a comitiva do
governo federal que visitou a área do entorno do incêndio. No local, o repórter gravou
passagem e fez entrevistas com Gilberto Occhi – ministro da Integração Nacional; Adriano
Pereira Junior – Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Em torno de 13h30, a equipe
retornou a São Paulo. Após a chegada na sede da EBC, Gilmar viabilizou e acompanhou o
processo de envio do material e Leonardo gravou o áudio dos offs, converteu formatos de
arquivo de áudio e fez upload dos mesmos para a pasta do Google Drive da TV NBR/Voz do
Brasil. As atividades encerraram-¬se às 18h.

RELATÓRIO SANTOS
O.S SECOM nº 232
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, em torno das 6h do dia 8 de
abril. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre o incêndio que atingiu
reservatórios de gasolina e etanol na empresa Ultracargo, em Santos.

LEONARDO DO
0715/2015 NASCIMENTO
MEIRA

Empregado

Atividades executadas:
A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 8h45. Dirigiu-se à sede da prefeitura
municipal, onde fez imagens da reunião do Gabinete de Integração e, após, da coletiva de
imprensa. Logo em seguida, em torno das 12h, acompanhou a comitiva do governo federal que
visitou a área do entorno do incêndio. No local, o repórter gravou passagem e fez entrevistas
com Gilberto Occhi – ministro da Integração Nacional; Adriano Pereira Junior – Secretário
Nacional de Proteção e Defesa Civil
Em torno de 13h30, a equipe retornou a São Paulo. Após a chegada na sede da EBC, Gilmar
viabilizou e acompanhou o processo de envio do material e Leonardo gravou o áudio dos offs,
converteu formatos de arquivo de áudio e fez upload dos mesmos para a pasta do Google
Drive da TV NBR/Voz do Brasil.
As atividades encerraram-se às 18h.
A empregada foi a sede da EBC em Brasilia e cumpriu as seguintes agendas :
Dia 16/abril/2015
15:00 às 18:00 horas - Reuniu-se com o Diretor Geral Américo Martins, o Secretário do
Audiovisual Sr. Pola Ribeiro e o Chefe de Gabinete da DIGER, Bráulio Ribeiro.

SAHADA
0716/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Dia 17/abril/2015
10:00 horas - Reuniu-se com a Sras. Ionara Talita Silva e Jaqueline do Festival Latinidades e o
Diretor Américo Martins.
11:00 horas - Reuniu-se com Wander da Diretoria de Negócios, sobre o Fisk, Dublagem da
série mexicana e sobre o INPUT.
14:00 horas - Retornou para o Rio
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.

FLORESTAN
0717/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

2) Entrevistou o governador do estado do Maranhão Flávio Dino de Castro e Costa, advogado,
ex-magistrado, ex-professor de direito e político brasileiro filiado ao Partido Comunista do Brasil
(PCdoB). Em 2006, foi eleito deputado federal pelo Maranhão. Foi diretor da Escola de Direito
de Brasília do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), e também-presidente do Instituto
Brasileiro de Turismo (Embratur), cargo que ocupou até março de 2014, devido à sua précandidatura ao governo do estado do Maranhão. A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa
Espaço Público, de 14 de abril.
3) O viajante jornalista Florestan Fernandes Júnior.
Relatório do viajante:
Viajei para Brasília dia 14/04/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público e o
entrevistadp foi o governador do estado do Maranhão Flávio Dino de Castro e Costa. Devido ao
horário de término do programa, retornei para São Paulo no dia 15/04/15.
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0718/2015

Viajante

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou a cobertura jornalística da situação de incêndio em Santos-SP.
2) Entrevistou e realizou a cobertura da situação do Incêndio de grandes tanques de
armazenamento de combustível próximos ao Porto de Santos. O incêndio foi apagado, mas
podem ocorrer mudanças a qualquer momento. Devido à magnitude do evento, houve forte
impacto no meio ambiente e no cotidiano dos cidadãos, principalmente para os que dependem
da atividade pesqueira para se sustentar. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo C G de Andrade, pelo repórter cinematográfico
Milene M Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do viajante:
Chegamos na TV às 7h, os equipamentos foram checados e pegamos a estrada para a
Santos. Por causa do trânsito ruim, chegamos na primeira marcação às 10h. Pegamos o
entrevistado e fomos gravar um boletim para o RBT na praia. Em seguida, escrevi e gravei um
texto para RSP. Seguimos para uma comunidade de pescadores, onde chegamos ao meio-dia.
No local, entrevistamos o biólogo William e fizemos imagens da comunidade, de peixes mortos
e do ambiente poluído. Às 13h, entramos num barco para acompanhar o biólogo na coleta de
materiais para análise de contaminação e também para chegar próximo ao local onde ocorrera
o incêndio na Ultracargo. Durante o percurso, gravamos duas sonoras com pescadores e
também fizemos a passagem do VT. Saímos de Santos às 15h30. Chegamos na TV por volta
das 17h00, escrevi o texto, o editor avaliou o material, gravei o off e concluí os trabalhos às
19h00.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/04/2015

10/04/2015

DIJOR

09/04/2015

20/04/2015

24/04/2015

DIJOR

09/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

DIJOR

09/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

DIJOR

09/04/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

-

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

88,50

-

88,50

489,70

142,50

-

88,50

-

88,50

-

88,50

-

88,50

1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil - segunda
parte.
2 - Em Santana do Livramento/RS, representantes do CTG, a juíza de direito e a delegada
deram entrevista para a equipe, que ouviu também a comunidade sobre até onde a intolerância
pode chegar. No Rio de Janeiro, o conselheiro tutelar que cuidou do caso concedeu entrevista à
equipe e a levou à Vila Kennedy, na região de Bangu, onde entrevistou familiares e vizinhos do
menino de oito anos espancado até a morte pelo pai, em 2014, por gostar de lavar louça e de
dança do ventre.
Relatório de Viagem
Segunda 20/04
Manhã e parte da tarde
- Vôo de Brasília para Santa Maria-RS com conexões em São Paulo e Porto alegre.
Fim de tarde e parte da noite
- Viagem de carro de Santa Maria-RS para Santana do livramento-RS.

FLÁVIA PEIXOTO
0719/2015 CARDOSO DE
BARROS

Empregado

Terça 21/04
- Gravação de imagens de Santana do Livramento.
- Gravação de sonoras com Solange Ramires e Sabriny Benites (casal homoafetivo do incêndio
no CTG).

2.500,13

3.132,33

Quarta 22/04
- Gravação povo fala.
- Gravação de sonora: Delegada Giovana Ferreira Muller.
- Gravação de sonora: Juíza Carine Labres.
- Gravação de sonora: Gilbert Gisler patrão do CTG.
- Gravação de imagens e sonoras em palestra universitária sobre homofobia : estudantes
Aruanã e Gustavo Rodrigues.
Quinta 23/04
Manhã
- Estrada – Santana do livramento-RS para Santa Maria-RS.
Tarde
- Vôo Santa Maria-RS - Rio Janeiro, com conexão em Porto Alegre.
Sexta 24/04
- Gravação de sonoras na Vila Kennedy, Bangu - RJ : conselheiro tutelar Rodrigo Coelho, irmã
e sobrinha do acusado de matar filho por homofobia (Sheila Soeiro e Ingrid Soeiro), imagens da
1) Realizou a cobertura jornalística da situação de incêndio em Santos-SP.

0720/2015

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

2) Entrevistou e produziu a cobertura da situação do Incêndio de grandes tanques de
armazenamento de combustível próximos ao Porto de Santos. O incêndio foi apagado mas
podem ocorrer mudanças a qualquer momento. Devido à magnitude do evento, houve forte
impacto no meio ambiente e no cotidiano dos cidadãos, principalmente para os que dependem
da atividade pesqueira para se sustentar. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo C G de Andrade, pela repórter cinematográfico
Milene M Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do viajante:
Chegamos na TV as 7h00, checamos os equipamentos e pegamos a estrada as 8h00 em
direção a cidade de Santos.
O transito estava muito ruim por causa do incêndio nos reservatórios e só conseguimos chegar
na casa do entrevistado as 10h00.
Próximo dali gravamos um boletim para o RBN e fomos para a comunidade de pescadores
onde o VT foi feito.
Chegamos lá ao 12h00. Gravamos sonora com o Biólogo William e fizemos imagens dos
pescadores, dos peixes mortos, da poluição e da comunidade.
As 13h00 fomos de barco acompanhar o biólogo na coleta de mariscos para analise. Durante o
percurso de barco gravamos duas sonoras com pescadores e também a passagem do
repórter,
Saímos de Santos as 15h30. Chegamos na TV as 17h00, devolvemos os equipamentos e
encerramos o serviço.

1) Realizou a cobertura jornalística da situação de incêndio em Santos-SP.

0721/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

2) Entrevistou e fêz a cobertura da situação do Incêndio de grandes tanques de
armazenamento de combústível próximos ao Porto de Santos. O incêndio foi controlado, mas
podem ocorrer mudanças a qualquer momento. Devido à magnitude do evento, houve forte
impacto no meio ambiente e no cotidiano dos cidadãos, principalmente para os que dependem
da atividade pesqueira para se sustentar. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter Rio, Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo C G de Andrade, pela repórter cinematográfico
Milene M Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel C Teixeira.
Relatório do viajante:
Chegamos na TV as 7h00, checamos os equipamentos e pegamos a estrada as 8h00 em
direção a cidade de Santos.
O transito estava muito ruim por causa do incêndio nos reservatórios e só conseguimos chegar
na casa do entrevistado as 10h00.
Gravamos um boletim para o RBN assim que chegamos, pegamos o entrevistado e fomos
para a comunidade de pescadores onde o VT foi feito.
Chegamos lá as 12h00. Gravamos sonora com o Biólogo William e fizemos imagens dos
pescadores, dos peixes mortos, da poluição e da comunidade.
As 13h00 fomos de barco acompanhar o biólogo na coleta de mariscos para análise. Durante o
percurso de barco gravamos duas sonoras com pescadores e também a passagem do
repórter,
Saímos de Santos as 15h30. Chegamos na TV as 17h00.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/04/2015

24/04/2015

DIJOR

20/04/2015

24/04/2015

22/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/04/2015

2.500,13

489,70

142,50

3.132,33

DIJOR

09/04/2015

2.610,13

489,70

142,50

3.242,33

24/04/2015

DIGER

13/04/2015

1.312,84

401,85

190,00

1.904,69

21/04/2015

22/04/2015

DIJOR

13/04/2015

1.282,76

267,90

190,00

1.740,66

21/04/2015

22/04/2015

DIJOR

13/04/2015

1.265,29

267,90

190,00

1.723,19

22/04/2015

23/04/2015

DIJOR

13/04/2015

686,17

267,90

190,00

1.144,07

1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil - segunda
parte.
2 - Em Santana do Livramento/RS, representantes do CTG, a juíza de direito e a delegada
deram entrevista para a equipe, que ouviu também a comunidade sobre até onde a intolerância
pode chegar. No Rio de Janeiro, o conselheiro tutelar que cuidou do caso concedeu entrevista à
equipe e a levou à Vila Kennedy, na região de Bangu, onde entrevistou familiares e vizinhos do
menino de oito anos espancado até a morte pelo pai, em 2014, por gostar de lavar louça e de
dança do ventre.
Relatório de Viagem
Segunda 20/04
Manhã e parte da tarde
- Vôo de Brasília para Santa Maria-RS com conexões em São Paulo e Porto alegre.
Fim de tarde e parte da noite
- Viagem de carro de Santa Maria-RS para Santana do livramento-RS.

SIGMAR
0722/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

Terça 21/04
- Gravação de imagens de Santana do Livramento.
- Gravação de sonoras com Solange Ramires e Sabriny Benites (casal homoafetivo do incêndio
no CTG).
Quarta 22/04
- Gravação povo fala.
- Gravação de sonora: Delegada Giovana Ferreira Muller.
- Gravação de sonora: Juíza Carine Labres.
- Gravação de sonora: Gilbert Gisler patrão do CTG.
- Gravação de imagens e sonoras em palestra universitária sobre homofobia : estudantes
Aruanã e Gustavo Rodrigues.
Quinta 23/04
Manhã
- Estrada – Santana do livramento-RS para Santa Maria-RS.
Tarde
- Vôo Santa Maria-RS - Rio Janeiro, com conexão em Porto Alegre.
Sexta 24/04
- Gravação de sonoras na Vila Kennedy, Bangu - RJ : conselheiro tutelar Rodrigo Coelho, irmã
e sobrinha do acusado de matar filho por homofobia (Sheila Soeiro e Ingrid Soeiro), imagens da
1 - Produziu material para o Caminhos da Reportagem sobre a Homofobia no Brasil - segunda
parte.
2 - Em Santana do Livramento/RS, representantes do CTG, a juíza de direito e a delegada
deram entrevista para a equipe, que ouviu também a comunidade sobre até onde a intolerância
pode chegar. No Rio de Janeiro, o conselheiro tutelar que cuidou do caso concedeu entrevista à
equipe e a levou à Vila Kennedy, na região de Bangu, onde entrevistou familiares e vizinhos do
menino de oito anos espancado até a morte pelo pai, em 2014, por gostar de lavar louça e de
dança do ventre.
Relatório de Viagem
Segunda 20/04
Manhã e parte da tarde
- Vôo de Brasília para Santa Maria-RS com conexões em São Paulo e Porto alegre.
Fim de tarde e parte da noite
- Viagem de carro de Santa Maria-RS para Santana do livramento-RS.

DAILTON
0723/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

Terça 21/04
- Gravação de imagens de Santana do Livramento.
- Gravação de sonoras com Solange Ramires e Sabriny Benites (casal homoafetivo do incêndio
no CTG).
Quarta 22/04
- Gravação povo fala.
- Gravação de sonora: Delegada Giovana Ferreira Muller.
- Gravação de sonora: Juíza Carine Labres.
- Gravação de sonora: Gilbert Gisler patrão do CTG.
- Gravação de imagens e sonoras em palestra universitária sobre homofobia : estudantes
Aruanã e Gustavo Rodrigues.
Quinta 23/04
Manhã
- Estrada – Santana do livramento-RS para Santa Maria-RS.
Tarde
- Vôo Santa Maria-RS - Rio Janeiro, com conexão em Porto Alegre.

JOSE ANTONIO
0724/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

Sexta 24/04
- Gravação de sonoras na Vila Kennedy, Bangu - RJ : conselheiro tutelar Rodrigo Coelho, irmã
e sobrinha do acusado de matar filho por homofobia (Sheila Soeiro e Ingrid Soeiro), imagens da
Dia 22/04
Saída de São Paulo: 06h05
Chegada em Brasília: 07h56
Atividades:
Dia 22/04 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 10h00 às
19h00
Dia 23/04 - Reunião do Gired - Grupo Técnico de Recepção (Prédio da Anatel) de 10h00 às
19h00
Dia 24/04 - Reunião na Superintendência de Relacionamento (prédio Venâncio) de 10h00 às
18h00
Dia 24/04
Saída de Brasília: 20h31
Chegada em São Paulo: 22h30

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou a historiadora Heloísa Starling e gravou programa com a escritora Conceição
Evaristo, no dia 22/04/15.
3) Viajante: o jornalista Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
0725/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 21/04/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público. A
entrevistada foi a historiadora Heloísa Starling. No dia 22/04/15, participei de programa gravado
com a escritora Conceição Evaristo. Retornei à São Paulo no dia 22/04/15, no final da tarde.

1 - A professora Heloisa Starling foi a convidada do programa Espaço Público do dia 21/04 e
debaterá sobre a história do Brasil, República, Tiradentes e Inconfidência Mineira.

HELOISA MARIA
0726/2015 MAURGEL
STARLING

Relatório de viagem
Colaborador

A convidada compareceu ao programa, debateu com os apresentadores sobre a história do
Brasil, República, Tiradentes e Inconfidência Mineira ao vivo no dia 21 de abril e retornou para
Belo Horizonte no dia seguinte, 22/04.
1 - Ela foi a convidada do programa Espaço Público do dia 22/04.

0727/2015

MARIA DA
CONCEIÇÃO
EVARISTO DE
BRITO

Relatório de viagem
Colaborador

A poetisa Maria da Conceição Evaristo de Brito compareceu ao programa, debateu sobre os
temas o desafio das mulheres negras no Brasil e a sua realidade social ao vivo e retornou ao
Rio de Janeiro em 23/04/15.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/04/2015

17/04/2015

DIGER

16/04/2015

17/04/2015

08/05/2015

23/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

13/04/2015

1.244,15

401,85

190,00

1.836,00

DIGER

13/04/2015

2.330,02

401,85

190,00

2.921,87

17/05/2015

DINES

13/04/2015

9.449,43

6.665,00

95,00

16.209,43

26/04/2015

DIPRE

14/04/2015

697,71

203,35

RELATÓRIO DE VIAGEM

0728/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local : instalações da EBC na Av. Gomes Freire - RJ
dia 16/04/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
09h40 - chegada SDU
10h00 - reunião com Eng. Luiz Cesar sobre Itaóca. Levantamento das telhas Canalete 90 para
substituição. Montarei manual técnico com procedimentos de elevação, posicionamento e
fixação.
11h00 - reunião com Eng. Renato e Sadil sobre o Estúdio 3 : furo de prospecção executado
pelo F. Queiroz localizado e devendo ser aberto novamente para verificação do dimensional da
laje flutuante sobre a laje
estrutural . Passamos fio de nível mostrando flecha
de 10 cm com sobrelevação central
12h30 - reunião com o Eng. Guilherme da Construtora EVEN sobre o perfil de subsolo da obra
da Inválidos, 123
13h30 - almoço
14h30 - reunião com Sadil e Eng. Renato sobre as salas anexas aos Estúdios, transformando
uma delas em antessala para convidados nos Estúdios 1,2 e 3
16h00 - estudo das plantas da mapoteca da Penha .Analisadas plantas originais da DZS,
PROGEL, projetos de ar condicionado datados de 1971, 1984 e posteriores
20h00 - jantar
dia 17/04/2015 :
09h00 - continuação do estudo das plantas da mapoteca da Penha : plantas da Gomes Freire,
do Sumaré, do terreno da Prefeitura da Cidade do Rio
11h00 - reunião com Engs. Cíntia e Martins sobre os unifilares da Gomes Freire - definidas
cópias de trabalho para o Martins
12h00 - reunião com o Xaxá, com o encarregado da limpeza dos dutos de ar e o Sadil
planejando a execução do serviço no Estúdio 3 e salas técnicas
13h30 - almoço
14h30 - Visita Técnica às cotas altas do Estúdio 3, grid de luz, dutos de insuflamento de ar,
retornos, acessos às passarelas, situação do tratamento acústico vertical
18h00 - ida ao SDU para retorno ao GRU
19h50 - embarque no voo Azul 5174 para GRU

Representar a EBC - Superintendência Regional Sudeste II/Sul no treinamento dos
procedimentos de habilitação das propostas e recursos (UTC e ANCINE), ligado a Linha de
Produção de Conteúdos Audiovisuais destinados às TVs Públicas, que acontecerá na sede da
ANCINE, localizada na Av. Graça Aranhã,35 no município do Rio de Janeiro das 14h as 20h.
Como o procedimento de abertura das propostas será realizados na sede da EBC em São
Paulo, por determinação da ANCINE, faz-se necessário um representante da EBC para
fiscalização no dia da abertura.

0730/2015

TÂNIA LOPES DA
SILVA PEREIRA

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 16 de Abril de 2015, para representar a EBC - Superintendência
Regional Sudeste II/Sul no treinamento dos procedimentos de habilitação das propostas e
recursos (UTC e ANCINE), ligado a Linha de Produção de Conteúdos Audiovisuais destinados
às TVs Públicas, que aconteceu na sede da ANCINE. O procedimento de abertura das
propostas será realizado na sede da EBC em São Paulo, por determinação da ANCINE, faz-se
necessário um representante da EBC para fiscalização no dia da abertura. Retornou à São
Paulo, no dia 17 de Abril, após o término do treinamento.

Participou do evento denominado INPUT 2015, que aconteceu nos dias 11, 12, 13 e 14, e no
dia 15 de maio de 2015 e fez uma visita à Rede de Televisão Pública do Japão, A NHK. Todos
os eventos aconteceram na cidade de Tóquio/Japão.
Relatório de viagem:
Entre os dias 11 e 14 de maio participei dos painéis do Input onde foram discutidos novos
formatos utilizados por TVs públicas de todo o mundo, neste contexto tive a oportunidade de
fazer network com produtores da ABC (Australian Broadcasting Corporation), SRF (Swiss Radio
and Televisor), KBS (Korean Broadcasting), DR (Danish Broadcasting), PBS, CBS, entre outras
emissoras. Na oportunidade foi apresentado o catalogo de licenciamento da EBC e solicitado o
encaminhamento destes para as respectivas áreas de aquisições destas empresas para futuro
contato comercial.

0731/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

No dia 15 de maio, fui recebido pela Sra. Junko Ogawa, diretora de aquisição , produção, coprodução e distribuição de conteúdo da NHK, onde falamos da possibilidade de venda de
conteúdo e/ou troca. Ela sinalizou interesse sobre alguns conteúdos do nosso catálogo,
principalmente os infantis e documentário ligado a Amazônia, comprometeu-se de encaminhar
o catálogo para análise técnica de sua equipe de aquisição para posterior contato.
Na sequência, fui recebido pelo sr. Hisashi Anzai diretor senior da diretoria executiva, a pedido
do Sr. Américo coloquei o interesse na ampliação do acordo de cooperação entre a NHK e a
EBC, incluindo o intercâmbio de correspondentes. O sr. Anzai se mostrou receptivo as
propostas e pediu para encaminha-las em momento oportuno.

Os encontros e network foram excelentes oportunidades de posicionamento da EBC como
distribuidor a de conteúdo junto ao mercado internacional e com certeza facilitará os contatos
em feiras internacionais tal qual o MIPCOM.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
23/04/2015:
20h23 - Embarque para o Rio de Janeiro (TAM JJ3531)
22h05 - Desembarque no Rio de Janeiro
24/04/2015:
09h30 – Participou do Evento VI COMPOLÍTICA - na mesa de discussão Comunicação Pública
e Democracia no Brasil tendo como demais participantes: Maria Helena Weber (UFRGS mediadora), Heloíza Matos (USP), Sivaldo Pereira (UFAL/UnB)
Local: Campus da PUC-Rio na Gávea no auditório RCD.
15h00 – Reunião com o Diretor-Geral - Américo Martins e a Gerente de Planejamento e
Avaliação da Secretaria-Executiva - Cleide Tavares para tratar de assuntos referentes ao PPA Plano Plurianual.(Videoconferência).

0733/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

16h00 – Despachos Internos com a Diretora de Produção Myriam Porto.

-

16h45 – Reunião com o Assessor da Presidência no Rio de Janeiro – Orlando Guilhon.
17h15 – Reunião com a Comissão de Empregados (Derilson Melo / Carolina Sporke / Daniel
Isaia), Representantes da CIPA (Carolina Gaspar e Clarisse Basso), Representante do
Sindicato dos Jornalistas (Camila Marins), Representante do Sindicato dos Radialistas (Rodrigo
Lopes), Joice Pacheco, Superintendente da Regional Sudeste - I e Orlando Guilhon, Assessor
da Presidência no Rio de Janeiro.
26/04/2015:
20h37 - Embarque para Brasília (TAM JJ3030)
22h24 - Desembarque em Brasília

Obs: O viajante ficou por conta própria nos dias 25 e 26/04.
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901,06

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/05/2015

19/05/2015

DIGER

08/05/2015

16/05/2015

24/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/04/2015

5.612,00

6.458,40

-

12.070,40

DIPRO

15/04/2015

6.640,12

6.458,40

95,00

13.193,52

26/04/2015

DINES

15/04/2015

1.221,05

126,90

190,00

1.537,95

22/04/2015

23/04/2015

DIGER

15/04/2015

-

317,25

-

317,25

17/04/2015

17/04/2015

DIJOR

15/04/2015

-

88,50

-

88,50

17/04/2015

17/04/2015

DIJOR

15/04/2015

-

88,50

-

88,50

17/04/2015

17/04/2015

DIJOR

15/04/2015

-

88,50

-

88,50

O Diretor-Geral, Américo Martins, participou do evento denominado INPUT 2015, que
aconteceu nos dias 11, 12, 13 e 14 de maio de 2015, na cidade de Tóquio/Japão.
Dia 18/05 -10 hrs - Despachos internos na EBC/SP;
- 15 hrs - Reunião com o Gerente Executivo de esportes, Carlos Gomes.
- 18 hrs - Reunião com o Senhor Marcos Mendonça, Presidente da Fundação Padre Anchieta.

AMÉRICO
0735/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 19/05 - Retorno para Brasília.
O Diretor retornaria para Brasília no dia 18/05, mas devido a compromissos agendados,
permaneceu em São Paulo até a terça - feira (19/05). (Email anexo)
Informo que durante o final de semana o Diretor não recebeu diárias.

Participar do evento denominado INPUT 2015, que acontecerá nos dias 11, 12, 13 e 14 de
maio de 2015, na cidade de Tóquio/Japão. Obs: Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento),
conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens 05; 07 e 08, subitens 5.7; 7.1 a 7.3 e
8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.

RELATÓRIO DA VIAGEM:

MYRIAM FATIMA
0736/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Viajei ao Japão, em companhia do Diretor Geral Américo Martins, e do Gerente Executivo de
Negócios, Gustavo Pinho, para participar do INPUT, um Congresso de Programação que reúne
conteúdos de emissoras públicas selecionados por uma rigorosa comissão, para o qual tivemos
esse ano o programa infantil, Igarapé Mágico, destacado para exibição e discussão, por ter sido
considerado um conteúdo relevante para a programação infantil da TV Pública.
No Input 2015, realizado entre os dias 11 e 14 de maio em Tokyo, setenta programas foram
exibidos, oriundos dos 5 continentes.
Minha apresentação sobre o episódio selecionado ocorreu no dia 11 de maio, às 16h30.
Tivemos ainda uma participação num programa de auditório da NHK, Televisão Pública do
Japão, dia 13 de maio.
Aproveitamos o evento para assistir os conteúdos apresentados pelos representantes dos
outros países, e ao mesmo tempo, falar sobre o que produzimos na EBC, de forma a estreitar
os laços e criar novas possibilidades de parcerias.
Encaminho a seguir o trajeto realizado para essa viagem:
IDA:
14h47 (8/5) – Rio de Janeiro/Santos Dumont (Gol)
15h55 (8/5) – São Paulo/Guarulhos
19h10 (8/5) – São Paulo / Guarulhos (Air France)
11h20 (9/5) – Paris / Charles de Gaulle
13h50 (9/5) - Paris / Charles de Gaulle (Air France)
08h40 (10/5) – Tokyo / Narita
VOLTA
11h00 (15/5) – Tokyo/Narita (Air France)
16h00 (15/5) - Paris / Charles de Gaulle
23h30 (15/5) - Paris / Charles de Gaulle (Air France)
06h00 (16/6) - São Paulo / Guarulhos
Dia 24/04 - 11 horas

0737/2015

VIRGÍNIA
MARQUES KLEIN

Empregado

Reunião com o Sr. Maurício Capasciutti, gerente de captação da Dines em São Paulo e a Sra.
Solange Amadeu, gerente da empresa de consultoria, Cultura Entretenimento.
Assunto: Leis de Incentivo Fiscal
Local: Empresa Cultura Entretenimento.
A reunião com a consultora Solange Amadeu foi realizada nas dependências da EBC em São
Paulo com a presença de Mauricio Capasciutti e Kaique Kikuchi.
Na oportunidade foram discutidas: a forma de atuação da consultora na elaboração e
acompanhamento de projetos para inscrição em Leis de Incentivo Fiscal, a atuação da
consultora na TV Cultura para implantação de projetos para incentivos fiscais.
Obs: A empregada ficou por conta própria nos dias 25 e 26 de abril de 2015.

WENDER
0739/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

22/04 – Saída de Brasília/DF às 15h e chegada em Uberlândia às 20h.
23/04 - chegada à estação da EBC às 9h. Ao verificar os equipamentos da EBC em
Uberlândia/MG, constatei que, conforme havíamos sido informados, o receptor de satélite
estava travando esporadicamente, por isso desmontei o receptor em uso mas não percebi
nenhuma avaria que pudesse ser detectado por inspeção visual. Foi então necessária sua
troca, tendo sido instalado um receptor de satélite de mesmo marca e modelo. Constatou-se o
funcionamento normal da estação, a potência de operação ficou ajustada para 1500 Watts. A
pedido do Superintendente foi desligado, desmontado e trazido para Brasília o demodulador de
TV analógica da estacão (modelo DM-145, marca Harris). O equipamento defeituoso foi trazido
para Brasília. Encerrou o trabalho na estação por volta das 13h30, momento em que
retornamos para Brasília. Chegou-se em Brasília/DF por volta das 19h.

1) Realizou cobertura jornalística sobre o Festival Nacional da Cultura e Esporte Indígena.
2) O Festival Nacional da Cultura e Esporte Indígena, foi realizado nos dias 17,18 e 19 de abril
na cidade de Bertioga teve como tema os jogos mundiais indígenas (a serem realizados em
setembro, na cidade de Palmas) e houve demonstração dos esportes que integrarão o grande
evento. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

0740/2015 ALINE SCARSO

Empregado

3) A equipe formada pela repórter Aline Scarso, pelo repórter cinematográfico William S
Figueiredo e pelo auxiliar de cinegrafia, Wladimir Ortega.
Relatório do viajante:
No dia 17 de abril, viajamos para Bertioga, litoral norte de São Paulo, para mostrar o Festival de
Cultura e Esporte Indígena. Saímos da TV Brasil às 8h30 e voltamos para São Paulo às 18h. A
pauta foi finalizada às 19h.

1) Realizamos a cobertura jornalística sobre o Festival Nacional da Cultura e Esporte Indígena.
2) Entrevistamos o organizador do evento e alguns índios no Festival Nacional da Cultura e
Esporte Indígena, realizado nos dias 17,18 e 19 de abril na cidade de Bertioga-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: a repórter Aline Scarso, o repórter cinematográfico William S Figueiredo e o auxiliar
de cinegrafia, Wladimir R Ortega.

0741/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

Empregado

Relatório do Viajante:
Dia 17 de Abril viajamos para Bertioga, litoral norte de São Paulo, para fazer uma matéria sobre
festival índigena. Saímos da TV Brasil por volta das 08:30, chegamos na pauta as 11:30.
Entrevistamos alguns índios de varias etnias presentes, o organizador do evento, fizemos
passagem da repórter Aline Scarso. Voltamos para São Paulo.

1) Realizamos a cobertura jornalística sobre o Festival Nacional da Cultura e Esporte Indígena.
2) Entrevistamos o organizador do evento e alguns índios no Festival Nacional da Cultura e
Esporte Indígena, realizado nos dias 17,18 e 19 de abril na cidade de Bertioga-SP. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: a repórter Aline Scarso, o repórter cinematográfico William S Figueiredo e o auxiliar
de cinegrafia, Wladimir R Ortega.

0742/2015

WLADIMIR
ROGER ORTEGA

Empregado

Relatório do Viajante:
Dia 17 de Abril viajamos para Bertioga, litoral norte de São Paulo, para fazer uma matéria sobre
festival índigena. Saímos da TV Brasil por volta das 08:30, chegamos na pauta as 11:30.
Entrevistamos alguns índios de varias etnias presentes, o organizador do evento, fizemos
passagem da repórter Aline Scarso. Voltamos para São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/05/2015

15/05/2015

DIPRO

23/04/2015

23/04/2015

21/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/04/2015

814,69

535,80

190,00

1.540,49

DIPRO

15/04/2015

814,05

126,90

190,00

1.130,95

22/04/2015

DIJOR

16/04/2015

1.143,00

267,90

190,00

1.600,90

21/04/2015

22/04/2015

DIJOR

16/04/2015

1.193,60

267,90

190,00

1.651,50

28/04/2015

30/04/2015

DICOP

16/04/2015

192,93

669,75

190,00

1.052,68

27/04/2015

04/05/2015

DIGER

16/04/2015

1.733,64

1.005,55

190,00

2.929,19

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Relatório de Viagem
Saída:
Terça-feira,12/05/2015 – 17:30h – Voo Avianca O66064

Retorno:
Sexta-feira, 15/05/2015 – 19:12h Voo Avianca O66318
O objetivo da viagem era a participação no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos,
marcado para acontecer de 13 a 15 de maio. Recebi a confirmação da data no dia 09/04/2015,
diretamente do departamento de Educação Coorporativa. Mas, posteriormente, houve uma
alteração na data do curso e por algum motivo não fomos informados.

RODRIGO
0743/2015 PIEMONTE
RIBEIRO

Empregado

Levando em consideração a relação custo x benefício de uma possibilidade de alterar a
passagem de volta e cancelar as reservas de hotel, analisamos que seria mais interessante
continuar em Brasília e focar outras ações não menos importantes.
No período aproveitamos para fazer reuniões sobre os cenários dos Programas Brasileiros no
Mundo e Espaço Público, que será montado tanto na praça Brasília como em São Paulo.
Análise situacional do cenário do programa Brasilianas, também localizado em São Paulo. E
reuniões sobre processos com a Gerência Executiva de Arte e Música, e a Coordenação local,
entre outras atividades.

Rodrigo Piemonte Ribeiro
Coordenador de Produção de Arte - SP

O programa Ver TV convidou a professora Roseane Andrelo, do departamento de comunicação
da UNESP de Bauru, para participar da gravação de episódio sobre a credibilidade da medição
de audiência, gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 23 de abril
(quinta-feira) das 17h00 às 18h30.

0744/2015 Roseane Andrelo

Convidado

Roseane Andrelo possui graduação em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1994), mestrado em Comunicação
Midiática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) e doutorado em
Educação Escolar, pela Unesp de Araraquara. Desenvolveu estágio na Université Paris III Sorbonne Nouvelle, como bolsista da CAPES. É professora da graduação e da pós-graduação
da Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru. Tem experiência na área de
Comunicação, com ênfase em Relações Públicas e Jornalismo, atuando principalmente nos
seguintes temas: rádio, comunicação dirigida, comunicação educativa, educação corportiva,
mídia-educação e educação às mídias. Autora do trabalho: A televisão e a prática do zapping:
interatividade com a audiência no qual realizou uma pesquisa qualitativa sobre TV paga para
identificar novas formas de consumo da TV. Também é autora do trabalho: TV a Cabo - um
estudo qualitativo da audiência.
Contribuiu muito para o debate, já que ela desenvolve diversos estudos sobre audiência, do
ponto de vista qualitativo, tais como "A televisão e a prática do zapping: interatividade com a
audiência" no qual realizou uma pesquisa qualitativa sobre TV paga para identificar novas
formas de consumo da TV. Também é autora do trabalho "TV a Cabo - um estudo qualitativo
da audiência". Poucos pesquisadores desenvolvem o tema sob o ponto de vista qualitativo,
como ela faz, além de ter um olhar mais amplo, englobando a audiência da TV paga.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A convidada realizou a viagem com sucesso e sua participação foi bastante importante no
debate proposto pelo VerTV.

1 - Leonardo Boff foi o convidado do programa Espaço Público do dia 21/04.
Relatório de viagem:

LEONARDO
0745/2015 GENEZIO DARCI
BOFF

Colaborador

O teólogo compareceu ao programa e debateu com os apresentadores Florestan Junior e
Paulo Leite os temas Teologia da Libertação, distribuição de renda, fundamentalismo religioso,
celibato e redução da maioridade penal e falou, também, da sua relação com o Papa
Francisco ao vivo. No dia seguinte, 22/04, retornou ao Rio de Janeiro.

1 - Ela acompanhou o convidado do programa Espaço Público do dia 21/04, Leonardo Boff.
Pelo fato do convidado ser uma pessoa idosa, foi necessário viajar acompanhado, no caso, da
sua esposa, Márcia de Miranda.

MARCIA MARIA
0746/2015 MONTEIRO DE
MIRANDA

Relatório de viagem:
Colaborador
A senhora Márcia de Miranda junto com teólogo Leonardo Boff compareceu ao programa,
acompanhou a entrevista e o debate com os apresentadores nos estúdios da EBC ao vivo.
No dia 22 de abril retornou ao Rio de Janeiro.

A empregada foi responsável pelo processo de acompanhamento do treinamento da
implantação do sistema ETERE.
Segue a agenda da funcionária:

MARGARETH
0747/2015 MARRONI
BORGES

-Durante esse período, a funcionária acompanhou a rotina do treinamento.
Empregado
-Realizou reuniões com os setores envolvidos para sanar os problemas aparentes.
-Realizou reuniões com os gerentes dos setores de Engenharia e Logística para definir
assuntos referentes à estruturação.

O Chefe de Gabinete da Diretoria - Geral, Bráulio Ribeiro, acompanhou o Diretor Américo
Martins nas reuniões com os Gestores e Empregados da EBC/MA.
No dia 29/04, acompanhou a Reunião da Diretoria Executiva da EBC/MA.

0748/2015

BRÁULIO COSTA
RIBEIRO

Empregado

O empregado alterou seu retornou para Brasília para o dia 04/05,conforme email anexo.
Obs: A alteração foi de responsabilidade do funcionário e não gerou ônus para EBC, pois o
mesmo não recebeu diárias durante esse período.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/04/2015

30/04/2015

DIJOR

27/04/2015

30/04/2015

27/04/2015

27/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/04/2015

2.317,74

430,95

190,00

2.938,69

DINES

16/04/2015

1.784,86

574,60

190,00

2.549,46

29/04/2015

DINES

16/04/2015

1.535,76

407,15

190,00

2.132,91

29/04/2015

DINES

16/04/2015

1.535,76

407,15

190,00

2.132,91

A diretora de jornalismo participou da 6ª Reunião Extraordinária da DIREX que se realizou na
regional da EBC de São Luís/MA e de uma reunião agendada com o governador do Maranhão.

0749/2015

NEREIDE
LACERDA BEIRÃO

ANTONIO
0750/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
Dia 28/04/2015 – TERÇA-FEIRA
09h48 - Embarque para São Luis/MA;
15h00 – Reunião com Produtores Culturais;
17h00 – Reunião com Gabriel Corrêa, Gerente de Jornalismo;
19h00 – Visita às instalações da TV.
Dia 29/04/2015 – QUARTA-FEIRA
10h00 – Reunião com a equipe da EBC do Maranhão;
13h00 – Almoço com o Governador do Estado, Sr. Flávio Dino;
16h00 – Reunião DIREX.
Dia 30/04/2015 – QUINTA-FEIRA
11h00 – Reunião de Pauta por videoconferência com Brasília, Rio e São Paulo;
13h30 – Reunião com a equipe do Jornalismo;
17h08 – Embarque para Brasília.

Agenda de Negócios em São Luis (MA)
Objetivo: Prospectar clientes para ampliar os negócios da EBC no Estado em cumprimento ao
objetivo estratégico “11 e garantir a sustentabilidade financeira da EBC e do projeto de
fortalecimento da comunicação pública”/Participar da reunião da Diretoria Executiva da EBC.
27.04.2015 - Reuniões
- DETRAN Maranhão – Departamento Estadual de Trânsito, com o Diretor Geral: Antônio de
Jesus Leitão Nunes;
- CAEMA – Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, com o Diretor Geral: Antônio
de Jesus Leitão Nunes.
28.04.2015 - Reuniões
- Porto do Maranhão – EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária;
- FIEMA - Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, com o Presidente - Edilson Baldez
das Neves;
- CEMAR - Companhia Energética do Maranhão;
- Companhia Vale - com a Agência Phocus, que atende os clientes: Vale, Cyrela, Gafisa e
Shopping Ilha;
- Agência de publicidade que atende a SECOM - Secretaria de Estado de Comunicação (Juan
Pessoa - MPI Comunicação Digital - Planejamento e estratégia na internet e redes sociais).
29.04.2015 Reuniões
- Equipe da EBC em São Luis (Benetti - Superintendente);
- SECOM - Secretaria de Estado de Comunicação Social (Marco Aurélio Pereira de Oliveira Secretário-Adjunto de Marketing e Robson Paes - Secretário de Estado);
- Governo do Maranhão, no Palácio dos Leões, com o governador Flávio Dino, que anunciou a
criação da empresa Maranhão de Comunicação, nos moldes da EBC;
- Reunião DIREX - na Sucursal do Maranhão.

No dia 27/04/15 - O diretor partiu de São Paulo, onde estava por conta própria.

Agenda de Negócios em São Luís (MA)
Teve como objetivo a prospecção clientes para ampliar os negócios da EBC no Estado em
cumprimento ao objetivo estratégico “11. garantir a sustentabilidade financeira da EBC e do
projeto de fortalecimento da comunicação pública”.
Funcionário: Gustavo de Souza Pinho / Gerente Executivo de Captação e Vendas
27.04.2015 09h08 12h40 – viagem Brasília x São Luís
27.04.2015 tarde e noite
– reunião com o Superintendente da TV Brasil para apresentação do projeto Valores do
Maranhão.
– reunião com Robson Paes – Secretário de Estado da SECOM – Secretaria de Estado de
Comunicação Social.

0751/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

– reunião com Marco Aurélio Pereira de Oliveira – Secretário–Adjunto de Marketing da SECOM.
Empregado
– reunião com Juan Pessoa – MPI Comunicação Digital – Planejamento e estratégia na internet
e redes sociais.

28.04.2015 manhã e tarde
– reunião com a Andrea Oliveira – Porto de Itaqui – EMAP – Empresa Maranhense de
Administração Portuária
– reunião com Luis Cardoso da CEMAR – Companhia Energética do Maranhão.
– Foram mantidos contatos com a Fiema – Federação das Indústrias do Maranhão, com o
Sebrae MA e com a Prefeitura de São Luís.
29.04.2015 manhã
– reunião com a Equipe da EBC em São Luís.
29.04.2015 16h28 – 18h51
Agenda de Negócios em São Luís (MA)
Teve como objetivo a prospecção clientes para ampliar os negócios da EBC no Estado em
cumprimento ao objetivo estratégico “11. garantir a sustentabilidade financeira da EBC e do
projeto de fortalecimento da comunicação pública”.
Funcionário: Francisco Wander da Silva / Gerente de Negócios e Captação
27.04.2015 09h08 12h40 – viagem Brasília x São Luís
27.04.2015 tarde e noite
– reunião com o Superintendente da TV Brasil para apresentação do projeto Valores do
Maranhão.
– reunião com Robson Paes – Secretário de Estado da SECOM – Secretaria de Estado de
Comunicação Social.

FRANCISCO
0752/2015 WANDER DA
SILVA

– reunião com Marco Aurélio Pereira de Oliveira – Secretário–Adjunto de Marketing da SECOM.
Empregado
– reunião com Juan Pessoa – MPI Comunicação Digital – Planejamento e estratégia na internet
e redes sociais.

28.04.2015 manhã e tarde
– reunião com a Andrea Oliveira – Porto de Itaqui – EMAP – Empresa Maranhense de
Administração Portuária
– reunião com Luis Cardoso da CEMAR – Companhia Energética do Maranhão.
– Foram mantidos contatos com a Fiema – Federação das Indústrias do Maranhão, com o
Sebrae MA e com a Prefeitura de São Luís.
29.04.2015 manhã
– reunião com a Equipe da EBC em São Luís.
29.04.2015 16h28 – 18h51
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0753/2015

Viajante

NELSON BREVE
DIAS

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

12h30 – Reunião com o governador do Maranhão Flávio Dino, o Vice-governador, Carlos
Brandão, o Secretário de Comunicação Social, Robson Paz, e o Diretor-geral da Rádio Timbira,
Darlan Andrade, onde discutiram o fortalecimento da comunicação pública e a democratização
da informação no Estado. Acompanhado pelos diretores da EBC, Diretor geral, Américo
Martins, o Vice-presidente de Gestão e Relacionamento, Sylvio Andrade, a Diretora de
Jornalismo, Nereide Beirão, o Diretor de Serviços, Toninho Gonçalves, Diretor de Administração
e Finanças, Clóvis Curado, Diretor de Conteúdo e Programação, Asdrubal Figueiró e o
Superintendente Regional da EBC no Maranhão, Beneti Nascimento, e o chefe de gabinete da
Diretoria Geral, Bráulio Ribeiro.

28/04/2015

30/04/2015

DIPRE

20/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/04/2015

699,08

546,00

-

1.245,08

DIJOR

16/04/2015

-

105,75

-

105,75

20/04/2015

DIJOR

16/04/2015

-

105,75

-

105,75

27/04/2015

29/04/2015

DIAFI

17/04/2015

1.588,45

359,55

190,00

2.138,00

28/04/2015

30/04/2015

DIGEL

17/04/2015

2.152,22

430,95

190,00

2.773,17

29/04/2015

30/04/2015

SECEX

17/04/2015

718,57

359,55

190,00

1.268,12

27/04/2015

30/04/2015

DICOP

17/04/2015

1.506,75

448,40

190,00

2.145,15

23/04/2015

24/04/2015

SECEX

17/04/2015

647,57

481,65

190,00

1.319,22

25/04/2015

25/04/2015

DIGER

17/04/2015

349,64

-

-

15h – Reunião de Diretoria Executiva da EBC em São Luís.
30/04/2015:
02h41 - Embarque para o Rio de Janeiro (JJ 3551)
7h - Desembarque no Rio de Janeiro

1 - A Agência Brasil e Radioagência realizou a cobertura jornalística sobre denúncia de casos
de trabalho escravo de adolescentes da comunidade Kalunga, em Cavalcante/GO.
2- A equipe acompanhou a diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e do Ministério Público do Trabalho a fim de investigar denúncia de que meninas
negras estavam sendo escravizadas por famílias da região, muitas vezes estupradas pelo
patrão. Houve casos de adolescentes que tiveram filhos depois de ter tido relações sexuais
com os patrões a força. A equipe entrevistou as autoridades locais e familiares de adolescentes
vítimas de exploração sexual.

JULIANA CÉZAR
0754/2015
NUNES

3-Equipe foi composta por:
Repórter - Juliana César Nunes;
Repórter fotográfico - José Marcello Casal Junior.
Empregado
Relatório de viagem a Cavalcante, no dia 20 de maio.
A equipe da Agência Brasil e Radioagência, formada pela jornalista Juliana Cézar Nunes, e pelo
fotógrafo Marcello Casal, saiu de Brasília às 5h da manhã e retornou às 23h do mesmo dia.
Pela manhã, fizemos entrevistas na prefeitura da cidade e à tarde/noite acompanhamos a
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos na sede dos programas sociais da cidade.

1 - A Agência Brasil e Radioagência realizou a cobertura jornalística sobre denúncia de casos
de trabalho escravo de adolescentes da comunidade Kalunga, em Cavalcante/GO.
2- A equipe acompanhou a diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e do Ministério Público do Trabalho a fim de investigar denúncia de que meninas
negras estavam sendo escravizadas por famílias da região, muitas vezes estupradas pelo
patrão. Houve casos de adolescentes que tiveram filhos depois de ter tido relações sexuais
com os patrões a força. A equipe entrevistou as autoridades locais e familiares de adolescentes
vítimas de exploração sexual.

JOSE MARCELLO
0755/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

Empregado

3-Equipe foi composta por:
Repórter - Juliana César Nunes;
Repórter fotográfico - José Marcello Casal Junior.
Relatório de viagem a Cavalcante, no dia 20 de maio.
A equipe da Agência Brasil e Radioagência, formada pela jornalista Juliana Cézar Nunes, e pelo
fotógrafo Marcello Casal, saiu de Brasília às 5h da manhã e retornou às 23h do mesmo dia.
Pela manhã, fizemos entrevistas na prefeitura da cidade e à tarde/noite acompanhamos a
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos na sede dos programas sociais da cidade.

MARCELO
0756/2015 FERREIRA
VASCONCELOS

Empregado

O Gerente de Logística participou de reuniões que foram realizadas com o Superintende
Regional do Nordeste, Ebenezer Nascimento, em continuidade aos trabalhos realizados para
atendimento das necessidades daquela regional.
O Diretor Vice - Presidente de Gestão e Relacionamento, embarcou no dia 28/4, com o objetivo
de realizar reunião com o Superintendente do Maranhão. Em seguida participou, por meio de
videoconferência, da 4ª Reunião Ordinária do CTIC-EBC.

SYLVIO ROMULO
0757/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

Empregado

No dia 29/04 houve despacho interno no período da manhã.
No início da tarde, participou de Reunião com o Governador do Maranhão Flávio Dino para
tratar da consolidação de parceria proposta - entre EBC e SECOM/MA, acompanhando o
Presidente da EBC;
Na sequência, participou da 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria Executiva da EBC, na
EBC/São Luís – MA;
No dia 30/04/2015, após despacho interno no período da manhã, retornou a Brasília/DF
A Coordenadora de Secretariado ao apoio aos Colegiados, Edna Campos, acompanhará a 7ª
Reunião Extraordinária da DIREX, no dia 29/04/2015, na Regional da EBC em São Luís/MA.

EDNA ROSA
0758/2015 NASCIMENTO
CAMPOS

Empregado

A Coordenadora Edna Campos secretariou a 7ª Reunião da Diretoria Executiva, na Regional
Nordeste/Maranhão da EBC, no dia 29/04/2015.
Informo que consta em anexo os bilhetes de embarque de ida no dia 28/04/2015 e volta no dia
30/04/2015.
O empregado foi responsável por ministrar o treinamento do sistema ETERE para os
colaboradores do Rio de Janeiro.
Segue cronograma do funcionário:

RICARDO
0759/2015 ALEXANDRE DE
MELO TENORIO

-Durante esse período, o funcionário exerceu a ministração do treinamento.
Empregado
-Realizou o acompanhamento do treinamento com os setores envolvidos para sanar os
problemas aparentes.

Participar da Reunião do Conselho de Administração - CONSAD, no dia 23 de abril de 2015
como Conselheiro de Administração da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
O Retorno do Conselheiro deverá ser realizado no dia 23/04/2015, pois a Reunião do CONSAD
tem previsão de início às 15h00 podendo ultrapassar às 18h00 dependendo da pauta da
Reunião. Desta forma recomenda-se o retorno para o dia seguinte da reunião.

0760/2015

José Augusto Dias
Pires

Conselheiro
O Conselheiro José Augusto Dias Pires, participou da 4ª Reunião do Conselho de
Administração - CONSAD no dia 23/04/2015 com início às 16h00 e término às 19h00, na sala
de reuniões do gabinete de Presidência da EBC.
Os comprovantes de embarque encontram-se em anexo.

RENAN CARIELLO
0761/2015 DE OLIVEIRA
JOSÉ

Empregado

O empregado foi removido, por ofício, do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, da Gerência de
Infraestrutura e Atendimento de TI/Gerência Executiva de Tecnologia Corporativa/Diretoria de
Administração, Finanças e Pessoas para a Gerência Executiva de Tecnologia de Mídias/
Superintendência Executiva de Suporte/Diretoria Geral.
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº 217/2015, com vigência em
01/04/2015.
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349,64

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

AMÉRICO
0762/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/04/2015

30/04/2015

DIGER

17/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

DIJOR

17/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

DIJOR

20/04/2015

20/04/2015

26/04/2015

28/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.489,47

430,95

-

1.920,42

-

88,50

-

88,50

17/04/2015

-

88,50

-

88,50

DIJOR

17/04/2015

-

88,50

-

88,50

27/04/2015

DIGEL

17/04/2015

741,45

456,30

190,00

1.387,75

30/04/2015

DIPRO

17/04/2015

2.228,27

430,95

190,00

2.849,22

O Diretor Geral participou da 6ª Reunião Extraordinária da DIREX que aconteceu na regional
da EBC de São Luís/MA.
Empregado

28/04 - Embarque São Paulo/Maranhão
29/04 - Reunião DIREX
30/04 - Retorno à Brasília
A equipe foi a Cavalcante (GO) para acompanhar uma audiência pública promovida pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para apurar denúncias de
exploração sexual infantil de crianças quilombolas na cidade. Havia também processos abertos
sobre exploração de trabalho infantil, envolvimento de políticos locais nos casos e morosidade
do Ministério Público em apurar as questões. A matéria foi veiculada no dia 21/04 no Repórter
DF.
RELATÓRIO DE VIAGEM

0763/2015

LIA KUNZLER DE
SOUZA CARMO

Empregado

20/04 ,
Manhã (de 6h às 12h)
- Imagens e sonoras em Cavalcante (GO)
Tarde/Noite (13 h às 19 h)
- Acompanhamento da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados sobre denúncias de exploração sexual infantil e sonoras.
- 22h30 - Chegada em Brasília.
A equipe foi a Cavalcante (GO) para acompanhar uma audiência pública promovida pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para apurar denúncias de
exploração sexual infantil de crianças quilombolas na cidade. Havia também processos abertos
sobre exploração de trabalho infantil, envolvimento de políticos locais nos casos e morosidade
do Ministério Público em apurar as questões. A matéria foi veiculada no dia 21/04 no Repórter
DF.
RELATÓRIO DE VIAGEM

JOSE CARLOS
0764/2015 SOARES DA
MOTA

Empregado

20/04 ,
Manhã (de 6h às 12h)
- Imagens e sonoras em Cavalcante (GO)
Tarde/Noite (13 h às 19 h)
- Acompanhamento da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados sobre denúncias de exploração sexual infantil e sonoras.
- 22h30 - Chegada em Brasília.

A equipe foi a Cavalcante (GO) para acompanhar uma audiência pública promovida pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para apurar denúncias de
exploração sexual infantil de crianças quilombolas na cidade. Havia também processos abertos
sobre exploração de trabalho infantil, envolvimento de políticos locais nos casos e morosidade
do Ministério Público em apurar as questões. A matéria foi veiculada no dia 21/04 no Repórter
DF.
RELATÓRIO DE VIAGEM

0765/2015

LUCAS RIBEIRO
GOMES

Empregado

20/04 ,
Manhã (de 6h às 12h)
- Imagens e sonoras em Cavalcante (GO)
Tarde/Noite (13 h às 19 h)
- Acompanhamento da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados sobre denúncias de exploração sexual infantil e sonoras.
- 22h30 - Chegada em Brasília.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou da 3ª Reunião do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital- SBTVD, realizado no dia 27 de abril
de 2015 (segunda-feira), às 09:30h no Slaviero Hotel ( Rua Baronesa de Bela Vista, 499 –
Campo Belo – São Paulo).

0766/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Temas discutidos na reunião:
Aso -Analog Switch off
• Realizado debate sobre o tema;
• Elaboração de documento com parecer e demandas dos
setores relacionados ao ASO;
• Entrega de documento ao Conselho e Governo.
Debate sobre o LTE e edital de licitação ( Consulta pública nº19, de 28/04/2014)- Proposta de
Edital de Licitação para
Autorização de uso de Radiofrequências na faixa de 708 a
748 MHz e 763 a 803 MHz, associada à Autorização para
prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP;
• Envio de documento à ANATEL com contribuições do Fórum SBTVD à respeito CP 19.
• Debate sobre 1-Seg – aumento do uso do serviço;
• Contribuições ao MDIC relacionado à Consulta Pública nº
56/2014 – PPB dos celulares.
. Operador Único de Rede (demanda da EBC)
• Análise do projeto e parecer do Conselho
Foi necessário o seu embarque no dia 26/04 (domingo), em função do horário de início da
reunião na segunda-feira, dia 27/04, às 09:30h.
A Diretora de Produção Artística participou da 6ª Reunião Extraordinária da DIREX, em São
Luís/MA, no dia 29/04/2015. Na ocasião, também participou de uma reunião, junto de demais
diretores, com os produtores independentes daquele estado, no dia 28/04/2015. E retornará no
dia seguinte, por motivo de horário e disponibilidade de voos para volta.
Relatório da viagem:
entre os dias 28 e 30 de abril:
Dia 28 - 15h: Reunião com o Diretor Geral, Diretor de Programação, Superintendente do
Maranhão e produtores culturais de São Luís.
Dia 29 - 10h: Reunião com equipe de produção na sede da EBC - São Luís
12h - Encontro da Diretoria EBC com o Governador de Maranhão
15h - DIREX
Dia 30 - Volta ao Rio de Janeiro

MYRIAM FATIMA
0767/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Trajeto da viagem:
IDA:
28/04/2015
10:17 - Rio de Janeiro/Santos Dumont
11:21 - Belo Horizonte/Confins
12:16 - Belo Horizonte/Confins
15:00 - São Luís

VOLTA:
30/04/2015
10:10 - São Luís
11:32 - Fortaleza
13:08 - Fortaleza
16:12 - Rio de Janeiro/Galeão
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/05/2015

07/05/2015

DIGER

28/04/2015

01/05/2015

28/04/2015

01/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/04/2015

2.733,89

413,00

380,00

3.526,89

DIGER

20/04/2015

1.223,65

479,40

190,00

1.893,05

DIGER

20/04/2015

1.223,65

479,40

190,00

1.893,05

Cheguei à EBC Brasília aproximadamente às 10h. No decorrer do dia conheci as instalações da
empresa e pude entender como é a realidade da praça DF. Também participei de reunião da
Gerência de Inovação em Brasília. A noite aproximadamente às 19h fui para o aeroporto com
destino à São Luis - MA.
Na EBC São Luis, a pedido do Superintendente Regional Ebenezer, foi feito treinamento do
ITVRP, motivo principal desta viagem. Cheguei na emissora aproximadamente às 10h. No
período da manhã me reuni com Ebenezer, com a Administração Regional, representada pelo
Carlos e com Edgar Merízio, Técnico de Rádio e TV já conhecido meu enquanto funcionário na
praça São Paulo e que foi essencial para o desenvolvimento das atividades realizadas.
Durante a reunião conversamos sobre as necessidades da praça quanto ao treinamento e
utilização do sistema. Após a reunião fui apresentado aos funcionários e instalações da praça.
Às 14h iniciamos o primeiro dia de treinamento até às 16h. Após o treinamento iniciei junto ao
Edgar as verificações e correções no sistema quanto a base de usuários. No fim do dia
verificamos as condições das ilhas de edição. Aproximadamente às 19h, encerrando as
atividades do dia, parti em direção ao hotel.

0768/2015

MAXWELL MUZY
REIS

Empregado

No segundo dia em São Luis, cheguei na emissora aproximadamente às 9h. Durante a manhã
verificamos as ilhas de edição e apresentei ao Superintende Regional o plano de
recadastramento de usuários do sistema. Às 14h iniciamos a segunda parte do treinamento
terminando aproximadamente às 16h30m. Após o treinamento testamos o uso do sistema nas
ilhas e junto ao usuário, o acesso ao sistema. Ainda a tarde e começo da noite continuamos a
verificação das ilhas e auxiliamos a TI de Brasília na virada das ilhas de edição da rede
corporativa para rede do MAM. Aproximadamente às 20h, encerrando as atividades do dia, parti
em direção ao hotel.
Voltando à Brasília cheguei aproximadamente às 8h30m (solicitei adiantamento do Voo
SLZ/BSB pois cheguei muito cedo ao aeroporto). No decorrer do dia, acompanhei as atividades
da Gerência de Inovação e participei de reunião com minha chefia sobre avaliação,
perspectivas e atividades de minha área. No final do dia e já começo da noite auxiliei os
colegas de Brasília na solução de problemas na fitoteca. Aproximadamente às 18h30,
encerrando as atividades da viagem, parti em direção ao aeroporto.

28/04/2015
09:48 - 12:40 - Saída de Brasília para o Aeroporto Marechal Cunha Machado Tirirical - São Luís
12:45 - 13:00 - Chegada a EBC - MA
13:20 - 20:00 - Visita técnica as instalações físicas da EBC em São Luís, levantamento e
análise dos equipamentos disponíveis, acompanhamento da rotina dos operadores do controle
mestre.
29/04/2015
10:00 - 12:00 - Foi realizado o acompanhamento das rotinas da parte de programação.
14:30 - 17:30 - Configurado opção canal de voz do satélite para controle mestre.
18:00 - 22:00 - Análise defeito ocorrido do master.

BRUNO RICARDO
0769/2015 EMIDIO DE
OLIVEIRA

Empregado

30/04/2015
10:00 - 12:30 - Levantamento dos equipamento acomodados em depósito.
14:30 - 16:00 - Identificado problema mesa master do mestre.
16:10 - 22:00 - explicações técnicas sobre funcionamento da automação ETERE.
01/05/2015
10:00 - Deslocamento hotel para Aeroporto Marechal Cunha Machado Tirirical - São Luís
18:40 - Chegada Aeroporto Brasília

Relatório de viagem à São Luis no Maranhão–MA do dia 28/04 à 01/05, para realizar
levantamento das condições de funcionamento das Câmeras utilizadas no Estúdio e na
Cinegrafia na EBC do Maranhão e atualizar a lista de equipamentos SONY com RPs e Número
de Série.
28/04 – Saída para aeroporto de BSB direto à São Luis - Ma (07:00);
28/04 – Chegada no aeroporto de São Luis - Ma (12:40);
28/04 – Chegada à Emissora EBC de São Luis (12:45);
28/04 – Acompanhado da Central Técnica o Telejornal Local ao Vivo (12:50 – 13:00);
28/04 – Intervalo para almoço (13:00 – 14:00);
28/04 – Conhecimento da emissora e reunião com o Técnico Carlos para definirmos a agenda
e conversarmos à respeito da listagem dos equipamentos da marca SONY (14:30 – 16:30)
28/04 – Feito atualização da listagem das câmeras com defeito (16:30 – 18:00);

NELIA BATISTA
0770/2015 FERREIRA
CAETANO

Empregado

29/04 – Chegada na Emissora (9:40);
29/04 – Realizado ajustes em todas as câmeras da Cinegrafia (10:00 – 12:00);
29/04 – Acompanhado da Central Técnica o Telejornal Local ao Vivo (12:40 – 13:00);
29/04 – Intervalo para Almoço (13:30 – 14:30);
29/04 – Treinamento Técnico/Operacional (15:00 – 18:30);
30/04 - Chegada na Emissora (9:40);
30/04 - Realizado ajustes em todas as câmeras do Estúdio (10:00 – 12:00);
30/04 – Acompanhado da Central Técnica o Telejornal Local ao Vivo (12:00 – 13:00);
30/04 – Intervalo para Almoço (13:30 – 14:30);
30/04 – Realizado teste do U.M IVECO Placa – 2832 (14:30 – :18:00);
01/05 – Saída para o Aeroporto de São Luis - MA (10:00);
01/05 – Embarque para Brasília (12:33);
01/05 - Chegada em BSB (18:40).
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/05/2015

12/05/2015

DIGER

27/04/2015

28/04/2015

27/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/04/2015

1.295,29

481,65

190,00

1.966,94

DIPRO

20/04/2015

1.556,65

267,90

190,00

2.014,55

05/05/2015

DIPRE

20/04/2015

1.473,45

190,00

1.663,45

27/04/2015

29/04/2015

DIAFI

22/04/2015

2.145,29

318,60

190,00

2.653,89

27/04/2015

30/04/2015

DIAFI

22/04/2015

2.748,13

401,20

190,00

3.339,33

Ida ao Rio de Janeiro, para participar da reunião do Grupo de Planejamento Executivo, no
âmbito da Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do
Audiovisual, a ser realizada às 14h30 do dia 7 de Maio, no escritório central da ANCINE (Av.
Graça Aranha, 35, Centro – Rio de Janeiro), 13º. andar. A reunião terá como pauta, um balanço
até a consolidação do número de inscritos nos 5 editais regionais, e uma projeção a partir dos
processos seletivo e de decisão de investimentos. O Grupo de Planejamento Executivo é uma
instância de caráter consultivo formado por representantes da Agência Nacional do Cinema
(ANCINE), Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura, Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC),
Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e Associação Brasileira de Televisão
Universitária (ABTU) que tem como objetivo subsidiar a implementação da Linha de Produção
de Conteúdos destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual.
Retornará à São Paulo, após o término da reunião.

MARCO ANTONIO
0771/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Conforme solicitação da ANCINE (e-mail em anexo), a reunião anteriormente agendada para o
dia 07 de Maio de 2015, foi transferida para o dia 11 de Maio às 14h30, na sede da ANCINE. a
reunião teve como pauta um balanço até a consolidação do número de inscritos nos 5 editais
regionais, e uma projeção a partir dos processos seletivo e de decisão de investimentos. O
Grupo de Planejamento Executivo é uma instância de caráter consultivo formado por
representantes da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura,
Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC), Associação
Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e Associação Brasileira de Televisão Universitária
(ABTU) que tem como objetivo subsidiar a implementação da Linha de Produção de Conteúdos
destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual.
No dia 12 de Maio, realizou uma reunião c/ a Sra. Mônica Franco (diretora Geral da ACERP),
para tratar de assuntos relacionados a prestação de serviços da ACERP, para o projeto da
ANCINE. Realizou também uma reunião na sede da EBC/Rio de Janeiro, com a Sra. Myriam
Porto (Diretora de Produção).
Retornou à São Paulo, no final do dia.

OBS.: Segue em anexo, e-mail da ANCINE, referente a alteração da data da reunião.

Em função da nomeação da funcionária Rachel Melão, matrícula 11870, como assessora I da
Diretoria de Produção Artística (Portaria Presidência nº241/2015, 17/04/2015), tornou-se
necessária sua vinda para o Rio de Janeiro/RJ para apropriação dos processos da DIPRO,
reunião para definição dos fluxos de trabalho do novo cargo, reunião para apresentação das
equipes e reunião de planejamento da assessoria.
[JUSTIFICATIVA DE ATRASO NA SOLICITAÇÃO]
A viagem estava sendo planejada para os dias 29 e 30/04. Porém, com a ida da Diretora da
DIPRO para o Maranhão, para reunião da DIREX e o interesse desta em estar presente para
receber sua nova colaboradora, necessitou-se a antecipação da viagem.
Relatório enviado pela Rachel Melao em 4/5:
Viagem ao Rio de Janeiro para reuniões com as equipes da Diretoria de Produção Artística DIPRO

0772/2015

RACHEL PATTA
MELAO

Empregado

27 de abril de 2015 - (segunda-feira)
8h45 - Saída de Brasília
10h32 - Chegada ao Rio de Janeiro
Às 11h30 – chegada à EBC, para as primeiras conversas com a Diretora e a Chefe de
Gabinete da DIPRO.
Após o almoço, durante toda a tarde, realização de reunião com a equipe do Gabinete
(Assessores e Chefe de Gabinete).

28 de abril – (terça-feira)
9h – chegada à EBC.
Às 10h – reunião com o Gerente-Executivo de Produção de Rádio;
Às 11h – reunião com a Gerente-Executiva de Produção de TV;
Almoço

0773/2015

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

WALTER
FERREIRA DIAS
0774/2015
DA SILVA
LACERDA

0775/2015

ANTONIO VALTER
MARTINS

Empregado

Empregado

Empregado

14h – contatos com Brasília para acompanhamento de documentos, atualização de lista de
empregados da DIPRO e reuniões finais do Gabinete para definição de minhas atribuições;
15h – Reunião por videoconferência com a Gerente-Executiva de Arte e Música;
16h – Reunião com o Gerente-Executivo de Produção de Web e Novas Mídias;
A Ouvidora cumprirá as seguintes agendas:
Dia 27/04/205 Reunião com empregados da EBC
para tratar demandas de Ouvidoria Interna.
Dia 28/04/2015 Reunião Carla Castelo Branco sobre o Projeto EBC/UNESCO e visita ao
Centro de Pesquisa da Eletrobrás-Cepel
Dia 29/04/2015 Reunião na EBC- RJ com o grupo de pesquisa do Projeto EBC/UNESCO.
Dia 30/04/2015 Reunião UFRJ com Senhor Ildeu Moreira. Projeto EBC/UNESCO.
Dia 04/05/2015 Representar a EBC em evento na UNESCO- RJ.
As passagens será paga pela Associação Brasileira de Imprensa-ABI onde a ouvidora
participará de Reunião do Conselho.
RELATÓRIO:
(Brasília/Rio/Brasília, no período 27/04/2015 a 05/05/2015) Cumprindo rotinas de trabalho na
EBC do Rio de Janeiro e representação da Ouvidoria da EBC, realizei as seguintes atividades:
1. Reunião com empregados da EBC para programação de atividades relacionadas ao Centro
de Pesquisas da EBC;
2. Reunião com o Prof. Ildeu Moreira, da UFRJ, sobre procedimentos de cadastramento do
Centro de Pesquisa a EBC junto a fontes de fomento;
3. A visita ao Centro de Pesquisas da Eletrobrás-CEPEL foi cancelada;
4. Reunião com empregados da EBC sobre assuntos de Ouvidoria interna
5. Representação da Unesco no evento a Unesco no projeto Memória do Mundo no Arquivo
Nacional;
6. Representação da EBC no evento da Unesco e ABI em comemoração ao Dia Mundial da
Liberdade de Expressão.
7. Reunião com a Prof. Kátia Augusta Maciel e Prof. Fernando Villa, da Escola de Comunicação
da UFRJ, para tratar da formação de um curso de Mestrado Profissional em Mídias Digitais,
dentro do projeto EBC/Unesco de criação do Centro de Pesquisa.
Observação: As passagens de ida e volta (BSB/RIO/BSB) foram pagas pela Associação
Brasileira de Imprensa-ABI, como apoio aos palestrantes convidados ao evento em parceria
com a Unesco.

- O Analista da Coordenação de Infraestrutura, realizou a "virada" da rede de dados da EBC
para o novo contrato da Embratel e a migração dos usuários para a rede "Sinfonia". Essa
alteração foi realizada em várias configurações de acesso a rede corporativa (encerramento da
topologia de rede antiga);
- A autenticação e acesso a rede de todos os usuários passaram a ser feitas localmente.

O Analista da Coordenação de Infraestrutura realizou a "virada" da rede de dados da EBC para
o novo contrato da Embratel e alterou as configurações de acesso a rede corporativa
(encerramento da topologia de rede antiga que ainda estava vinculada a rede lógica que era da
ACERP). A autenticação de usuários será feita localmente, e o acesso a internet passou a ser
feita pelo link do Rio de Janeiro e todo o tráfego de "Engenharia" começou a trafegar pelo link
MPLS Mídias.
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2015
AV nº

0776/2015

0777/2015

Viajante

RICARDO LOPES
FONTES

ANA CLAUDIA
LIMA DE FREITAS

ROBERTO
0778/2015 FERREIRA DA
SILVA

GILMAR
0787/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

0788/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Tipo

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Em razão do desmembramento da Coordenação de Infraestrutura, o Gerente de Infraestrutura
atendeu a Superintendência do Rio de Janeiro em duas novas coordenações e com a
nomeação dos novos Coordenadores, foi preciso realinhar todo o trabalho que estava sendo
desenvolvido pelo atual coordenador, gerando uma "passagem de comando" sem que
houvesse falha ou interrupção da prestação do serviço. Foi definido com a Superintendente da
Regional sobre o plano de capacitação em alguns dos sistemas contratados que devem ocorrer
ao longo deste ano de 2015, onde o coordenador de Infraestrutura deverá se ausentar da
unidade do RJ pelo período de uma semana.

A Coordenadora de Governança Digital realizou a elaboração do Relatório Mensal de TI aos
novos Coordenadores, para que possam entender toda a dinâmica de prestação de contas
mensal;
- Apresentou a Coordenação, à área de Governança Digital, para que possam entender a
necessidade de pronto atendimento as demandas, bem como manter o controle diário das
atividades desenvolvidas;
- Apresentou os sistemas e planilhas que permitem os analistas da equipe de Governança
Digital acompanharem todos os trabalhos desenvolvidos nas unidades e levantamento de
dados.

O técnico foi responsável pelos procedimentos de comunicação por meio de vídeo conferência,
bem como todas as demandas via internet, no sentido de viabilizar a reunião DIREX, que foi
realizada na regional da EBC em São Luís/MA.
A viagem teve início no dia 27/04, para que houvesse tempo hábil do técnico realizar os
procedimentos, naquela regional.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/04/2015

29/04/2015

DIAFI

27/04/2015

28/04/2015

27/04/2015

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/04/2015

928,47

669,75

190,00

1.788,22

DIAFI

22/04/2015

1.212,36

401,85

190,00

1.804,21

30/04/2015

DIAFI

22/04/2015

2.152,22

401,20

190,00

2.743,42

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.503,97

743,40

142,50

2.389,87

27/04/2015

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.379,24

380,70

142,50

1.902,44

27/04/2015

30/04/2015

DICOP

22/04/2015

1.666,00

1.014,00

285,00

2.965,00

Ordem de Serviço SECOM no 233
DIA 23 DE ABRIL DE 2015 – QUINTA-FEIRA:
10:50 Horas – Decolagem do aeroporto JK em Brasília, voo da TAM para Recife.
13:20 Horas – Pouso no Aeroporto dos Guararapes em Recife.
15:00 Horas – Após retirar o carro com o motorista na LOCALIZA, nos deslocamos para
Goiana onde me encorporei a equipe ESCAV/PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
22:00 Horas – Deslocamento de Goiana para o hotel em Recife.
23:50 Horas – Chegada ao hotel para pernoite.
DIA 24 DE ABRIL DE 2015 – SEXTA-FEIRA:
09:00 Horas – Deslocamento para Goiana.
11:00 Horas – Chegada em Goiana para reiterar pedido das demandas feitas no dia anterior e
verificar estacionamento para os veículos de Produção e Up Link e local por onde cabear
nossas câmeras.
15:00 Horas – Retorno para Recife.
DIA 25 DE ABRIL DE 2015 – SÁBADO:
Permaneci em Recife esperando relação da equipe técnica para o evento e em seguida remetêla para o Sgt. Jairo para este disponibilizar os Pins.
DIA 26 DE ABRIL DE 2015 – DOMINGO:
11:00 Horas – Deslocamento para Goiana com a equipe ESCAV para assistir o ensaio geral do
23/04/2015
evento.
19:00 Horas – Retorno a Recife.
DIA 27 DE ABRIL DE 2015 – SEGUNDA-FEIRA:
09:00 Horas – Deslocamento para Goiana para montagem e testes dos equipamentos de
transmissão com a equipe da Valle Vídeo.
15:40 Horas – Retorno para Recife para participar de reunião final com a equipe ESCAV às
19:30.
21;50 Horas – Retorno para o hotel.
DIA 20 DE ABRIL DE 2015 – TERÇA-FEIRA:
06:15 Horas – Deslocamento do hotel para Goiana.
07:30 Horas – Chegada a Goiana la ficando até o final da Cerimônia.
07:40 Horas – Passamos a fazer testes de áudio e vídeo com o sistema, testes estes
acompanhados também pelo Switcher informando que ambos os sinais estavam normais.
Como havia tradução, informei ao técnico do sistema que o áudio seria mixado no local do
evento.
DIA 29 DE ABRIL DE 2015 – QUARTA-FEIRA:
10:50 Horas – Decolagem do Aeroporto dos Guararapes em voo da TAM.
13:20 Horas – Pouso em Brasília, Aeroporto JK.

O.S. SECOM nº 233
Caros, segue abaixo relatório da cobertura da agenda oficial da Presidenta Dilma Rousseff, por
ocasião da cerimônia de Inauguração do Polo Automotivo da Jeep, no Município de Goiana (
PE ) no período de : 27 a 29/04. A saber :
Dia : 27/04- Partida em vôo da Gol às 10Hs15, com destino à Recife ( PE ) com chegada às
12HS47. Na, chegada após a retirada do veículo alugado com motorista, nos dirigimos, eu,
o Operador de sistema Noel Flores e o Câmera Man Antônio Pimentel, para o hotel no bairro do
Pina, para o check in.
Por volta de 15Hs00, após o almoço, nos dirigimos até o Município de Goiâna, para juntamente
com o Super
visor de Transmissão Gilmar Fernando, fazer o recimento do local do evento. De :18Hs15 às
19Hs30
fizemos os habituais teste de sinais com nosso sistema em Brasília. Voltamos para Recife,
onde pernoitamos.
Dia : 28/04- 06Hs30, após o café da manhã, voltamos para Goiana, para a transmissão do
evento, que não teve flash nem quebra-queixo e durou aproximadamente 01Hs45. Após a
geração de matérias para o jornalismo,baixamos o sinal em definitivo e após o almoço,
retornamos para Recife, onde l iberei o veículo locado por volta de
18Hs30.
Pernoite.
Dia : 29/04 -Decolamos de Recife ( PE ) por volta de 12Hs30 e chegamos à Brasília ( DF ) por
volta de 14Hs00.

R$ 1,00

Passagens

O diretor de Conteúdo e Programação, Asdrúbal Figueiró participou da DIREX em São Luis/MA
e Reuniões em São Paulo/SP:
28/04 São Luís/MA:
Encontro dos Diretores Américo Martins, Asdrúbal Figueiró e Myriam Porto com produtores
culturais do Maranhão.

0789/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

29/04 São Luís/MA
12h30 às 14h - Almoço com o Governador, Flávio Dino, no Palácio dos Leões.
15h às 18h - DIREX
30/04 São Paulo/SP
11h: Reunião com o diretor de Conteúdo do iG, Tales Faria
16h: Reunião com o diretor de Conteúdo do UOL, Rodrigo Flores.
O diretor não embarcou no vôo dia 30/04 para Brasília por conflitos de agenda e desembolsou
por conta própria o seu retorno.
O reembolso do trecho foi solicitado para a EBC.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/04/2015

30/04/2015

DIGER

27/04/2015

29/04/2015

27/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/04/2015

792,05

401,85

190,00

1.383,90

DINES

22/04/2015

1.275,04

531,00

142,50

1.948,54

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.272,86

531,00

142,50

1.946,36

27/04/2015

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.275,04

531,00

142,50

1.948,54

27/04/2015

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.379,23

318,60

142,50

1.840,33

27/04/2015

29/04/2015

DINES

22/04/2015

1.379,24

318,60

142,50

1.840,34

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das atividades : instalações da EBC na Av. Gomes Freire, 474 - RJ
dia 29/04/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
09h10 - chegada a SDU
09h30 - chegada à Gomes Freire
10h00 - Visita Técnica ao Edifício da Rádio MEC, com Igor Nascimento e Antonio Faia
12h15 - Reunião de trabalho com as Gerências da Engenharia, na Gomes Freire
14h00 - Reunião com o Presidente do CREA - RJ, acompanhado do Eng. Renato Favilla.
Emitida a ART de Responsabilidade Técnica relativa à Gomes Freire.
Reunião com o Gerente de Fiscalização
16h40 - Reunião com Eng. Renato, Paulo e Joaquim sobre o Estúdio 3.
17h00 - Trabalhos de limpeza dos dutos nos Estúdios das Rádios Nacional e MEC, 2º
pavimento, com os oficiais da GB. Os trabalhos de prospecção com robô foram encerrados às
20h30 com o início das transmissões ao vivo.
21h00 -jantar

0790/2015

0791/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

Empregado

dia 30/04/2015 :
09h00 - abertura de furo de prospecção no piso do Estúdio 3 , confirmando laje única de 25 cm
com ferragem de 3/16" x 25 cm sobre o terrapleno, sem subleito de rachão e lona plástica
11h00 - Análise Estrutural com as plantas de fundação do Edifício Principal
14h00 - levantamento dos dutos de insuflamento provenientes dos dois fan-coils no tramo
alimentador das salas técnicas ( Switcher + locução ) das Rádios MEC e Nacional. Os trabalhos
prosseguiram até as 20h00.
16h00 - elaboração de Relatórios Técnicos com o Antonio Faia
18h00 - orientação dos trabalhos com o robô no levantamento de obstruções nos ramais de
insuflamento das Rádios. A desobstrução total foi alcançada somente às 20h00, com ar frio
chegando às últimas switchers
alimentadas.
22h23 - embarque SDU voo Azul 5132 para GRU

O.S SECOM nº 233
A equipe formada por Paulo José La Salvia, Edmar Nobre e Marcelo Silva saiu de Brasília na
segunda-feira, 27/04, às 10h45 com destino a Recife. Ao chegar ao aeroporto dos Guararapes,
a equipe retirou o carro da Localiza e seguiu para Goiana, cidade localizada a 62 km da capital.
No município fomos a fábrica da Jeep fazer imagens da linha de produção e entrevistas para a
matéria sobre a inauguração do empreendimento, que ocorreu na terça-feira, 28/04, com a
presença da presidenta Dilma Rousseff. Fizemos dois vídeos para web e duas matérias sobre
a inauguração da fábrica, que vai produzir 250 mil veículos por ano, para a TV NBR e Voz do
Brasil. Depois da inauguração na terça seguimos com o carro da Localiza para Recife,
liberando o carro da Localiza no fim da tarde. Passamos à noite e na quarta-feira, 29/04,
retornamos para Brasília.

O.S SECOM nº 233
Relatório da viagem presidencial a Goiana e Recife - Permambuco

0792/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

MARCELO
0793/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

0794/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

Empregado

Empregado

A equipe formada por Paulo José La Salvia, Edmar Nobre e Marcelo Silva saiu de Brasília na
segunda-feira, 27/04, às 10h45 com destino a Recife. Ao chegar ao aeroporto dos Guararapes,
a equipe retirou o carro da Localiza e seguiu para Goiana, cidade localizada a 62 km da capital.
No município fomos a fábrica da Jeep fazer imagens da linha de produção e entrevistas para a
matéria sobre a inauguração do empreendimento, que ocorreu na terça-feira, 28/04, com a
presença da presidenta Dilma Rousseff. Fizemos dois vídeos para web e duas matérias sobre
a inauguração da fábrica, que vai produzir 250 mil veículos por ano, para a TV NBR e Voz do
Brasil. Depois da inauguração na terça seguimos com o carro da Localiza para Recife,
liberando o carro da Localiza no fim da tarde. Passamos à noite e na quarta-feira, 29/04,
retornamos para Brasília.

O.S SECOM nº 233
A equipe formada por Paulo José La Salvia, Edmar Nobre e Marcelo Silva saiu de Brasília na
segunda-feira, 27/04, às 10h45 com destino a Recife. Ao chegar ao aeroporto dos Guararapes,
a equipe retirou o carro da Localiza e seguiu para Goiana, cidade localizada a 62 km da capital.
No município fomos a fábrica da Jeep fazer imagens da linha de produção e entrevistas para a
matéria sobre a inauguração do empreendimento, que ocorreu na terça-feira, 28/04, com a
presença da presidenta Dilma Rousseff. Fizemos dois vídeos para web e duas matérias sobre
a inauguração da fábrica, que vai produzir 250 mil veículos por ano, para a TV NBR e Voz do
Brasil. Depois da inauguração na terça seguimos com o carro da Localiza para Recife,
liberando o carro da Localiza no fim da tarde. Passamos à noite e na quarta-feira, 29/04,
retornamos para Brasília.

O.S. SECOM nº 233
Viagem à Goiâna (PE) 27 a 29/04/2015
Relatório da cobertura da agenda oficial da Presidenta Dilma Rousseff, por ocasião da
cerimônia de
Inauguração do Polo Automotivo da Jeep, no Município de Goiana ( PE ) no período de : 27 a
29/04. A saber :
Dia : 27/04- Partida em vôo da Gol às 10:15h com destino à Recife(PE) com chegada às
12:47h. Na chegada em Recife, nos dirigimos para o hotel no bairro do Pina, para o check-in de
hospedagem.
Por volta das 15:00h após o almoço, nos dirigimos até o Município de Goiana, para juntamente
com o Supervisor de Transmissão Gilmar Fernando, fazer o Reconhecimento do local do
evento e testes habituais
com Brasília... até às 19:30h. Voltamos para Recife, onde pernoitamos.
Dia : 28/04- 06:30h - após o café da manhã, voltamos para Goiana, local do evento, chegamos
por volta das 08:00h para os preparativos de transmissão do evento. Após o almoço
retornamos para Recife.
18:30h para o Pernoite.
Dia : 29/04 -Decolamos de Recife (PE) por volta de 12:30h e chegamos à Brasília (DF) por
volta de 14:00h
Eu, Antônio Celso Pimentel -Op. de Câmera - matrícula 13023-4, relatei.
Cobertura da agenda oficial da Presidenta Dilma Rousseff, da cerimônia de Inauguração do
Polo Automotivo da Jeep, no Município de Goiana ( PE ) no período de : 27 a 29/04.

NOEL SILVA
0795/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Dia : 27/04- Partida em vôo da Gol às 10Hs15, com destino à Recife ( PE ) com chegada às
12HS47. Na, chegada após a retirada do veículo alugado com motorista, nos dirigimos, para
o hotel fazer check-in.
Por volta de 15Hs00, após o almoço, nos dirigimos até o Município de Goiâna, para juntamente
com o Supervisor de Transmissão Gilmar Fernando, fazer o reconhecimento do local do
evento. De :18Hs15 às 19Hs30 fizemos os teste de sinais de áudio e vídeo com nosso
sistema em Brasília. Voltamos para Recife, onde pernoitamos.
Empregado
Dia : 28/04- 06Hs30, após o café da manhã, seguimos para Goiana, para a transmissão do
evento, que não teve flash nem quebra-queixo e durou aproximadamente 01Hs45. Após a
geração de matérias para o jornalismo,baixamos o sinal em definitivo e após o almoço,
retornamos para Recife 18Hs30. Pernoite.
Dia : 29/04 -Decolamos de Recife ( PE ) por volta de 12Hs30 e chegamos à Brasília ( DF ) por
volta de 14Hs00.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/04/2015

23/04/2015

DINES

22/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

DINES

22/04/2015

23/04/2015

04/05/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

318,60

190,00

508,60

22/04/2015

-

318,60

190,00

508,60

DINES

22/04/2015

-

318,60

190,00

508,60

04/05/2015

DIJOR

23/04/2015

-

88,50

-

88,50

04/05/2015

04/05/2015

DIJOR

23/04/2015

-

88,50

-

88,50

04/05/2015

04/05/2015

DIJOR

23/04/2015

-

88,50

-

88,50

OS SECOM 234
22.4.15
19h30 chegada à Base Aérea de Brasília
20h30 embarque no jato da FAB para Salvador
22h chegada a Salvador
22h15 deslocamento para o hotel

LUANA KAREN
0796/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

DANILO
0797/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

Empregado

23.04.15
6h30 embarque em van do Ministério das Cidades
6h45 chegada ao hotel em que o Ministro das Cidades estava hospedado
7h45 deslocamento para a estação do metrô de Bom Juá
8h30 Chegada à estação
9h30 Cerimônia de Inauguração da Estação Bom Juá do Metrô de Salvador, gravação de
passagem para TV NBR e redação das matérias para TV NBR e Voz do Brasil
11h deslocamento para o Palácio do Governo, acompanhando agenda do ministro
11h30 chegada ao Palácio do Governo, início das tentativas de transmissão do material via
internet
14h deslocamento para sede do jornal A Tarde, acompanhando agenda do ministro
15h deslocamento para a sede da prefeitura de Salvador, acompanhando agenda do ministro
15h15 novas tentativas de envio do material utilizando a estrutura de internet da prefeitura de
Salvador
16h30 deslocamento para a base aérea de Salvador
17h30 embarque para Brasília
19h chegada a Brasília

Relatório viagem Salvador-BA - Ministério das Cidades –
Trecho Metrô de Salvador
22/4/2015
Embarque equipe na Base Aérea de Brasília por volta das 20:00hs. Chegada em Salvador e
hospedagem por volta das 22:30hs.
23/4/2015
Por volta das 07:00hs, a equipe seguiu para o hotel onde o Ministro das Cidades Gilberto
Kassab e equipe ministerial estavam hospedados, afim de acompanhar e realizar a cobertura
jornalística da “Inauguração do Trecho Lapa/Bom Juá do Metrô de Salvador”, evento este, que
contou com a presença do referido Ministro. Após o término do evento, por volta das 11:00hs a
equipe seguiu para a Sede da Governadoria, em almoço oferecido para as autoridades, e para
a Prefeitura de Salvador. Realizamos a geração do material via FTP, e seguimos por volta das
17:30hs para a Base Aérea de Salvador para retornar á Brasília. Chegada em Brasília por volta
das 20:00hs.
Obs.: A equipe em sua chegada a Salvador, teve a sua disposição transporte oferecido pelo
Ministério das Cidades. Assim como realizou a viagem de ida e volta em avião da FAB, também
junto á equipe do Ministério.
Repórter: Luana Karen Gonçalves
Repórter Cin.: Danilo Ferreira de Sousa
Auxiliar Técnico: Warley Felipe de Andrade

0798/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

OS SECOM 234
Relatório viagem Salvador-BA - Ministério das Cidades – Trecho Metrô de Salvador
22/4/2015
Embarque equipe na Base Aérea de Brasília por volta das 20:00hs. Chegada em Salvador e
hospedagem por volta das 22:30hs.
23/4/2015
Por volta das 07:00hs, a equipe seguiu para o hotel onde o Ministro das Cidades Gilberto
Kassab e equipe ministerial estavam hospedados, afim de acompanhar e realizar a cobertura
jornalística da “Inauguração do Trecho Lapa/Bom Juá do Metrô de Salvador”, evento este, que
contou com a presença do referido Ministro. Após o término do evento, por volta das 11:00hs a
equipe seguiu para a Sede da Governadoria, em almoço oferecido para as autoridades, e para
a Prefeitura de Salvador. Realizamos a geração do material via FTP, e seguimos por volta das
17:30hs para a Base Aérea de Salvador para retornar á Brasília. Chegada em Brasília por volta
das 20:00hs.
Obs.: A equipe em sua chegada a Salvador, teve a sua disposição transporte oferecido pelo
Ministério das Cidades. Assim como realizou a viagem de ida e volta em avião da FAB, também
junto á equipe do Ministério.
Repórter: Luana Karen Gonçalves
Repórter Cin.: Danilo Ferreira de Sousa
Auxiliar Técnico: Warley Felipe de Andrade
1) Realizará a gravação de entrevista com Daniel Mundurucu que falará sobre propriedade
intelectual indígena.
2) Entrevistará Daniel Mundurucu. A reportagem será exibida nos programa Caminhos da
Reportagem.
3) A equipe: repórter Aline P Beckstein, repórter cinematográfico Eduardo Viné Boldt e auxiliar
de cinegrafista, Maurício A Marcelo.

0799/2015

0800/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

EDUARDO VINÉ
BOLDT

MAURICIO
0801/2015 AURELIO
MARCELO

Empregado

Relatório da Viajante:
Gravamos entrevista com o indígena Daniel Munduruku para o programa “Caminhos da
Reportagem”.
Daniel Munduruku é graduado em filosofia, história e psicologia. Tem mestrado em antropologia
social pela Universidade de São Paulo e doutor em educação pela Universidade de São Paulo.
Ele falou a propriedade intelectual indígena e o seu trabalho.

1) Gravou entrevista com Daniel Mundurucu para o programa Caminhos da Reportagem.
2) Entrevistou Daniel Mundurucu. Na entrevista ele falou sobre propriedade intelectual indígena
e o seu trabalho. Daniel pertence à etnia indígena mundurucu. É relações-públicas do Instituto
Indígena Brasileiro da Propriedade Intelectual.
3) Equipe: repórter - Aline P Beckstein, repórter cinematográfico - Eduardo Viné Boldt e auxiliar
de cinegrafia - Maurício A Marcelo.
Empregado

Empregado

Relatório do viajante:
A equipe do Caminhos da Reportagem foi até o município de Lorena para entrevistar o escritor
Daniel Munduruku. Chegamos na emissora às 11:00, para preparar o equipamento para
viagem. Saímos da TV por volta das 11:45, chegamos na cidade de Lorena às 14:30 para a
entrevista marcada às 15:00. Entrevistamos o escritor e às 16:00 retornamos para SP, com
chegada na TV por volta das 19:30.
1) Realizou a gravação de entrevista com Daniel Mundurucu que falou sobre propriedade
intelectual indígena.
2) Entrevistou Daniel Mundurucu. Na entrevista ele falou sobre propriedade intelectual indígena
e o seu trabalho. Daniel pertence à etnia indígena mundurucu. É graduado em filosofia, história
e psicologia. Tem mestrado em antropologia social pela Universidade de São Paulo. É doutor
em educação pela Universidade de São Paulo. É relações-públicas do Instituto Indígena
Brasileiro da Propriedade Intelectual. É diretor-presidente do Instituto Uk'a - a casa dos saberes
ancestrais. É conselheiro-executivo do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Como escritor, se
destaca na área da literatura infantil. É membro da Academia de Letras de Lorena.
A reportagem foi exibida nos programa Caminhos da Reportagem.
3) A equipe formada pela repórter Aline P Beckstein, pelo repórter cinematográfico Eduardo
Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafia, Maurício A Marcelo.
Relatório do viajante:
A equipe do Caminhos da Reportagem foi até o município de Lorena para entrevistar o escritor
Daniel Munduruku. Chegamos na emissora às 11h, para preparar o equipamento para viagem.
Saimos da TV por volta das 11h45, chegamos na cidade de Lorena às 14h30 para a
entrevista marcada às 15h. Entrevistamos o escritor e às 16h retornamos para SP, com
chegada na TV por volta das 19h30 á Redação.
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AV nº

Viajante

RAUL MOURAO
0804/2015 DE ABREU
CHAGAS

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

Ordem de Serviço SECOM no 235
Relatório viagem visita da PR á cidade de XANXERÊ - SC. 27/04/2015.
Estrutura - Valle Vídeo.
25/04/2015
07:25hs - Embarque via aérea de Brasília com escala em Campinas SP.
11:55hs - Chegada a Chapecó SC.
13:30hs - Chegada ao local do evento para reunião de reconhecimento com o ESCAV na
cidade de XANXERÊ.
18:00hs - Retorno a Chapecó e entrada no hotel para pernoite.
26/04/2015
09:00hs - Saida do hotel.
10:15hs - Chegada a Xanxerê no local do evento para acompanhar a montagem do evento.
19:00hs - Retorno a Chapecó para reunião de coordenação no hotel do ESCAV.
23:00hs - Retorno a Xanxerê para acompanhar a aguardar a chegada da UM.

25/04/2015

28/04/2015

DINES

28/04/2015

04/05/2015

28/04/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/04/2015

1.452,26

354,00

95,00

1.901,26

DIAFI

24/04/2015

1.410,25

253,80

190,00

1.854,05

30/04/2015

SECEX

24/04/2015

-

481,65

190,00

671,65

26/04/2015

29/04/2015

DIGER

24/04/2015

713,13

599,25

285,00

1.597,38

26/04/2015

28/04/2015

DINES

24/04/2015

1.452,26

442,50

142,50

2.037,26

26/04/2015

28/04/2015

DINES

24/04/2015

1.452,26

442,50

142,50

2.037,26

27/04/2015
01/00hs - Chegada ao local do evento da UM de produção.
05:00hs - Início da montagem dos equipamentos.
07:40hs - Subida de sinal.
09:45hs - Fechamento de sinal e testes com sistema em Brasília.
10:20hs as 11:30hs - Evento ao vivo.
12:00hs as 13:05hs - Geração de material gravado.
13:10hs - Descida do sinal.
OBS: Viagem e evento transcorreram sem ocorrência.

ENEIDES
0805/2015 BATISTA SOARES
DE ARAUJO

Empregado

A Gerente de Educação Corporativa participou do II Fórum HBR Brasil Corporate Learning
2015, que propôs um novo formato de discussão, por meio de apresentações que abordaram o
que há de mais novo em conceitos de aprendizado corporativo e, como esta prática vem se
transformando em uma vantagem competitiva para as empresas que a incorporaram ao seu
DNA.
- A empresa Symnetics Consultoria e Educação arcou com as despesas da inscrição da
Gerente no Fórum.
- A viagem teve início no dia 28/04 (a noite), para que houvesse tempo hábil na participação no
Fórum, que teve início às 8h do dia 29/04/2015.
OBS: O retorno de São Paulo/SP (04/05/15) foi de responsabilidade da viajante, não gerando
ônus para a EBC.

Cronograma da Programação da Oficina do PPA 2016-2019.
A Conselheira utilizou os seguintes trechos:
SAÍDA - SÃO PAULO/GRU: 18:20Hr
CHEGADA: BRASÍLIA: 20:36Hr
RESERVA: WFVW7H
SAÍDA - BRASÍLIA:11:00Hr
CHEGADA - SÃO PAULO: 12:30Hr
RESERVA: MF99RM, conforme comprovação anexa.
A Conselheira Rita de Cassia Freire Rosa. Participou da oficina de elaboração do PPA 20162019 no dia 29 de abril de 2015, na ENAP, a partir das 08h30, conforme cronograma abaixo:

0807/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Horário
08:30 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:00
Conselheiro

Etapa
Apresentação da Metologia - SPI
Relato do Fórum Interconselhos - SPI
Discussão do PPA 2012-2015 e
Contextualização para o PPA 20162019 - SPI

10:00 – 10:15

Intervalo

10:15 – 12:00

Apresentação da Proposta de
Programa até o nível de objetivos Ministérios

12:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Almoço
Discussão sobre a proposta de
objetivos

15:00 – 16:00

Desenvolvimento dos atributos
(metas e iniciativas) de pelo menos
um objetivo

16:00 – 16:15
16:15 – 17:45

NIVALDO DE
0808/2015 CARVALHO
LEODIDO

Empregado

Intervalo
Desenvolvimento dos atributos
(metas e iniciativas) de pelo menos
- A pedido do Gerente de Engenharia e Operações de Rádio TV - DF, Arimatéia Araújo, o
Coordenador de Transportes levou o veículo Unidade Móvel-UM JGP 2832, que foi transferido
para uso na regional da EBC em São Luís/MA.
- O Coordenador também participou de reuniões que foram realizadas com o Superintende
Regional do Nordeste, Ebenezer Nascimento, em continuidade aos trabalhos realizados para
atendimento das necessidades daquela regional.
Ordem de Serviço SECOM no 235
RELATÓRIO VIAGEM XANXERÊ (SC) - 26/4/15 A 28/4/15

JOÃO PEDRO
0809/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
Carlos França, e pelo auxiliar Ricardo Aguiar, viajou para Chapecó, em Santa Catarina, para
cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade vizinha de Xanxerê. A
presidenta foi a Xanxerê no dia 27/4, quando fez sobrevoo sobre regiões atingidas por um
tornado, conversou com famílias e vítimas atingidas, e anunciou ações de apoio federal ao
estado e município na recuperação dos danos. A equipe viajou para Chapecó no dia 26/4, em
voo comercial. No dia 27/4, com carro locado pela empresa, equipe seguiu de Chapecó para
Xanxerê, produziu material para jornalismo no local e fez cobertura da agenda da presidenta
Dilma. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil. O carro locado foi
liberado ao final do dia 27/4. No dia 28/4, equipe retornou para Brasília em voo comercial.

Ordem de Serviço SECOM no 235
RELATÓRIO VIAGEM XANXERÊ (SC) - 26/4/15 A 28/4/15

CARLOS
EDUARDO
0810/2015
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
Carlos França, e pelo auxiliar Ricardo Aguiar, viajou para Chapecó, em Santa Catarina, para
cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade vizinha de Xanxerê. A
presidenta foi a Xanxerê no dia 27/4, quando fez sobrevoo sobre regiões atingidas por um
tornado, conversou com famílias e vítimas atingidas, e anunciou ações de apoio federal ao
estado e município na recuperação dos danos. A equipe viajou para Chapecó no dia 26/4, em
voo comercial. No dia 27/4, com carro locado pela empresa, equipe seguiu de Chapecó para
Xanxerê, produziu material para jornalismo no local e fez cobertura da agenda da presidenta
Dilma. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil. O carro locado foi
liberado ao final do dia 27/4. No dia 28/4, equipe retornou para Brasília em voo comercial.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/05/2015

06/05/2015

DINES

26/04/2015

28/04/2015

02/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/04/2015

498,77

401,85

190,00

1.090,62

DINES

24/04/2015

1.452,26

442,50

142,50

2.037,26

03/05/2015

DIJOR

25/04/2015

1.340,52

265,50

95,00

1.701,02

02/05/2015

03/05/2015

DIJOR

25/04/2015

1.494,52

265,50

95,00

1.855,02

02/05/2015

03/05/2015

DIJOR

25/04/2015

1.494,52

265,50

95,00

1.855,02

04/05 - 10:30 horas
Reunião com Fabiano Pereira - Gerente de Marketing do Comitê Olímpico Internacional para
apresentar o projeto das paraolimpíadas que a TV Brasil transmitirá com exclusividade em
canal aberto em 2016.
16:00 horas
Reunião com Mariana Bieler e Fabrício Gomes - Gerentes de Publicidade do Cliente Petrobrás,
para apresentação do plano de patrocínio do Campeonato Brasileiro Série C da TV Brasil.
Dia 05/05 - 11:00 horas - Reunião com Flávio Vaz - Gerente de Comunicação da Prefeitura do
Rio, para apresentação de proposta de mídia avulsa com o objetivo de prospectar as
campanhas do cliente para o ano de 2015 nas plataformas: TV, Rádio e WEB
Dia 05/05 - 16:00 horas - Reunião com Fábio Kerche e Ana Landin - Assessoria da presidência
do BNDES, para apresentação do projeto patrono da Rádio MEC FM ao cliente.
Dia 06/05 - 14 horas - Reunião com Carolina Carolina Acro - Gerente de Marketing e
Comunicação da Embratel para apresentar o projeto das paraolimpíadas que a TV Brasil
transmitirá com exclusividade em canal aberto em 2016

0811/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado
Relatório Viagem Rio de 04 a 06/05
Algumas reuniões foram alteradas em relação a previsão inicial conforme a necessidade do
cliente.
04/05 - Na parte da manhã, reunião realizada com o Sr. Fabiano Pereira, onde apresentamos o
projeto da cobertura do evento paralímpico.
Na parte da tarde, reunião com a Sra. Ana Landin para apresentação do projeto do patrono da
rádio Mec. O projeto foi aprovado e seu inicio previsto para a segunda quinzena de junho.
Dia 05/05- Na parte da manhã - Reunião com Flávio Vaz - Gerente de Comunicação da
Prefeitura do Rio,onde apresentamos a proposta de mídia avulsa com o objetivo de prospectar
as campanhas do cliente para o ano de 2015 nas plataformas: TV, Rádio e WEB
Na parte da tarde - Reunião com Fabrício Gomes - Gerentes de Publicidade da Petrobras
onde foi apresentado o plano de patrocínio do Campeonato Brasileiro Série C da TV Brasil. O
retorno foi positivo, sinalizando o inicio a partir da retomada do campeonato na ultima semana
de junho, após a Copa América.
Dia 06/05 - Na parte da Manhã - reunião com Sr. João M. Worcam da distribuidora Sinapse
Ordem de Serviço SECOM no 235

RICARDO
0812/2015 BARBOSA DE
AGUIAR

Empregado

A equipe da TV NBR, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico
Carlos França, e pelo auxiliar Ricardo Aguiar, viajou para Chapecó, em Santa Catarina, para
cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade vizinha de Xanxerê. A
presidenta foi a Xanxerê no dia 27/4, quando fez sobrevoo sobre regiões atingidas por um
tornado, conversou com famílias e vítimas atingidas, e anunciou ações de apoio federal ao
estado e município na recuperação dos danos. A equipe viajou para Chapecó no dia 26/4, em
voo comercial. No dia 27/4, com carro locado pela empresa, equipe seguiu de Chapecó para
Xanxerê, produziu material para jornalismo no local e fez cobertura da agenda da presidenta
Dilma. Foram produzidas reportagens para TV NBR, para Voz do Brasil. O carro locado foi
liberado ao final do dia 27/4. No dia 28/4, equipe retornou para Brasília em voo comercial.

A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para Imperatriz, no interior do estado, para cobrir
partida entre os clubes Sampaio Corrêa e Imperatriz no Estádio Frei Epifânio dia 02/maio.
A equipe aproveitou a oportunidade de ida à Imperatriz para também realizar matéria de cunho
turístico e cultural sobre o município, além de produzir imagens de arquivo, pois não possuíam
em acervo qualquer imagem da cidade, que é a segunda maior do Maranhão.
Relatório da viagem
Dia 02/05/2015 - Sábado

0813/2015

DIEGO PAES DE
VASCONCELOS

Empregado

Madrugada - viagem de avião para Imperatriz;
Manhã - captação de imagens e sonoras da matéria sobre garoto que participou de Feira de
Ciências no EUA;
Tarde/Noite- captação de imagens e sonoras da final do campeonato maranhense de futebol
(Estádio Frei Epifânio);

Dia 03/05/2015 - Domingo
Manhã - captação de sonoras e passagem sobre garoto que participou de Feira de Ciências no
EUA;
Tarde/Noite - Viagem de volta para São Luís.

A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para Imperatriz, no interior do estado, para cobrir
partida entre os clubes Sampaio Corrêa e Imperatriz no Estádio Frei Epifânio dia 02/maio.
A equipe aproveitou a oportunidade de ida à Imperatriz para também realizar matéria de cunho
turístico e cultural sobre o município, além de produzir imagens de arquivo, pois não possuíam
em acervo qualquer imagem da cidade, que é a segunda maior do Maranhão.
Relatório da viagem

ALBERT EINSTEIN
0814/2015 LOPES DE
ALBUQUERQUE

Empregado

Dia 02/05/2015 - Sábado
Madrugada - viagem de avião para Imperatriz;
Manhã - captação de imagens e sonoras da matéria sobre garoto que participou de Feira de
Ciências no EUA;
Tarde/Noite captação de imagens e sonoras da final do campeonato maranhense de futebol
(Estádio Frei Epifânio);
Dia 03/05/2015 - Domingo
Manhã - captação de sonoras e passagem sobre garoto que participou de Feira de Ciências no
EUA;
Tarde/Noite - Viagem de volta para São Luís.

A equipe da TV Brasil do Maranhão viajou para Imperatriz, no interior do estado, para cobrir
partida entre os clubes Sampaio Corrêa e Imperatriz no Estádio Frei Epifânio dia 02/maio.
A equipe aproveitou a oportunidade de ida à Imperatriz para também realizar matéria de cunho
turístico e cultural sobre o município, além de produzir imagens de arquivo, pois não possuíam
em acervo qualquer imagem da cidade, que é a segunda maior do Maranhão.
Relatório da viagem

LUIS FERNANDO
0815/2015
GOMES SANTOS

Empregado

Dia 02/05/2015 - Sábado
Madrugada - viagem de avião para Imperatriz;
Manhã - captação de imagens e sonoras da matéria sobre garoto que participou de Feira de
Ciências no EUA;
Tarde/Noite captação de imagens e sonoras da final do campeonato maranhense de futebol
(Estádio Frei Epifânio);
Dia 03/05/2015 - Domingo
Manhã - captação de sonoras e passagem sobre garoto que participou de Feira de Ciências no
EUA;
Tarde/Noite - Viagem de volta para São Luís.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/04/2015

30/04/2015

DIJOR

27/04/2015

-

88,50

-

88,50

30/04/2015

30/04/2015

DIJOR

27/04/2015

-

88,50

-

88,50

05/05/2015

06/05/2015

DIJOR

27/04/2015

202,03

267,90

95,00

564,93

10/05/2015

12/05/2015

DICOP

28/04/2015

1.683,88

802,75

-

05/05/2015

06/05/2015

DIGEL

28/04/2015

376,57

336,30

190,00

902,87

04/05/2015

07/05/2015

SECEX

28/04/2015

1.338,28

743,40

190,00

2.271,68

06/05/2015

07/05/2015

DIGER

28/04/2015

1.391,33

401,85

190,00

1.983,18

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística sobre a soltura de mosquitos transgênicos na região de
Piracicaba para combater o avanço da dengue.
2) Entrevistou os responsáveis e gravou a soltura de mosquitos transgênicos na região de
Piracicaba para combater o avanço da dengue. O Estado de São Paulo se configura como um
dos mais afetados pela doença e o uso de mosquitos alterados geneticamente é uma das
formas pensadas para tentar erradicar a dengue. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

0817/2015

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

3) A equipe formada pela repórter Priscila E Kerche, pelo repórter cinematográfico Milene M
Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, Edgar B Monteiro.
Relatório do viajante:
Chegamos na TV as 6h00.Houve atraso de uma hora na saida, pois o almoxarifado não havia
sido informado que deveria entrar mais cedo para liberar os equipamentos para a equipe.
Checamos os equipamentos, carregamos o carro e saímos em viagem. Chegamos em
Piracicaba as 9h30.
Ali fizemos imagens dos mosquitos trangenicos e gravamos entrevistas com o pesquisador e
com o secretario de saúde.
Também fizemos imagens da van que solta os mosquitos pela cidade, povo fala e passagem
com o repórter.
O repórter gravou um audio-tape para entrar no RSP e enviou por whatsapp para o editor na
redação.
Depois disso viajamos para a cidade de Campinas onde gravamos sonora com um professor
que e contra a soltura dos mosquitos.
Voltamos para a TV. Chegamos as 14h00, devolvemos os equipamentos e encerramos o
expediente.

1) Realizou a cobertura jornalística sobre a soltura de mosquitos transgênicos na região de
Piracicaba para combater o avanço da dengue.
2) Entrevistou os responsáveis e gravou a soltura de mosquitos transgênicos na região de
Piracicaba para combater o avanço da dengue. As reportagens foram exibidas nos telejornais
Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: o repórter Gustavo Minari (PJ),o repórter cinematográfico Milene M Nunes e o
auxiliar de cinegrafia, Edgar B Monteiro.

0818/2015

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos em viagem, chegamos em Piracicaba às 09:30. Ali fizemos imagens dos mosquitos
transgênicos e gravamos entrevistas com o pesquisador e com o secretario de saúde. Também
fizemos imagens da van que solta os mosquitos pela cidade, povo fala e passagem com o
repórter. O repórter gravou um áudio-tape para entrar no RSP e enviou para o editor na
redação. Depois disso viajamos para a cidade de Campinas onde gravamos sonora com um
professor que é contra a soltura dos mosquitos. Voltamos para a TV.

1 - O ator Antonio Carlos de Souza Pereira participou, como convidado, do Programa Espaço
Público no dia 06/05/2015.

ANTONIO
0819/2015 CARLOS DE
SOUZA PEREIRA

Convidado

O ator Tonico Pereira encontrava-se em Brasília para as filmagens do filme “Licença Prêmio”
e foi liberado pela Rede Globo para participar do Programa Espaço Público, por está razão a
EBC custeou a hospedagem e a passagem aérea de retorno ao Rio de Janeiro, dia
06/05/2015.
Relatório de viagem:
O ator compareceu ao estúdios da EBC para a gravação do programa no dia 06/05 e
conversou com os apresentadores Florestan Junior e Paulo Leite sobre suas experiências no
palco. Retornou ao Rio de Janeiro nesse dia, 06/05.
O diretor, a pedido do Diretor Geral, foi para a EBC do Rio de Janeiro pois a Rádio MEC FM fez
um concerto celebrando seu aniversário de 32 anos e a sua nova frequência no dial. O evento
aconteceu no Auditório Guiomar Novaes, espaço da Sala Cecília Meirelles, na Lapa.
O diretor precisou ficar no Rio de Janeiro mais um dia (até o dia 12/05) para cumprir mais um
compromisso que surgiu com a ANCINE.

ASDRÚBAL
0820/2015
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Sua agenda ficou da seguinte forma:
Dia 10/05: Concerto da MEC FM para celebrar seus 32 anos
Dia 11/05: Reunião com a ANCINE às 14h.
Dia 12/05: Reunião com a Gerência Executiva de Rádios
Reunião com o Gerente de Documentação e Pesquisa
Despacho com as Gerências de Licenciamento Nacional e Internacional

2.486,63

A empregada participou do III - Fórum Internacional ABA Rio de Branding.
O Fórum foi diretamente ligado às atividades da Gerência Executiva de Comunicação e
Marketing, uma vez que a gerência é responsável pela marca e imagem da EBC e seus
veículos.

ANA CAROLINA
0821/2015 DA SILVA
MACHADO

Empregado

MARIANA
0822/2015 MARTINS DE
CARVALHO

Empregado

Realizou a oficina "Formação e Efetividade dos Conselhos" durante a programação da 3ª
Semana Pernambucana de Comunicação Pública. A atividade foi realizada no núcleo de rádio e
TV universitária da Universidade Federal de Pernambuco

O empregado foi a sede da EBC em Brasilia de acordo com a solicitação do Diretor Clóvis
Curado e participou das seguintes reuniões sobre assuntos relacionados a Regional Sudeste
Rio de Janeiro.

06/05/2015
9h a 12h - Reunião com a Gerente Executiva de Gestão d Pessoas - Assuntos de pessoal
(cadastro, pagamento, benefícios, prorrogação de jornada, hora extra, sobre-aviso,
capacitação, folha de frequência; demissões, devolução de RJU, vale-transporte, etc)
14h a 18h - Reunião com a equipe da Gerência Executiva de Administração e Logística - Tratar
sobre contratações da Regional.

0823/2015

IGOR MELO DO
NASCIMENTO

Empregado

07/05/2015
9h a 12h - Reunião com a Gerências de Material e Patrimônio (comissão de sindicância,
inventário);
14h a 18h - Reunião com a Gerência de Administração e Logística (funcionamento do serviço
de transporte, atualização do controle do Plano de Ação da Regional).

OBS.: O bilhete da AVIANCA referente ao trecho BSB/RIO do dia 07/maio/15, foi cancelado
pelo viajante, pois o mesmo permaneceu em Brasilia por motivos particulares, retornando ao
Rio por conta própria.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/05/2015

07/05/2015

DIGER

11/05/2015

13/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/04/2015

1.702,69

401,85

190,00

2.294,54

DICOP

28/04/2015

703,57

401,85

190,00

1.295,42

05/05/2015

DIGER

28/04/2015

696,77

133,95

190,00

1.020,72

05/05/2015

06/05/2015

DIJOR

29/04/2015

1.027,66

267,90

190,00

1.485,56

18/05/2015

20/05/2015

DIGER

29/04/2015

839,33

592,20

95,00

1.526,53

O empregado foi a sede da EBC em Brasilia atendendo pedido do Diretor Clóvis Curado e
participou das seguintes reuniões sobre assuntos relacionados a Regional Rio de Janeiro.
1. Dia 6 de maio (quarta-feira)
0900 - 1200 hs - Reunião com a Gerente-Executiva de Recursos Humanos e equipe para
tratar de assuntos ligados a área de pessoal, com destaque para os benefícios previstos no
acordo coletivo de trabalho e estabelecimento de procedimentos operacionais de rotinas da
área.
1300 - 1800 hs - Reunião com o Gerente-Executivo de Administração e Logística com foco
nos processos de contratação e aquisição em trâmite.

0824/2015

RONI BAKSYS
PINTO

Empregado

2. Dia 7 de maio (quinta-feira)
0900 - 1200 hs - Reunião com o Gerente-Executivo de Administração e Logística para tratar
das atividades do Plano de Ação Rio de Janeiro.
1400 - 1600 hs - Reunião com a Gerente-Executiva de Recursos Humanos e equipe com foco
nos problemas que envolvem pessoal da Regional do Rio de Janeiro.
1600 - 1800 hs - Tratativas com a Procuradoria Jurídica e Gabinete do Diretor de
Administração, Finanças e Pessoal.
No final do dia retornou ao Rio de Janeiro.

0825/2015 ALBERTO ADLER

EMANUEL JOSE
0826/2015 DE OLIVEIRA
ZUCARINI

FLORESTAN
0827/2015 FERNANDES
JÚNIOR

O Gerente de Pesquisas Alberto Adler apresentou nos dias 12 e 13/05, de 8h30 às 13h e de
14h às 19h, a audiência das rádios aos gerentes e coordenadores do Rio de Janeiro e debateu
com a direção sobre a programação, bem como foi feito um planejamento estratégico dessas
rádios.
Empregado

Empregado

Com o voo marcado para as 8:45 horas cheguei às dependências da EBC no Rio de Janeiro
por volta das 11 horas.
Ainda pela manhã foi realizada uma reunião preliminar com o Sr. Orlando Guilhon, Assessor da
Presidência da EBC, para acertar alguns detalhes antes da reunião com a UFRJ marcada para
as 14:30 horas.
Na reunião com a UFRJ foram feitos esclarecimentos sobre a elaboração do projeto técnico de
instalação da estação de FM, cujo canal foi consignado à EBC e que será operado pela
Universidade. Foram, ainda, esclarecidas algumas dúvidas levantadas pela UFRJ sobre a
cobertura e características de operação da estação, bem como definidos alguns parâmetros
05/05/2015
para finalização do projeto.
Assumimos o compromisso de dar entrada com o projeto no Ministério das Comunicações
ainda no mês de maio.
Após a reunião com a UFRJ foram realizadas reuniões com membros da SUSUP para
discutirmos outros assuntos de interesse da superintendência.
O retorno ocorreu no voo marcado para as 20:37 horas.

1- Apresentou o programa Espaço Público ao vivo juntamente com o jornalista Paulo Moreira
Leite;
2- Entrevistou o ator Tonico Pereira. Retornou para São Paulo, no dia 6 de maio de 2015,
devido ao horário de término do programa.
3- Viajante: o jornalista Florestan Fernandes Júnior.
Empregado

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
Viajei para Brasília no dia 05/05/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público.
Entrevistei o o ator Tonico Pereira. Dono de interpretações como Harpagão, em Molière, e o
Bobo Feste, em Shakespeare, Tonico fala de suas experiências no palco, nas telas do cinema
e programas de TV.
Dia 18/05 – Chegada em Belo Horizonte às 10h30 e à estação da EBC na Serra do Curral às
13h. Primeiramente, verifiquei que o sinal estava no ar e que o estabilizador da estação estava
alarmado e com fases em modo by-pass. Foram realizados testes e medição de sinal
principalmente na recepção de satélite e foi constatada boa qualidade no sinal. O trabalhou do
dia encerrou-se por volta das 17h.

WENDER
0828/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Dia 19/05 – Chegada à estação da EBC às 9h. Estando o estabilizador em by-pass, realizei
diversas medidas de fase-neutro, fase-fase e corrente nas entradas e saídas do estabilizador
com carga e sem carga. Foram feitas diversas tentativas para colocar o estabilizador em modo
normal de operação, mas não houve sucesso na operação. Após contato com o fabricante, foi
estabelecido um procedimento para recuperação do estabilizador, entretanto, nos testes
realizados depois da execução deste procedimento constatou-se que o estabilizador estava
danificado de forma que era impossível sua recuperação no local. Assim, procedi a retirada do
estabilizador do circuito que alimenta o transmissor. Após todo o serviço realizado, constatei
que durante os testes no estabilizador ocorreu um problema que acarretou falha na refrigeração
do TX, realizei diversos testes, mas não pude identificar qual o problema ocorrido. O trabalho do
dia encerrou-se por volta das 23h.
Dia 20/05 – Chegada à estação da EBC às 8h. Continuei a pesquisa para identificar o problema
ocorrido no TX, e após contato com o fabricante do mesmo, detectei que o problema havia sido
a queima de 02 (duas) fontes de 24V do sistema de refrigeração do TX. Possivelmente, a
queima das fontes ocorreu durante o procedimento de testes do estabilizador, durante os quais
a potencia do TX foi desligada mas seu sistema de controle permaneceu ligado à rede elétrica.
Diante disso, o TX de Belo Horizonte não pôde ser ativado e o sinal da estação foi mantido fora
do ar. Por não haver mais ações a serem tomadas na estação, o vôo de retorno para Brasília
foi antecipado para às 12h50 e cheguei em Brasília por volta das 15h.
Observação: Devido aos problemas ocorridos no trabalho em Belo Horizonte/MG, a ida para
Juiz de Fora/MG foi cancelada.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/05/2015

14/05/2015

DIJOR

10/05/2015

14/05/2015

05/05/2015

14/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/04/2015

2.273,78

595,90

190,00

3.059,68

DIJOR

29/04/2015

2.273,78

595,90

190,00

3.059,68

DIJOR

29/04/2015

3.604,91

1.716,90

285,00

5.606,81

O Caminhos da Reportagem realizou as gravações da segunda parte do programa cujo tema é
Empreendedorismo;
A EBC, no Rio de Janeiro, não dispõe de auxiliar cinematográfico em seu quadro de
empregados e foi preciso deslocar o profissional de São Paulo para realização dos trabalhos.
Relatório de viagem
10/05/2015
► Equipe partiu para Recife/PE;
- Equipe gravou passagem para o programa em Recife.
► De Recife para Santa Cruz do Capibaribe/PE.

0830/2015

FLÁVIA FARIA
GROSSI DIAS

Empregado

11/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Santa Cruz do Capibaribe/PE
- Imagens de Caatinga;
- Sonoras com personagens;
- Gravações de imagens da cidade / da Feira da Sulanca (Moda Center);
- Sonoras com vendedores e compradores da Feira da Sulanca.
► Equipe retornou para Recife/PE
Gravações para o programa empreendedorismo em Recife/PE.
- Sonora com Guilherme Calheiros (Diretor de Inovação do Porto Digital).
12/05/2015
► Equipe parte para Brasília/DF
Gravação para o programa empreendedorismo em Brasília/DF.
- Sonora com Ênio Pinto (Gerente Nacional de Atendimento Individual).
13/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Brasília/DF.
- Gravação com a Cooperativa Sonho de Liberdade e seus representantes;
- Gravação com Boutique Móvel Mulher Bem Vestida e sua dona (Lili Brasil).
► Equipe parte para Florianópolis.
14/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Florianópolis/SC.
- Gravação de Passagem na Ponte Hercílio Luz.
- Gravação com a Neoprospecta e um de seus sócios (Felipe Valter de Oliveira);
- Gravação de Passagem no Sapiens Parque.
- Gravação com Representante do Sapiens Parque (Carolina Menegazzo).
O Caminhos da Reportagem realizou as gravações da segunda parte do programa cujo tema é
Empreendedorismo;
A EBC, no Rio de Janeiro, não dispõe de auxiliar cinematográfico em seu quadro de
empregados e foi preciso deslocar o profissional de São Paulo para realização dos trabalhos.
Relatório de viagem
10/05/2015
► Equipe partiu para Recife/PE;
- Equipe gravou passagem para o programa em Recife.
► De Recife para Santa Cruz do Capibaribe/PE.

0831/2015

EUSEBIO GOMES
DE LIMA

Empregado

11/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Santa Cruz do Capibaribe/PE
- Imagens de Caatinga;
- Sonoras com personagens;
- Gravações de imagens da cidade / da Feira da Sulanca (Moda Center);
- Sonoras com vendedores e compradores da Feira da Sulanca.
► Equipe retornou para Recife/PE
Gravações para o programa empreendedorismo em Recife/PE.
- Sonora com Guilherme Calheiros (Diretor de Inovação do Porto Digital).
12/05/2015
► Equipe parte para Brasília/DF
Gravação para o programa empreendedorismo em Brasília/DF.
- Sonora com Ênio Pinto (Gerente Nacional de Atendimento Individual).
13/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Brasília/DF.
- Gravação com a Cooperativa Sonho de Liberdade e seus representantes;
- Gravação com Boutique Móvel Mulher Bem Vestida e sua dona (Lili Brasil).
► Equipe parte para Florianópolis.

0832/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

14/05/2015
Gravações para o programa empreendedorismo em Florianópolis/SC.
- Gravação de Passagem na Ponte Hercílio Luz.
- Gravação com a Neoprospecta e um de seus sócios (Felipe Valter de Oliveira);
- Gravação de Passagem no Sapiens Parque.
- Gravação com Representante do Sapiens Parque (Carolina Menegazzo).
1 - O Caminhos da Reportagem realizou as gravações da segunda parte do programa cujo
tema é Empreendedorismo.
2- A equipe produziu matéria a respeito do cenário brasileiro de expansão do
empreendedorismo e gravou as sonoras, imagens, passagens e entrevistas.
3 – A equipe é composta pelos empregados:- Flávia Faria Grossi Dias (repórter)- Eusébio
Gomes de Lima (repórter cinematográfico)- Caio Manlio Teixeira Araújo do Carmo (auxiliar
cinematográfico)
05/05/15 – Embarque: Cheguei no Rio às 10:50 e fui direto para a TV. Reuni-me com o
restante da equipe e, após breve elucidação do cronograma das pautas, seguimos às 13:00
para a PUC, onde fizemos sonora com o José Roberto Aranha, diretor da incubadora Gênesis
PUC-RJ. Gravamos a abertura do programa e retornamos às 18:30.
06/05/15 – Flor da Laranjeira e Beauty Full: Encontrei a equipe na TV e fomos para a primeira
marcação, às 09:30, na residência da criadora do projeto Flor da Laranjeira, em Vila Isabel.
Registramos imagens do preparo dos doces, gravamos com a mãe da empreendedora e a
acompanhamos até o ponto de vendas. No caminho, fizemos povo-fala com clientes.
Gravamos uma passagem e paramos para almoçar.Depois seguimos para a segunda
marcação no Cachambi, às 15:00. Entrevistamos os idealizadores do projeto Beauty Full e
encerramos as atividades às 18:30.
07/05/15 – Manicure no Alemão e Rio Criativo :Reuni-me com a equipe às 08:30 na TV,
buscamos as funcionárias do Sebrae na sede da instituição e fomos juntos para a primeira
marcação no Alemão. Entrevistamos a manicure responsável pelo salão improvisado, fizemos
imagens dela atendendo uma cliente, gravamos passagem e retornamos à sede do Sebrae,
onde entrevistamos uma das funcionárias. Ela explicou os benefícios da formalização do
negócio para o empreendedor. Almoçamos e seguimos para a segunda marcação, às 14:30,
no Rio Criativo. Lá, conversamos com os diretores da incubadora pública e com
empreendedores experientes e iniciantes, além de imagens do complexo. Fizemos a passagem
e encerramos às 19:30.
08/05/15 – Hareburguer e Apoio – Brasília :Encontrei o Eusébio e a Flávia na TV às 11:00. A
marcação era bem próxima, assim que rapidamente chegamos ao local. Gravamos com o
fundador do Hareburguer, um restaurante fast-food vegetariano. Filmamos o preparo do
hambúrguer, gravamos a passagem e paramos para o almoço.Às 16:30, eu e Eusébio
apoiamos a produção de um programa de Brasília sobre homofobia. Entrevistamos o ator
Paulo Betti no Centro Cultural Correios e retornamos a TV às 18:30. No dia seguinte, folgamos.
10/05/15 – Viagem a Recife:Pegamos o equipamento na TV às 05:30 e embarcamos às 07:30.
Chegamos no Recife às 10:30 e fomos direto para a praia de Boa Viagem, onde gravamos um
trecho da passagem. Fizemos imagens também do marco-zero, do Recife antigo e do porto
digital. Almoçamos e trocamos de carro por conta de um contratempo, o que retardou um
pouco a viagem para Santa Cruz do Capibaribe. No trajeto, paramos para filmar a vegetação
do agreste pernambucano. Chegamos no nosso destino às 18:00.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/05/2015

15/05/2015

DICOP

28/04/2015

30/04/2015

26/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/04/2015

388,57

669,75

190,00

1.248,32

SECEX

30/04/2015

867,97

430,95

190,00

1.488,92

30/05/2015

DIGER

30/04/2015

1.113,03

560,50

190,00

1.863,53

26/05/2015

30/05/2015

DIGER

30/04/2015

1.113,03

560,50

190,00

1.863,53

26/05/2015

30/05/2015

DIGER

30/04/2015

1.113,03

669,75

190,00

1.972,78

26/05/2015

30/05/2015

DIGER

30/04/2015

1.113,03

560,50

190,00

1.863,53

Entre os dias 11 a 15 de maio de 2015, estive pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
para apresentar relatórios de audiência e performance na web às equipes de Gestão, Produção
e Programação das rádios MEC e Nacional no Rio de Janeiro e reuniões com a equipe
DICOP/WEB no Rio de Janeiro) e com gestor da DIPRO WEB.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Embarquei para o Rio de Janeiro no dia 11 de maio.
Participei do encontro de audiência das Rádios do Rio de Janeiro nos dias 12 e 13 de maio,
onde tomei conhecimento das informações de audiência das emissoras via Ibope e informei
sobre a audiência das Rádios Nacional, MEC AM e MEC FM na Web para os gestores e para
as equipes, em três encontros; e conversei com os gestores e integrantes das equipes sobre
possibilidades de atuação em conjunto entre as rádios do Rio de Janeiro e a Web.

0833/2015

LÍDIA GURGEL
NEVES HORA

Ainda no dia 12, participei de reunião com o diretor de Conteúdo e Programação Asdrúbal
Figueiró, a diretora substituta da DIPRO Carolina Ribeiro e o gerente executivo de Produção
Web Lauro Mesquita, sobre as atribuições das respectivas áreas de Web a partir da criação da
Superintendência de Agências e Web.
Empregado
Participei de 3 reuniões com o Esporte, nos dias 13, 14 e 15, sobre Mundial Sub-20, sobre
ações conjuntas da Gerência de Esporte e sobre Copa América, respectivamente.
Fiz reunião com a Gerência Executiva de Rádio e seus gestores no Rio de Janeiro sobre
Festival de Música, criação da Central do Ouvinte (CAO) Rio, ações conjuntas entre Web e
Rádio e banco de pautas, no dia 14 à tarde.
Fiz reunião com a Gerência Executiva de Produção Web (DIPRO) sobre FISL, Enem e demais
planejamentos e feedbacks entre as áreas.
Fiz reunião com a Gerência Executiva de Jornalismo e os integrantes da equipe que trabalham
com Web e mídias sociais, para propor ações em conjunto e soluções para o dia a dia de
trabalho (nos dias 13 e 14).
Fiz reunião com a minha equipe no Rio de Janeiro sobre as necessidades da área e sobre as
atribuições mediante a criação da nova Superintendência; procurei a Superintendência Regional
do Rio de Janeiro, suas gerências e coordenações para encaminhar soluções de
equipamentos, patrimônio e necessidades correlatas.
A Secretária Executiva, Regina Silverio, participará da 4ª Reunião Extraordinária da Diretoria
Executiva - DIREX, que acontecerá na Regional Nordeste em São Luís/MA.

REGINA MARIA
0834/2015
SILVERIO

Empregado

28/04 - Embarque Brasília/São Luís (Companhia Aerea Gol G3 1328 - horário previsto de
embarque às 23:41);
29/04 - Reunião da DIREX
30/04 - Brasília/São Luís (Companhia Aerea TAM JJ 4691- horário previsto de embarque às
02:43 da manhã)

A Secretária-Executiva, cumpriu a agenda especificada acima. Os comprovantes de embarque
encontram-se anexados a esta PCV.
Participou do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos (Turma 03), previsto no Plano Anual
de Capacitação por Competências - PACC/EB/2015-2016, em Brasília/DF, conforme
cronograma abaixo:

0835/2015

ALICE MARIA
BARROS PEREIRA

Empregado

Turma 3: 27, 28 e 29/05/2015.
Carga horária: 24h.
Nº de vagas: 30.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados (as) que atuem ou atuarão, diretamente, na gestão ou fiscalização
de contratos.
Instrutor: Henrique Savonitti Miranda.
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h30).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 29/05/15 e o desembarque na madrugada do dia
30/05/2015.

Participou do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos (Turma 03), previsto no Plano Anual
de Capacitação por Competências - PACC/EB/2015-2016, em Brasília/DF, conforme
cronograma abaixo:

0836/2015

NATALIA
FERREIRA NEVES

Empregado

Turma 3: 27, 28 e 29/05/2015.
Carga horária: 24h.
Nº de vagas: 30.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados (as) que atuem ou atuarão, diretamente, na gestão ou fiscalização
de contratos.
Instrutor: Henrique Savonitti Miranda.
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h30).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 29/05/15 e o desembarque na madrugada do dia
30/05/2015.

Participou do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos (Turma 03), previsto no Plano Anual
de Capacitação por Competências - PACC/EB/2015-2016, em Brasília/DF, conforme
cronograma abaixo:

CARLOS
0837/2015 ALBERTO DA
ROCHA PEREIRA

Empregado

Turma 3: 27, 28 e 29/05/2015.
Carga horária: 24h.
Nº de vagas: 30.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados (as) que atuem ou atuarão, diretamente, na gestão ou fiscalização
de contratos.
Instrutor: Henrique Savonitti Miranda.
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h30).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 29/05/15 e o desembarque na madrugada do dia
30/05/2015.

Participou do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos (Turma 03), previsto no Plano Anual
de Capacitação por Competências - PACC/EB/2015-2016, em Brasília/DF, conforme
cronograma abaixo:

0838/2015

EDGAR MENDES
MERIZIO

Empregado

Turma 3: 27, 28 e 29/05/2015.
Carga horária: 24h.
Nº de vagas: 30.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados (as) que atuem ou atuarão, diretamente, na gestão ou fiscalização
de contratos.
Instrutor: Henrique Savonitti Miranda.
Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h30).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 29/05/15 e o desembarque na madrugada do dia
30/05/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/05/2015

06/05/2015

SECEX

05/05/2015

06/05/2015

07/05/2015

08/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/04/2015

610,57

267,90

190,00

1.068,47

SECEX

30/04/2015

610,57

267,90

190,00

1.068,47

11/05/2015

DIPRE

04/05/2015

-

634,50

190,00

824,50

08/05/2015

DIGER

04/05/2015

133,95

190,00

2.836,12

1- Participou do III Fórum Internacional ABA de Branding realizado no dia 06 de maio no
Espaço Furnas Cultural – Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, RJ, conforme abaixo:
Saída: Brasília/Rio de Janeiro
Data:05/05/2015
Embarque: 19:04
Desembarque:21:00
Bilhete: 5F6HHG
Companhia: AVIANCA
Saída: Rio de Janeiro/Brasília
Data: 06/05/2015
Embarque: 20:21
Desembarque:22:05
Bilhete:EEN56J
Companhia:GOL

CLEIDE CILENE
0839/2015 TAVARES
RODRIGUES

Programação:
Empregado

09h00 / 09h10 – Abertura
. Sérgio Azevedo, Presidente da ABA RIO.
. Marcelo Boschi, Professor da ESPM e Presidente do Comitê de Branding da ABA RIO
09h10 / 09h50 – Debate sobre o Branding, atualidades e tendências
. Marcelo Boschi, Professor da ESPM e Presidente do Comitê de Branding da ABA RIO.
. Alessandra Carreiro, Consultora da Área de Planejamento de Comunicação da Petrobras e
VP do Comitê de Branding da ABA RIO
. Denise Barros, Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Unigranrio.
09h50 / 10h55 – Rio 450 anos
. Adriana Souza, Gerente de Comunicação e Engajamento do Projeto “Rio 450 Anos”.
. Ricardo Leite, Fundador e Sócio Diretor da CRAMA DESIGN ESTRATÉGICO.
10h55 / 11h20 – Coffe break
11h20 / 12h55 – Painel Internacional
Neurociência e Marcas: A ponte para a Mente Inconsciente do Consumidor.
. Billy Nascimento, Sócio Diretor da Forebrain.
. Dra. Michelle Niedziela, Scientific Director at HCD Research – empresa dos EUA que utiliza
Neurociência como método de pesquisa de insights de consumo.
Moderadora da manhã: Denise Barros, Professora do Programa de Pós-Graduação em
Administração da Unigranrio.
12h55 / 13h00 – Sorteio
1- Participou do III Fórum Internacional ABA de Branding no dia 06 de maio no Espaço Furnas
Cultural –
Rua Real Grandeza, 219 – Botafogo, RJ, conforme abaixo:
Saída: Brasília/Rio de Janeiro
Data:05/05/2015
Embarque: 19:04
Desembarque:21:00
Bilhete: 5F6HHG
Companhia: AVIANCA
Saída: Rio de Janeiro/Brasília
Data: 06/05/2015
Embarque: 20:21
Desembarque:22:05
Bilhete:EEN56J
Companhia:GOL

ALICE
0840/2015 APARECIDA DOS
SANTOS BASSO

Programação:
Empregado
Objetivo
Após 10 edições nacionais, A ABA realizará pela terceira vez, a versão INTERNACIONAL deste
importante evento, cujo objetivo é debater e apresentar as melhores estratégias, táticas,
técnicas e ferramentas de Branding com experientes profissionais do mercado sob a ótica de
gestores de marcas. Serão apresentados diversos cases de sucesso de empresas globais,
nacionais e regionais, analisando as diversas etapas de construção e fortalecimento das
marcas.
Público-Alvo
Evento direcionado para os profissionais que trabalham nas áreas de branding e gestão de
marcas, marketing, vendas, gestão de produtos e comunicação das empresas anunciantes,
veículos, agências e fornecedores especializados e também outros profissionais ou estudantes
interessados no tema.

0841/2015

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Empregado

Programa
09h00 / 09h10 – Abertura
. Sérgio Azevedo, Presidente da ABA RIO.
. Marcelo Boschi, Professor da ESPM e Presidente do Comitê de Branding da ABA RIO
Dia 08/05/2015 as 8h30 A ouvidora reunirá com a Presidente do Conselho Curador, Ana Fleck.
Pauta: Centro de Pesquisa-EBC
15hs A Ouvidora reunirá com apresentador do programa Ver TV, senhor Laurindo Leal Filho,
para tratar de assuntos do Centro de Pesquisa.
16h30 A Ouvidora reunirá com a Representante dos Empregados no Conselho Curador,
Eliane Gonçalves.
Pauta: Centro de Pesquisa- EBC
Nos dias 09 e 10 de maio todas as despesas ficarão na responsabilidade da Ouvidora, Joseti.,
Dia 11/05/2015 a Ouvidora reunirá com segundo grupo de Doutores da EBC para definição nas
participações no Cento de Pesquisa da EBC
IDA: 07/05/2015(noite). A ida será na noite anterior,
para que a Ouvidora possa chegar ao compromisso
VOLTA: 11/05/2015
A viagem foi solicitada fora do prazo, previsto na Norma de Viagem nº 201, devido a ouvidoria
receber a confirmação dos participantes apenas hoje, dia 04/05/2015.
Relatórios:
O encontro com a Presidente do Conselho Curador, Ana Fleck foi muito proveitoso, tratamos
com profundidade o objetivo do Centro de Pesquisa e todo
projeto.
A reunião com apresentador do programa Ver TV, senhor Laurindo Leal Filho, foi bem objetiva
tratamos de assuntos do Centro de Pesquisa e a intermediação
das Diretorias junto a Ouvidoria.
O segundo encontro com os colaboradores do Centro de Pesquisa, lotados em São Paulo, foi
dinâmico com
com a participação de todos para continuidade do projeto.
OBS: O atraso na emissão da PCV nº 0841/2015 em nome da Ouvidora Joseti Marques. Foi
por eu está com problemas de acesso no Jetro. Hoje (19/05/2015) o problema foi solucionado
pela informatica.

JOSE ANTONIO
0842/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

dia 08/05
Saída de São Paulo: 07:25h
Chegada no Rio de Janeiro: 08:25h
Saída do Rio de Janeiro: 19:00h
Chegada em São Paulo: 20:00h
Atividades: Participação como representante técnico da EBC em Reunião do Grupo Técnico de
Midlleware do Fórum Brasileiro de TV Digital.
horário: 10:00 às 17:00h, endereço:PUC-Rio / Depto. De Informática, Rua Marquês de São
Vicente 225, Rio de Janeiro, RJ
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

2.512,17

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/05/2015

07/05/2015

DIGER

12/05/2015

14/05/2015

12/05/2015

12/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/05/2015

1.102,06

481,65

190,00

1.773,71

DINES

04/05/2015

1.602,58

387,75

142,50

2.132,83

14/05/2015

DINES

04/05/2015

2.355,88

387,75

142,50

2.886,13

14/05/2015

DINES

04/05/2015

2.587,18

387,75

142,50

3.117,43

A Superintendente da Regional Rio de Janeiro foi a sede da EBC em Brasilia, convocada pelos
Diretores Américo Martins e Clóvis Curado e participou das seguintes reuniões emergenciais
sobre o Plano de Ação da Regional.
Dia 06 / maio / 2015
10h - Despacho com o Diretor Geral Américo Martins
11h - Reunião com a Gerência Executiva de Gestão de Pessoas - Simei Spada e equipe
13h - Almoço com a Assessoria da DIGER
15h - Reunião com a Gerência Executiva de Administração e Logística - Paulo Machado e
equipe

0843/2015

JOICE AMARAL
PACHECO

Empregado

17h30 - Reunião com o Diretor Geral, o Diretor de Administração e o Vice-presidente de
Gestão.
Dia 07/maio/15
Retornou ao Rio pela manhã.

RELATÓRIO DE VIAGEM RIO E SÃO PAULO
Visitas às emissoras News
Terça, 12/05
14h - Globo News (Rio)
Endereço: Rua Von Martius, 22 – 3º andar - Jardim Botânico
Contato: Danielle Guedes e Vivianne Banharo (21) 25401049 / 25401293
Reunião com equipe de produção da Globo News para conhecer a dinâmica de produção e
programação do canal.
Estiveram presentes: Flávio Gonçalves, Vicente Carvelo, José Nobre e eu, da NBR (EBC) e
Renée Castelo Branco (programas); Denise Seleme (marketing e comunicação institucional),
César Lopes (programação) e Turela(editora chefe jornal das 18h) - pela Globo News.
A reunião durou 4h30 incluindo visitas as instalação das Globo News e da TV Globo (jornalismo)

0844/2015

CHRISTINA
VILLELA MENDES

Quarta, 13/05
11h - Visita ao Projac (Rio)
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 6.700- Portaria 3- Curicica
Contato: Renata Puppin e Luciana (21) 24447332 / 24445633
Empregado
Visita ao complexo de produção da Rede Globo que funciona no Projac/Rio para conhecer a
dinâmica de produção de programas.
Quinta, 14/05
10h - Band News (São Paulo)
Endereço: Rua Carlos Cyrillo Júnior, nº 92 – Morumbi (próximo ao Palácio do Governo)
Contato: Henri Karam (11) 31313652/ 996391407
Reunião com equipe de produção da Band News para conhecer a dinâmica de produção e
programação do canal.
Estiveram presentes: Flávio Gonçalves, Vicente Carvelo, José Nobre e eu, da NBR (EBC) e
Henri Karam (responsável pela Band News) e Carol Correia Garcia (editora chefe do canal).
A reunião durou cerca de 3 hs incluindo visita as instalações da emissora.
Quinta, 14/05
16h - Record News (São Paulo)
Endereço: Rua da Várzea, 240 – Barra Funda
Contato: Mineiro (11) 992919398
O.S SECOM não é necessário
Objetivo:
1) Solicitação feita pela SECOM à DISER a implementação de alterações na programação da
TV NBR com o objetivo de ampliar a produção de notícias e inovações nos formatos no canal;
2) A viagem será realizada para visitar as três principais emissoras brasileiras que se firmaram
no mercado como canal de notícias (Band News, Record News e Globo News). Serão
observados aspectos da dinâmica de produção de conteúdos jornalísticos, a utilização de
conteúdos da rede das emissoras afiliadas, a grade de programação, o perfil dos programas ao
vivo e gravados, a quantidade de produções inéditas e reprises, a gestão e operação dos
estúdios, a linguagem visual utilizada nos diversos formatos de produção, arte e infografias,
produção de conteúdos para as redes sociais dentre outras informações a respeito do trabalho
realizado. A equipe de gestores destacada para as visitas é responsável pelas diversas
gerências da TV NBR;

0845/2015

FLÁVIO SILVA
GONÇALVES

Empregado

Equipe: Flávio da Silva Gonçalves (assessor da Diretoria), Christina Villela Mendes (Gerente de
Programação), José de Almeida Nobre Farias (Gerente de Criação), Daniel Henrique Costa e
Costa (Gerente de Jornalismo), Vicente Carvelo Neto (Gerente de Operações) e Elma Heloíza
de Almeida (Gerente Executiva de Conteúdo e Serviços)
Justificativa:
1) A equipe necessitará de veículo, tipo intermediário, com lugares para 6 pessoas para o
período de 12/05 a 13/05 na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e para o dia 14/05 na cidade de São
Paulo (SP);
2) A viagem está sendo solicitada dentro do prazo previsto na Resolução de Diretoria 276/2012,
de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude de a SECOM ter confirmado
a viagem dia 30/04/15 à noite;
Relatório de Viagem:
Data:
12 de maio de 2015
Partida - Brasília - Rio de Janeiro
Chegada ao Rio de Janeiro às 11h
Dia 12/05
saída de Brasília as 08:45, chegando ao Rio de Janeiro por volta das 10:30, deslocamento para
hospedagem, após almoço, as 14:00 visita a Globo News, reunião com os responsáveis pela
programação, jornalismo e produção do canal, visita a emissora e por volta das 18:00
deslocamento para o hotel.
Dia 13/05
Saída do hotel as 09:00, para visita ao PROJAC as 11:00 até as 14:00, após deslocamento
para o aeroporto Santos Dumont e antecipação do voo para São Paulo, saindo as 16:00,
chegando por volta das 17:00, deslocamento para hospedagem.

JOSÉ DE
0846/2015 ALMEIDA NOBRE
FARIAS

Empregado

Dia 14/05
saída do hotel as 08:30 com destino a visita a Band News, reunião com o responsável pela
emissora e representantes da engenharia e operações, visita as suas dependências da TV
Bandeirantes, as 12:00 almoço e visita a EBC São Paulo, as 14:30 visita a Rede Record News,
reunião com os responsáveis pela emissora e visita as dependências da emissora, as 17:00
deslocamento para o aeroporto e antecipação do voo para Brasília, chegando por volta das
21:30.
Obs. 1: Todas as antecipações de voos, NÃO geraram custos a EBC.
Obs. 2: A prestação de contas está sendo feita fora do prazo por ocasião da agenda de férias
dos responsáveis pelas PCV's na Gerência de Criação, impossibilitando ser feita no prazo
estipulado pela norma.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

01/05/2015

01/05/2015

DIJOR

04/05/2015

-

88,50

-

88,50

01/05/2015

01/05/2015

DIJOR

04/05/2015

-

88,50

-

88,50

01/05/2015

01/05/2015

DIJOR

04/05/2015

-

88,50

-

88,50

12/05/2015

14/05/2015

DINES

04/05/2015

2.491,18

387,75

142,50

3.021,43

13/05/2015

14/05/2015

DINES

04/05/2015

1.737,55

253,80

142,50

2.133,85

07/05/2015

11/05/2015

DIGEL

04/05/2015

4.209,18

777,40

285,00

5.271,58

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a gravação com pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra - SP,
sobre a cultura indígena.
2) Entrevistou os pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra-SP, para o
programa Caminhos da Reportagem cujo o tema é cultura indígena.
3) A equipe: repórter Aline P Beckstein, repórter cinematográfico Eduardo Viné Boldt e auxiliar
de cinegrafista, Maurício Aurélio Marcelo.

0848/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

Empregado

Relatório da Viajante:
Gravamos entrevista com três pajés da etnia Huni Kuin, do Acre, que estiveram em São Paulo,
e com uma antropóloga. Eles particiram de um ritual em um sítio, em Araçoiaba da Serra. As
captações são para o programa “Caminhos da Reportagem”. Saimos de São Paulo por volta
das 13:30 horas.

0849/2015

EDUARDO VINÉ
BOLDT

MAURICIO
0850/2015 AURELIO
MARCELO

1) Realizou a gravação com pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra - SP.
2) Entrevistou os pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra-SP, para o
programa Caminhos da Reportagem cujo o tema é cultura indígena. Estes pajés são de uma
tribo afastada no Acre e, foi de suma importância entrevistá-los no estado de São Paulo,
evitando assim o deslocamento da equipe até o estado do Acre com passagens aéreas e
hospedagens.
3) Equipe: repórter - Aline P Beckstein, repórter cinematográfico - Eduardo Viné Boldt e auxiliar
de cinegrafista - Maurício Aurélio Marcelo.
Empregado
Relatório do Viajante:
Saímos de São Paulo por volta das 13:30 horas e retornamos para a emissora no final da noite.
Gravamos entrevista com três pajés da etnia Huni Kuin, do Acre, que estiveram em São Paulo,
e com uma antropóloga. Eles participaram de um ritual em um sítio, em Araçoiaba da Serra. As
captações são para o programa “Caminhos da Reportagem”.

Empregado

1) Realizou a gravação com pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra - SP,
sobre a cultura indígena.
2) Entrevistou os pajés que vieram do Acre, na cidade de Araçoiaba da Serra-SP, para o
programa Caminhos da Reportagem cujo o tema é cultura indígena. Estes pajés são de uma
tribo afastada no Acre e, foi de suma importância entrevistá-los no estado de São Paulo,
evitando assim o deslocamento da equipe até o estado do Acre com passagens aéreas e
hospedagens.
3) A equipe formada pela repórter Aline P Beckstein, pelo repórter cinematográfico Eduardo
Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafista, Maurício Aurélio Marcelo.
Relatório do viajante:
Saimos da TV ás 13H30 do dia 01/05/2015,com detino á Araçoiaba da Serra,para gravar
sonoras com Indios da tribo Huni-Cuim para o Programa Caminhos da Reportagem sobre
Indios,após a gravaçao retornamos á São Paulo,chegando á TV ás 22H30.

Dia 12/05
saída de Brasília as 08:45, chegando ao Rio de Janeiro por volta das 10:30, deslocamento para
hospedagem, após almoço, as 14:00 visita a Globo News, reunião com os responsáveis pela
programação, jornalismo e produção do canal, visita a emissora e por volta das 18:00
deslocamento para o hotel.

0851/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Dia 13/05
Saída do hotel as 09:00, para visita ao PROJAC as 11:00 até as 14:00, após deslocamento
para o aeroporto Santos Dumont e antecipação do voo para São Paulo, saindo as 16:00,
chegando por volta das 17:00, deslocamento para hospedagem.
Empregado
Dia 14/05
saída do hotel as 08:30 com destino a visita a Band News, reunião com o responsável pela
emissora e representantes da engenharia e operações, visita as suas dependências da TV
Bandeirantes, as 12:00 almoço e visita a EBC São Paulo, as 14:30 visita a Rede Record News,
reunião com os responsáveis pela emissora e visita as dependências da emissora, as 17:00
deslocamento para o aeroporto e antecipação do voo para Brasília, chegando por volta das
21:30.
Obs.: Todas as antecipações de voos, NÃO geraram custos a EBC.
Dia 13/05
Saída às 18:00 em deslocamento até o aeroporto de Brasília, para pegar voo das 20:28 para
aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Chegada a São Paulo por volta das 22:00 e
deslocamento para hospedagem.

0852/2015

ELMA HELOIZA
DE ALMEIDA

Empregado

Dia 14/05
Saída do hotel as 08:30 com destino a visita a Band News, reunião com o responsável pela
emissora e representantes da engenharia e operações, visita às dependências da TV
Bandeirantes, as 12:00 almoço e visita a EBC São Paulo, as 14:30 visita a Rede Record News,
reunião com os responsáveis pela emissora e visita as dependências da emissora, as 17:00
deslocamento para o aeroporto e antecipação do voo para Brasília, chegando por volta das
21:30.
Obs.: A antecipação de voo NÃO gerou custos a EBC.
O Superintendente Executivo de Relacionamento participou na sexta-feira, dia 08 de maio de
2015, de reunião com o Prof. Luiz Fernando Gomes Soares na PUC-Rio, 5º. Andar do Depto.
de Informática das 09 às 17h.
O objetivo da reunião foi fazer um estudo sobre um novo perfil para receptores (ou acréscimos
ao perfil B de receptores) do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) para harmonizar o
comportamento e a interação de vários tipos de aplicações associadas e autônomas, tendo
como base as aplicações desenvolvidas pelos diversos órgãos do governo brasileiro para a
inclusão social, em particular as aplicações desenvolvidas para o projeto “Brasil 4D”. Novas
modificações às Normas 15606 serão realizadas com o objetivo de harmonizar com os novos
requisitos para o perfil C de terminais do SBTVD.
Tratou-se de encontro realizado por demanda do Conselho do Fórum do SBTVD (Decreto
5820/2006) para discutir as alterações nas normas da ABNT correspondentes à codificação de
dados (15.606-1); Ginga-NCL (15.606-2) transmissão de dados (15.606-3); Ginga-Java (15.6064). As normas requeriam acréscimos em razão do desenvolvimento e implementação do
projeto Brasil 4D. Esta reunião significou a continuidade do encontro realizado no dia 15 de
dezembro de 2014, também na PUC-RJ.

0853/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Participou em São Paulo na segunda-feira dia 11 de maio da 4ª. Reunião do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, realizado no Slaviero Hotel ( Rua
Baronesa de Bela Vista, 499 – Campo Belo – São Paulo) às 9:30h.

No dia 08 de maio o Superintendente embarcou para São Paulo onde ficou por conta própria
nos dias 9 e 10 de maio.
No dia 11 de maio retornou de São Paulo para Brasília.
Foi necessário o seu embarque no dia 07 de maio, em função do horário de início da reunião no
dia 08 de maio, às 09h.
Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto no item 6.11 da NOR 201, de 05 dias úteis de
antecedência, em virtude do convite da reunião ter sido enviado no dia 04 de maio de 2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/05/2015

06/05/2015

DIJOR

05/05/2015

06/05/2015

07/05/2015

12/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/05/2015

2.991,06

200,60

95,00

3.286,66

DIJOR

04/05/2015

2.991,06

200,60

95,00

3.286,66

08/05/2015

DIGEL

04/05/2015

1.961,34

401,85

190,00

2.553,19

13/05/2015

DIJOR

04/05/2015

1.807,07

267,90

95,00

2.169,97

A Agência Brasil fez a cobertura jornalística do ato dos professores, em Curitiba.
A equipe acompanhou o ato com concentração na Praça 19 de dezembro em direção ao
Centro Cívico e a assembleia da categoria que se deu no estádio de Curitiba.
A equipe foi composta pelos viajantes:
Luciano Ferreira Nascimento (repórter);
Wilson Dias de Oliveira (repórter fotográfico).

LUCIANO
0854/2015 FERREIRA
NASCIMENTO

Empregado

Relatório de viagem
Saída: 05/05/2015
06h00 – Ida para Curitiba
09h30 - Chegada ao aeroporto de Curitiba
10h20 - Chegada ao local da concentração para a manifestação dos professores, na Praça 19
de Dezembro, no Centro de Curitiba.
10h40 - acompanhamento da concentração da manifestação e envio de matéria sobre o ato
11h - acompanhamento da caminhada dos manifestantes em direção as sedes do Legislativo e
Executivo Estadual
11h10 - gravação de boletim para o radiojornalismo (Repórter Nacional) sobre a concentração
da manifestação.
12h20 - Chegada dos manifestantes no Centro Cívico, sede dos poderes Legislativo e
Executivo Estadual.
12h30 – realização de ato de desagravo à violência policial
12h50 - envio de matéria sobre o ato
13h30 - acompanhamento do restante do ato
14h25 - deslocamento para local da assembleia dos professores
14h35 - chegada ao local da assembleia
14h50 - acompanhamento dos preparativos para o início da assembleia dos professores
15h - envio de matéria sobre o início da assembleia
15h10 - acompanhamento da assembleia
16h - entrevista com presidente do sindicato dos professores a respeito da decisão da
categoria
16h30 - envio de flash sobre definição da assembleia
17h10 - término da assembleia
18h - entrada ao vivo para o radiojornalismo, jornal Ritmo da Notícia com acompanhamento da
decisão da assembleia.
18h20 - complementação da matéria sobre decisão da assembleia
19h50 - gravação de boletim para o Repórter Nacional com a definição da categoria.
A Agência Brasil fez a cobertura jornalística do ato dos professores, em Curitiba.
A equipe foi composta pelos viajantes:
Luciano Ferreira Nascimento (repórter);
Wilson Dias de Oliveira (repórter fotográfico).

0855/2015

WILSON DIAS DE
OLIVEIRA

Empregado

Relatório de viagem
Saída: 05/05/2015
06h00 – Ida para Curitiba
09h30 - Chegada ao aeroporto de Curitiba
10h20 - Chegada ao local da concentração para a manifestação dos professores, na Praça 19
de Dezembro, no Centro de Curitiba.
10h40 - acompanhamento da concentração da manifestação e envio de matéria sobre o ato
11h - acompanhamento da caminhada dos manifestantes em direção as sedes do Legislativo e
Executivo Estadual
11h10 - gravação de boletim para o radiojornalismo (Repórter Nacional) sobre a concentração
da manifestação.
12h20 - Chegada dos manifestantes no Centro Cívico, sede dos poderes Legislativo e
Executivo Estadual.
12h30 – realização de ato de desagravo à violência policial
12h50 - envio de matéria sobre o ato
13h30 - acompanhamento do restante do ato
14h25 - deslocamento para local da assembleia dos professores
14h35 - chegada ao local da assembleia
14h50 - acompanhamento dos preparativos para o início da assembleia dos professores
15h - envio de matéria sobre o início da assembleia
15h10 - acompanhamento da assembleia
16h - entrevista com presidente do sindicato dos professores a respeito da decisão da
categoria
16h30 - envio de flash sobre definição da assembleia
17h10 - término da assembleia
18h - entrada ao vivo para o radiojornalismo, jornal Ritmo da Notícia com acompanhamento da
decisão da assembleia.
18h20 - complementação da matéria sobre decisão da assembleia
19h50 - gravação de boletim para o Repórter Nacional com a definição da categoria.
Dia 06/05/2015
08h40 - acompanhamento dos desdobramentos da cobertura do dia anterior
09h20 - contato com a Assessoria de Comunicação do governo do Paraná para tratar da
resposta do governo às reivindicações dos professores
O Gerente participou de reunião com o Prof. Luiz Fernando Gomes Soares na PUC-Rio, 5º.
Andar do Depto. de Informática das 09 às 17h.
O objetivo da reunião foi fazer um estudo sobre um novo perfil para receptores (ou acréscimos
ao perfil B de receptores) do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) para harmonizar o
comportamento e a interação de vários tipos de aplicações associadas e autônomas, tendo
como base as aplicações desenvolvidas pelos diversos órgãos do governo brasileiro para a
inclusão social, em particular as aplicações desenvolvidas para o projeto “Brasil 4D”.

NILSON
0856/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

O relatório da viagem está em anexo.
Foi necessário o seu embarque no dia 07 de maio, em função do horário de início da reunião no
dia 08 de maio, às 09h.
Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto no item 6.11 da NOR 201, de 05 dias úteis de
antecedência, em virtude do convite da reunião ter sido enviado no dia 04 de maio de 2015.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa: Caminhos da Reportagem.

BIANCA MARIA
0858/2015 MELLO DE
VASCONCELLOS

Empregado

2) Entrevistou e fez captações para dois programas Caminhos da Reportagem.
O primeiro deles Homossexualidade na Terceira Idade. No Rio de Janeiro, tem excelentes
personagens, como duas mulheres homossexuais idosas que são ativistas e aceitaram dar
entrevista. Além de um delegado que falou sobre crimes contra homossexuais idosos.
O outro programa foi sobre indígenas. Gravamos com especialistas do Jardim Botânico que
compilaram os ensinamentos dos pajés em uma enciclopédia, para que essa sabedoria em
relação à natureza não se perdesse.
3) A equipe formada pela repórter Bianca M M Vasconcellos, pelo repórter cinematográfico
Eduardo Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafista, Maurício Aurélio Marcelo.
relatório do viajante:
dia 12/05:
- chegada ao RJ pela manhã
- gravação de imagens e sonoras em Ipanema, para o Caminhos da Reportagem sobre
Homossexualidade e Envelhecimento
- gravação de entrevista com dois personagens à tarde, para o mesmo pgm
- tentativa de gravação de entrevistas com a Turma OK, para o mesmo pgm
dia 13/05
- gravação de duas entrevistas e imagens no Jardim Botânico (herbário) para o pgm sobre
indígenas,
- gravação de duas sonoras + imagens no Rio Sem Homofobia para o pgm sobre
homossexualidade e envelhecimento,
- gravação de duas sonoras + imagens no Grupo Pela Vida para o mesmo pgm acima.
- volta para SP no último voo
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/05/2015

11/05/2015

DIGEL

12/05/2015

13/05/2015

12/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/05/2015

2.035,48

380,70

190,00

2.606,18

DIJOR

04/05/2015

1.807,07

224,20

95,00

2.126,27

13/05/2015

DIJOR

04/05/2015

1.807,07

224,20

95,00

2.126,27

23/05/2015

30/05/2015

DICOP

05/05/2015

7.122,50

4.130,00

95,00

11.347,50

23/05/2015

30/05/2015

DIGER

05/05/2015

-

4.130,00

95,00

4.225,00

07/05/2015

08/05/2015

DICOP

05/05/2015

836,93

-

95,00

931,93

16/05/2015

18/05/2015

DIJOR

05/05/2015

1.697,28

317,25

190,00

2.204,53

O Gerente, Nilson Roberto da Silva, participou da reunião do Módulo de Mercado do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital, realizado no dia 11 de maio de 2015, no Slaviero Hotel, Rua
Baronesa de Bela Vista, 499 – Campo Belo /São Paulo, às 09:30h.
Foi necessário o seu embarque no dia 10 de maio, em função do horário de início da reunião na
segunda-feira dia 11 de maio às 09:30.

NILSON
0859/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Relatório:
- Abordar o andamento das presentes discussões no Gired (conforme Edital
02/2014),considerando as contribuições do Fórum do Sistema Brasileiro de
TV Digital (SBTVD).
- Apresentar as diretrizes operacionais de pesquisa para o módulo de mercado, a partir do novo
período de gestão do Conselho eleito do SBTVD.
- Discutir a composição (integrantes) do módulo de mercado a partir da eleição realizada na
reunião ordinária do Conselho, realizada na mês de abril/2015
- Apresentar os parâmetros de transmissão (sintonia) para o segmento satelital a ser
disponibilizado para assinantes de TV a cabo/satélite.
Segue relatório detalhado em anexo.
1) Gravou entrevistas para o programa: Caminhos da Reportagem.
2) Entrevistou e fez captações para dois programas Caminhos da Reportagem: - O primeiro
deles é Homossexualidade na Terceira Idade. O outro programa foi sobre indígenas. Gravamos
com especialistas do Jardim Botânico que compilaram os ensinamentos dos pajés em uma
enciclopédia, para que essa sabedoria em relação à natureza não se perdesse.
3) Equipe: repórter - Bianca M M Vasconcellos, repórter cinematográfico - Eduardo Viné Boldt e
auxiliar de cinegrafia - Maurício Aurélio Marcelo.

EDUARDO VINÉ
0860/2015
BOLDT

Empregado

Relatório do Viajante:
12/05/15: Chegamos ao RJ pela manhã do dia 12/05. Realizamos uma gravação (imagens e
sonoras) em Ipanema, para o Caminhos da Reportagem sobre Homossexualidade e
Envelhecimento. Gravamos entrevistas com dois personagens à tarde, para o mesmo
programa. Na noite do mesmo dia tentamos gravar com a Turma OK, mas as entrevistas não
foram concedidas.
13/05/15: Realizamos a gravação de duas entrevistas e imagens no Jardim Botânico (herbário)
para o programa sobre indígenas, durante toda a manhã. A tarde gravamos mais duas
sonoras, além de imagens no Rio Sem Homofobia para o programa sobre homossexualidade e
envelhecimento. Logo após, fizemos mais duas sonoras e imagens no Grupo Pela Vida. Volta
para São Paulo no último voo e chegamos no final da noite na emissora.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa: Caminhos da Reportagem.
2) Entrevistou e fez captações para dois programas Caminhos da Reportagem. O primeiro
deles foi sobre a Homossexualidade na Terceira Idade e o outro programa foi sobre Indígenas.
3) A equipe: a repórter Bianca M. M. Vasconcellos, o repórter cinematográfico Eduardo Viné
Boldt e o auxiliar de cinegrafista, Maurício Aurélio Marcelo.

MAURICIO
0862/2015 AURELIO
MARCELO

Empregado

Relatório do Viajante:
12/05/15 - Viajamos para o Rio de Janeiro - RJ pela manhã. Gravamos imagens e sonoras em
Ipanema, para o Caminhos da Reportagem sobre homossexualidade e envelhecimento e
entrevistamos dois personagens à tarde. A noite tentamos gravar entrevistas com a Turma OK.
Dia 13/05/15 - Gravamos duas entrevistas e imagens no Jardim Botânico (herbário) para o
programa sobre indígenas. Gravamos duas sonoras e imagens no Rio Sem Homofobia,
também gravamos duas sonoras e imagens no Grupo Pela Vida para o programa sobre
homossexualidade. Retornamos para São Paulo - SP.

O diretor participou da Oficina de Planejamento Executivo do Programa de Fomento à
Produção e Difusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, realizado pela Organização da Comunidade dos Países de Língua PortuguesaCPLP, na Cidade de Lisboa/Portugal, no período de 25 a 28 de maio de 2015.

0863/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

O Diretor de Conteúdo e Programação, Asdrúbal Figueiró Júnior, permaneceu em Lisboa no
dia 29 de maio de 2015, quando participou da cerimônia de assinatura do protocolo de
lançamento do Rio Lisboa Content Market. Esta foi uma iniciativa da CPLP e da Secretaria do
Audiovisual do MinC, divulgada durante a Oficina do Programa do Audiovisual da CPLP.
A Cerimônia foi na própria sede da CPLP, às 11h da manhã.
Obs: Hospedagem custeada pela EBC. Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento), para o
custeio da alimentação, conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens 07 e 08,
subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.
O diretor saiu de São Paulo para Lisboa, pois já estava na cidade onde participou de uma
reunião até às 19h do dia 22 de maio.

Participar da Oficina de Planejamento Executivo do Programa de Fomento à Produção e
Difusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a ser
realizado pela Organização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP, na
Cidade de Lisboa/Portugal, no período de 25 a 28 de maio de 2015. As passagens aérea e a
hospedagem serão fornecidas pela CPLP. Obs: Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento),
para o custeio da alimentação, conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens 07 e
08, subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.

MARCO ANTONIO
0864/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Embarque para Lisboa/Portugal no dia 23 de Maio de 2015.
Participou da Oficina de Planejamento Executivo do Programa de Fomento à Produção e
Difusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, realizado pela Organização da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa-CPLP, na Cidade de Lisboa/Portugal, no período de 25 a
28 de maio de 2015.
Retornou à São Paulo/Brasil, no dia 30 de Maio de 2015.

O diretor foi para São Paulo participar das seguintes reuniões:

ASDRÚBAL
0865/2015
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

08/05:
8h - Reunião do Grupo de Planejamento Executivo, no âmbito da Linha de Produção de
Conteúdos destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual, escritório central da
ANCINE
17h - Reunião com os gerente da DINES, Maurício Capaciuti, para apresentação da plataforma
Moony Samsung.
O repórter realizou a cobertura do jogo da série C do Campeonato Brasileiro, Icasa x Fortaleza.

PAULO ROBERTO
0866/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

Relatório de viagem
16/05 – SÁBADO
Partida para Juazeiro do Norte.
17/05- DOMINGO
16H- Ida para o Estádio;
18:30H- Pré jogo ao vivo;
19H- Início da transmissão ao vivo do jogo Icasa x Fortaleza;
21H- Fim da da transmissão ao vivo do jogo .
18/05 – SEGUNDA
Volta para o Rio.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

JOSE ANTONIO
0868/2015 DE SOUZA
GARCIA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATÓRIO DE VIAGEM / JUSTIFICATIVA
dia 12/05
Saída de São Paulo: 21:10h
Chegada em Brasília: 22:47h
dias 13 e 14/05
Participação como representante técnico da EBC, na 1a. reunião conjunta dos grupos GT-Rx e
GT-Rm, do GIRED.
Local: Sede da Anatel em Brasília
Horários: das 10:00h às 17:30h
dia 14/05
Saída de Brasília: 19:40h
Chegada em São Paulo: 21:15h

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/05/2015

14/05/2015

DIGER

24/05/2015

29/05/2015

24/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/05/2015

2.512,17

401,85

190,00

3.104,02

DIPRE

06/05/2015

1.154,97

1.473,45

190,00

2.818,42

29/05/2015

DIPRE

06/05/2015

1.198,97

1.233,10

190,00

2.622,07

24/05/2015

29/05/2015

DIPRE

06/05/2015

1.154,97

1.233,10

190,00

2.578,07

24/05/2015

29/05/2015

DIPRE

06/05/2015

671,14

1.233,10

190,00

2.094,24

19/05/2015

20/05/2015

DIPRE

06/05/2015

545,65

321,10

190,00

1.056,75

19/05/2015

21/05/2015

DIPRE

06/05/2015

686,57

481,65

142,50

1.310,72

19/05/2015

20/05/2015

DIPRE

06/05/2015

1.385,17

321,10

190,00

1.896,27

19/05/2015

20/05/2015

DIPRE

06/05/2015

1.125,35

321,10

190,00

1.636,45

19/05/2015

21/05/2015

DIPRE

06/05/2015

368,75

481,65

190,00

1.040,40

Relatório de viagem relativo ao período de 24/05/2015 a 29/05/2015.

0869/2015

BIANCA
MESQUITA DE
CASTILHO
BARBOSA

Empregado

No dia 24 de maio de 2015 a empregada da EBC, Bianca Mesquita, embarcou do Rio de
Janeiro, aeroporto Santos Dumont, no voo nº O66234, da companhia aérea Avianca com
previsão de chegada em Brasília às 18:33hs. Seguindo para o hotel logo após o desembarque.
Nos dias 25 e 26 de maio de 2015 se apresentou na sede da EBC em Brasília ás 8hs para
participação no Curso Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico, ministrado pelo
Professor Henrique Savonitti com carga horária entre o período de 8:30hs às 17:30hs com
pausa de 2 horas para almoço.
Dando prosseguimento ao motivo da viagem, começou no dia 27 de maio o Curso de Gestão e
Fiscalização de Contrato com carga horária de 8:30 às 17:30hs com a presença de Bianca
Mesquita
Além disso, a referida empregada elaborou Memorando nº 356/2015/PROJU à Gerência de
Gestão e Contratos e Parcerias para solicitação de informação para instrução da mediação que
será realizada no dia 8 de junho de 2015 no Ministério do Trabalho e Emprego/Rio de Janeiro.
Dia 28 de maio, da mesma forma, houve o comparecimento da empregada no curso.
No dia 29 de maio a empregada Bianca Mesquita, além de comparecer ao último dia de curso,
elaborou petição referente ao processo nº 0016513-49.2015.4.02.5101 que tramita perante a 1ª
Vara Federal do Rio de Janeiro para informar sobre a concordância sobre a desistência da
parte ativa no prosseguimento da ação ajuizada.
Ao final a empregada se dirigiu ao aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek, para embarque
no voo nº JJ3531 da companhia TAM às 19:43hs com previsão de chegada no Rio de Janeiro
às 22:05hs.

Relatório de viagem relativo ao período de 24/05/2015 a 29/05/2015.
Dia 24 de maio de 2015 – Saída do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, no voo nº
O66234, da companhia aérea Avianca, com previsão de chegada em Brasília às 18:33. Após o
desembarque, a empregada da EBC, Alice Christina Castricini do Amparo se dirigiu ao Hotel.
Dias 25 e 26 de maio de 2015 – A empregada Alice Christina Castricini do Amparo compareceu
à sede da EBC em Brasília às 8:30 para participação no Curso de Elaboração de Termo de
Referência e Projeto Básico, ministrado durante o período de 8:30 às 17:30, com intervalo para
almoço.

ALICE CHRISTINA
0870/2015 CASTRICINI DO
AMPARO

Empregado

Dias 27 e 28 de maio de 2015 – Compareceu à sede da EBC em Brasília às 8:30 para
participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contrato ministrado durante o período de
8:30 às 17:30, com intervalo para almoço.
Dia 29 de maio de 2015 – Compareceu à sede da EBC em Brasília às 8:30 para participação
no último dia do Curso de Gestão e Fiscalização de Contrato ministrado durante o período de
8:30 às 17:30, com intervalo para almoço. Ao fim do curso a mesma se encaminhou ao
aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek, para embarque no voo nº JJ3531 da companhia
TAM às 19:43 com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 22:05.

O empregado David da Fonseca Mussel Jones, convidado a participar de capacitação na sede
da EBC em Brasília, após saída do Rio de Janeiro , às 16:03hs, no voo O66234, da companhia
aérea Avianca desembarcou em Brasília no mesmo dia 24 de maio e, dirigiu-se ao local de sua
hospedagem.
Nas manhãs dos dias 25 e 26 de maio apresentou-se a esta Procuradoria Jurídica por volta das
08h e dirigiu-se ao curso “Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência” ministrado
pelo professor Henrique Savonitti, das 8:30hs às 17hs no espaço cultural da empresa.

DAVID DA
0871/2015 FONSECA
MUSSEL JONES

Empregado

Entre os dias 27 e 29 de maio, no mesmo espaço cultural, participou do curso “Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos” também ministrado pelo professor Henrique
Savonitti, das 8:30hs às 17hs.
Findo o curso, dirigiu-se ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek para embarque, às
19:43hs, no voo JJ3531, da companhia aérea Tam, com destino ao Rio de Janeiro.

O empregado João Paulo Araújo dos Santos, convidado pelo Procurador Geral a participar de
capacitação na sede da EBC em Brasília, embarcou em São Paulo com destino a Brasília no
dia 24 de maio de 2015 às 13:35hs.

JOÃO PAULO
0872/2015 ARAÚJO DOS
SANTOS

Empregado

No dia 25 de maio apresentou-se a esta Procuradoria Jurídica por volta das 08h e,
oportunamente conheceu as dependências da EBC e os demais colaboradores da Proju, logo
após, dirigiu-se ao espaço cultural para participar do curso “Elaboração de Projeto Básico e
Termo de Referência” ministrado pelo professor Henrique Savonitti, das 8:30hs às 17hs.
Também no dia 26 de maio participou da continuação desse mesmo curso.
Entre os dias 27 e 29 de maio, ainda na sede da empresa, participou do curso “Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos” também ministrado pelo professor Savonitti, das
8:30hs às 17hs.
Ao término do curso, dirigiu-se ao Aeroporto de Brasília para o embarque às 20:52hs com
destino a São Paulo

Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

Daniel Aarão Reis
0873/2015
Filho

Conselheiro

Pauta
Modelo Institucional da EBC
Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

Paulo Ramos
0874/2015
Derengovski

0875/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

Conselheiro

Pauta
Modelo Institucional da EBC
A Conselheira não participou da reunião fazendo a devolução no valor de R$ 511,10
Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

JOÃO JORGE
0876/2015 SANTOS
RODRIGUES

Conselheiro

0877/2015 Wagner Tiso

Conselheiro

Pauta
Modelo Institucional da EBC

O trecho Salvador/BSB realizado por conta própria, sendo solicitado reembolso do trecho
comprado pela EBC.
O Conselheiro não participou da reunião fazendo a devolução no valor de R$ 671,65
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/05/2015

21/05/2015

DIPRE

10/05/2015

12/05/2015

06/05/2015

06/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/05/2015

923,34

481,65

190,00

1.594,99

DIJOR

06/05/2015

1.172,57

318,60

142,50

1.633,67

10/05/2015

DIJOR

06/05/2015

2.117,21

531,00

142,50

2.790,71

10/05/2015

DIJOR

06/05/2015

2.117,21

531,00

142,50

2.790,71

Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

0878/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

Pauta
Modelo Institucional da EBC
O Radiojornalismo realizou a cobertura da audiência pública da Comissão Parlamentar de
Inquérito que apura a violência contra jovens negros e pobres no Plenário da Assembleia
Legislativa da Bahia.
A repórter, Danyele Soares Souza, acompanhou as denúncias de parentes e testemunhas das
vítimas executadas no estado aos parlamentares da comissão.

0879/2015

DANYELE
SOARES SOUZA

Empregado

Relatório de viagem
Domingo - 10/05 - desembarque em Salvador às 22:30. Chegada no hotel.
Segunda - 11/05 - 8:30 às 19h - cobertura da audiência pública da CPI da Violência contra o
Jovem Negro na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
Terça - 12/05 - 8h - saída para cobrir chuvas na capital baiana e a violência contra os jovens
negros. Ida aos bairros de Cabula (onde 12 jovens foram assassinados) e Baixa do Fiscal, onde
a chuva derrubou casas e quatro pessoas morreram. Às 11:30, volta para o hotel e check out.
Ida ao aeroporto e embarque por volta das 15h. Chegada em Brasília às 17:20.

1 - A equipe da TV Brasil realizou a cobertura jornalística dos protestos contra mudanças
urbanísticas da parte histórica da cidade de Recife/Pernambuco.
2 - A equipe produziu material jornalismo sobre as manifestações dos ativistas que pedem a
anulação da lei que institui o Plano urbanístico para o Cais José Estelita, Santa Rita e
Cabanga. O projeto estava na Câmara dos Vereadores do Recife, entrou na pauta de votação
de forma extraordinária e foi aprovado por unanimidade em 05/05/15. A equipe, também,
acompanhou o ato público marcado para o dia 07/05, na Praça do Derby, região central de
Recife.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais abaixo:
Repórter : Pedro Henrique de Souza Moreira;
Cinegrafista: Rafael Oliver;
Auxiliar: Lucas Ribeiro Gomes
Relatório de viagem - Recife(PE) 06 a 10 de maio de 2015.

PEDRO
0880/2015 HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA

Empregado

06/05/2015 – quarta-feira
18:50 – Retirada de equipamentos na sede da TV;
20:00 – Embarque para Recife – voo Tam 3445 – com conexão no Rio de Janeiro (GIG) – voo
Tam 3658.
07/05/2015 – quinta-feira
11:00 às 13:40 – Gravações na Universidade Federal de Pernambuco – Sonora professor
Thomás Lapa, arquiteto e urbanista;
14:50 às 15:40 – Gravação de entrevista com secretário de planejamento urbano do Recife,
Antônio Alexandre;
15:50 às 16:30 – Gravação de imagens no Cais José Estelita, Recife;
16:40 às 18:40 – Gravações da manifestação na Praça do Derby, região central do Recife
(sonoras, imagens e passagem);
19:00 às 21:40 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no dia/
Envio de versão para o radiojornalismo;
08/05/2015 – sexta-feira
14:00 às 18:40 – Gravações no Centro de Treinamento do Sport Club do Recife, no município
de Paulista, região metropolitana (imagens, sonoras e passagem);
18:40 às 19:20 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no CT do
Sport;
19:50 às 20:40 – Gravações na manifestação do Movimento Ocupe Estelita diante da
1 - A equipe da TV Brasil realizou a cobertura jornalística dos protestos contra mudanças
urbanísticas da parte histórica da cidade de Recife/Pernambuco.
2 - A equipe produziu material jornalismo sobre as manifestações dos ativistas que pedem a
anulação da lei que institui o Plano urbanístico para o Cais José Estelita, Santa Rita e
Cabanga. O projeto estava na Câmara dos Vereadores do Recife, entrou na pauta de votação
de forma extraordinária e foi aprovado por unanimidade em 05/05/15. A equipe, também,
acompanhou o ato público marcado para o dia 07/05, na Praça do Derby, região central de
Recife.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais abaixo:
Repórter : Pedro Henrique de Souza Moreira;
Cinegrafista: Rafael Oliver;
Auxiliar: Lucas Ribeiro Gomes
Relatório de viagem – Recife (PE) 06 a 10 de maio de 2015.

0881/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

06/05/2015 – quarta-feira
18:50 – Retirada de equipamentos na sede da TV;
20:00 – Embarque para Recife – voo Tam 3445 – com conexão no Rio de Janeiro (GIG) – voo
Tam 3658.
07/05/2015 – quinta-feira
11:00 às 13:40 – Gravações na Universidade Federal de Pernambuco – Sonora professor
Thomás Lapa, arquiteto e urbanista;
14:50 às 15:40 – Gravação de entrevista com secretário de planejamento urbano do Recife,
Antônio Alexandre;
15:50 às 16:30 – Gravação de imagens no Cais José Estelita, Recife;
16:40 às 18:40 – Gravações da manifestação na Praça do Derby, região central do Recife
(sonoras, imagens e passagem);
19:00 às 21:40 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no dia/
Envio de versão para o radiojornalismo;
08/05/2015 – sexta-feira
14:00 às 18:40 – Gravações no Centro de Treinamento do Sport Club do Recife, no município
de Paulista, região metropolitana (imagens, sonoras e passagem);
18:40 às 19:20 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no CT do
Sport;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/05/2015

10/05/2015

DIJOR

13/05/2015

12/05/2015

21/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/05/2015

2.233,81

531,00

142,50

2.907,31

DINES

06/05/2015

589,59

896,80

95,00

1.581,39

13/05/2015

DIJOR

06/05/2015

842,27

267,90

190,00

1.300,17

24/05/2015

DICOP

06/05/2015

-

222,08

45,00

267,08

1 - A equipe da TV Brasil realizou a cobertura jornalística dos protestos contra mudanças
urbanísticas da parte histórica da cidade de Recife/Pernambuco.
2 - A equipe produziu material jornalismo sobre as manifestações dos ativistas que pedem a
anulação da lei que institui o Plano urbanístico para o Cais José Estelita, Santa Rita e
Cabanga. O projeto estava na Câmara dos Vereadores do Recife, entrou na pauta de votação
de forma extraordinária e foi aprovado por unanimidade em 05/05/15. A equipe, também,
acompanhou o ato público marcado para o dia 07/05, na Praça do Derby, região central de
Recife.
3 - A equipe foi composta pelos profissionais abaixo:
Repórter : Pedro Henrique de Souza Moreira;
Cinegrafista: Rafael Oliver;
Auxiliar: Lucas Ribeiro Gomes

0882/2015

LUCAS RIBEIRO
GOMES

Empregado

Relatório de viagem – Recife (PE) 06 a 10 de maio de 2015.
06/05/2015 – quarta-feira
18:50 – Retirada de equipamentos na sede da TV;
20:00 – Embarque para Recife – voo Tam 3445 – com conexão no Rio de Janeiro (GIG) – voo
Tam 3658.
07/05/2015 – quinta-feira
11:00 às 13:40 – Gravações na Universidade Federal de Pernambuco – Sonora professor
Thomás Lapa, arquiteto e urbanista;
14:50 às 15:40 – Gravação de entrevista com secretário de planejamento urbano do Recife,
Antônio Alexandre;
15:50 às 16:30 – Gravação de imagens no Cais José Estelita, Recife;
16:40 às 18:40 – Gravações da manifestação na Praça do Derby, região central do Recife
(sonoras, imagens e passagem);
19:00 às 21:40 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no dia/
Envio de versão para o radiojornalismo;
08/05/2015 – sexta-feira
14:00 às 18:40 – Gravações no Centro de Treinamento do Sport Club do Recife, no município
de Paulista, região metropolitana (imagens, sonoras e passagem);
18:40 às 19:20 – Pré-edição e envio, para Brasília, por internet, do material captado no CT do
Sport;
19:50 às 20:40 – Gravações na manifestação do Movimento Ocupe Estelita diante da
residência do prefeito do Recife, bairro da Torre (imagens e stand up);
Ordem de Serviço SECOM nº 270/2015.
06/05
14h07
16h00embarque em voo da Avianca com destino ao Rio de Janeiro – Santos Dumont
17h00
20h00 Saída do aeroporto em carro locado, com destino ao hotel Pestana para encontrar
equipe do escav...após contatos, nos deslocamos até ao local onde sería realizada a Cerimonia
no aterro do Flamengo...Check in no hotel Granada.
07/05
09h00
14h00 Visita in Loco no local onde seria realizada a cerimônia com a presença da PR...para ver
se encontrava alguém do Escav, no intuito de confirmar o cancelamento do evento...não
encontrando, nos deslocamos até o hotel pestana, onde foi nos informado o cancelamento do
evento. Retorno para o hotel.

NEWTON
0883/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

08/05
08h00
20h00 Nos deslocamos até o hotel onde está hospedado o Escav...de lá em comboio fomos 06/05/2015
até a cidade de Cosmo-RJ, local do primeiro evento ,definidos os parâmetros para realização
do evento... nós dirigimos até o complexo esportivo de Deodoro , local previsto para o terceiro
evento do dia... . também, em comboio NOS DIRIGIMOS até o túnel que será vistado pela
PR., no segundo evento do dia...como ultima ação do dia, fomos ao hotel do escav, pegamos
“os trânsito livre” e retornamos ao hotel Granada, para pernoite
09/05/15
10h00
19h00 Visitamos os 2 locais onde ocorrerão eventos ao vivo com a PR. Acompanhamos início
da montagem das estruturas...após retornamos ao hotel para pernoite.
10/05/15 10h00 17h00 acompanhamento da montagem das estruturas para o evento da PR
em Deodoro e Cosmos no RJ...após, retorno ao hotel para pernoite.
11/05/15 08h00 23h00 acompanhamento da montagem das estruturas de Cosmos e
Deodoro...cabeamento, ajustes técnico e teste de seguimento de satélite com Brasília e teste
de áudio e vídeo...participação de reunião do escav e após, retorno ao hotel para pernoite.
12/05/15 05h45 20h15 Deslocamento para cidade de Cosmos no RJ para realização do evento
da PR, MCMV. Após termino do 1º evento nos deslocamos para o comitê organizador das
Olimpíadas, local do 2º evento com a PR...após o término do evento nos retornamos ao hotel
para o pernoite.
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o educador popular e antropólogo Sebastião Rocha.
3) Viajante: o jornalista Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
0884/2015 FERNANDES
JÚNIOR

SAMANTHA
0886/2015 RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
Viajei para Brasília no dia 12/05/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público.
Entrevistei o educador Sebastião Rocha, mais conhecido como Tião Rocha, antropólogo e
folclorista brasileiro. Retornei para São Paulo no dia 13/05/15 devido ao horário do programa.

A gerente Samantha Ribeiro participou do evento NordesteLab 2015, que se configura como
uma plataforma de encontros que visa o fortalecimento de redes, a comercialização de
produtos nordestinos, a realização de ações de formação e qualificação, além da promoção de
intercâmbios culturais, estímulo à inovação e entrada de novos agentes no setor. Ele foi
pensado como uma ação continuada, dividida em duas etapas complementares. Em primeiro
lugar, com a realização de atividades preparatórias de formação, que buscam disseminar
conhecimentos gerais sobre a dinâmica do mercado audiovisual no Brasil. E, em segundo lugar,
com a realização de um evento principal composto por espaços de trocas de experiências entre
produtoras, realizadores independentes, estudantes e representantes diretos do mercado
audiovisual, sendo que neste ano será priorizado uma aproximação com a janela televisiva. O
Evento aconteceu no Complexo Cultural dos Barris, Salvador/BA, entre os dias 20 e 23 de
maio, com o objetivo de aproximar produtoras baianas e nordestinas dos canais de difusão de
conteúdos, programadoras e distribuidoras, para fortalecimento de network e comercialização
de projetos e produtos regionais.
A programação foi composta por diálogos sobre mercado, rodadas de negócios, workshops,
um Fórum de Inovação Audiovisual e espaços livres de conversa (desconferência).
A gestora representou a EBC/TV Brasil, participando de workshop sobre licenciamento de
produtos audiovisuais, no dia 22/05 das 10h às 13h e das 15h às 18h.
No dia 23/05, participou das rodadas de negócios com um momento inicial de apresentação de
3 players (20min cada um) das 9h às 10h, seguida por encontros com representantes de
produtoras de 20 em 20 minutos, das 10h às 13h e das 15h às 18h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0888/2015

Viajante

PAULO SERGIO
AQUILINI

ISABELA DE
0889/2015 CASTRO ROCHA
V DE AZEVEDO

0891/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Tipo

Empregado

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das atividades : instalações da EBC na Av. Gomes Freire, 474, no Morro do Sumaré e no
Morro do Mendanha
dia 27/05/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
09h20 - chegada a SDU
10h00 - chegada à Gomes Freire. Reunião com os Gerentes Paulo e Faia sobre as obras em
desenvolvimento nos estúdios das Rádios
11h00 - Visita Técnica com o Eng. da GB à implantação das passarelas sobre a casa dos fancoils do Est. 3. Perfis "C" com segunda alma por falta de primeira alma no Rio.Defini a
aplicação de Galvite ou Anchortec com 100 micra em toda a estrutura, antes da pintura em ciza
médio.
14h00 - reunião com Eng. Luiz Cesar sobre as execuções em Itaóca : cotação da fabricação e
montagem da nova torre de enlace; substituição das telhas Canalete 90; reparos nos grupos
geradores, USCAs e QTs.
16h00 - vistoria nos Estúdios das Rádios no 2º andar, verificando as temperaturas no AM
Nacional 24,5°C, AM MEC 23,0° C e MEC FM 22,5° C.
18h00 - reunião com a Joice sobre nossos procedimentos na inspeção prevista de ocorrer pelo
MPF nos dias 09 e 10.06.15. Devo estar presente
dia 28/05/2015 :
08h30 - reunião na Engenharia sobre os procedimentos a serem adotados na visita ao Morro do
Mendanha com os Engs do Senado, Câmara Federal, ALERJ , UFRJ, Câmara Municipal do Rio
11h30 - saída para o Mendanha. Subida em TR 4x4 em Grupos de quatro pessoas. Análise das
salas técnicas e das torres existentes e disponíveis, visando instalação compartilhada das
instituições.
19h30 - retorno à Gomes Freire
19h30 - reunião com os Engs. Bicudo, Emerson e Renato sobre procedimentos a serem
adotados nas atividades de amanhã com as demais entidades.
21h00 - jantar
dia 29/05/2015 ;
08h30 - reunião preparativa da principal
09h00 - Reunião das entidades definindo etapas de implantação dos sistemas irradiantes no
Rio : sistemas independentes, sistemas multiplexados e antenas compartilhadas
11h30 - subida ao Morro do Sumaré com os Engs. da Câmara Federal, Senado , ALERJ,
Câmara Municipal do Rio . Definição das posições na torre na 1ª fase e na 2ª fase com antena
compartilhada.
15h00 - retorno à Gomes Freire
15h30 - ida ao SDU
16h17 - embarque no voo Azul 6924
Ordem de Serviço SECOM no 271
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o auxiliar Aldo Silva e o cinegrafista Júlio Leal
pegaram o avião em direção a Campinas às 19h30 de domingo, dia 10 de maio. Em
Campinas, a companhia Azul informou que o aeroporto de Uberaba estava fechado para
pousos e decolagens. O embarque, então se deu à meia noite e meia e a chegada, por volta
das duas horas da manhã. A equipe se dirigiu à Localiza para encontrar o motorista que a
levaria à cidade de Frutal, em Minas Gerais. No entanto, conforme foto anexada, não foi
possível retirar o carro, já que constava débito na conta da EBC com a Localiza. Por isso, foi
preciso pegar um táxi e se hospedar no hotel mais próximo. Vale destacar que a equipe não
havia recebido taxa de embarque devido ao aluguel do carro e ou verba para o hotel, já que
receberia meia diária e a EBC havia feito reserva de hospedagem em Frutal. O valor
sobressalente foi pago pela própria equipe. No dia seguinte, depois de resolvida a situação com
a Localiza, a equipe pegou o carro por volta de 10 horas da manhã. No meio da viagem, no
entanto, foi anunciado que a presidenta Dilma Rousseff havia cancelado o evento que faria por
lá. O carro retornou a Uberaba. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao aeroporto de Uberaba
por volta de quatro horas da manhã para pegar o voo às 6h com destino a São Paulo e
posteriores conexões. No entanto, a companhia informou que a aeronave não havia chegado à
cidade por causa do mau tempo. A Passaredo Linhas Aéreas, então, pagou um táxi para que a
equipe fosse até Ribeirão Preto, última conexão. Lá, o aeroporto permaneceu fechado por
algumas horas, também por causa do mau tempo. O retorno da equipe se deu por volta do
meio-dia. Solicito, por tanto, o RESSARCIMENTO do valor pago pelo hotel (a nota fiscal vai ser
entregue pessoalmente) e o PAGAMENTO de uma taxa de embarque extra.

Ordem de Serviço SECOM no 271
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o auxiliar Aldo Silva e o cinegrafista Júlio Leal
pegaram o avião em direção a Campinas às 19h30 de domingo, dia 10 de maio. Em
Campinas, a companhia Azul informou que o aeroporto de Uberaba estava fechado para
pousos e decolagens. O embarque, então se deu à meia noite e meia e a chegada, por volta
das duas horas da manhã. A equipe se dirigiu à Localiza para encontrar o motorista que a
levaria à cidade de Frutal, em Minas Gerais. No entanto, conforme foto anexada, não foi
possível retirar o carro, já que constava débito na conta da EBC com a Localiza. Por isso, foi
preciso pegar um táxi e se hospedar no hotel mais próximo. Vale destacar que a equipe não
havia recebido taxa de embarque devido ao aluguel do carro e ou verba para o hotel, já que
receberia meia diária e a EBC havia feito reserva de hospedagem em Frutal. O valor
sobressalente foi pago pela própria equipe. No dia seguinte, depois de resolvida a situação com
a Localiza, a equipe pegou o carro por volta de 10 horas da manhã. No meio da viagem, no
entanto, foi anunciado que a presidenta Dilma Rousseff havia cancelado o evento que faria por
lá. O carro retornou a Uberaba. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao aeroporto de Uberaba
por volta de quatro horas da manhã para pegar o voo às 6h com destino a São Paulo e
posteriores conexões. No entanto, a companhia informou que a aeronave não havia chegado à
cidade por causa do mau tempo. A Passaredo Linhas Aéreas, então, pagou um táxi para que a
equipe fosse até Ribeirão Preto, última conexão. Lá, o aeroporto permaneceu fechado por
algumas horas, também por causa do mau tempo. O retorno da equipe se deu por volta do
meio-dia. Solicito, por tanto, o RESSARCIMENTO do valor pago pelo hotel (a nota fiscal vai ser
entregue pessoalmente) e o PAGAMENTO de uma taxa de embarque extra.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/05/2015

29/05/2015

DIGER

10/05/2015

12/05/2015

10/05/2015

10/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/05/2015

1.040,64

669,75

190,00

1.900,39

DINES

06/05/2015

2.138,76

265,50

190,00

2.594,26

12/05/2015

DINES

06/05/2015

2.138,76

265,50

190,00

2.594,26

12/05/2015

DINES

06/05/2015

2.138,76

265,50

190,00

2.594,26

1) A cobertura jornalística visa registrar a cerimônia de lançamento do Programa Minha Casa
Minha Vida na cidade de Frutal (MG). A viagem será iniciada no domingo à noite, véspera ao
dia do evento, para evitar contratempos de última hora;
2) O empregado utilizará o veículo locado que está em nome da empregada Isabela de Castro
Rocha V de Azevedo;
3)A demanda é do Núcleo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
4) Esta viagem está sendo solicitada fora do prazo previsto na Resolução de Diretoria
276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude de a SECOM ter
confirmado a viagem apenas ontem dia 05/05/15, sem documento oficial.

0892/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

Ordem de Serviço SECOM no 271
A equipe formada pela repórter Isabela Azevedo, o auxiliar Aldo Silva e o cinegrafista Júlio Leal
pegaram o avião em direção a Campinas às 19h30 de domingo, dia 10 de maio. Em
Campinas, a companhia Azul informou que o aeroporto de Uberaba estava fechado para
pousos e decolagens. O embarque, então se deu à meia noite e meia e a chegada, por volta
das duas horas da manhã. A equipe se dirigiu à Localiza para encontrar o motorista que a
levaria à cidade de Frutal, em Minas Gerais. No entanto, conforme foto anexada, não foi
possível retirar o carro, já que constava débito na conta da EBC com a Localiza. Por isso, foi
preciso pegar um táxi e se hospedar no hotel mais próximo. Vale destacar que a equipe não
havia recebido taxa de embarque devido ao aluguel do carro e ou verba para o hotel, já que
receberia meia diária e a EBC havia feito reserva de hospedagem em Frutal. O valor
sobressalente foi pago pela própria equipe. No dia seguinte, depois de resolvida a situação com
a Localiza, a equipe pegou o carro por volta de 10 horas da manhã. No meio da viagem, no
entanto, foi anunciado que a presidenta Dilma Rousseff havia cancelado o evento que faria por
lá. O carro retornou a Uberaba. No dia seguinte, a equipe se dirigiu ao aeroporto de Uberaba
por volta de quatro horas da manhã para pegar o voo às 6h com destino a São Paulo e
posteriores conexões. No entanto, a companhia informou que a aeronave não havia chegado à
cidade por causa do mau tempo. A Passaredo Linhas Aéreas, então, pagou um táxi para que a
equipe fosse até Ribeirão Preto, última conexão. Lá, o aeroporto permaneceu fechado por
algumas horas, também por causa do mau tempo. O retorno da equipe se deu por volta do
meio-dia. Solicito, por tanto, o RESSARCIMENTO do valor pago pelo hotel (a nota fiscal vai ser
entregue pessoalmente) e o PAGAMENTO de uma taxa de embarque extra.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/05/2015

13/05/2015

DIJOR

19/05/2015

20/05/2015

11/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/05/2015

1.200,26

267,90

190,00

1.658,16

DIPRE

07/05/2015

531,02

481,65

190,00

1.202,67

13/05/2015

DIAFI

07/05/2015

884,46

401,85

190,00

1.476,31

11/05/2015

13/05/2015

DIAFI

07/05/2015

1.113,25

401,85

190,00

1.705,10

27/05/2015

01/06/2015

DIGER

07/05/2015

592,40

481,65

190,00

1.264,05

14/05/2015

14/05/2015

DIGEL

07/05/2015

959,26

133,95

190,00

1.283,21

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

740,25

-

1 - Educador Sebastião Rocha foi convidado do programa Espaço Público do dia 12/05.
Relatório de viagem:

0893/2015

SEBASTIÃO
ROCHA

Colaborador

O convidado compareceu ao programa e debateu com os apresentadores sobre o tema
educação popular com foco na qualidade e no desenvolvimento comunitário sustentável ao vivo
no dia 12/05/2015. Retornou ao Rio de Janeiro no dia 13/05/2015.

Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

Ima Célia
0894/2015
Guimarães Vieira

MARCUS VINICIUS
0895/2015 QUEIROZ
BARBOSA

SHIRLANE
0896/2015 MÍRYAN MOTTA
PAIVA

Conselheiro

Empregado

Empregado

Pauta
Modelo Institucional da EBC
O Gerente de Material e Patrimônio participou de reunião com o Gerente Executivo Regional
Sudeste I, Sr. Roni Baksys, para dar continuidade aos trabalhos de atendimento às
necessidades daquela regional;
- Visitou aos Prédios da EBC: Ed. da Rádio MEC e Ed. A Noite;
- Reunião com o Diretor do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI/RJ, Sr. Leonardo
de Paula;
- Reunião com o Coordenador de Destinação Patrimonial da Secretaria do Patrimônio da União
- SPU/RJ, Sr. Carlos Rodrigues, ambas para tratar da regularização dos imóveis da EBC
naquela cidade.

A Coordenadora de Patrimônio acompanhou o Gerente de Material e Patrimônio, Marcus
Barbosa, na reunião com o Gerente Executivo Regional Sudeste I, Sr. Roni Baksys, para dar
continuidade aos trabalhos de atendimento às necessidades daquela regional;
- Visitou os Prédios da EBC: Ed. da Rádio MEC e Ed. A Noite;
- Reunião com o Diretor do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI/RJ, Sr. Leonardo
de Paula;
- Reunião com o Coordenador de Destinação Patrimonial da Secretaria do Patrimônio da União
- SPU/RJ, Sr. Carlos Rodrigues, ambas para tratar da regularização dos imóveis da EBC
naquela cidade.

Relatório de Atividades
Dia: 27/05/2015
19h24 - Embarque BSB voo Gol 2137
20h56 -Chegada a SDU
21h40 - Chegada ao Hotel Pouso Real

EDUARDO DE
0897/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Dia: 28/05/2015
08h30 - Reunião na Engenharia sobre os procedimentos a serem adotados na visita ao Morro
do Mendanha com os Engs do Senado, Câmara Federal, ALERJ , UFRJ, Câmara Municipal do
Rio;
11h30 - Saída para o Mendanha. Subida em TR 4x4 em Grupos de quatro pessoas. Análise
das salas técnicas e das torres existentes e disponíveis, visando instalação compartilhada das
instituições;
19h30 - Retorno à Gomes Freire
19h30 - Reunião com os Engs. Emerson José Weirich, Paulo Sérgio Aquilini e Renato Favilla
sobre procedimentos a serem adotados nas atividades do dia 29/05/15 com as demais
entidades.
21h00 - Jantar
Empregado

Dia: 29/05/2015
08h30 - Reunião preparativa da principal
09h00 - Reunião das entidades definindo etapas de implantação dos sistemas irradiantes no
Rio: sistemas independentes, sistemas multiplexados e antenas compartilhadas
11h30 - Subida ao Morro do Sumaré com os Engs. da Câmara Federal, Senado , ALERJ,
Câmara Municipal do Rio . Definição das posições na torre na 1ª fase e na 2ª fase com antena
compartilhada.
15h00 - Retorno à Gomes Freire
19h28 - Embarque SDU voo Gol 1715
20h50 - Chegada GRU
Dia: 01/06/2015
9h00 - Reunião com o Gerente de Engenharia de TV/SP, José Antônio de Souza Garcia, onde
foram tratados assuntos diversos pertinentes a essa Gerência.

Obs> Nos dias 30, 31/05 e 01/06, fiquei por conta própria em São Paulo/SP, arcando com os
custos referente a diárias, hospedagem e passagem aérea de retorno a Brasília.

A empregada participou das seguintes reuniões no Rio de Janeiro no dia 14/05/15:

ELISABETE
0898/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

14/05/2015 (manhã): reunião com a Gerência de Comunicação Social - GECOM.
14/05/2015 (tarde): reunião na TV Globo com a área de pesquisa da empresa para
benchmarking que irá contribuir para os processos de licitação da EBC.
Ordem de Serviço SECOM os n° 271/2015
Relatório de viagem da Presidenta Dilma Rousseff a Frutal/MG
Cerimonia de Entrega de 668 Unidades Habitacionais do Residencial Waldemar Marchi II do
Programa Minha Casa Minha Vida
09/05/2015
07h00 -Saída do estacionamento da RANAC em Brasília ; com carros da EBC;
16h55 -Chegada a Frutal /MG; depois de algumas paradas para café da manhã; almoço;
abastecimento e lanche;
17h10 -Chegamos e fizemos o chek in no Hotel;
17h35 - Chegamos com as U.M. no local do evento onde posicionamos as U.M. onde se
haviam determinado e voltamos para o hotel;
18h40 -Todos os operadores dispensados para usarem seu tempo livre até o dia seguinte.

HERIVELTON
0899/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

10/05/2015
10h00 -Saída para o local do evento para ver as condições para montagem;
14h00 -Volta ao local do evento para montagem e teste das U.M. com Brasília;
19h00 -Todo equipamento testado e organizado para o evento no dia seguinte.
21h00 -Voltamos ao local do evento para ver como estava nossos carros e o equipamento;
pois depois das 19h00 caiu uma grande tempestade alinhada com um vento muito forte; por
sorte nossa nossos equipamentos e carros nada sofreram; mas o caos ficou instalados nas
outras areas , fora muita lama que se formou.
11/05/2015
10h00 -Saída do hotel para o local do evento;
10h10 -Começamos posicionar as câmeras e praticáveis para realizar o evento;
11h00 -Recebemos a noticia de que o evento poderia não ser realizado nesse dia;
11h40 -Confirmado que o evento não seria realizado; recolhemos e guardamos nossos cabos
e equipamentos;
13h20 -Deixei a equipe no hotel e com um dos carros da EBC peguei estrada de volta para
Brasília;
15h00 -Evento definitivamente cancelado ; equipe foi recolher as U.M. e se prepararem para a
volta para Brasília no dia 12/05 a partir das 8h00
22h00 -Parei em Cristalina para pernoite;
12/05/2015
07h00 -Saida de Cristalina para Brasília;
09h00 -Passei em casa para trocar de roupa para ir à EBC pois estávamos tendo alguns
eventos que necessitavam de nossa presença;
10h00 - Já na EBC estou encerrando com isso essa missão;
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740,25

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

10/05/2015

11/05/2015

DIGEL

07/05/2015

-

318,60

190,00

508,60

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório - Viagem PR - Frutal MG - 11/05/2015
Entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida.
Logística: Equipamento e equipe EBC.
Diário:
09/05/2015
7:00hs - Saída via terrestre de Brasília.
16:00hs - chegada a Frutal. Entrada no hotel.
16:40hs - Chegada ao local do evento. Reconhecimento.
18:30hs - Chegada das UMs ao local do evento.
19:00hs - Retorno ao hotel para pernoite.

RAUL MOURAO
0900/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

10/05/2015
10:00hs - Saída do hotel.
10:20hs - Reconhecimento na montagem da estrutura do evento.
12:00hs - Encontro com o pessoal da EBC. Almoço.
14:00hs - Chegada ao local do evento. Início da montagem.
18:00hs - Retorno ao hotel.
19:00hs - Reunião de coordenação no hotel do ESCAV.
21:00hs - Visita de reconhecimento ao local do evento.
22:00hs- Retorno ao hotel para pernoite.
11/05/2015
10:00hs - Saída do hotel.
10:20hs - Chegada ao hotel do evento.
11:00hs - Evento cancelado.
15:00hs - Retirada das UMs do local.
18:00hs - Retorno ao hotel. Pernoite.
12/05/2015
07:40hs - Saída do hotel e início da viagem via terrestre saindo de Frutal MG.
18:00hs - chegada a Brasília.
Obs: Viagem sem ocorrência. Evento cancelado.

Ordem de Serviço SECOM no 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0901/2015

BILL KENKI
YUNOKI

LUCIENE
0902/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
recolhimento dos carros. Voltamos para o hotel. Trouxemos todos os carros que ficaram
A empregada atendeu ao convite da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com a presença
do Ministro Guilherme Afid Domingos, para participar do Seminário Regional que discutiu o PLP
025/2007, relativo ao Supersimples, realizado na Federação do Comércio de Bens e de
Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
O mencionado Seminário foi referendado pela Frente Parlamentar das Micros e Pequenas
Empresas e encaminhado convite pela Câmara dos Deputados.

Empregado

A viagem ocorreu no dia 10/05/2015 (domingo), período da noite, tendo em vista o evento se
iniciar no dia 11/05/2015 pela manhã.
A presente viagem atendeu ao Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014, celebrado entre a
EBC e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Ordem de Serviço SECOM no 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

GEORGES
0903/2015 FERNANDO
RIBEIRO

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
recolhimento dos carros. Voltamos para o hotel. Trouxemos todos os carros que ficaram
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

JOÃO NABOR
0904/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015

Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0905/2015

JOILSON SANTOS
DE JESUS

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0906/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0907/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
recolhimento dos carros. Voltamos para o hotel. Trouxemos todos os carros que ficaram
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

RICARDO
0908/2015 BARBOSA DE
AGUIAR

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0909/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

740,25

-

740,25

09/05/2015

12/05/2015

DINES

07/05/2015

-

619,50

-

619,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0910/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
recolhimento dos carros. Voltamos para o hotel. Trouxemos todos os carros que ficaram
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0911/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
Ordem de Serviço SECOM os 271/2015
Relatório Frutal - MG de 09 a 12 de Maio de 2015 evento Minha Casa Minha Vida.
09/05/2015
07:00h - Saída da Ranac. Viagem de carro até Frutal.
09:30h - Parada para o café.
10:00h - Seguimos viagem.
12:30h - Parada para o almoço em Prata.
13:30h - Seguimos viagem.
17:20h - Chegada a Frutal. Seguimos para o hotel.
17:40h - Check-in do hotel.
18:15h - Saída do hotel para o local do evento Minha Casa minha Vida.
18:30h - Chegada ao local do evento. Reconhecimento e posicionamento dos carros.
Estrutura incompleta sem condições de montagem. Palco, tenda, cadeiras, nada
posicionado. O gerador não havia chegado.
19:20h - Retornamos para o hotel. Descanso.

0912/2015

GLAUCIO
FERNANDO
BESERRA
PINHEIRO

Empregado

10/05/2015
14:00h - Saída do hotel para o local do evento.
14:15h - Chegada ao local do evento.
14:30h - Início da montagem e teste nos cabos.
*Testado cabos de fibra, áudio, câmeras e produção. Montado parábola para sinal do Ar
da NBR.
Fechado sinal com Brasília sistema da Ranac operador Rogério.
18:30h - Retorno para o hotel.
19:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
11/05/2015
10:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:15h - Chegada ao local do evento.
*inicio da montagem de cabos de áudio e vídeo. Ligado AC dos carros no gerador do evento.
Fechado sinal com Brasília up-link.
11:30h - Devido ao mal tempo o evento foi cancelado. Aguardamos a confirmação do
Coordenador Herivelton.
12:30h - Recolhemos os cabos e equipamentos mas os carros permaneceram posicionamos e
montados. Saída para o almoço.
14:00h - Confirmado o cancelamento do evento.
15:00h - Voltamos ao local do evento com os motoristas para término da desmontagem e
recolhimento dos carros. Voltamos para o hotel. Trouxemos todos os carros que ficaram
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/05/2015

16/05/2015

DIPRE

11/05/2015

15/05/2015

11/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/05/2015

1.450,11

364,00

-

1.814,11

DINES

08/05/2015

603,14

648,60

190,00

1.441,74

13/05/2015

DINES

08/05/2015

603,14

336,30

95,00

1.034,44

11/05/2015

13/05/2015

DINES

08/05/2015

-

336,30

142,50

478,80

11/05/2015

13/05/2015

DINES

08/05/2015

603,14

560,50

142,50

1.306,14

15/05/2015:
10h11 - Embarque para Natal (TAM JJ 3312)
12h56 - Desembarque em Natal

0913/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

15h – Evento: Participou da inauguração do sinal digital da Televisão Universitária, e da
ampliação das instalações do prédio do Departamento de Comunicação Social da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, a solenidade aconteceu no auditório do Laboratório de
Comunicação e contou com a presença da reitora da UFRN, Angela Maria Paiva Cruz, do
superintendente de comunicação da Universidade, José Zilmar Costa, além do chefe do
Departamento de Comunicação Social, Sebastião Faustino. Também estiveram presentes
outros gestores e autoridades públicas, como os senadores Garibaldi Alves e Fátima Bezerra,
do ministro do turismo, Henrique Eduardo Alves.
19h – Entrevista ao vivo para o telejornal TVU Notícias.
20h30 – Jantar com a reitora Ângela Paiva e professores da UFRN.
16/05/2015:
12h54 - Embarque para o Rio de Janeiro (TAM JJ 3087)
16h02 - Desembarque no Rio de Janeiro

0914/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Ordem de Serviço SECOM 272
Dia ll/05 - Partida em voo da Avianca com saída às 11:15 e chegada ao aeroporto Santos
Dumont às 12HS43. Logo no desembarque, acompanhado pelo Operador de Câmera Robson
de Freitas me dirigi até o box da Localiza para retirar o veículo locado com motorista e nos
deslocamos até o hotel Granada, no centro, para fazer o check in.
Após o almoço, fomos ao encontro de Supervisor de transmissão Newton Prado,
em Deodoro (Zona Norte) para os trabalhos de montagem de equipamentos e testes de áudio
e vídeo com nosso sistema em, Brasília. Quando já havíamos definido posicionamento de câmeras, nos chegou a
informação que o evento havia sido CANCELADO, mas havia a possibilidade de a autoridade
se reunir com os organizadores do comitê Rio 2016 no centro do Rio, mais precisamente do
Centro de Convenções. De imediato, solicitei ao Coordenador da Unidade Móvel que estava à
nossa disposição, que a mesma fosse deslocada para o local informado e fui atrás das
demandas, tais como: Onde estacionar a Unidade Móvel, ac, sonorização, iluminação, etc.
Já por volta de 19Hs00 consegui contato com o pessoal do ESCAV que acabara de
chegar para os reconhecimentos habituais. Retornei ao hotel para o pernoite.
Dia 12/05- Após o café da manhã (07Hs00) retornei para o Centro de Convenções, para
dar continuidade à montagem de equipamentos e testamos os sinais de áudio e vídeo com
Brasília.
Por volta de 18Hs30 fizemos a transmissão da Entrevista Coletiva que teve curta
duração. Fizemos ainda entrada ao vivo no Jornal da NBR às 19Hs47, findo o qual descemos o
sinal em definitivo.
Retorno ao hotel para o pernoite.
Dia 13/05- Após o café da manhã, me dirigi até o Aeroporto Santos Dumont, onde devolvi o
veículo alugado e embarquei em voo da Avianca com destino à Brasília em logo em seguida
12Hs18, decolei novamente Avianca com destino à Recife ( PE ) onde cheguei por volta de
14Hs45. Na localiza, já me aguardava o motorista enviado pelo Supervisor de Transmissão
Irací de Paula. Seguimos para Porto de Galinha, onde após reunião com o Coordenador de
Transmissão da Tv Coorporativa da Petrobrás Gessyvaldo e com Sr. Willian do Valle da
terceirizada Valle Vídeo, me situei com relação ao evento. Fizemos alguns testes de áudio e
vídeo com nosso sistema em Brasília e fui para a Pousada para o pernoite.
Dia 14/05- às 07Hs00, após o café da manhã nos dirigimos eu, e o Irací para o local do evento,
teve um flash ao vivo com o repórter Leandro Alarcon com duração de aproximadamente
3'00. O evento foi ao ar de 12Hs04 às 13hS48, não sendo observado qualquer problema de
áudio ou de vídeo. Após as gerações habituais do Jornalismo baixamos o sinal em defintivo por
volta de 15Hs20.
Ordem de Serviço SECOM 272
Dia 13/05
Saída às 18:00 em deslocamento até o aeroporto de Brasília, para pegar voo das 20:28 para
aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Chegada a São Paulo por volta das 22:00 e
deslocamento para hospedagem.

ROBSON DE
0915/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

Dia 14/05
Saída do hotel as 08:30 com destino a visita a Band News, reunião com o responsável pela
emissora e representantes da engenharia e operações, visita às dependências da TV
Bandeirantes, as 12:00 almoço e visita a EBC São Paulo, as 14:30 visita a Rede Record News,
reunião com os responsáveis pela emissora e visita as dependências da emissora, as 17:00
deslocamento para o aeroporto e antecipação do voo para Brasília, chegando por volta das
21:30.
Obs.: A antecipação de voo NÃO gerou custos a EBC.

ANNA CAROLINA
0916/2015 ANDRADE
BECKER

0917/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

Empregado

Ordem de Serviço SECOM no 272
Relatório de viagem Agenda PR Dilma Roussef ao Rio de Janeiro
11/05/2015
Equipe embarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 10:55hs, em voo atrasado, para a
cidade do Rio de Janeiro. Chegada no rio de Janeiro por volta de 12:45hs, a equipe seguiu em
carro da Localiza, para o hotel, devido ao atraso do voo a pauta que seria realizada foi
cancelada.
12/05/2015
Equipe formada pela Repórter Ana Carolina Becker, Repórter Cinematográfico José Carlos
Gonçalves e Auxiliar Warley Felipe de Andrade, seguiu por volta das 08:00 para realizar a
cobertura jornalística dos eventos Visita á Travessia do Túnel de Conexão entre São Conrado e
Barra na Linha 4 do Metrô e Reunião com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, que contaram com a presença da Presidenta Dilma Roussef, após o
término dos eventos por volta das 17:10hs foram realizadas as gerações de material gravado
junto ao Caminhão Link e a Repórter Ana Carolina Becker realizou entrada Ao Vivo no NBR
Notícias. Encerramento das atividades por volta das 21:00hs
13/05/2015
Ainda com o carro da Empresa Localiza, equipe seguiu para procedimento de embarque no
Aeroporto Santos Dumont por volta das 11:06hs com destino a Brasília.
Obs.: José Carlos e Warley Andrade anteciparam voo

Ordem de Serviço SECOM no 272
Relatório de viagem Agenda PR Dilma Roussef ao Rio de Janeiro
11/05/2015
Equipe embarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 10:55hs, em voo atrasado, para a
cidade do Rio de Janeiro. Chegada no rio de Janeiro por volta de 12:45hs, a equipe seguiu em
carro da Localiza, para o hotel, devido ao atraso do voo a pauta que seria realizada foi
cancelada.
12/05/2015
Equipe formada pela Repórter Ana Carolina Becker, Repórter Cinematográfico José Carlos
Gonçalves e Auxiliar Warley Felipe de Andrade, seguiu por volta das 08:00 para realizar a
cobertura jornalística dos eventos Visita á Travessia do Túnel de Conexão entre São Conrado e
Barra na Linha 4 do Metrô e Reunião com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, que contaram com a presença da Presidenta Dilma Roussef, após o
término dos eventos por volta das 17:10hs foram realizadas as gerações de material gravado
junto ao Caminhão Link e a Repórter Ana Carolina Becker realizou entrada Ao Vivo no NBR
Notícias. Encerramento das atividades por volta das 21:00hs
13/05/2015
Ainda com o carro da Empresa Localiza, equipe seguiu para procedimento de embarque no
Aeroporto Santos Dumont por volta das 11:06hs com destino a Brasília.
Obs.: José Carlos e Warley Andrade anteciparam voo

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

0918/2015

Viajante

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

DANILO
0919/2015 FERREIRA DE
SOUSA

MARCELO
0920/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Tipo

Empregado

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Ordem de Serviço SECOM no 272
Relatório de viagem Agenda PR Dilma Roussef ao Rio de Janeiro
11/05/2015
Equipe embarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 10:55hs, em voo atrasado, para a
cidade do Rio de Janeiro. Chegada no rio de Janeiro por volta de 12:45hs, a equipe seguiu em
carro da Localiza, para o hotel, devido ao atraso do voo a pauta que seria realizada foi
cancelada.
12/05/2015
Equipe formada pela Repórter Ana Carolina Becker, Repórter Cinematográfico José Carlos
Gonçalves e Auxiliar Warley Felipe de Andrade, seguiu por volta das 08:00 para realizar a
cobertura jornalística dos eventos Visita á Travessia do Túnel de Conexão entre São Conrado e
Barra na Linha 4 do Metrô e Reunião com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, que contaram com a presença da Presidenta Dilma Roussef, após o
término dos eventos por volta das 17:10hs foram realizadas as gerações de material gravado
junto ao Caminhão Link e a Repórter Ana Carolina Becker realizou entrada Ao Vivo no NBR
Notícias. Encerramento das atividades por volta das 21:00hs
13/05/2015
Ainda com o carro da Empresa Localiza, equipe seguiu para procedimento de embarque no
Aeroporto Santos Dumont por volta das 11:06hs com destino a Brasília.
Obs.: José Carlos e Warley Andrade anteciparam voo

Ordem de Serviço SECOM no 272
Relatório de viagem Agenda PR Dilma Roussef ao Rio de Janeiro
11/05/2015
Equipe embarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 10:55hs, em voo atrasado, para a
cidade do Rio de Janeiro. Chegada no rio de Janeiro por volta de 12:45hs, a equipe seguiu em
carro da Localiza, para o hotel, devido ao atraso do voo a pauta que seria realizada foi
cancelada.
12/05/2015
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Danilo de Sousa e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos, seguiu por volta das 08:00hs para realizar a cobertura jornalística do evento Visita
á Travessia do Túnel de Conexão entre São Conrado e Barra na Linha 4 do Metrô, que contou
com a presença da Presidenta Dilma Roussef. Foram acompanhados pela Produtora NBR do
Rio de Janeiro Adriana Blender. Após o término do evento por volta das 14:00hs a equipe
seguiu pra realizar a geração do material gravado junto á TV Brasil no Centro do Rio de
Janeiro. Término dos trabalhos por volta das 20:00hs.
13/05/2015
Ainda com o carro da Empresa Localiza, equipe seguiu para procedimento de embarque no
Aeroporto Santos Dumont por volta das 08:16hs com destino a Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 272
Relatório de viagem Agenda PR Dilma Roussef ao Rio de Janeiro
11/05/2015
Equipe embarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 10:55hs, em voo atrasado, para a
cidade do Rio de Janeiro. Chegada no rio de Janeiro por volta de 12:45hs, a equipe seguiu em
carro da Localiza, para o hotel, devido ao atraso do voo a pauta que seria realizada foi
cancelada.
12/05/2015
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Danilo de Sousa e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos, seguiu por volta das 08:00hs para realizar a cobertura jornalística do evento Visita
á Travessia do Túnel de Conexão entre São Conrado e Barra na Linha 4 do Metrô, que contou
com a presença da Presidenta Dilma Roussef. Foram acompanhados pela Produtora NBR do
Rio de Janeiro Adriana Blender. Após o término do evento por volta das 14:00hs a equipe
seguiu pra realizar a geração do material gravado junto á TV Brasil no Centro do Rio de
Janeiro. Término dos trabalhos por volta das 20:00hs.
13/05/2015
Ainda com o carro da Empresa Localiza, equipe seguiu para procedimento de embarque no
Aeroporto Santos Dumont por volta das 08:16hs com destino a Brasília.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/05/2015

13/05/2015

DINES

11/05/2015

13/05/2015

11/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/05/2015

756,59

560,50

142,50

1.459,59

DINES

08/05/2015

594,95

560,50

142,50

1.297,95

13/05/2015

DINES

08/05/2015

639,96

560,50

142,50

1.342,96

15/05/2015

20/05/2015

DICOP

08/05/2015

-

243,38

-

243,38

14/05/2015

14/05/2015

DIJOR

08/05/2015

-

88,50

-

88,50

14/05/2015

14/05/2015

DIJOR

08/05/2015

-

88,50

-

88,50

O apresentador do programa Nossa Terra, da Rádio Nacional da Amazônia e Nacional do Alto
Solimões, participou das atividades da II Semana do Extrativismo da Terra do Meio, realizada
nos dias 17 e 18 de maio, em Altamira, no Pará.

0921/2015

AIRTON MIORIM
DE MEDEIROS

Empregado

O encontro contou com a participação de extrativistas, empresas e organizações que atuam na
região em busca de melhorias tecnológicas que promovam uma relação diferenciada entre as
comunidades tradicionais, empresas e governo.
Devido ao evento estar de acordo com a linha editorial das emissoras e do programa Nossa
Terra, foi de suma importância que um profissional da nossa equipe tenha participado do
encontro, bem como, os desdobramentos do encontro.
Durante a viagem, o apresentador fez flashes ao vivo na programação das rádios e coletou
material para ser veiculado em formato de entrevista no programa Nossa Terra e em outros
programas que tiverem interesse.
O material também será disponibilizado na página da Rádio Nacional da Amazônia na internet.

1) Realizou entrevista para o programa Caminhos da Reportagem. Estamos produzindo um
programa sobre Futebol Feminino.

0922/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

Empregado

2) Entrevistou a personagem Thaís Priolli. Desde criança, ela joga futebol, inclusive, aos 12
anos, entrou com um processo na justiça para poder jogar com meninos. Jogou em vários
times como profissional, sendo artilheira de alguns campeonatos. Atualmente, joga no Guarani
Futebol Clube de Campinas. Além disso, Thaís mora com quatro jogadoras de futebol –
algumas experientes e outras que estão começando a carreira.
3) A equipe formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafista, Rafael Augusto de
Carvalho.
Relatório do viajante:
Saímos da EBC aproximadamente às 13h e chegamos em Águas de Lindoia por volta das
15h30. Lá entrevistamos a jogadora e treinadora de futebol Thais Prioli, fizemos imagens e
sonoras com crianças que são treinadas por ela e também entrevistamos companheiras de
time da Thais. Depois, fomos para a casa da atleta, onde entrevistamos a mãe dela, Márcia
Prioli. Saímos da cidade por volta das 20h e encerramos o expediente de trabalho às 23h,
horário em que chegamos na empresa.

1) Realizou entrevista para o programa Caminhos da Reportagem. está sendo produzindo um
programa sobre Futebol Feminino.
2) Entrevistou a personagem Thaís Priolli. Desde criança, ela joga futebol, inclusive, aos 12
anos, entrou com um processo na justiça para poder jogar com meninos. Jogou em vários
times como profissional, sendo artilheira de alguns campeonatos. Atualmente, joga no Guarani
Futebol Clube de Campinas. Além disso, Thaís mora com quatro jogadoras de futebol –
algumas experientes e outras que estão começando a carreira.

0923/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

3) A equipe formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafista, Rafael Augusto de
Carvalho.
Relatório do viajante:
Saímos da TV as 13h00 do dia 14 de maio, com destino a cidade de Águas de Lindoia para
gravar um VT sobre futebol feminino, chegamos na cidade por volta das 15h30, gravamos com
a personagem no campo de futebol da cidade, depois fizemos outra gravação na casa da
personagem. Finalizamos o trabalho as 19h30, retornamos para TV, onde chegamos as 23h00
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

14/05/2015

14/05/2015

DIJOR

08/05/2015

-

88,50

-

88,50

19/05/2015

20/05/2015

DIPRE

11/05/2015

-

481,65

190,00

671,65

31/05/2015

01/06/2015

DIPRO

11/05/2015

-

401,85

190,00

591,85

31/05/2015

01/06/2015

DIPRO

11/05/2015

980,21

401,85

190,00

1.572,06

19/05/2015

21/05/2015

DIPRE

11/05/2015

753,55

401,85

190,00

1.345,40

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou entrevista para o programa Caminhos da Reportagem. Está sendo produzindo um
programa sobre Futebol Feminino.
2) Entrevistou a personagem Thaís Priolli. Desde criança, ela joga futebol, inclusive, aos 12
anos, entrou com um processo na justiça para poder jogar com meninos. Jogou em vários
times como profissional, sendo artilheira de alguns campeonatos. Atualmente, joga no Guarani
Futebol Clube de Campinas. Além disso, Thaís mora com quatro jogadoras de futebol –
algumas experientes e outras que estão começando a carreira.

RAFAEL
0924/2015 AUGUSTO DE
CARVALHO

Empregado

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

3) A equipe formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafista, Rafael Augusto de
Carvalho.
Relatório do viajante:
Saímos da EBC por volta das 13h00 com destino a Águas de Lindóia para gravação de pauta
para o programa 'Caminhos da Reportagem' sobre futebol feminino. Chegamos ao destino por
volta de 15h30, onde gravamos com nossa personagem no estádio da cidade até as 18h20.
Feito isso, partimos para a casa da personagem onde gravamos até aproximadamente 20h00
.Após isso retornamos a SP e finalizamos nossa jornada as 23h15.

Participou da Câmara Temática Conjunta no dia 20/05/2015, na Empresa Brasil de
Comunicação - EBC

0925/2015

Pauta
Modelo Institucional da EBC
O Trio Puelli, da qual a Sra. Adriana Cristina de Barros Holtz faz parte, foi convidado a participar
do programa Partituras. Gravado em 01 de junho de 2015.
Trata-se de um conjunto que tem prestígio no meio musical e tem um repertório original, com
obras dedicadas ao Trio por diversos compositores brasileiros e internacionais.
O Trio Puelli tem como proposta a execução da música dos séculos XX e XXI para essa
formação, abordando em especial composições brasileiras.
Formado a partir de uma sugestão da compositora Silvia de Lucca em 2008, somente em 2009
iniciou suas atividades na cena musical. Desde então o Trio já se apresentou em diversas
cidades brasileiras, com destaque:
- MIMO/Mostra Internacional de Música de Olinda em 2010;
- Circulação de concertos SESI SP em 2011;
- 43º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão em 2012;
- “Lux Sonora”, série de música contemporânea da CPFL Cultura de Campinas em 2012.

0926/2015

Adriana Cristina
de Barros Holtz

Convidado

O Trio Puelli possui dois CDs gravados:
- “Trio Puelli – Primma”, com repertório exclusivamente brasileiro, lançado em abril de 2011 na
série Clássicos da Revista Concerto na Sala São Paulo. O CD recebeu várias críticas elogiosas
e uma indicação entre os 10 melhores lançamentos pela Revista Bravo 2011.
- “Trio Puelli – Três Américas”, em 2013, com peças de Mauricio Kagel, Leonard Bernstein,
Claudio Santoro, Roberto Victorio e Alejandro Cardona.
O Trio Puelli é um conjunto paulista de piano, violino e violoncelo. Uma das integrantes, a
violinista Ana de Oliveira, alterna as atividades entre São Paulo e Rio de Janeiro, e, por isso,
passa alguns períodos na segunda cidade. As outras duas moram e atuam em São Paulo,
dentre estas, está a viajante Karin Fernandes Braga Guimarães.
Sua presença no Partituras veio ao encontro da proposta de uma programação abrangente,
que contemple não somente o Rio de Janeiro, mas que receba e divulgue a música produzida
no país e que seja capaz de refletir a diversidade de nossa produção.

O Trio Puelli, da qual a Sra. Karin Fernandes Braga Guimarães faz parte, foi convidado a
participar do programa Partituras. Gravado em 01 de junho de 2015.
Trata-se de um conjunto que tem prestígio no meio musical e tem um repertório original, com
obras dedicadas ao Trio por diversos compositores brasileiros e internacionais.
O Trio Puelli tem como proposta a execução da música dos séculos XX e XXI para essa
formação, abordando em especial composições brasileiras.
Formado a partir de uma sugestão da compositora Silvia de Lucca em 2008, somente em 2009
iniciou suas atividades na cena musical. Desde então o Trio já se apresentou em diversas
cidades brasileiras, com destaque:
- MIMO/Mostra Internacional de Música de Olinda em 2010;
- Circulação de concertos SESI SP em 2011;
- 43º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão em 2012;
- “Lux Sonora”, série de música contemporânea da CPFL Cultura de Campinas em 2012.

0927/2015

Karin Fernandes
Braga Guimarães

Convidado

O Trio Puelli possui dois CDs gravados:
- “Trio Puelli – Primma”, com repertório exclusivamente brasileiro, lançado em abril de 2011 na
série Clássicos da Revista Concerto na Sala São Paulo. O CD recebeu várias críticas elogiosas
e uma indicação entre os 10 melhores lançamentos pela Revista Bravo 2011.
- “Trio Puelli – Três Américas”, em 2013, com peças de Mauricio Kagel, Leonard Bernstein,
Claudio Santoro, Roberto Victorio e Alejandro Cardona.
O Trio Puelli é um conjunto paulista de piano, violino e violoncelo. Uma das integrantes, a
violinista Ana de Oliveira, alterna as atividades entre São Paulo e Rio de Janeiro, e, por isso,
passa alguns períodos na segunda cidade. As outras duas moram e atuam em São Paulo,
dentre estas, está a viajante Karin Fernandes Braga Guimarães.
Sua presença no Partituras veio ao encontro da proposta de uma programação abrangente,
que contemple não somente o Rio de Janeiro, mas que receba e divulgue a música produzida
no país e que seja capaz de refletir a diversidade de nossa produção.

O assessor da Diretoria da Presidência foi a Brasilia e participou de várias agendas
institucionais sobre Comunicação Pública e Democratização da Comunicação como segue:

ORLANDO JOSÉ
0928/2015 FERREIRA
GUILHON

Dia 19 /maio/15
Participou de agendas na Secom-PR, e Secretaria Geral da Presidência.
Empregado

Dias 20 e 21/maio/15
Participou de reuniões com Diretorias da EBC.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/05/2015

30/05/2015

DICOP

12/05/2015

15/05/2015

18/05/2015

22/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/05/2015

860,57

1.205,55

190,00

2.256,12

DINES

11/05/2015

1.168,47

354,00

95,00

1.617,47

DIJOR

11/05/2015

829,00

613,60

95,00

1.537,60

O Coordenador de Tráfego e Pesquisa de São Luís/MA, participou do Curso de Gestão e
Fiscalização de Contratos (Turma 03), realizado conforme cronograma abaixo:
Turma 3: 27, 28 e 29/05/2015.
Carga horária: 24h.
Nº de vagas: 30.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados (as) que atuem ou atuarão, diretamente, na gestão ou fiscalização
de contratos.
Instrutor: Henrique Savonitti Miranda.

0929/2015

JACKSON BENNY
LEITE SILVA

Empregado

A participação do empregado Jackson Benny no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos
foi necessária, visto que este fiscalizará contratos relacionados a Superintendência Regional do
Nordeste, e também em especial atenção as dependências da Coordenação de Tráfego e
Pesquisa que coordena, em São Luis.
A chegada a Brasília se deu na noite anterior ao evento e na manhã do dia 27, as 8h30min, se
deu o início do curso.
Após os dias de treinamento, o retorno a cidade de origem se deu na noite do dia 29/05/15,
procedendo o desembarque na madrugada do dia 30/05/2015.

Ordem de Serviço SECOM 273
Dia 12 de maio de 2015:
11h50 saída de Brasília;
14h05 chegada em Recife;
15h30 intervalo de almoço;
16h35 chega ao Porto de Suape, Estaleiro AtlanticoSul;
17h00 saída para Porto de Galinhas;
18h00 momento em que chegamos na pousada;
19h00 reunião do Escav, em Muro Alto;
19h50 encerramento da reunião;
21h00 retorno à pousada;

0930/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Dia 13 de maio de 2015:
09h00 chegada ao Estaleiro AtlanticoSul;
12h30 momento em que autorizaram o nosso acesso;
15h00 subida do sinal para teste de áudio com Brasília;
15h22 baixamos o sinal, áudio aprovado pelo Sr. Bruno;
20h30 início da reunião de encerramento do programa, com o Escav;
21h50 encerramento da reunião;
22h40 retorno à pousada;
Dia 14 de maio de 2015:
08h05 chegada ao Estaleiro AtlanticoSul;
09h54 entrada ao vivo com o Repórter Leandro, com 1' de duração;
10h20 as 1035 teste de áudio e video, aprovados pelo Sr. Bruno;
11h35 início da visita ao Petroleiro André Rebolças;
12h00 composição de palco;
12h05 exibição do Hino Nacional Brasileiro;
12h08 palavras do Prefeito de Ipojuca;
12h11cerimônia de batismo do Petroleiro Marcílio Dias;
12h20 exibição de um vídeo de 4' de duração;
12h24 palavras do Presidente do Estaleiro, Harro Ricardo Buramanu;
12h30 palavras da Senhora Andreia lisângela da Silva Nascimento, representante da força de
Trabalho do AtlânticoSul;
12h38 palavras do Senhor Ariovaldo Rocha, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria
Naval (SINAVAL);
12h48 palavras do Senhor Cláudio Campos Presidente da TRANSPETRO;
12h52 palavras do Senhor Aldemir Bendine, Presidente da PETROBRÁS;
1 – Produziu material para o programa Caminhos da Reportagem sobre o crescimento do
mercado de internet do país.
2 - A equipe realizou gravações com especialistas, em Belo Horizonte e Curitiba, que falaram
do potencial da internet para alavancar vendas, formar opinião, abrir novos nichos de mercado,
além de blogueiros renomados, vlogers e até mesmo pessoas comuns que descobriram a rede
mundial para propagar ideias e transformar um hobby em meio de vida.
3 – A equipe foi composta pelos empregados abaixo:
Thaís da Costa Barros Antônio (repórter);
André Rodrigo Pacheco (repórter cinematográfico);
Alexandre Santos de Souza (auxiliar cinematográfico).
4 - O término da viagem ocorreu em 22/05/2015 porque a produção conseguiu agendar novas
pautas em Curitiba, em 21/05, ocasionando o retorno da equipe a Brasília no último voo do dia,
que chegou às 00h17min em 22/05.

THAIS DA COSTA
0931/2015 BARROS
ANTONIO

Empregado

Relatório de viagem
Segunda-feira, 18/05, Belo Horizonte
Equipe me buscou, com o morotista, direto do aeroporto, às 9h da manhã, de onde partiríamos
para fazer a primeira sonora do dia. A entrevistada transferiu, de última hora, a gravação para o
período da tarde. Aproveitamos a manhã para gravar várias passagens e fazer imagens da
cidade.
Almoçamos e seguimos para buscar a entrevistada que encontraríamos de manhã e a levamos
para gravar na Pampulha. Fizemos a entrevista, gravamos imagens de corte e a deixamos no
mesmo local onde havíamos buscado antes. Seguimos, então, para a gravação com um grupo
de blogueiros, onde ficamos até o anoitecer. Fizemos as entrevistas, gravamos imagens de
corte. Em seguida, gravamos imagens noturnas da cidade.
Terça-feira, 19/05
Equipe me buscou, com o motorista, às 9h da manhã. Fomos para a casa da primeira
entrevistada do dia, onde ficamos até a hora do almoço. Fizemos a entrevista, imagens de
corte, imagens dela com o filho, com diferentes roupas etc. Almoçamos e seguimos para
entrevista no campus da UFMG. Em seguida, gravamos imagens da cidade e seguimos para o
aeroporto, onde fomos deixados pelo motorista, uma hora antes do embarque, que se deu às
19h32, para Curitiba.
Quarta-feira, 20/05
Saímos de manhã do hotel para fazer imagens da cidade e gravar passagem em frente à

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/05/2015

22/05/2015

DIJOR

18/05/2015

22/05/2015

13/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/05/2015

1.625,12

507,40

142,50

2.275,02

DIJOR

11/05/2015

1.625,12

507,40

142,50

2.275,02

15/05/2015

DINES

11/05/2015

1.097,54

442,50

95,00

1.635,04

13/05/2015

15/05/2015

DINES

11/05/2015

1.097,54

442,50

95,00

1.635,04

13/05/2015

15/05/2015

DINES

11/05/2015

1.097,54

442,50

95,00

1.635,04

19/05/2015

23/05/2015

DIPRE

12/05/2015

506,86

802,75

190,00

1.499,61

O Caminhos da Reportagem fez um programa sobre o crescimento do mercado de internet no
país. O programa mostrou como vivem as pessoas que escolheram a internet como meio de
sobrevivência.
RELATÓRIO DE VIAGEM
4:30h chegada na redação para pegar o equipamento e seguir para Belo Horizonte.
Segunda-feira, 18/05, Belo Horizonte
Equipe me buscou, com o morotista, direto do aeroporto, às 9h da manhã, de onde partiríamos
para fazer a primeira sonora do dia. A entrevistada transferiu, de última hora, a gravação para o
período da tarde. Aproveitamos a manhã para gravar várias passagens e fazer imagens da
cidade.
Almoçamos e seguimos para buscar a entrevistada que encontraríamos de manhã e a levamos
para gravar na Pampulha. Fizemos a entrevista, gravamos imagens de corte e a deixamos no
mesmo local onde havíamos buscado antes. Seguimos, então, para a gravação com um grupo
de blogueiros, onde ficamos até o anoitecer. Fizemos as entrevistas, gravamos imagens de
corte. Em seguida, gravamos imagens noturnas da cidade.

0932/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

Terça-feira, 19/05
Equipe me buscou, com o motorista, às 9hda manhã. Fomos para a casa da primeira
entrevistada do dia, onde ficamos até a hora do almoço. Fizemos a entrevista, imagens de
corte, imagens dela com o filho, com diferentes roupas etc. Almoçamos e seguimos para
entrevista no campus da UFMG. Em seguida, gravamos imagens da cidade e seguimos para o
aeroporto, onde fomos deixados pelo motorista, uma hora antes do embarque, que se deu às
19h32, para Curitiba.
Quarta-feira, 20/05
Saímos de manhã do hotel para fazer imagens da cidade e gravar passagem em frente à
prefeitura. Almoçamos e seguimos para entrevista na casa da blogueira, onde gravamos
sonora e várias imagens de corte. Em seguida, fizemos outra gravação, em uma galeria da
cidade, com um personagem, onde também fizemos diversas imagens de corte, além da
sonora.
Quinta-feira, 21/05
Saímos de manhã do hotel para um evento fora da cidade, onde entrevistamos diretores do
departamento de marketing da Prefeitura. Passamos a manhã com eles. Gravamos imagens
de corte, entrevista, passagem. Almoçamos e fomos para o centro da cidade gravar povo-fala e
uma série de imagens para compor o programa. De lá, seguimos para o aeroporto, onde fomos
O Caminhos da Reportagem fez um programa sobre o crescimento do mercado de internet no
país. O programa mostrou como vivem as pessoas que escolheram a internet como meio de
sobrevivência.
RELATÓRIO DE VIAGEM
4:30h chegada na redação para pegar o equipamento e seguir para Belo Horizonte.

ALEXANDRE
0933/2015 SANTOS DE
SOUZA

Segunda-feira, 18/05, Belo Horizonte
Equipe me buscou, com o morotista, direto do aeroporto, às 9h da manhã, de onde partiríamos
para fazer a primeira sonora do dia. A entrevistada transferiu, de última hora, a gravação para o
período da tarde. Aproveitamos a manhã para gravar várias passagens e fazer imagens da
cidade.
Almoçamos e seguimos para buscar a entrevistada que encontraríamos de manhã e a levamos
para gravar na Pampulha. Fizemos a entrevista, gravamos imagens de corte e a deixamos no
mesmo local onde havíamos buscado antes. Seguimos, então, para a gravação com um grupo
de blogueiros, onde ficamos até o anoitecer. Fizemos as entrevistas, gravamos imagens de
corte. Em seguida, gravamos imagens noturnas da cidade.
Empregado

Terça-feira, 19/05
Equipe me buscou, com o motorista, às 9hda manhã. Fomos para a casa da primeira
entrevistada do dia, onde ficamos até a hora do almoço. Fizemos a entrevista, imagens de
corte, imagens dela com o filho, com diferentes roupas etc. Almoçamos e seguimos para
entrevista no campus da UFMG. Em seguida, gravamos imagens da cidade e seguimos para o
aeroporto, onde fomos deixados pelo motorista, uma hora antes do embarque, que se deu às
19h32, para Curitiba.
Quarta-feira, 20/05
Saímos de manhã do hotel para fazer imagens da cidade e gravar passagem em frente à
prefeitura. Almoçamos e seguimos para entrevista na casa da blogueira, onde gravamos
sonora e várias imagens de corte. Em seguida, fizemos outra gravação, em uma galeria da
cidade, com um personagem, onde também fizemos diversas imagens de corte, além da
sonora.
Quinta-feira, 21/05
Saímos de manhã do hotel para um evento fora da cidade, onde entrevistamos diretores do
departamento de marketing da Prefeitura. Passamos a manhã com eles. Gravamos imagens
de corte, entrevista, passagem. Almoçamos e fomos para o centro da cidade gravar povo-fala e
uma série de imagens para compor o programa. De lá, seguimos para o aeroporto, onde fomos
Ordem de Serviço SECOM no 273

0934/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe de reportagem saiu de Brasília, no dia 13 de maio com destino a Recife às 10:09
chegando no aeroporto de destino às 12:34. Chegando no local a equipe foi de carro alugado
para Ipojuca onde se hospedou. No mesmo dia seguiu para fazer a matéria do inicio da
operação do Navio André Rebouças. No dia seguinte a equipe cobriu a participação da
presidenta Dilma Rousseff no evento. A equipe retornou à Brasília no dia 15 de maio,
embarcando às 11:30 e chegando às 13:59.
Ordem de Serviço SECOM no 273

LEANDRO ROCHA
0935/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe de reportagem saiu de Brasília, no dia 13 de maio com destino a Recife às 10:09
chegando no aeroporto de destino às 12:34. Chegando no local a equipe foi de carro alugado
para Ipojuca onde se hospedou. No mesmo dia seguiu para fazer a matéria do inicio da
operação do Navio André Rebouças. No dia seguinte a equipe cobriu a participação da
presidenta Dilma Rousseff no evento. A equipe retornou à Brasília no dia 15 de maio,
embarcando às 11:30 e chegando às 13:59.
Ordem de Serviço SECOM no 273

CELSO HENRIQUE
0936/2015 SOARES
OLIVEIRA

Empregado

A equipe de reportagem saiu de Brasília, no dia 13 de maio com destino a Recife às 10:09
chegando no aeroporto de destino às 12:34. Chegando no local a equipe foi de carro alugado
para Ipojuca onde se hospedou. No mesmo dia seguiu para fazer a matéria do inicio da
operação do Navio André Rebouças. No dia seguinte a equipe cobriu a participação da
presidenta Dilma Rousseff no evento. A equipe retornou à Brasília no dia 15 de maio,
embarcando às 11:30 e chegando às 13:59.
Participou das seguintes atividades:
20/05/2015 - Câmara Temática Conjunta realizada na Empresa Brasil de Comunicação – EBC
Pauta
Modelo Institucional da EBC

0937/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

21/05/2015 - Reunião interna na Secretaria do Conselho Curador;
22/05/2015 – II Oficina do PPA, realizada na ENAP.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/05/2015

18/05/2015

DIGEL

28/05/2015

29/05/2015

13/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/05/2015

1.720,47

456,30

190,00

2.366,77

DIGER

12/05/2015

340,94

267,90

190,00

798,84

13/05/2015

DIGEL

12/05/2015

1.236,41

126,90

190,00

1.553,31

19/05/2015

19/05/2015

DICOP

12/05/2015

2.026,47

133,95

190,00

2.350,42

18/05/2015

18/05/2015

DIJOR

12/05/2015

-

88,50

-

88,50

18/05/2015

18/05/2015

DIJOR

12/05/2015

-

88,50

-

88,50

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou de reunião com o presidente da Net
Brasil, Sr. José Félix no dia 18 de maio às 09:30 na sede na Net Brasil, localizado R. Verbo
Divino, 1356 - Chacara Santo Antonio (Zona Sul), Chacara Sto Antonio, São Paulo - SP.
O objetivo da reunião foi tratar dos novos parâmetros de frequência de transmissão para a TV
Brasil e a disponibilização do sinal HD TV Brasil para as operadoras.

ANDRE BARBOSA
0938/2015
FILHO

Empregado

Participou no perído da tarde de reunião na NEOTV com o Diretor Geral, Sr. Alex Jucius. A
NEOTV é uma associação que representa e negocia conteúdo para pequenos e médios
operadores de TV por Assinatura e provedores de Internet banda larga de todo o Brasil.
Não foi cumprido o prazo para o pedido de viagem de 05 dias de antecedência, determinado na
Norma, em função da confirmação da agenda ter sido enviada no dia 12 de maio de 2015.
Foi necessário o seu embarque no dia 17 de maio de 2015 (domingo), devido ao horário do
início da reunião na segunda-feira às 09:30h.

Relatório de viagem (Rio de Janeiro - 28 e 29 de maio de 2015):
Data: 28 de maio de 2015
04:30 Deslocamento até o Aeroporto de Brasília
05:40 Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino ao Rio de Janeiro
08:00 Desembarque no Aeroporto Stos Dumont no Rio de Janeiro
08:30 Deslocamento até a EBC - Gomes Freire 474
09:00 Reunião na EBC
11:00 Deslocamento até a estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Mendanha no RJ
13:00 Chegada na estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Mendanha no RJ
18:00 Saída da estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Mendanha no RJ
19:30 Chegada na EBC
20:00 Saída da EBC

0939/2015

EMERSON JOSE
WEIRICH

Empregado

Data: 29 de maio de 2015
08:30 Deslocamento até a EBC - Gomes Freire 474
09:00 Reunião na EBC
11:00 Deslocamento até a estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Sumaré no RJ
12:00 Chegada na estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Sumaré no RJ
15:00 Saída da estação de transmissão da TV Brasil no Morro do Sumaré no RJ
16:00 Chegada na EBC
18:00 Deslocamento até o Aeroporto de Stos Dumont no Rio de Janeiro
19:30 Embarque no Aeroporto de Stos Dumont no Rio de Janeiro para vôo com destino a
Brasília
22:30 Desembarque no Aeroporto de Brasília
22:50 Deslocamento até a Residência
23:30 Chegada na Residência

Cristiana Freitas, representante da EBC no GT-Grupo de Trabalho de Comunicação do GIREDGrupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV,
participou de reunião extraordinária, no dia 13 de maio corrente, das 09 às 16h, na sede da
Empresa Claro no endereço Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1378 - 31 andar.
A reunião teve participação dos representes da Radiodifusão no GIRED, com a seguinte pauta:
elaborar proposta de metodologias de pesquisa para aferir os 93% de cobertura digital, a ser
apresentada no dia 19 de maio de 2015, próxima reunião do GT Comunicação.

0940/2015

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

Empregado

Relatório:
A reunião extraordinária realizou-se ao longo do dia 13 de maio último, das 09 às 15h, na sede
da Empresa Tim localizada na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1378 - 31 andar, e contou com a
participação de representantes das empresas de telefonia Tim, Claro, Algar e Vivo, e dos
representes da Radiodifusão no Grupo de Trabalho de Comunicação do GIRED e de
representantes do instituto de pesquisa Ibope. Foi debatida e elaborada uma proposta de
metodologia de pesquisa para aferição dos 93% de cobertura do sinal de TV digital, conforme
estabelecido pela Portaria 481/2014 do Ministério das Comunicações. O documento final foi
aprovado na reunião do GT Comunicação do dia 19 de maio de 2015, em Brasília, e,
posteriormente, pelo GIRED.
Esclarecemos que não foi cumprido o prazo determinado na NOR 201, de 05 dias úteis, pelo
fato de que a agenda da funcionária extraviou no voo de volta da Gol, onde estava o cartão de
embarque do trecho BsB/SP. De posse do cartão de embarque do trecho SP/BSB, anexo,
Cristiana entrou em contato com a Cia. aérea, para requisitar novo comprovante de embarque,
que todavia não nos foi enviado. De modo que somente agora, esta funcionária procurou uma
agência da Gol a qual emitiu o comprovante.

A Gerente Executiva de Programação de Rádio, Eliane Fernandes, participou das seguintes
reuniões em Brasília:

0941/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

10h30: Reunião de Despachos com Taís Ladeira, Gerente Regional de Rádios de Brasília e
Mário Sartorello, Gerente Regional de Rádios da Amazônia.
14h00: Reunião com o Diretor de conteúdo e programação, Asdrúbal Figueiró e o músico Reco
do Bandolim, para tratar de assunto referente à programação das Rádios EBC.
1) Realizou entrevista com o engenheiro Pedro Ricardo Paulino em Valinhos no interior de São
Paulo.
2) Entrevistou o engenheiro Pedro Ricardo Paulino que desenvolveu um sistema capaz de
proporcionar ao usuário um banho "infinito" utilizando apenas dez litros de água. O dispositivo
criado pelo engenheiro mecatrônico de Valinhos recicla o líquido antes de devolvê-lo para a
caixa d’água. O aparelho utiliza um sistema de filtragem em alta velocidade para esterilizar e
desinfetar a água que desce pelo ralo por meio de raios ultravioleta e ozônio. A invenção ainda
é um protótipo. A reportagem foi exibida nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

0942/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Empregado

3) A equipe formada pela repórter Priscila Erthal Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Pedro Gomes e pelo auxiliar de cinegrafista, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia 18/05/15, viajamos para Valinhos/SP, com saída da TV às 7h30. Chegamos à cidade por
volta das 9h30 e lá entrevistamos o CEO de uma
empresa que fabrica água a partir da umidaDia de do ar. Fizemos a entrevista e imagens de
apoio e voltamos para a TV às 13h00.

1) Realizou entrevista com o engenheiro Pedro Ricardo Paulino em Valinhos no interior de São
Paulo.

0943/2015

JOAO PEDRO
GOMES

Empregado

2) Entrevistou o engenheiro Pedro Ricardo Paulino que desenvolveu um sistema capaz de
proporcionar ao usuário um banho "infinito" utilizando apenas dez litros de água. O dispositivo
criado pelo engenheiro mecatrônico de Valinhos recicla o líquido antes de devolvê-lo para a
caixa d’água. O aparelho utiliza um sistema de filtragem em alta velocidade para esterilizar e
desinfetar a água que irá descer pelo ralo por meio de raios ultravioleta e ozônio. A invenção
ainda é um protótipo. A reportagem foi exibida nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe formada pela repórter Priscila Erthal Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Pedro Gomes e pelo auxiliar de cinegrafista, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia 18/05/15, viajamos para Valinhos/SP, com saída da TV às 7h30 e chegamos à cidade por
volta das 9h30 e lá entrevistamos o CEO de uma empresa que fabrica água a partir da
umidade do ar. Fizemos a entrevista e imagens de apoio e retornamos para a TV às 13h00.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/05/2015

18/05/2015

DIJOR

12/05/2015

-

88,50

-

88,50

14/05/2015

14/05/2015

DIJOR

12/05/2015

-

105,75

-

105,75

14/05/2015

14/05/2015

DIJOR

12/05/2015

-

88,50

-

88,50

21/05/2015

21/05/2015

DIPRO

13/05/2015

373,64

-

-

373,64

21/05/2015

23/05/2015

DICOP

13/05/2015

7.768,03

-

95,00

7.863,03

20/05/2015

20/05/2015

DIPRO

13/05/2015

1.095,71

126,90

95,00

1.317,61

19/05/2015

20/05/2015

DIJOR

13/05/2015

587,67

267,90

190,00

1.045,57

21/05/2015

22/05/2015

DIGER

14/05/2015

1.972,08

456,30

190,00

2.618,38

23/05/2015

25/05/2015

DIJOR

14/05/2015

1.076,67

359,55

190,00

1.626,22

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1) Realizaou entrevista com o engenheiro Pedro Ricardo Paulino em Valinhos no interior de São
Paulo.
2) Entrevistou o engenheiro Pedro Ricardo Paulino, que desenvolveu um sistema capaz de
proporcionar ao usuário um banho "infinito" utilizando apenas dez litros de água. O dispositivo
criado pelo engenheiro mecatrônico de Valinhos recicla o líquido antes de devolvê-lo para a
caixa d’água. O aparelho utiliza um sistema de filtragem em alta velocidade para esterilizar e
desinfetar a água que desce pelo ralo por meio de raios ultravioleta e ozônio. A invenção ainda
é um protótipo. A reportagem foi exibida nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

0944/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

3) A equipe formada pela repórter Priscila Erthal Kerche, pelo repórter cinematográfico João
Pedro Gomes e pelo auxiliar de cinegrafista, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia 18/05/15, viajamos para Valinhos/SP, com saída da TV às 7h30. Chegamos à cidade por
volta das 9h30 e lá entrevistamos o CEO de uma empresa que fabrica água a partir da
umidade do ar. Fizemos a entrevista e imagens de apoio e voltamos para a TV às 13h00.

BIANCA MARIA
0945/2015 MELLO DE
VASCONCELLOS

0946/2015

0948/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

JORGE LUIS DA
SILVA HAIS

1) Representou a EBC na inauguração do SESC Jundiaí - SP.
2) A diretora do programa Caminhos da Reportagem, Bianca Vasconcellos, e a produtora Aline
Beckstein, exibiram o programa sobre Alzheimer no SESC Jundiaí e participaram de conversa
com o público após a exibição do programa.
3) A equipe: Bianca Maria Melo Vasconcellos (diretora) e Aline Pereira Beckstein (produtora).
Empregado

Relatório da Viajante:
Viajamos até a cidade de Jundiaí-SP para a inauguração do SESC Jundiaí - SP. Exibimos o
programa sobre Alzheimer e participamos de uma roda de conversa com o público após a
exibição do programa. Em seguida retornamos para São Paulo-SP.

1) Representou a EBC na inauguração do SESC Jundiaí - SP.
2) A diretora do programa Caminhos da Reportagem, Bianca Vasconcellos, e a produtora Aline
Beckstein, exibiram o programa sobre Alzheimer no SESC Jundiaí, e participaram de conversa
com o público, após a exibição do programa.
3) A equipe: Bianca Maria Melo Vasconcellos (diretora) e Aline Pereira Beckstein (produtora).
Empregado

Relatório da Viajante:
Viajamos até a cidade de Jundiaí-SP para a inauguração do SESC Jundiaí - SP. Exibimos o
programa sobre Alzheimer e participamos de uma roda de conversa com o público após a
exibição do programa. Em seguida retornamos para São Paulo-SP.

O empregado foi removido, por ofício, do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, da Coordenação
de Produção de Arte-RJ/ Gerência de Produção e Arte/ Gerência Executiva de Arte e Música/
Diretoria de Produção Artística para a Coordenação de Produção de Arte-DF/ Gerência de
Produção e Arte/ Gerência Executiva de Arte e Música/ Diretoria de Produção Artística.
Empregado
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº 250/2015, com vigência em
16/04/2015.
O diretor foi para São Paulo cumprir a seguinte agenda:

0949/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 22/05
10h: Reunião com Alfredo Manevy - Diretor da SP Cine
sexta
16h: Despacho com a Gerente Executiva de Rádios.
17h: Despacho com o Gerente do Acervo.
No período em São Paulo, o diretor não recebeu diárias.
O programa Ver TV convidou a cineasta Tereza Trautman, diretora-geral da programadora
responsável pelo CINEBRASILTV, o canal da produção independente nacional na TV por
assinatura, para participar da gravação de episódio sobre o fomento ao audiovisual, gravação
esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 20 de maio (quarta-feira) das 17h00 às
18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito do fomento ao setor audiovisual no Brasil.

0950/2015 Tereza Trautman

Convidado

Tereza Trautman é diretora-presidente do canal CINEBRASILTV. É roteirista, produtora, e
dirigiu os filmes “Fantasticon” (1970); “Os Homens que eu Tive” (1972); “Deliciosas Traições do
Amor” (1975); “O Caso Ruschi” (1977) e “Sonhos de Menina Moça” (1988). Desde 1993 está à
frente da distribuidora que lançou os primeiros DVDs de filmes brasileiros, fez os primeiros
lançamentos de filmes brasileiros em PAY-PER-VIEW na DIRECTV, na SKY e na NET. Desde
2004 está à frente da programadora que colocou no ar o CINEBRASiLTV em 10 de julho de
2004.
Contribuiu muito para o debate, pois ela trabalha a favor da regionalização da produção e da
distribuição de conteúdos independentes na TV. Pôde falar com bastante propriedade sobre o
funcionamento de mecanismos de incentivo da produção independente, sobretudo destinadas à
veiculação em TV.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A convidada realizou a viagem com sucesso e sua participação foi bastante importante no
debate proposto pelo VerTV.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o professor José Eymard.
3) Viajante: o jornalista Florestan Fernandes.
RELATÓRIO DO VIAJANTE:

FLORESTAN
0951/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

SAHADA
0953/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Viajei para Brasília no dia 19/05/15. Apresentamos ao vivo o programa Espaço Público.
Entrevistamos o empresário Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do
Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o advogado José Eymard, assessor
jurídico na área de Relações do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
discutimos sobre a terceirização.

A empregada foi a São Paulo e acompanhou o Diretor Asdrúbal Figueiró na reunião realizada
com o Sr. Alfredo Manevy da Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, Spcine, na
manhã do dia 22/05/15.

O repórter fez a cobertura do jogo Cuiabá x Confiança. O jogo, da série C do Campeonato
Brasileiro, ocorreu no domingo, 24/05.

PAULO ROBERTO
0954/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

Relatório de viagem
23/05 – SÁBADO
10:30 H – Partida para Cuiabá;
15:30 H – Chegada em Cuiabá.
24/05- DOMINGO
16H- Ida para Arena Pantanal;
18:30H- Pré jogo ao vivo;
19H- Início da transmissão ao vivo do jogo Cuiabá x Confiança;
21H- Fim da da transmissão ao vivo do jogo.
25/05 – SEGUNDA
10:00: – Volta para o Rio;
17:30- Chegada no Rio.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/05/2015

20/05/2015

DINES

24/05/2015

28/05/2015

22/05/2015

23/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/05/2015

1.575,46

740,25

95,00

2.410,71

DIAFI

18/05/2015

2.624,75

669,75

190,00

3.484,50

23/05/2015

DIGEL

18/05/2015

1.095,65

456,30

190,00

1.741,95

29/05/2015

DINES

19/05/2015

8.552,84

4.956,25

95,00

13.604,09

Ordem de Serviço SECOM 274
Saída de Brasília
Dia 17/05/2015
10h52 - Saída de voo da Azul;
12h33 - Chegada a Campinas/SP;
CONEXÃO ;
13h32 - Saída de Campinas;
14h35 - Chegada a Ribeirão Preto;
15h00 - Saída do Aeroporto de Ribeirão com carro locado pela NBR na Localiza rumo a
Franca/SP;
17h30 – Chegada ao hotel em Franca;
17h45 – Saída para refeição;
18h30 – Volta para o hotel.

HERIVELTON
0966/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

Dia 18/05/2015
09h00 – Saída do hotel para encontrar os contatos para o evento e verificar a localização do
local do evento;
11h00 – Saída para Ibiraci/MG , local onde acontecerá o evento;
14h30 – Chegada ao local do evento;
18h30 – Saida do local do evento de volta para Franca/SP em média 90 Km do evento;
20h30 – Chegada ao hotel em Franca/SP
Dia 19/05/2015
07h00 – Saída do hotel em Franca/SP para Ibiraci/MG, local do evento;
09h00 – Chegada ao local do evento;
10h00 – Todos os equipamentos checados e testados ; continuamos testando com o Palácio
do Planalto até momentos antes da nossa participação com Brasília;
18h00 – Depois de toda a organização do evento e liberação dos portões saímos do local do
evento rumo a Franca/SP;
21h30 – Depois de pararmos para jantar chegamos ao hotel em Franca/SP.

0968/2015

MARCELO
GOMES NETO

Empregado

Dia 20/05/2015
10h00 – Saída do hotel e Franca rumo ao Aeroporto de Ribeirão Preto;
12h30 – Chegada ao Aeroporto de Ribeirão Preto e dispensado o carro da Localiza;
15h27 – Saída do Voo de Ribeirão Preto;
16h28 – Chegada ao Aeroporto de Campinas;
CONEXÃO
17h47 – Saída do Aeroporto de Campinas;
O Coordenador de Infraestrutura do Rio de Janeiro/RJ participou do treinamento - "Aquisição de
subscrições (licenças) dos softwares e prestação de serviços de suporte técnico", que faz parte
do processo de gestão do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0070/2012 com a empresa
TECNISYS - Informática e Assessoria Empresarial Ltda. Por se tratar de curso oficial, o
treinamento dos empregados da EBC, devem ser realizadas ao longo do período de vigência
contratual, de acordo com o calendário oficial da Red Hat – Red Hat Enterprise Virtualization.
OBS: A viagem teve início no dia 24/05 (domingo) à noite, para que houvesse tempo hábil de
participação no treinamento, que teve início às 8h do dia 25/05/2015.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou da reunião de Diretoria da SETSociedade Brasileira de Engenharia de Televisão que foi realizada em São Paulo, no dia 23 de
maio de 2015,sábado, das 09:00 às 16:00 horas, no Hotel Estanplaza Ibirapuera, Av. Jandira,
501 - Ibirapuera.
Foi discutido algumas pautas como a SET 2015, os seminários Regionais, grupos de Estudos e
outras assuntos.

0969/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Não foi cumprido o prazo de 05 dias de antecedência para realizar pedido de viagem, conforme
Norma 201, em função do recebimento no dia 18 de maio de 2015, da confirmação da agenda.
Foi necessário o seu embarque no dia 22 de maio de 2015, devido ao horário de início da
reunião no sábado, dia 23 de maio de 2015, às 09h.

SECOM 275
Dia 23/05 saída de Brasília às 18h com destino a São Paulo e chegada às 19h20. Saímos de
São Paulo com destino a Cidade do México às 23h30, chegamos às 6h30 do dia 24/05. No
próprio aeroporto compramos chips para os celulares e entramos em contato com o Brasil.
Pegamos um táxi para o hotel.
Por volta das 13h30 saimos do hotel para fazer imagens da cidade e reconhecimento dos locais
dos eventos: palácio do governo, Senado, hotel Hyatt, hotel presidencial e Parque chapultepec.
Por volta da 19h comecei a fazer teste na internet com o Aspera Server e ITVRP. A internet
estava fraca tanto no hotel como na lan house. Com o Aspera Server foi mais ágil gerar o
material para Brasília; imagens da cidade; stand up 01, 02, 03 e vídeos web. Tudo recebido e
conferido por Brasília. Às 22 horas voltamos para o hotel.
Dia 25/05

SAULO MORETE
0970/2015
LAMOUNIER

Empregado

Saída do hotel às 7h para o congresso, não pude entrar porque era permitido somente a
entrada da delegação brasileira, liguei para conselheiro Luis Eduardo MRE pedindo o
parâmetros do sinal de satélite do Senado, ele falou que já tinha cobrado do responsável no
Senado, sr. Rozerio, e tão logo ficasse sabendo informaria. Então fui para o Hyatt Hotel para o
reunião da SECOM, foi apresentada a agenda da Pr. na cidade do México, tudo repassado
para Brasília. Depois da reunião foi feito um teste de Skype com Brasília e logo depois uma
entrada ao vivo no jornal via Skype. Às 19h, chegada da presidenta. As imagens do aeroporto e
hotel foram geradas via internet, (Aspera). Às 21h voltamos para o hotel.
Dia 26/05
Às 6h30 saída do hotel para Hyatt Hotel, entramos via Skype ao vivo, depois gerei o encontro
da Pr. DIlma com empresários. Começamos a fazer a produção para o fórum de empresários
no Hyatt Hotel, não havia televisão local sendo montada. Às 10h40 saída para palácio de
governo. Somente o cinegrafista oficial foi fazer as imagens da Pr Dilma colocando flores no
altar floral, em homenagens aos soldados mortos na guerra com EUA. Foi feito teste de internet
no palácio de governo, constatei que não tínhamos como gerar do palácio. Peguei a fita do
Tony com imagens do altar floral, cerimônia palácio e troca de presentes. Então fui para Hyatt
Hotel fazer a geração de todo esse material. Às 17h10 entramos em contato com Brasília para
a entrada ao vivo no jornal via Skype. Ficamos sabendo que a Pr. Dilma faria uma coletiva no
dia seguinte às 10h, repassado para Brasília. Depois ficamos aguardando a Dilma para o
evento missão empresarial Brasil /México que foi transmitido ao vivo do Hyatt Hotel. Finalizei os
trabalhos às 21h
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/05/2015

29/05/2015

DINES

23/05/2015

29/05/2015

23/05/2015

31/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/05/2015

8.552,84

4.956,25

95,00

13.604,09

DINES

19/05/2015

8.552,84

4.956,25

95,00

13.604,09

29/05/2015

DINES

19/05/2015

8.552,84

4.956,25

95,00

13.604,09

31/05/2015

DIJOR

19/05/2015

SECOM 275
Relatório da viagem ao México
Horário na Cidade do México: menos duas horas em relação a Brasília.
23.5.15
Saímos de Brasília às 18 horas. Chegamos em São Paulo às 19h20.
Saímos de São Paulo às 23h30.
24.5.15
Chegamos a Cidade do México às 6h30.
Saímos do aeroporto em direção ao hotel às 9h40.
Às 13h30 saímos para fazer imagens, gravar flashes e material para a web.
Retornamos ao hotel às 17h30.

LUANA KAREN
0971/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

25.5.15
Saímos do hotel às 9h em direção ao Hotel Hyatt, centro de imprensa para jornalistas
brasileiros.
Chegamos ao hotel Hyatt às 9h45.
Gravamos vídeo para a web em frente ao Parque de Chapultepec.
Às 11h, no centro de imprensa, fizemos testes de transmissão via Skype para a redação em
Brasília.
Às 14h30, participamos de reunião com representantes do Ministério de Relações Exteriores
sobre a programação da visita da presidenta Dilma.
Às 16h, fiz pré-gravado para Voz do Brasil.
Às 17h03, entrei ao vivo na Voz do Brasil.
Por volta das 18h20, entrei ao vivo, via Skype, para o NBR notícias.
A presidenta Dilma chegou a Cidade do México volta das 18h40.
A presidenta Dilma chegou ao hotel Presidente Intercontinental por volta das 19h30. Fiz
imagens da chegada para a web.
Às 21h, pegamos táxi do Hotel Hyatt para o hotel em que estávamos hospedados.
26.5.2015
Saímos do hotel em direção ao centro de imprensa, no hotel Hyatt, às 6h.
Às 7h15, entrei ao vivo, do centro de imprensa, via Skype, na programação da TV NBR.
Às 10h15, saímos do hotel Hyatt para o Palácio Nacional, na comitiva organizada pelo MRE.
No Palácio Nacional, acompanhamos a chegada da presidenta Dilma, a assinatura de atos,
declaração à imprensa e o brinde no almoço. Também gravamos passagem e OFFS para TV
SECOM 275
Relatório da viagem ao México
Horário na Cidade do México: menos duas horas em relação a Brasília.
23.5.15
Saímos de Brasília às 18 horas. Chegamos em São Paulo às 19h20.
Saímos de São Paulo às 23h30.
24.5.15
Chegamos a Cidade do México às 6h30.
Saímos do aeroporto em direção ao hotel às 9h40.
Às 13h30 saímos para fazer imagens, gravar flashes e material para a web.
Retornamos ao hotel às 17h30.

WARLEY FELIPE
0972/2015
DE ANDRADE

Empregado

25.5.15
Saímos do hotel às 9h em direção ao Hotel Hyatt, centro de imprensa para jornalistas
brasileiros.
Chegamos ao hotel Hyatt às 9h45.
Gravamos vídeo para a web em frente ao Parque de Chapultepec.
Às 11h, no centro de imprensa, fizemos testes de transmissão via Skype para a redação em
Brasília.
Às 14h30, participamos de reunião com representantes do Ministério de Relações Exteriores
sobre a programação da visita da presidenta Dilma.
Às 16h, fiz pré-gravado para Voz do Brasil.
Às 17h03, entrei ao vivo na Voz do Brasil.
Por volta das 18h20, entrei ao vivo, via Skype, para o NBR notícias.
A presidenta Dilma chegou a Cidade do México volta das 18h40.
A presidenta Dilma chegou ao hotel Presidente Intercontinental por volta das 19h30. Fiz
imagens da chegada para a web.
Às 21h, pegamos táxi do Hotel Hyatt para o hotel em que estávamos hospedados.
26.5.2015
Saímos do hotel em direção ao centro de imprensa, no hotel Hyatt, às 6h.
Às 7h15, entrei ao vivo, do centro de imprensa, via Skype, na programação da TV NBR.
Às 10h15, saímos do hotel Hyatt para o Palácio Nacional, na comitiva organizada pelo MRE.
No Palácio Nacional, acompanhamos a chegada da presidenta Dilma, a assinatura de atos,
declaração à imprensa e o brinde no almoço. Também gravamos passagem e OFFS para TV
SECOM 275
Relatório da viagem ao México
Horário na Cidade do México: menos duas horas em relação a Brasília.
23.5.15
Saímos de Brasília às 18 horas. Chegamos em São Paulo às 19h20.
Saímos de São Paulo às 23h30.
24.5.15
Chegamos a Cidade do México às 6h30.
Saímos do aeroporto em direção ao hotel às 9h40.
Às 13h30 saímos para fazer imagens, gravar flashes e material para a web.
Retornamos ao hotel às 17h30.

0973/2015

0974/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

Empregado

Empregado

25.5.15
Saímos do hotel às 9h em direção ao Hotel Hyatt, centro de imprensa para jornalistas
brasileiros.
Chegamos ao hotel Hyatt às 9h45.
Gravamos vídeo para a web em frente ao Parque de Chapultepec.
Às 11h, no centro de imprensa, fizemos testes de transmissão via Skype para a redação em
Brasília.
Às 14h30, participamos de reunião com representantes do Ministério de Relações Exteriores
sobre a programação da visita da presidenta Dilma.
Às 16h, fiz pré-gravado para Voz do Brasil.
Às 17h03, entrei ao vivo na Voz do Brasil.
Por volta das 18h20, entrei ao vivo, via Skype, para o NBR notícias.
A presidenta Dilma chegou a Cidade do México volta das 18h40.
A presidenta Dilma chegou ao hotel Presidente Intercontinental por volta das 19h30. Fiz
imagens da chegada para a web.
Às 21h, pegamos táxi do Hotel Hyatt para o hotel em que estávamos hospedados.
26.5.2015
Saímos do hotel em direção ao centro de imprensa, no hotel Hyatt, às 6h.
Às 7h15, entrei ao vivo, do centro de imprensa, via Skype, na programação da TV NBR.
Às 10h15, saímos do hotel Hyatt para o Palácio Nacional, na comitiva organizada pelo MRE.
No Palácio Nacional, acompanhamos a chegada da presidenta Dilma, a assinatura de atos,
declaração à imprensa e o brinde no almoço. Também gravamos passagem e OFFS para TV
1) Realizou a cobertura jornalística sobre o Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Fez a cobertura do campeonato brasileiro da série C – Guarani (SP) x Tupi (MG), no estádio
Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela terceira rodada (Jogo 27). As reportagens
foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) Equipe: A produtora Priscila Eugenia Trevisan Cestari.
Relatório do viajante:
Saímos da EBC às 14h30 com destino a Campinas para fazer o pré-jogo e a transmissão da
partida Guarani x Tupi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.
Chegamos à EBC às 23 horas.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/05/2015

31/05/2015

DINES

26/05/2015

28/05/2015

30/06/2015

03/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/05/2015

861,92

535,80

142,50

1.540,22

DIGEL

19/05/2015

1.700,10

669,75

285,00

2.654,85

05/07/2015

DIJOR

19/05/2015

531,00

-

11/06/2015

DIJOR

19/05/2015

Saída de Brasília para o Rio de Janeiro no dia 28/05, às 6:20,
no voo Gol 1418. Chegada ao Rio de Janeiro às 8:00.

LUIS FLAVIO
0975/2015 LORETO DA
ROCHA

As 8:20 utilizei um taxi para ir até o local do workshop de
desenvolvimento com Phonegap, no centro do Rio de Janeiro
O curso se estendeu até as 18h, quando peguei um taxi e me dirigi
para o hotel.
Empregado
No dia 30, as 8h, me dirigi a pé para o seminário Mobile Conf 2015.
O evento foi realizado no Centro de Convenções Sul América, que
ficava próximo ao hotel.
No dia 31, as 6h, peguei um taxi para o aeroporto. O vôo para
Brasília partiu as 7:30h, chegando em Brasília as 10h.
A empregada participou das seguintes reuniões no período de 26/05/15 a 28/05/15:
26/05 as 14:30: reunião do Módulo de Promoção, na sede do Fórum SBTVD ( Rua Manoel da
Nóbrega, 211 – cj. 11 Paraíso – São Paulo);
27/05 (matutino): reunião de trabalho com a equipe da Gerência Executiva de Comunicação e
Marketing do Rio de Janeiro;

ELISABETE
0976/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

27/05 (vespertino): reunião com a área de acervo da EBC para tratar sobre os conteúdos a
serem disponibilizados para a Fundação Roberto Marinho e para o Museu da Imagem e do
Som.
28/05: reunião na Petrobras para tomar conhecimento das ferramentas usadas na área de
comunicação da Petrobras para a estruturação da Gerência Executiva de Comunicação e
Marketing com o Gerente Gustavo Ferro.

1 – O Radiojornalismo realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty - RJ
(FLIP).
Relatório de viagem
30/06/15
Manhã
- Chegada a Paraty.
Tarde
- Contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para marcar entrevistas;
- Entrevista com secretário adjunto de Turismo, Gabriel Costa;
- Entrevista com secretária de Cultura, Cristiane Maseda.
Noite
- Entrevista com personagens na praça;
- Retorno à pousada para elaboração de matéria;
- Envio de matéria para a sobre previsão de turistas para o evento.

0977/2015

TAMARA FREIRE
CARDOSO

Empregado

01/07/15
Manhã
- Contato com autores da Off Flip;
- Entrevista com a secretária de Educação, Elaine Tomé.
Tarde
- Entrevista com o autor Flávio de Araújo;
- Entrevista com o escritor e organizador da Off Flip, Ovídio Poli Junior;
- Visita à exposição das Bordadeiras Poéticas e contato para entrevista com a organizadora,
Nina Silva;
- Visita ao atelier Patrick Allien e entrevista com o artista;
- Ida para o centro de imprensa para elaboração de matérias.
Noite
- Envio de matéria sobre o aplicativo de incentivo turístico da cidade;
- Mesa de abertura da Flip;
- Envio de matéria com programação do dia seguinte.

-

531,00

02/07/15
Manhã
- Envio de matéria sobre a mesa de abertura;
- Coletiva com Leonardo Padura.

0978/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

Empregado

Tarde
- Envio de matéria sobre a coletiva com Leonardo Padura;
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem”.
2) Gravou entrevistas em Rio Branco (AC) e em aldeias próximas à cidade de Jordão (AC) para
o programa Caminhos da Reportagem que tem como tema, a cultura indígena. A equipe foi até
aldeias da etnia Huni Kuin, a maior do Acre. Entre os pontos que foram abordados, estão a
tradição do trabalho dos pajés e o que eles fazem para que esse conhecimento não se perca.
O "gancho" foi o “Livro da Cura”, idealizado pelo pajé Agostinho e feito em parceria com o
Jardim Botânico (Foram gravadas entrevistas com os botânicos no Rio). A publicação reúne os
conhecimentos dos pajés sobre os fins medicinais de mais de cem plantas da Amazônia. É
escrito, simultaneamente, em português e na língua dos indígenas. Também entrevistou
artesãs de “kenes” (grafismos indígenas que poderão ser tombados pelo Iphan - (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
3) A equipe formada pela repórter Aline Pereira Beckstein, pelo repórter cinematográfico
Eduardo Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafia, Maurício Aurélio Marcelo.
Relatório do viajante:
03/06/2015 (quarta-feira)
Entramos às 15 horas na TV. Checamos os equipamentos e fomos para o aeroporto de
Congonhas, onde embarcamos para Rio Branco.
04/06/2015 (quinta-feira)
Gravamos com o superintendente da Iphan do Acre. Na sequência, fizemos imagens da cidade
de Rio Branco.
05/06/2015 (sexta-feira)
Pegamos um táxi aéreo de Rio Branco para Jordão. Na cidade, encontramos o cacique e
negociamos a gravação e a compra do combustível para o barco
06/06/2015 (sábado)
Na manhã de sábado, pegamos um barco até a aldeia São Joaquim. Nesse local, fizemos as
captações de imagens e entrevistas com o Cacique Tadeu sobre a medicina de cura do Pajé
Agostinho. Voltamos para a cidade de Jordão no início da noite.
07/06/2015 (domingo)
Pela manhã, pegamos o barco e voltamos para a aldeia. Lá gravamos com as artesãs de
Kenes, desenhos geométricos que carregam o simbolismo e as histórias do povo Huni Kuin.
Fizemos sonoras e imagens das indígenas trabalhando. Na sequência, gravamos no centro de
memória da aldeia, onde entrevistamos o indígena Ikamuru. Voltamos de barco para a cidade
de Jordão no início da noite.
08/06/2015 (segunda-feira)
Voltamos cedo para a aldeia, onde gravamos um ritual de pajelança. Fizemos ainda imagens
da aldeia e do dia a dia da tribo, como o preparo de comida no final da tarde. Depois, voltamos
para a cidade de Jordão.
09/06/2015 (terça-feira)
Terça-Feira: gravamos imagens da cidade de Jordão e voltamos para Rio Branco. Chegamos
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3.448,96

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/06/2015

14/06/2015

DIJOR

30/06/2015

05/07/2015

30/06/2015

05/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/05/2015

725,41

1.457,30

190,00

2.372,71

DIJOR

19/05/2015

-

531,00

-

531,00

DIJOR

19/05/2015

-

531,00

-

531,00

Apoiou a equipe do esporte na transmissão da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA.
A viagem do profissional foi necessária, pois a equipe de esporte no Rio está atuando em várias
coberturas jornalísticas como, por exemplo, a Série C, Copa América, programas Stadium e No
Mundo da Bola, além da produção para os telejornais e, desta forma, houve a necessidade de
reforço no quadro da equipe.
Relatório de viagem
Terça-feira, 2 de junho de 2015
Deslocamento
Apresentação ao sr. Alberto Léo às 14h na TV Brasil, da Avenida Gomes Freire, para iniciar os
trabalhos na equipe de esportes.
Quarta-feira, 3 de junho de 2015
Edição de Vts para o Repórter Brasil Noite e participação no programa de rádio “No Mundo da
Bola”.

0979/2015

CARLOS
MOLINARI
RODRIGUES
SEVERINO

Empregado

Quinta-feira, 4 de junho de 2015
Edição de Vts para o Repórter Brasil Noite e participação no programa de rádio “No Mundo da
Bola”.
Sexta-feira, 5 de junho de 2015
Edição de Vts para o Repórter Brasil Noite e participação no programa de rádio “No Mundo da
Bola”.
Sábado, 6 de junho de 2015
Participação como comentarista na transmissão do jogo Tupi 3 x 3 Madureira, pela Série-C do
Campeonato Brasileiro. Gravação e edição de Vts para um interprograma de esportes, que
entrou no ar na madrugada de sábado para domingo, entre duas partidas do Mundial Sub-20.
Domingo, 7 de junho de 2015
Edição de Vts para o programa de TV “No Mundo da Bola”.
Segunda-feira, 8 de junho de 2015
Edição de Vts para o Repórter Brasil Noite.
Terça-feira, 9 de junho de 2015
Edição de Vts para o Repórter Brasil Noite, participação no programa de rádio “No Mundo da
Bola” e comentários no jogo do Mundial Sub-20, Gana 0 x 3 Máli, durante a madrugada.
A TV Brasil realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).
Relatório de viagem
30/06 - Terça-feira
- Viagem a Paraty.
- Produção de VT sobre a expectativa para a Flip (povo fala/ imagens da cidade/
passagem/gravação de off/ geração de material).
01/07 - Quarta-feira
- Produção de VT abertura da Flip (sonoras c/ Eduardo Jardim, Eliane Moraes e Paulo
Werneck/imagens da mesa de abertura na tenda dos autores/ passagem)
- Contato com BSB sobre viabilidade de entrada ao vivo (alternativas de locação)
- Produção de VT do show de abertura da Flip (sonoras com o cantor Luis Pereque e Dani
Lasalvia/gravação do show/ povo fala/ passagem/ gravação de off/ entrega de material p/
equipe do link)

MARCELO
0980/2015 PADOVAN DE
TOLEDO E SILVA

Empregado

02/07 - Quinta-feira
- Gravação de coletiva do escritor cubano Leonardo Padura.
- Gravação de personagem (artista plástico) do programa Paratodos.
- Gravação de mesa sobre o preço fixo do livro (sonoras com Marcos da Veiga Pereira/
senadora Fátima Bezerra e o livreiro Francisco).
- Produção de VT sobre o dia (passagem/ gravação de off/ geração para RJ).
- Produção de VT: mesa com Jorge Mautner e Marcelino Freire (imagens na tenda dos
autores/povo fala passagem/ gravação de off/ geração de material para o RJ).
03/07 - Sexta-feira
- Produção de VT sobre visita de escritor à comunidade Mamanguá (ida de barco à
comunidade/captação de imagens do local, do encontro do autor com crianças/ povo fala com
as crianças/passagem/ sonoras com o idealizador do projeto, com o escritor João Carrascoza
e com a secretaria municipal de educação de Paraty, Eliane Tomé).
- DECUPAGEM DA MIDIA **.
- Produção de material para o Paratodos (gravação na mesa da Off Flip das Letras/ sonora
com Ovidio Poli Júnior, curador da Off Flip).
- Geração pelo link das imagens decupadas sobre a viagem a Mamangua/ Contato com RJ e
BSB para vivo, com artistas de sarau sobre Mario de Andrade para entrevista.
04/07 - Sábado
- Produção do Paratodos (sonora com Cecília Arbolave/ povo fala/ sonora com Matheus
Arcaro).
1 – A TV Brasil realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).
Relatório de viagem
30 de junho:
– Verificação de equipamento e embarque/ viagem a Paraty.
– Produção de VT sobre a expectativa para a Flip (povo fala / imagens da cidade / passagem /
gravação de off/ geração de material).
1º de julho:
– Produção de VT de abertura da Flip (sonoras c/ Eduardo Jardim, Eliane Moraes e Paulo
Werneck / imagens da mesa de abertura na tenda dos autores / passagem).
– Produção de VT do show de abertura da Flip (sonoras com o cantor Luis Perequê e Dani
Lasalvia / gravação do show / povo fala / passagem / gravação de off / entrega de material para
a equipe do link).

0981/2015

ALESSANDRA
LAGO DE LIMA

Empregado

2 de julho:
– Gravação de coletiva do escritor cubano Leonardo Padura.
– Gravação de personagem (artista plástico) para o programa Paratodos.
– Gravação de mesa sobre o preço fixo do livro
(sonoras com Marcos da Veiga Pereira, senadora Fátima Bezerra e o livreiro Francisco).
– Produção de VT sobre o dia (passagem / gravação de off / geração para RJ).
– Produção de VT: mesa com Jorge Mautner e Marcelino Freire (imagens na tenda dos autores
/ povo fala passagem / gravação de off / geração de material para o RJ).
3 de julho:
– Produção de VT sobre visita de escritor à comunidade Mamanguá (ida de barco à
comunidade / captação de imagens do local, do encontro do autor com crianças / povo fala com
as crianças / passagem / sonoras com o idealizador do projeto, com o escritor João
Carrascoza e com a secretaria municipal de educação de Paraty, Eliane Tomé).
– Produção de material para o Paratodos (gravação na mesa da Off Flip das Letras / sonora
com Ovidio Poli Júnior, curador da Off Flip).
4 de julho:
– Produção para Paratodos (sonora com Cecília Arbolave, sócia da Lote 42 / povo fala/ sonora
com o escritor Matheus Arcaro).
– Produção para Caminhos da Reportagem (apuração em campo, a pé pelo centro histórico e
contato com fontes pra a gravação de sonoras sobre leitura no Brasil / povo fala).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/06/2015

05/07/2015

DIJOR

19/05/2015

03/06/2015

11/06/2015

DIJOR

19/05/2015

1.954,46

1.209,50

285,00

3.448,96

03/06/2015

11/06/2015

DIJOR

19/05/2015

1.963,46

1.209,50

285,00

3.457,96

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A TV Brasil realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).
Relatório de viagem
30/06 - Terça-feira
- Viagem a Paraty.
- Produção de VT sobre a expectativa para a Flip (povo fala/ imagens da cidade/
passagem/gravação de off/ geração de material).
01/07 - Quarta-feira
- Produção de VT abertura da Flip (sonoras c/ Eduardo Jardim, Eliane Moraes e Paulo
Werneck/imagens da mesa de abertura na tenda dos autores/ passagem)
- Contato com BSB sobre viabilidade de entrada ao vivo (alternativas de locação)
- Produção de VT do show de abertura da Flip (sonoras com o cantor Luis Pereque e Dani
Lasalvia/gravação do show/ povo fala/ passagem/ gravação de off/ entrega de material p/
equipe do link)

CLAUDIO
0983/2015 HENRIQUE SILVA
TAVARES

Empregado

02/07 - Quinta-feira
- Gravação de coletiva do escritor cubano Leonardo Padura.
- Gravação de personagem (artista plástico) do programa Paratodos.
- Gravação de mesa sobre o preço fixo do livro (sonoras com Marcos da Veiga Pereira/
senadora Fátima Bezerra e o livreiro Francisco).
- Produção de VT sobre o dia (passagem/ gravação de off/ geração para RJ).
- Produção de VT: mesa com Jorge Mautner e Marcelino Freire (imagens na tenda dos
autores/povo fala passagem/ gravação de off/ geração de material para o RJ).

-

531,00

-

531,00

03/07 - Sexta-feira
- Produção de VT sobre visita de escritor à comunidade Mamanguá (ida de barco à
comunidade/captação de imagens do local, do encontro do autor com crianças/ povo fala com
as crianças/passagem/ sonoras com o idealizador do projeto, com o escritor João Carrascoza
e com a secretaria municipal de educação de Paraty, Eliane Tomé).
- DECUPAGEM DA MIDIA **.
- Produção de material para o Paratodos (gravação na mesa da Off Flip das Letras/ sonora
com Ovidio Poli Júnior, curador da Off Flip).
- Geração pelo link das imagens decupadas sobre a viagem a Mamangua/ Contato com RJ e
BSB para vivo, com artistas de sarau sobre Mario de Andrade para entrevista.

0984/2015

EDUARDO VINÉ
BOLDT

MAURICIO
0985/2015 AURELIO
MARCELO

Empregado

Empregado

04/07 - Sábado
- Produção do Paratodos (sonora com Cecília Arbolave/ povo fala/ sonora com Matheus
Arcaro).
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem”.
2) Gravou entrevistas em Rio Branco (AC) e em aldeias próximas à cidade de Jordão (AC) para
o programa Caminhos da Reportagem que tem como tema, a cultura indígena. A equipe foi até
aldeias da etnia Huni Kuin, a maior do Acre. Entre os pontos que foram abordados, estão a
tradição do trabalho dos pajés e o que eles fazem para que esse conhecimento não se perca.
O "gancho" foi o “Livro da Cura”, idealizado pelo pajé Agostinho e feito em parceria com o
Jardim Botânico ( foram gravadas entrevistas com os botânicos no Rio). A publicação reúne os
conhecimentos dos pajés sobre os fins medicinais de mais de cem plantas da Amazônia. É
escrito, simultaneamente, em português e na língua dos indígenas. Também entrevistou
artesãs de “kenes” (grafismos indígenas que poderão ser tombados pelo Iphan - (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
3) A equipe formada pela repórter Aline Pereira Beckstein, pelo repórter cinematográfico
Eduardo Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafia, Maurício Aurélio Marcelo.
Relatório do viajante:
03/06/2015
Chegamos na redação por volta das 15h, preparamos os equipamentos e fomos para o
aeroporto de Congonhas. Embarcamos as 18h e voams para Rio Branco, onde chegamos na
madrugada de Quinta-Feira.
04/06/2015
Pela manhã gravamos com o superintendente da Iphan do Acre uma entrevista e imagens de
apoio. Logo após gravamos imagens pela cidade de Rio Branco
05/06/2015
Pela manhã preparamos os equipamentos para mais um trecho aéreo, desta vez para a cidade
de Jordão. Pegamos o taxi aereo e chegamos no meio da tarde no local. Lá, nos alojamos no
hotel da cidade e produzimos junto com o cacique do povo Huni Kuin, Tadeu, como seria nosso
deslocamento até a aldeia, além de preparar o suporte e a infra estrutura da equipe.
06/06/2015
Na manhã de Sábado pegamos um barco e andamos por quase uma hora pelo Rio Jordão até
chegar a aldeia São Joaquim, local onde fizemos captações de imagens e entrevistas com o
Cacique Tadeu e outros personagens. Nós entramos no Parque Medicinal, local sagrado da
aldeia, onde os pajés realizam seus trabalhos e ensinam os mais jovens sobre as "medicina" do
povo Huni Kuin. Andamos pela floresta até o Fundo do Segredo, local que gravamos uma
entrevista e alguns canto de cura indigenas. Voltamos para a cidade de Jordão no início da
noite.
07/06/2015
Pela manhã pegamos o barco e voltamos para a aldeia. Lá gravamos com as artesãs que
realizam os Kenes, desenhos geométricos que carregam o simbolismo e as histórias do povo
Huni Kuin. Realizamos sonoras e imagens delas trabalhando. Na sequência, gravamos no
centro de cultura da aldeia, onde entrevistamos o jovem Icamuru. Voltamos para a cidade de
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem”.
2) Gravou entrevistas em Rio Branco (AC) e em aldeias próximas à cidade de Jordão (AC) para
o programa Caminhos da Reportagem que tem como tema, a cultura indígena. A equipe foi até
aldeias da etnia Huni Kuin, a maior do Acre. Entre os pontos que foram abordados, estão a
tradição do trabalho dos pajés e o que eles fazem para que esse conhecimento não se perca.
O "gancho" foi o “Livro da Cura”, idealizado pelo pajé Agostinho e feito em parceria com o
Jardim Botânico ( foram gravadas entrevistas com os botânicos no Rio). A publicação reúne os
conhecimentos dos pajés sobre os fins medicinais de mais de cem plantas da Amazônia. É
escrito, simultaneamente, em português e na língua dos indígenas. Também entrevistou
artesãs de “kenes” (grafismos indígenas que poderão ser tombados pelo Iphan - (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
3) A equipe formada pela repórter Aline Pereira Beckstein, pelo repórter cinematográfico
Eduardo Viné Boldt e pelo auxiliar de cinegrafia, Maurício Aurélio Marcelo.
Relatório do viajante:
03/06/2015
Chegamos a TV ás 15h, checamos os equipamentos e fomos para o aeroporto de
Congonhas,onde Embarcamos para Rio Branco.
04/06/2015
Gravamos com o superintendente da Iphan do Acre. Na sequência gravamos imagens pela
cidade de Rio Branco.
05/06/2015
Voamos no taxi aereo de Rio Branco á Jordão e decidimos com o cacique Tadeu a pauta do
dia seguinte.
06/06/2015
Sábado, pela manhã pegamos um barco e andamos por quase uma hora pelo Rio Jordão até
chegar a aldeia São Joaquim, local onde fizemos captações de imagens e entrevistas com o
Cacique Tadeu do povo Huni Kuin. E sobre a medicina da cura do Pajé Augostinho. Voltamos
para a cidade de Jordão no início da noite.
07/06/2015
Domingo pela manhã pegamos o barco e voltamos para a aldeia. Lá gravamos com as artesãs
que realizam os Kenes, desenhos geométricos que carregam o simbolismo e as histórias do
povo Huni Kuin. Realizamos sonoras e imagens delas trabalhando. Na sequência, gravamos no
centro de cultura da aldeia, onde entrevistamos o jovem Icamuru. Voltamos para a cidade de
Jordão, de barco, no início da noite.
08/06/2015
Retornamos cedo para a aldeia, onde gravamos um ritual de pajelança, realizado pelo cacique
Tadeu afim de mostrar a cultura de seu povo. Gravamos imagens da aldeia e cenas do dia a
dia da tribo, como o preparo de comida. no final da tarde. voltamos para a cidade de Jordão.
09/06/2015
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/05/2015

28/05/2015

DIJOR

26/05/2015

28/05/2015

28/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/05/2015

1.095,71

318,60

95,00

1.509,31

DIJOR

19/05/2015

1.095,71

318,60

95,00

1.509,31

03/06/2015

DIJOR

19/05/2015

1.444,65

1.457,30

142,50

3.044,45

27/05/2015

27/05/2015

DIPRE

20/05/2015

850,06

106,20

190,00

1.146,26

20/05/2015

22/05/2015

DINES

20/05/2015

1.159,97

336,30

190,00

1.686,27

A equipe de Caminhos da Reportagem/RJ produziu o programa, cujo tema é os 25 Anos da
morte de Luís Carlos Prestes.
A equipe foi composta por:
Repórter - Vera Barroso;
Repórter Cinematográfico – Edina Moriel Girardi;
Auxiliar – Caio Araújo do Carmo (São Paulo)

VERA DE SOUZA
0986/2015 FONTES
BARROSO

Empregado

Relatório de viagem
26/05/2015
► Equipe partiu para São Paulo
Gravações para programa Luís Carlos Prestes
- Equipe gravou sonora com Fernando Morais e;
- Passagem para o programa em frente ao Estádio do Pacaembu.
27/05/2015
- Equipe gravou sonora com Bel Pesce para o programa empreendedorismo e;
- Passagem no município de Mauá para o programa sobre o sociólogo Betinho.
28/05/2015
Gravação para o programa Luís Carlos Prestes
- Equipe gravou sonora com José Salles.
► Equipe retornou ao Rio de Janeiro.

A equipe de Caminhos da Reportagem/RJ produziu o programa, cujo tema é os 25 Anos da
morte de Luís Carlos Prestes.
A equipe foi composta por:
Repórter - Vera Barroso;
Repórter Cinematográfico – Edina Moriel Girardi;
Auxiliar – Caio Araújo do Carmo (São Paulo)

0987/2015

EDINA MARIEL
GIRARDI

Empregado

Relatório de viagem
26/05/2015
► Equipe partiu para São Paulo
Gravações para programa Luís Carlos Prestes
- Equipe gravou sonora com Fernando Morais e;
- Passagem para o programa em frente ao Estádio do Pacaembu.
27/05/2015
- Equipe gravou sonora com Bel Pesce para o programa empreendedorismo e;
- Passagem no município de Mauá para o programa sobre o sociólogo Betinho.
28/05/2015
Gravação para o programa Luís Carlos Prestes
- Equipe gravou sonora com José Salles.
► Equipe retornou ao Rio de Janeiro.

28/05 – Embarque para Rio de Janeiro.
29/05 – Seguimos para a casa do historiador Daniel Aarão, autor da biografia de Luis Carlos
Prestes, nas Laranjeiras. A entrevista foi longa; deixamos a casa do personagem por volta das
12:30. Depois da pausa, fomos para a segunda marcação. Buscamos a também historiadora
Marly Vianna na sua residência e fomos para o Jardim Botânico, local da sonora. Ela falou
sobre a sua militância no partido, o movimento revolucionário de 35, que, aliás, é tema da sua
tese de mestrado, do exílio e dos últimos anos de Prestes.
31/05 – Gravamos pela manhã uma cabeça e duas passagem no antigo DOPs, próximo a TV,
no palácio do Catete e no Obelisco. À tarde, eu e Edina fomos a Feira de São Cristóvão filmar
as barraquinhas de comida típica, cordel e forró, além de um artista maquiando-se no camarim
e trechos dele no palco.

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
0988/2015
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

01/06 – A equipe se reuniu à tarde na TV e seguiu acompanhada do Casé para São Januário
gravar a passagem de abertura do programa. Iríamos gravar sonora com a cantora Elba
Ramalha, no entanto outra equipe adiantou a gravação. Fomos a um escritório de advocacia
gravar duas perguntas para o Espaço Público. De lá, seguimos direto para a ABI, onde o
Domingos Meireles nos aguardava. Entrevistamos nosso último personagem e retornamos a
TV.
02/06 A equipe se encontrou na TV e foi para a residência do professor Muniz Sodré, no
Cosme Velho. Gravamos com o entrevistado e paramos para almoçar. Em seguida, fomos
para a feira de São Cristóvão gravar com o Marabá, um dos mais antigos artistas nordestinos
que ainda se apresenta no local. Chegamos no seu ateliê às 15:30 e a entrevista durou cerca
de uma hora.

A pedido do empregado Caio Manlio Teixeira Araújo do Carmo o trecho de volta Rio de
Janeiro/São Paulo em 03/06/2015 foi cancelado.

A Empregada, Isabela Lopes Cantalino Wanderley, matrícula nº 13938, embarcou no dia 27 de
maio de 2015, de Brasília para São Paulo no voo da empresa TAM JJ3711, às 06h40min. da
manhã e desembarcou em Congonhas às 07h20min.

ISABELA LOPES
0989/2015 CANTALINO
WANDERLEY

Empregado

Representou a EBC na audiência que teve início às 11h59min, na 43ª Vara do Trabalho em São
Paulo/SP, sob a presidência do Exmo. Juiz Fefferson do Amaral Genta que presidiu a
audiência relativa ao processo nº
00029282220145020043 movido pelo Sr. Ilmar Soares de França.
A referida audiência foi encerrada às 12h30min e a empregada retornou no voo da empresa
Avianca 066064, onde embarcou às 16h50min de Congonhas e desembarcou às 17h30 no
aeroporto de Brasília Juscelino Kubitschek

Ordem de Serviço SECOM nº 269/2015
20/05/2015
21:10hs - Embarque via aérea de Brasília.
11:40hs - Chegada a Manaus.
00:30hs - Entrada no hotel para ternoite.

RAUL MOURAO
0990/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

21/05/2015
10:00hs - Reunião de coordenação no hotel com o ESCAV.
11:00hs - Reconhecimento do local do primeiro evento: Aeroporto de Manaus.
14:00hs - Reconhecimento do local do segundo evento: Quartel do CMA, Comando Militar da
Amazonia.
16:00hs - Retorno ao local do primeiro evento para acompabhar a montagem da estrutura.
16:40hs. - Evento cancelado.
17:30hs - Retorno ao hotel. Pernoite.
22/05/2015
07:40hs - Saída do hotel.
09:28hs - Embarque via aérea de Manaus.
13:10hs - Chegada a Brasília.
Obs: Viagem sem ocorrência. Evento cancelado.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/05/2015

26/05/2015

DIPRO

20/05/2015

15/06/2015

20/06/2015

DIJOR

20/05/2015

27/05/2015

29/05/2015

DIAFI

20/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.478,19

126,90

95,00

1.700,09

243,38

45,00

288,38

401,85

190,00

2.302,87

O programa Ver TV convidou Luiz Custódio da Silva, Professor de Comunicação da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), para participar da gravação do episódio sobre A
cobertura televisiva das Festas Juninas regionais, gravação esta que aconteceu nos estúdios
de São Paulo no dia 26 de maio (terça-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito das Festas Juninas - a pouca cobertura televisiva
de um evento cultural tão importante no país, sobretudo no Nordeste, que não tem a devida
atenção das emissoras abertas em geral.

0991/2015

Luiz Custódio da
Silva

Convidado

Sobre o convidado:
Luiz Custódio da Silva é Professor Doutor em Ciências da Comunicação, Professor do
Departamento de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, Professor do Curso de
Mestrado em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, Coordenador do grupo de
pesquisa Comunicação, Cultura e Desenvolvimento, Coordenador do grupo de pesquisa
Modalidades do Jornalismo Regional e Coordenador da Comissão Própria de Avaliação da
Universidade Estadual da Paraíba.
Pôde contribuir muito para o debate, pois trata-se de um convidado da região Nordeste, natural
de Campina Grande, na Paraíba, falou muito bem sobre a importância das festas regionais no
mês de junho, de sua divulgação e cobertura pelos meios de comunicação. Luiz Custódio é
referência no meio acadêmico sobre festas regionais, sobre identidades culturais representadas
nos meios de comunicação, sobre a apropriação da mídia de eventos que passam a ser
reinventados.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
O convidado realizou a viagem com sucesso, sua participação foi bastante importante no
debate proposto pelo VerTV.
Conforme autorização do Ordenador de Despesas, poderá ser feito um depósito em conta
corrente do convidado com o valor da diária, que servirá de 'reembolso' pela despesa com
hospedagem, com a qual o convidado precisou arcar, pois a necessidade de hospedagem só
foi verificada no momento da compra das passagens - houve dificuldade em encontrar vôos
próximos ao horário da gravação.

Realizou, a convite, a cobertura das atividades do 15º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação.
Todas as despesas com passagem aérea, deslocamento terrestre entre Salvador e o local do
evento, hospedagem e alimentação foram de responsabilidade da Undime - União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação.
Viagem: Mata de São João (BA)
Motivo: cobertura do 15º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
Período: 15 a 19 de junho
Segunda-feira (15)
19h: Chegada no hotel Costa do Sauípe e organização da cobertura

MARIANA
BASTOS
0992/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

Terça-feira (16)
14h: Início do Fórum
21h: Término do Fórum com apresentação do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro
Empregado

-

Quarta-feira (17)
10h: Produção e apuração de reportagens
14h: Início das atividades do Fórum
22h: Término das atividades
Quinta-feira (18)
9h: Produção de reportagens
14h: Início das atividades do Fórum
22h: Término das atividades do Fórum
Sexta-feira (19)
8h: Início das atividades do Fórum
12h: Fechamento das últimas reportagens
13h: Volta para Brasília

Em continuidade ao processo de capacitação dos empregados do quadro, em carreira de
gestão, para as respectivas atribuições de gestor, o empregado RODRIGO PIEMONTE
RIBEIRO participará do curso Gestão e Fiscalização de Contratos, oferecido pela Gerência de
Educação Corporativa da EBC, a ser realizado no período de 27 a 29/05/2015, nas
dependências da EBC, em Brasília.
O referido curso inicialmente, agendada para o período de dia 13 a 15/05/15, foi cancelado, e
infelizmente o viajante não recebeu a devida comunicação antes do embarque para Brasília.
Diante disso, na ocasião, o viajante aproveitou para realizar trabalhos na Diretoria de Produção
e reuniões com a equipe em Brasília, conforme AV nº 0743/2015.
Observação: Como o curso começa às 8h do dia 27, o trecho de ida dever ser nas primeiras
horas do dia, para que o empregado chegue em tempo. E o trecho de volta após às 20h, já que
o curso acaba por volta das 18h.
Relatório de Viagem

RODRIGO
0994/2015 PIEMONTE
RIBEIRO

Empregado

Saída:
Quarta-feira 27/05/2015 – 06:05h Voo Azul 5018

1.711,02

Retorno:
Sexta-feira 21:32 - Voo GOL 1693
O curso teve aproximadamente 22h de carga horária, começando as 08:03h de quarta-feira
27/05/2015, e terminando as 17:00h de sexta-feira 29/05/2015.
Abordou a Gestão e Fiscalização de Contratos, procedimentos fundamentais para
administração pública. Tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas e entender processos por
meio de exemplos esclareceredores.
Tudo transcorreu perfeitamente e o curso foi muito proveitoso e bastante instrutivo.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/05/2015

31/05/2015

DIJOR

28/05/2015

29/05/2015

28/05/2015

28/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/05/2015

1.461,65

660,80

95,00

2.217,45

DIGER

20/05/2015

1.859,20

224,20

190,00

2.273,40

31/05/2015

DIJOR

20/05/2015

877,85

448,40

142,50

1.468,75

29/05/2015

DIGER

20/05/2015

1.859,20

224,20

190,00

2.273,40

1 - Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país.
2 - O cinegrafista, Rogério Verçoza e o auxiliar Alexandre Santos se reuniram com a repórter
Thais Antônio, no Rio de Janeiro, para realizar a segunda parte dos trabalhos. Ela partiu da
cidade de São Paulo, onde estava, desde o dia 27, realizando a primeira parte dos trabalhos
com uma equipe local.
3 – Em São Paulo, a equipe foi composta pela repórter Thais Antônio e por cinegrafista e
auxiliar locais. No Rio de Janeiro, foi composta pela repórter Thaís Antônio, pelo repórter
cinematográfico, Rogério Medeiros Verçoza e pelo auxiliar cinematográfico, Alexandre Santos
de Souza - todos lotados em Brasília DF.

THAIS DA COSTA
0997/2015 BARROS
ANTONIO

Relatório de viagem
Quarta-feira, 27/05
Equipe me buscou, com o motorista, às 8h da manhã. Fomos para a casa do primeira
entrevistado do dia, no Itaim Bibi onde ficamos até a hora do almoço. Fizemos a entrevista,
imagens de corte, gravamos passagem de bloco etc. Almoçamos e seguimos para entrevista
na Vila Madalena. Fechamos a agenda cedo em respeito ao horário da equipe de São Paulo.
Empregado
Quinta-feira, 28/05
Equipe me buscou, com o motorista, às 9h da manhã. Seguimos para a rua Augusta, onde
fizemos sonora até depois de meio dia. A primeira pauta da tarde caiu e aproveitamos para
fazer imagens da cidade, gravar povo-fala e passagem de bloco. Em seguida, gravamos outro
sonora, na Avenida Paulista. De lá, o motorista me levou ao aeroporto, onde embarcaria do
CGH/SP para SDU/RJ às 21h30. Por problemas de chuva no Rio de Janeiro, meu vôo foi
transferido para GRU/SP, onde embarcamos 23h30, chegando no Galeão à 00:20. (Seguem os
dois bilhetes, do vôo transferido e do vôo realizado, em anexo)
Sexta-feira, 29/05
Fomos a Niterói fazer uma sonora, de manhã. Voltamos pela barca, onde fizemos imagens.
Seguimos para outra sonora à tarde, onde ficamos até a noite.
Sábado, 30/05
Pauta da manhã caiu de última hora e aproveitamos para fazer imagens da cidade. Ao meio
dia, gravamos uma sonora em Botafogo e seguimos para um evento na Barra da Tijuca onde
buscamos personagens para o programa. Fizemos imagens, povo-fala e sonoras.
Domingo, 31/05
O empregado foi sede da EBC em Brasilia e participou de treinamento de acordo com o "Plano
da Força Tarefa da Regional Rio de Janeiro", nos dias 28 e 29/maio/2015, como segue:
Dia 28/05/15
Embarcou para Brasilia no final do dia.

VINICIUS DE
0999/2015 OLIVEIRA
GUIMARAES

Empregado

Dia 29/05/15
08:00 às 15:00h - Participou de treinamento sobre "Autuação de Processos" e uso do
PRODOC, na DIAFI.
No final do dia retornou ao Rio de Janeiro.

1 - Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país.
2 - O cinegrafista, Rogério Verçoza e o auxiliar Alexandre Santos se reuniram com a repórter
Thais Antônio, no Rio de Janeiro, para realizar a segunda parte dos trabalhos. Ela partiu da
cidade de São Paulo, onde estava, desde o dia 27, realizando a primeira parte dos trabalhos
com uma equipe local.
3 – A equipe foi composta pelos empregados:
Thaís da Costa Barros Antônio (repórter);
Rogério Medeiros Verçoza (repórter cinematográfico);
Alexandre Santos de Souza (auxiliar cinematográfico).

ROGERIO
1000/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

Relatório de viagem
Quinta-feira, 28/05
Chegada ao Rio de Janeiro
Sexta-feira, 29/05
Fomos a Niterói fazer uma sonora, de manhã. Voltamos pela barca, onde fizemos imagens.
Seguimos para outra sonora à tarde, onde ficamos até a noite.
Sábado, 30/05
Pauta da manhã caiu de última hora e aproveitamos para fazer imagens da cidade. Ao meio
dia, gravamos uma sonora em Botafogo e seguimos para um evento na Barra da Tijuca onde
buscamos personagens para o programa. Fizemos imagens, povo-fala e sonoras.
Domingo, 31/05
Fizemos imagens da cidade e seguimos para o aeroporto, onde embarcamos às 15h43 de
volta a Brasília.

O empregado foi sede da EBC em Brasilia e participou de treinamento de acordo com o
"Plano da Força Tarefa para a Regional Rio de Janeiro", nos dias 28 e 29 de maio/2015, como
segue:
Dia 28/05/15
Embarcou para Brasilia no final do dia.

RODRIGO
1001/2015 MADEIRA DE
CASTRO

Empregado

Dia 29/05/15
08:00 às 15:00h - Participou de treinamento sobre "Autuação de Processos" e uso do
PRODOC, na DIAFI.
No final do dia retornou ao Rio de Janeiro.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/05/2015

31/05/2015

DIJOR

27/05/2015

28/05/2015

30/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/05/2015

941,65

784,70

142,50

1.868,85

DIGEL

20/05/2015

2.248,73

430,95

142,50

2.822,18

05/07/2015

DIJOR

20/05/2015

-

531,00

-

02/06/2015

04/06/2015

DIJOR

20/05/2015

917,46

401,85

190,00

1.509,31

05/06/2015

08/06/2015

DIJOR

21/05/2015

-

448,40

190,00

638,40

1 - Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país.
2 - O cinegrafista, Rogério Verçoza e o auxiliar Alexandre Santos se reuniram com a repórter
Thais Antônio, no Rio de Janeiro, para realizar a segunda parte dos trabalhos. Ela partiu da
cidade de São Paulo, onde estava, desde o dia 27, realizando a primeira parte dos trabalhos
com uma equipe local.
3 – A equipe foi composta pelos empregados:
Thaís da Costa Barros Antônio (repórter);
Rogério Medeiros Verçoza (repórter cinematográfico);
Alexandre Santos de Souza (auxiliar cinematográfico).

ALEXANDRE
1002/2015 SANTOS DE
SOUZA

Relatório de viagem
Quinta-feira, 28/05
Chegada ao Rio de Janeiro
Empregado
Sexta-feira, 29/05
Fomos a Niterói fazer uma sonora, de manhã. Voltamos pela barca, onde fizemos imagens.
Seguimos para outra sonora à tarde, onde ficamos até a noite.
Sábado, 30/05
Pauta da manhã caiu de última hora e aproveitamos para fazer imagens da cidade. Ao meio
dia, gravamos uma sonora em Botafogo e seguimos para um evento na Barra da Tijuca onde
buscamos personagens para o programa. Fizemos imagens, povo-fala e sonoras.
Domingo, 31/05
Fizemos imagens da cidade e seguimos para o aeroporto, onde embarcamos às 15h43 de
volta a Brasília.

No dia 28 de maio de 2015 participou de reunião no Banco da Amazônia com a presença do
Secretário Executivo, Sr.Claudio André Ferreira Pinto, realizado na sede endereço Avenida
Presidente Vargas, 800 – 17º andar, às 09h.
Relatório:
Apresentou o projeto Brasil 4D, no momento atual com as
perspectivas de entrega de STB para o público do Bolsa Família;
A necessidade de investimentos em equipamentos digitais para as retransmissoras públicas da
região amazônica.

1003/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Discutiu-se a perspectiva das mudanças que estão sendo
promovidas pela migração da TV Digital, bem como o futuro desligamento da TV Analógica,
com o recorte para a realidade do território amazônico. Foi feita a apresentação do Brasil 4D, e
uma simulação de como seria um
serviço a ser disponibilizado pelo Banco, utilizando-se da interatividade)
Além da possibilidade de realizar uma parceria futura com o Banco da Amazônia para o
desenvolvimento de algum aplicativo, também se vislumbrou a possibilidade de discutir a
criação de um programa, junto à presidência do BASA, para as retransmissoras que operam na
área pública.
Assim, será necessário discutir internamente com a Direção da EBC a possibilidade de se
encaminhar um ofício com o objetivo de dar continuidade a esta ideia.
Foi necessário o seu embarque no dia 27 de maio, devido ao horário da reunião na quinta-feira,
dia 28 de maio de 2015, às 09h.

A TV Brasil realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).
Relatório de viagem
30/06 - Terça-feira
- Viagem a Paraty.
- Produção de VT sobre a expectativa para a Flip (povo fala/ imagens da cidade/
passagem/gravação de off/ geração de material).
01/07 - Quarta-feira
- Produção de VT abertura da Flip (sonoras c/ Eduardo Jardim, Eliane Moraes e Paulo
Werneck/imagens da mesa de abertura na tenda dos autores/ passagem).
- Contato com BSB sobre viabilidade de entrada ao vivo (alternativas de locação).
- Produção de VT do show de abertura da Flip (sonoras com o cantor Luis Pereque e Dani
Lasalvia/gravação do show/ povo fala/ passagem/ gravação de off/ entrega de material p/
equipe do link).

BRUNO BATISTA
1004/2015
DA CRUZ

Empregado

02/07 - Quinta-feira
- Gravação de coletiva do escritor cubano Leonardo Padura.
- Gravação de personagem (artista plástico) do programa Paratodos.
- Gravação de mesa sobre o preço fixo do livro (sonoras com Marcos da Veiga Pereira/
senadora Fátima Bezerra e o livreiro Francisco).
- Produção de VT sobre o dia (passagem/ gravação de off/ geração para RJ).
- Produção de VT: mesa com Jorge Mautner e Marcelino Freire (imagens na tenda dos
autores/povo fala passagem/ gravação de off/ geração de material para o RJ).

531,00

03/07 - Sexta-feira
- Produção de VT sobre visita de escritor à comunidade Mamanguá (ida de barco à
comunidade/captação de imagens do local, do encontro do autor com crianças/ povo fala com
as crianças/passagem/ sonoras com o idealizador do projeto, com o escritor João Carrascoza
e com a secretaria municipal de educação de Paraty, Eliane Tomé).
- DECUPAGEM DA MIDIA **.
- Produção de material para o Paratodos (gravação na mesa da Off Flip das Letras/ sonora
com Ovidio Poli Júnior, curador da Off Flip).
- Geração pelo link das imagens decupadas sobre a viagem a Mamangua/ Contato com RJ e
BSB para vivo, com artistas de sarau sobre Mario de Andrade para entrevista.
04/07 - Sábado
- Produção do Paratodos (sonora com Cecília Arbolave/ povo fala/ sonora com Matheus
Arcaro).
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou "ao vivo" o Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Mello no
dia 02/06/15. Gravou um programa com ator Daniel de Oliveira no dia 04/06/15.
3) Viajante: o jornalista, Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
1005/2015 FERNANDES
JÚNIOR

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
Empregado

Viajei para Brasília no dia 02/06/15. Apresentei ao vivo o programa Espaço Público. Entrevistei
o Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Mello. Gravei um programa com
ator Daniel de Oliveira no dia 04/06/15.

O locutor participou da transmissão de eventos esportivos que ocorreram no Rio de Janeiro/RJ.

ANDRE LUIZ
1006/2015
CHAVES MENDES

Empregado

Relatório de viagem
05/06/15 participei do programa Bate bola Nacional. À tarde narrei para a TV Brasil Áustria x
Argentina pelo mundial sub-20. No sábado narrei para a TV Brasil Canadá x China pelo mundial
FIFA-feminino e no domingo narrei nos estúdios da rádio Nacional/Rio o amistoso Brasil x
México. Retornando para Brasília na segunda feira pela manhã.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/06/2015

05/07/2015

DIJOR

25/05/2015

26/05/2015

07/06/2015

13/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/05/2015

12.710,22

9.150,00

95,00

21.955,22

DIGER

21/05/2015

1.191,35

401,85

190,00

1.783,20

DINES

21/05/2015

6.324,85

5.947,50

95,00

12.367,35

O repórter Maurício Pinto da Costa realizou a cobertura jornalística da COPA AMÉRICA 2015
no período de 12/06 a 05/07/2015.
Relatório de viagem:
Número de matérias ao vivo para boletins da programação: 21
Número de matérias gravadas para boletins da programação: 39
Número de matérias/entradas ao vivo para programa Bate-Bola Nacional: 15
Número de matéria gravada para Bate-Bola Nacional: 1
Número de matérias/entradas ao vivo para programa no Mundo da Bola: 3
Total de matérias para a rádio: 79

1007/2015

MAURICIO PINTO
DA COSTA

Empregado

Número de jogos da programação da Rádio Nacional que eu não estava cobrindo diretamente
com entradas ao vivo direto do Chile: 12 (praticamente todas as jornadas com mais de 1
entrada ao vivo)
Número de transmissões ao vivo pela Rádio Nacional – no ar do início ao fim, com mais de 2
horas ao vivo direto do Chile para o Rádio Nacional – instalação de tieline, produção e
reportagens ao vivo - 6 partidas completas.
Número de matérias para a TV Brasil: 7
Número de participação em entrevistas coletivas: 12
Número de participação em zonas mistas: 6
Número de cidades: 3 (Santiago, Temuco e Concepcion)
Temas abordados além do futebol nas matérias: greve dos professores, poluição do ar,
acidente automobilístico com Arturo Vidal, situação política do Chile, desastres por terremoto e
tsunami, turismo, economia industrial (devido à poluição do ar), economia de acordo com a
Copa América, gastos públicos com a construção de estádios.
Observações:
Nas vésperas de todos os jogos participei do reconhecimento do gramado das equipes,
trazendo informações sobre o estádio.
Todas as matérias, sem exceção, foram editadas por mim, mesmo as matérias ao vivo, pois
sempre tinham, no mínimo, uma sonora para chamar no ar.
Assim que o Brasil foi eliminado passei a acompanhar os treinamentos e dia a dia das seleções
que continuaram na competição, até por isso foi preciso fazer mais de um treino por dia em
locais diferentes, como ocorreu na preparação para a final entre Chile e Argentina.

O empregado foi a sede da EBC em Brasilia e participou das seguintes reuniões:
1. Dia 25 de maio (segunda-feira)
Das 1400 às 1800 hs - Reunião com o Gerente-Executivo de Administração e Logística com
foco nos processos de contratação e aquisição em trâmite.

1008/2015

RONI BAKSYS
PINTO

Empregado

2. Dia 26 de maio (terça-feira)
Das 0900 às 1200 hs - Tratou em diversos setores da empresa de assuntos ligados aos
eventos a serem transmitidos pela EBC nos meses de junho e julho (Mundial sub 20 masculino
e Copa América).
Das 1400 às 1800 hs - Reunião com a Gerente-Executiva de Recursos Humanos e equipe
com foco nos problemas que envolvem Segurança do Trabalho.

Dia 07/06 saímos de Brasília às 14h chegamos em São Paulo às 15h50, saímos de São Paulo
às 20h, chegamos em Londres às 12h30 faltando 1h para o voo da Bélgica. Ficamos presos na
alfândega, conferência dos equipamentos, perdemos o voo, Saulo, Julio e Warley ficaram para
o próximo voo às 16h30 sem custos adicionais. As 16h50 partimos para Bélgica, chegamos às
18h. Conversamos com o Felipe do Itamaraty sobre as credenciais, ele informou que só
poderia entregá-las na reunião da SECOM e Itamaraty que seria realizada no dia 09. Saímos
para verificar o acesso no Consilium Europeu. Voltamos para o hotel as 22h30.
Dia 9/6
As 8h saímos do hotel Barry para Consilium Europeu, gravação de stand up e web, gravação
de imagens da cidade e Parlamento. Às 14h10 entramos ao vivo via Skype no direto do
planalto, depois seguimos para a casa Missão Brasileira junto à União Européia, reunião
SECOM/Itamaraty. Foi passado o programa da viagem é logo repassado para Brasília.
Gravação de entrevista com a embaixadora do Brasil junto a comunidade européia, Vera
Machado. Depois fui para o hotel Witcher's gerar o material do dia. Tudo conferido por Brasília.
Às 24h50 entramos ao vivo via Skype no jornal da NBR. Voltamos para o hotel às 01h30.

1012/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

Empregado

Dia 10/06
Às 5h30 saída do hotel Barry para hotel Witcher's, chegada da pr Dilma.
Enviada as imagens Dilma aeroporto e chegada hotel. João Paulo gravou 2 stand up que foram
enviados para Brasília. Ficamos no hotel Witcher's esperando as bilaterais, a equipe saiu com a
Pr Dilma para a bilateral com o primeiro ministro belga e eu fui até o hotel Sofitel para fazer
teste de geração. O teste não foi conclusivo, Brasília teve dificuldades em ajustar o sinal do play
out das 13h30 e nada foi gerado. Depois foi aberto outro canal, quando estava no meio da
geração cortaram o canal para receber Dilma que estava chegando em outro canal. No play out
das 19h geramos bilateral ministro belga, Bulgária e ministro britânico. Voltei para o cento de
imprensa. Às 20h horas a Pr Dilma deu uma entrevista na saída da Cúpula. Só Record, SBT,
Telesur e Globo gravaram. Foi um furo da Tv Record que estava gravando uma passagem e a
Pr Dilma estava passando. Nem Itamaraty nem SECOM sabiam. Peguei a entrevista com a Tv
Record e tive que mudar o sistema, Record PAL e EBC NTSC. As 21h30 saí para o play out
das 22h, nele geramos bilaterais e entrevista da Dilma. Depois fui para o hotel da Pr. ficar de
prontidão e fazer o Skype ao vivo que foi ao ar às 24h32. Hora em que acabamos os serviços.
Dia 11/06
7h saímos para o hotel da Pr Dilma,
Aguardamos uma bilateral com a Grécia, fizemos imagens da saída da Pr. Dilma do hotel e
partimos no carro do Itamaraty para o Consilium Europeu. Chegando lá gerei via ITVRP a
bilateral Grécia e saída do hotel. Depois imagens do Tony antes da sessão, bilateral Angela
Merkel e Luxemburgo. A Pr DIlma falou para a imprensa brasileira peguei a fita e fui para o local
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/06/2015

13/06/2015

DINES

07/06/2015

13/06/2015

07/06/2015

29/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/05/2015

6.324,85

5.947,50

95,00

12.367,35

DINES

21/05/2015

6.324,85

5.947,50

95,00

12.367,35

13/06/2015

DINES

21/05/2015

6.324,85

5.947,50

95,00

12.367,35

04/06/2015

DIJOR

21/05/2015

1.289,93

937,65

190,00

2.417,58

Equipe formada pelo repórter João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico Julio Leal, pelo
auxiliar e cinegrafia Warley Felipe, e pelo técnico Saulo Lamounier, saiu de Brasília às 14h do
dia 7/6, chegando em São Paulo às 15h50, de saiu às 20h para Londres, onde chegou às
12h30 do dia 8/6, e pegou voo de conexão para Bruxelas. Na capital da Bélgica, equipe fez
contato com servidores do Itamaraty e da Presidência, e verificou logística para acesso ao
Consilium Europeu. Voltamos para o hotel as 22h30.

No dia 9/6 equipe deixou hotel as 8h para Consilium Europeu, onde foi produzido material
jornalistico, imagens, stand up e videos para web. Às 14h10 (hora local) repórter fez entrada ao
vivo via Skype no direto do planalto da TV NBR. Depois, equipe seguiu para Missão Brasileira
junto à União Européia, onde houve reunião SECOM/Itamaraty. Foi passado o programa da
viagem logo repassado para Brasília. Foi feita gravação de entrevista com a embaixadora do
Brasil junto a comunidade européia, Vera Machado. Por volta de 24h, repórter entrou ao vivo
para voz do Brasil por telefone, e as 24h50 ao vivo via Skype no jornal da NBR. Voltamos para
o hotel às 01h30.

JOÃO PEDRO
1013/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

No dia 10/06 equipe foi as 5h30 para hotel da delegação brasileira, para imagens da chegada
da presidenta Dilma. Repórter gravou stand up que foram enviados para Brasília. Equipe saiu
em comboio com a imprensa brasileira, para acompanhar encontro bilateral da presidenta com
o primeiro ministro belga. Em seguida, equipe seguiu para Consilium da Europa, local da cúpula
CELAC-União Europeia. Repórter João Pedro foi barrado devido a credencial estar com a foto
errada. Fui barrado não só no local do evento, bem como no perímetro de segurança ao redor
do local. Encontrei com técnico e aguardei instruções do Itamaraty com relação à mudança no
credenciamento. Foram cerca de 3 horas até que conseguisse acesso ao local de entrega da
nova credencial. Depois, equipe produziu material, stand up, boletins e imagens que foram
gerados, e finalizou matéria para TV NBR e Voz do Brasil. Equipe seguiu então para o hotel da
presidenta, onde fez entrada ao vivo na Voz do Brasil e no jornal da NBR, que foi ao ar às
24h32, hora em que acabamos os serviços.
No dia 11/06 equipe saiu as 7h para o hotel da Presidenta, onde houve encontro bilateral com
representante da Grécia. Foi produzido material, e equipe seguiu em onibus disponibilizado pelo
Itamaraty para o Consilium Europeu. Houve outros encontros bilaterais, com primeira-ministra
da Alemanhã, e de Luxemburgo, quando foram produzidas imagens pelo cinegrafista oficial da
delegação brasileira. Ao final do encontro, presidenta deu declaração para a imprensa
brasileira, e o material foi gerado em seguida. Equipe produziu stand up, imagens, e fechou
matéria para Voz do Brasil e TV NBR. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil, às 24h, quando
encerrou os trabalhos.
Equipe formada pelo repórter João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico Julio Leal, pelo
auxiliar e cinegrafia Warley Felipe, e pelo técnico Saulo Lamounier, saiu de Brasília às 14h do
dia 7/6, chegando em São Paulo às 15h50, de saiu às 20h para Londres, onde chegou às
12h30 do dia 8/6, e pegou voo de conexão para Bruxelas. Na capital da Bélgica, equipe fez
contato com servidores do Itamaraty e da Presidência, e verificou logística para acesso ao
Consilium Europeu. Voltamos para o hotel as 22h30.

No dia 9/6 equipe deixou hotel as 8h para Consilium Europeu, onde foi produzido material
jornalistico, imagens, stand up e videos para web. Às 14h10 (hora local) repórter fez entrada ao
vivo via Skype no direto do planalto da TV NBR. Depois, equipe seguiu para Missão Brasileira
junto à União Européia, onde houve reunião SECOM/Itamaraty. Foi passado o programa da
viagem logo repassado para Brasília. Foi feita gravação de entrevista com a embaixadora do
Brasil junto a comunidade européia, Vera Machado. Por volta de 24h, repórter entrou ao vivo
para voz do Brasil por telefone, e as 24h50 ao vivo via Skype no jornal da NBR. Voltamos para
o hotel às 01h30.

1014/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

No dia 10/06 equipe foi as 5h30 para hotel da delegação brasileira, para imagens da chegada
da presidenta Dilma. Repórter gravou stand up que foram enviados para Brasília. Equipe saiu
em comboio com a imprensa brasileira, para acompanhar encontro bilateral da presidenta com
o primeiro ministro belga. Em seguida, equipe seguiu para Consilium da Europa, local da cúpula
CELAC-União Europeia. Repórter João Pedro foi barrado devido a credencial estar com a foto
errada. Fui barrado não só no local do evento, bem como no perímetro de segurança ao redor
do local. Encontrei com técnico e aguardei instruções do Itamaraty com relação à mudança no
credenciamento. Foram cerca de 3 horas até que conseguisse acesso ao local de entrega da
nova credencial. Depois, equipe produziu material, stand up, boletins e imagens que foram
gerados, e finalizou matéria para TV NBR e Voz do Brasil. Equipe seguiu então para o hotel da
presidenta, onde fez entrada ao vivo na Voz do Brasil e no jornal da NBR, que foi ao ar às
24h32, hora em que acabamos os serviços.
No dia 11/06 equipe saiu as 7h para o hotel da Presidenta, onde houve encontro bilateral com
representante da Grécia. Foi produzido material, e equipe seguiu em onibus disponibilizado pelo
Itamaraty para o Consilium Europeu. Houve outros encontros bilaterais, com primeira-ministra
da Alemanhã, e de Luxemburgo, quando foram produzidas imagens pelo cinegrafista oficial da
delegação brasileira. Ao final do encontro, presidenta deu declaração para a imprensa
brasileira, e o material foi gerado em seguida. Equipe produziu stand up, imagens, e fechou
matéria para Voz do Brasil e TV NBR. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil, às 24h, quando
encerrou os trabalhos.
Equipe formada pelo repórter João Pedro Netto, pelo repórter cinematográfico Julio Leal, pelo
auxiliar e cinegrafia Warley Felipe, e pelo técnico Saulo Lamounier, saiu de Brasília às 14h do
dia 7/6, chegando em São Paulo às 15h50, de saiu às 20h para Londres, onde chegou às
12h30 do dia 8/6, e pegou voo de conexão para Bruxelas. Na capital da Bélgica, equipe fez
contato com servidores do Itamaraty e da Presidência, e verificou logística para acesso ao
Consilium Europeu. Voltamos para o hotel as 22h30.

No dia 9/6 equipe deixou hotel as 8h para Consilium Europeu, onde foi produzido material
jornalistico, imagens, stand up e videos para web. Às 14h10 (hora local) repórter fez entrada ao
vivo via Skype no direto do planalto da TV NBR. Depois, equipe seguiu para Missão Brasileira
junto à União Européia, onde houve reunião SECOM/Itamaraty. Foi passado o programa da
viagem logo repassado para Brasília. Foi feita gravação de entrevista com a embaixadora do
Brasil junto a comunidade européia, Vera Machado. Por volta de 24h, repórter entrou ao vivo
para voz do Brasil por telefone, e as 24h50 ao vivo via Skype no jornal da NBR. Voltamos para
o hotel às 01h30.

1015/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

No dia 10/06 equipe foi as 5h30 para hotel da delegação brasileira, para imagens da chegada
da presidenta Dilma. Repórter gravou stand up que foram enviados para Brasília. Equipe saiu
em comboio com a imprensa brasileira, para acompanhar encontro bilateral da presidenta com
o primeiro ministro belga. Em seguida, equipe seguiu para Consilium da Europa, local da cúpula
CELAC-União Europeia. Repórter João Pedro foi barrado devido a credencial estar com a foto
errada. Fui barrado não só no local do evento, bem como no perímetro de segurança ao redor
do local. Encontrei com técnico e aguardei instruções do Itamaraty com relação à mudança no
credenciamento. Foram cerca de 3 horas até que conseguisse acesso ao local de entrega da
nova credencial. Depois, equipe produziu material, stand up, boletins e imagens que foram
gerados, e finalizou matéria para TV NBR e Voz do Brasil. Equipe seguiu então para o hotel da
presidenta, onde fez entrada ao vivo na Voz do Brasil e no jornal da NBR, que foi ao ar às
24h32, hora em que acabamos os serviços.
No dia 11/06 equipe saiu as 7h para o hotel da Presidenta, onde houve encontro bilateral com
representante da Grécia. Foi produzido material, e equipe seguiu em onibus disponibilizado pelo
Itamaraty para o Consilium Europeu. Houve outros encontros bilaterais, com primeira-ministra
da Alemanhã, e de Luxemburgo, quando foram produzidas imagens pelo cinegrafista oficial da
delegação brasileira. Ao final do encontro, presidenta deu declaração para a imprensa
brasileira, e o material foi gerado em seguida. Equipe produziu stand up, imagens, e fechou
matéria para Voz do Brasil e TV NBR. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil, às 24h, quando
encerrou os trabalhos.
Conforme solicitação da Direção Geral (Américo), foi realizado acompanhamento da abertura
das transmissões dos eventos FIFA, entre eles o Mundial Sub-20, os quais foram adquiridos
junto a Rede Globo.

CARLOS
1019/2015 ALBERTO GOMES
DE SOUZA

As transmissões foram e continuarão sendo feitas da sede da TV Brasil no Rio de Janeiro.
Empregado

Durante a estadia na cidade, foi aproveitado para proceder reuniões com a Rede Globo para
finalização da aquisição da Olimpíada 2016 na rádio e dos Jogos Paraolímpicos para a TV.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/06/2015

11/06/2015

DIJOR

25/05/2015

25/05/2015

25/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/05/2015

578,17

803,70

190,00

1.571,87

DIJOR

21/05/2015

-

88,50

-

88,50

25/05/2015

DIJOR

21/05/2015

-

88,50

-

88,50

25/05/2015

25/05/2015

DIJOR

21/05/2015

-

88,50

-

88,50

25/05/2015

26/05/2015

DIJOR

21/05/2015

-

177,00

-

177,00

25/05/2015

26/05/2015

DIJOR

21/05/2015

-

177,00

-

177,00

1 - Dada a continuidade da cobertura e acompanhamento das transmissões dos eventos da
FIFA, conforme determinação e solicitação da Direção Geral (Sr. Américo).
2 - Finalizada por ora, às reuniões pré-agendadas junto à Rede Globo para a finalização da
aquisição da Olimpíada 2016 na Rádio e dos Jogos Paraolímpicos, para a TV.
3 - O viajante é o gerente executivo de esporte (Carlos Gomes).
As transmissões são feitas a partir da sede da TV Brasil no Rio de Janeiro.

CARLOS
1020/2015 ALBERTO GOMES
DE SOUZA

Empregado

4-Cabe ressaltar que o Pacote FIFA abrange os seguintes eventos INTERNACIONAIS, são
eles: Copa do Mundo Sub-20 da FIFA; Copa do Mundo Sub-17 da FIFA; Copa do Mundo de
Futebol Feminino da FIFA e Copa do Mundo de Futebol de Areia (beach soccer) da FIFA.
Aproveito para informar que o Campeonato Brasileiro de Futebol - Série C continuará sendo
transmitido, ou seja, ainda teremos dias com mais de um evento esportivo na TV, o que
demanda atenção redobrada e equipe maior, sendo assim é de extrema necessidade o
acompanhamento e supervisão dessa Gerência, o que motivou essas viagens.
Aproveitando para ressaltar que essa solicitação, além de necessária, foi um pedido desta
gerência e do Diretor Geral (Américo), a fim de que eventuais problemas durante as
transmissões sejam sanados com maior agilidade.

1021/2015

1022/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem” sobre Futebol
Feminino.
2) Entrevistou as jogadoras e o técnico da seleção Brasileira de futebol feminino. Vamos
acompanhar um treino da seleção na cidade de Itu, interior de São Paulo.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes (cinegrafista) e Ivan Souza
Meira (auxiliar).
Relatório do viajante
No dia 25 de maio, entrei na empresa às 13h. Depois que a equipe checou os equipamentos e
carregou o carro, saímos da EBC por volta das 13h30. Chegamos em Itu aproximadamente às
15h. Lá entrevistamos o técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Vadão, e as
jogadoras Marta e Formiga. Também fizemos imagens do treino das atletas. Saímos do local
onde a seleção está concentrada por volta das 19h. Chegamos na empresa aproximadamente
às 21h, quando encerramos os trabalhos.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem” sobre Futebol
Feminino.
2) Entrevistou as jogadoras e o técnico da seleção Brasileira de futebol feminino.
Acompanhamos um treino da seleção na cidade de Itu, interior de São Paulo.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes (cinegrafista) e Ivan Souza
Meira (auxiliar).
Relatório do viajante:
Chegamos na TV as 13h00, checamos os equipamentos, carregamos o carro e fomos para Itu,
chegamos lá as 15h00.
Gravamos uma sonora com o técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Vadão.
Fizemos imagens do treino e do spa onde a seleção está hospedada.Quando o treino acabou
gravamos sonoras com as jogadoras Formiga e Marta.Saímos de lá próximo das 18h30 e
chegamos na TV as 20h20.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa “Caminhos da Reportagem” sobre Futebol
Feminino.
2) Entrevistou as jogadoras e o técnico da seleção Brasileira de futebol feminino. Vamos
acompanhar um treino da seleção na cidade de Itu, interior de São Paulo.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade (repórter), Milene Nunes (cinegrafista) e Ivan Souza
Meira (auxiliar).

1023/2015

IVAN DE SOUZA
MEIRA

Empregado

Relatório do viajante
No dia 25 de maio, entrei na empresa às 13h. Depois que a equipe checou os equipamentos e
carregou o carro, saímos da EBC por volta das 13h30. Chegamos em Itu aproximadamente às
15h. Lá entrevistamos o técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Vadão, e as
jogadoras Marta e Formiga. Também fizemos imagens do treino das atletas. Saímos do local
onde a seleção está concentrada por volta das 19h. Chegamos na empresa aproximadamente
às 21h, quando encerramos os trabalhos.

1) Realizou cobertura jornalística sobre a tecnologia dedicada à agricultura familiar.

DIMAS
1024/2015 ALEXANDRE
SOLDI

2) Entrevistou João Marquesan, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que intermedeia a parceria. Também fizemos
imagens da linha de produção de uma fábrica maquinário agrícola. Referência mundial em
tecnologia dedicada à agricultura familiar, o Brasil incrementou, em 2015, o programa criado
com o objetivo de fortalecer a produção agrícola em países da África, da América Latina e do
Caribe, com o foco no combate à fome. O Mais Alimentos Internacional, uma versão do
programa nacional que estimula a produção rural familiar, oferece financiamento a países
subdesenvolvidos. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o programa hoje
está presente em Moçambique, Gana, Quênia, Zimbábue, Senegal e Cuba. Além do aspecto
social, economicamente o programa tem impacto positivo no estímulo à exportação brasileira
de máquinas.
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil, Repórter SP e Repórter Brasil
Noite.
Empregado

3) A equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Alexandre Nascimento da Silva (Cinegrafista) e
João Batista de Lima (Auxíliar).

Relatório do viajante:
- No dia 25 de Maio saímos de São Paulo rumo a cidade de Matão para fazer uma matéria
sobre o programa do Governo Federal "Mais Alimentos Internacional" fomos a cidade fazer
sonoras e imagens gerais sobre o tema.
- No dia 26 fizemos algumas imagens do entorno da cidade para completar a matéria e
retornamos para São Paulo chegando na redação por volta do meio dia.

.

1) Realizou cobertura jornalística sobre a tecnologia dedicada à agricultura familiar.

ALEXANDRE
1025/2015 NASCIMENTO DA
SILVA

Empregado

2) Entrevistou João Marquesan, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que intermedeia a parceria. Também fizemos
imagens da linha de produção de uma fábrica maquinário agrícola. Referência mundial em
tecnologia dedicada à agricultura familiar, o Brasil incrementou, em 2015, o programa criado
com o objetivo de fortalecer a produção agrícola em países da África, da América Latina e do
Caribe, com o foco no combate à fome. O Mais Alimentos Internacional, uma versão do
programa nacional que estimula a produção rural familiar, oferece financiamento a países
subdesenvolvidos. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o programa hoje
está presente em Moçambique, Gana, Quênia, Zimbábue, Senegal e Cuba. Além do aspecto
social, economicamente o programa tem impacto positivo no estímulo à exportação brasileira
de máquinas.
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil, Repórter SP e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Alexandre Nascimento da Silva (Cinegrafista) e
João Batista de Lima (Auxíliar).
Relatório do viajante:
- No dia 25 de Maio saímos de São Paulo rumo a cidade de Matão para fazer uma matéria
sobre o programa do Governo Federal "Mais Alimentos Internacional" fomos a cidade fazer
sonoras e imagens gerais sobre o tema.
- No dia 26 fizemos algumas imagens do entorno da cidade para completar a matéria e
retornamos para São Paulo chegando na redação por volta do meio dia.

.
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AV nº

1026/2015

1027/2015

Viajante

JOAO BATISTA
DE LIMA

CLAUDIO SILVA
PAULA

BRUNO RICARDO
1028/2015 EMIDIO DE
OLIVEIRA

Tipo

Empregado

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou cobertura jornalística sobre a tecnologia dedicada à agricultura familiar.
2) Entrevistou João Marquesan, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que intermedeia a parceria. Também faremos
imagens da linha de produção de uma fábrica maquinário agrícola. Referência mundial em
tecnologia dedicada à agricultura familiar, o Brasil incrementou, em 2015, o programa criado
com o objetivo de fortalecer a produção agrícola em países da África, da América Latina e do
Caribe, com o foco no combate à fome. O Mais Alimentos Internacional, uma versão do
programa nacional que estimula a produção rural familiar, oferece financiamento a países
subdesenvolvidos. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o programa hoje
está presente em Moçambique, Gana, Quênia, Zimbábue, Senegal e Cuba. Além do aspecto
social, economicamente o programa tem impacto positivo no estímulo à exportação brasileira
de máquinas.
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil, Repórter SP e Repórter Brasil
Noite.
3) A equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Alexandre Nascimento da Silva (Cinegrafista) e
João Batista de Lima (Auxíliar).
Relatório do viajante:
- No dia 25 de Maio saímos de São Paulo rumo a cidade de Matão para produzir uma matéria
sobre o programa do Governo Federal "Mais Alimentos Internacional" fomos a cidade fazer
sonoras e imagens gerais sobre o tema.
- No dia 26 fizemos várias imagens do entorno da cidade para completar a matéria e
retornamos para São Paulo chegando na redação por volta do meio dia.

Relatório de viagem relativo ao congresso AES:
26/05/2015
07:20 - 08:55 - Saída de Brasília para o Aeroporto de Congonahs - São Paulo
09:00 - 10:00 - Chegada ao Center Norte - Congresso AES
10:10 - 12:00 - Participação das Palestras
13:00 - 17:00 - Visita a Feira
18:00 - 20:00 - Checking Hotel Mercury
27/05/2015
09:00 - 12:00 - Participação das Palestras
13:30 - 17:30 - Visita a Feira
28//05/2015
09:00 - 12:00 - Participação das Palestras
13:00 - Deslocamento hotel para Aeroporto de Congonahs - São Paulo
17:40 - Chegada Aeroporto Brasília

Relatório de viagem relativo ao congresso AES:
26/05/2015
07:20 - 08:55 - Saída de Brasília para o Aeroporto de Congonahs - São Paulo
09:00 - 10:00 - Chegada ao Center Norte - Congresso AES
10:10 - 12:00 - Participação das Palestras
13:00 - 17:00 - Visita a Feira
18:00 - 20:00 - Checking Hotel Mercury
27/05/2015
09:00 - 12:00 - Participação das Palestras
13:30 - 17:30 - Visita a Feira
28//05/2015
09:00 - 12:00 - Participação das Palestras
13:00 - Deslocamento hotel para Aeroporto de Congonahs - São Paulo
17:40 - Chegada Aeroporto Brasília

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/05/2015

26/05/2015

DIJOR

21/05/2015

26/05/2015

28/05/2015

DIGER

21/05/2015

26/05/2015

28/05/2015

DIGER

28/05/2015

28/05/2015

27/05/2015

29/05/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

-

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

177,00

-

177,00

1.093,45

318,60

190,00

1.602,05

21/05/2015

1.093,45

380,70

190,00

1.664,15

DINES

22/05/2015

1.090,15

133,95

190,00

1.414,10

DIGEL

22/05/2015

3.277,48

620,40

237,50

4.135,38

Relatório de Viagem Rio.

No período da manhã foi realizada a reunião com o Sr. Gustavo Ferro gerente de publicidade
da Petrobrás, na pauta tratamos a estrutura de comunicação e negócios da Petrobrás,
dinâmica e processos, para análise e benchmarking do redesenho da superintendência de
Comunicação Marketing e Negócios da EBC.

1029/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

A oportunidade, também permitiu que me apresenta-se pessoalmente ao gerente de
publicidade recém promovido. Abordamos temas relatos a publicidade institucional e o desafio
da EBC na captação de recursos, onde abrimos a possibilidade de uma próxima agenda
dedicada exclusivamente ao tema.
Ne período da tarde, realizei reunião interna com a equipe de captação e negócios do Rio, onde
tratamos do plano de ação do núcleo de licenciamento e sua respectiva norma.

O Gerente acompanhou o Superintendente Executivo de Relacionamento na reunião com o Sr.
Cláudio André Ferreira Pinto - Secretário Executivo do Banco da Amazônia, no dia 28 de maio
de 2015, no endereço Avenida Presidente Vargas, 800 – 17º andar, às 09h.
O objetivo da reunião foi apresentar o resultado do Leilão da Anatel que distribuirá 14 milhões
de receptores digitais ao público beneficiário do Programa Bolsa Família. Assim, considerando
a oportunidade gerada, será possível realização de algumas ações tais como: cumprir com o
objetivo de manter a população recebendo o sinal digital de televisão, levar produtos interativos
para a população e, fomentar a possibilidade de geração de novos negócios para o Banco da
Amazônia, com produtos bancários voltados para a população.
Em São Paulo, no dia 29 de maio de 2015, às 10h, participou do Congresso Panorama
Audiovisual, como palestrante do paínel TV DIGITAL: Migração e Futuro.

NILSON
1030/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

O Congresso Panorama Audiovisual Show 2015 é o evento latino-americano mais importante,
dedicado às tecnologias de produção Audiovisual e Broadcast. Foi realizado entre os dias 27 a
29 de Maio, no Expo (antigo Centro de Exposições Imigrantes), em São Paulo.
Foi necessário o embarque no dia 27 de maio, haja vista o horário de início da reunião no dia
28 de maio de 2015.
Não foi cumprido o prazo de 05 de antecedência para realizar o pedido de viagem, conforme
Norma, em razão do Superintendente ter solicitado sua participação no dia 22 de maio de 2015.
Em anexo, relatório completo.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

31/05/2015

03/06/2015

DICOP

22/05/2015

25/05/2015

25/05/2015

DIJOR

22/05/2015

25/05/2015

25/05/2015

DIJOR

22/05/2015

15/06/2015

20/06/2015

DIJOR

22/05/2015

29/05/2015

30/05/2015

DINES

22/05/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.423,67

535,80

190,00

2.149,47

-

88,50

-

88,50

-

105,75

-

105,75

1.561,64

601,80

95,00

2.258,44

2.325,07

133,95

190,00

2.649,02

Viagem mensal da Gerente Executiva de Programação de Rádio, localizada no Rio de
Janeiro, ocorrida no período de 31/05 a 03/06, na EBC - Brasília, de acordo com a agenda
detalhada abaixo:
31/05
- 10h às 18h: Acompanhamento da programação es- pecial pelo aniversário da Rádio
Nacional - AM, ao vivo, direto da Torre de TV.
01/06
- 09h30 às 11h30: Reunião de despacho com a Gerência Regional de Brasília.
- 12h às 13h30: Reunião de pauta por vídeoconferência
com as equipes de programação das Rádios MEC e Nacional do Rio de Janeiro.
- 15h às 17h: Reunião com a Gerência de Marketing e Negócios sobre os Festivais de Música
do Rio,Tabatin- ga e Brasília.
- 17h às 18h: Reunião com a Gerência de Web (Banco de Pautas).

ELIANE ALVES
1031/2015
FERNANDES

Empregado

02/06
- 09h às 11h30: Reunião de despacho com a Gerência Regional da Amazônia.
- 12h às 13h: Reunião de pauta com as equipes de programação das Rádios Nacional de Brasília e Amazônia.
- 15h às 17h: Reunião Gerencial (Rio, Brasília e Amazô- nia) sobre recursos orçamentários.
- 17h às 18h: Reunião com a Gerência de Web (Banco de Pautas)
03/06
- 10h às 12h: Reunião Gerencial por vídeoconferência (Rio, Brasília e Amazônia).
- 14h às 15h30: Reunião da Copa América por vídeoconferência (Rio e Brasília) com a participação das equipes de Rede, Susup, Programação e
Comunicação.
- 15h30 às 16h00: Reunião de atualização do projeto de gestão de programação com o
Assessor da Presidên- cia , Ricardo Negrão
- 16h às 17h: Reunião de despacho com o Diretor da DICOP, Asdrúbal Figueiró.
Obs: A funcionária viajou no domingo, 31/05, para acompanhar programação especial pelo
aniversário da Rádio Nacional AM, ao vivo, direto da Torre de TV.

Realizou, a convite da Comunicação Corporativa da EMBRAER, o acompanhamento da
implantação do projeto chamado Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).
A equipe se deslocou até a cidade de Dourados, em Mato grosso do Sul, para acompanhar
uma delegação de adidos militares em uma demonstração das capacidades operacionais do
Sisfron, em avião da FAB.

PEDRO LINS
1032/2015
PEDUZZI NETTO

Empregado

Relatório de viagem
25.05.2015 - segunda - feira.
Manhã (de 7:30hs às 12:00h).
-Embarque para o Mato Grosso /Dourados, chegada a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada às
9:30h.
-Palestra de apresentação no centro de Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(Sisfron).
Tarde (de 14:00h às 17:00h).
- Apresentação de equipamentos no centro de Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras (Sisfron).
-Deslocamento da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada para base aérea de Dourados.
-Embarque para Brasília, chegada a base aérea de Brasília às 19:30hs.
Realizou, a convite da Comunicação Corporativa da EMBRAER, o acompanhamento da
implantação do projeto chamado Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).
A equipe se deslocou até a cidade de Dourados, em Mato grosso do Sul, para acompanhar
uma delegação de adidos militares em uma demonstração das capacidades operacionais do
Sisfron, em avião da FAB.

JOSE MARCELLO
1033/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

Empregado

Relatório de viagem
25.05.2015 - segunda - feira.
Manhã (de 7:30hs às 12:00h).
-Embarque para o Mato Grosso /Dourados, chegada a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada às
9:30h.
-Palestra de apresentação no centro de Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(Sisfron).
Tarde (de 14:00h às 17:00h).
- Apresentação de equipamentos no centro de Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras (Sisfron).
-Deslocamento da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada para base aérea de Dourados.
-Embarque para Brasília, chegada a base aérea de Brasília às 19:30hs.

A equipe do Caminhos da Reportagem abordou uma parte da história da Segunda Guerra
Mundial no Brasil, em que soldados dos Estados Unidos estabeleceram uma base militar em
Natal, em 1942.
Relatório de viagem:
Dia 15/06
Manhã ( de 9:20 às 12:30)
– Viagem para Natal.
Tarde
– Gravação com o professor de história da UFRN, Luiz Eduardo Suassuna nas ruínas do
casarão onde Vargas e Roosevelt.
- Gravação de imagens do local utilizado como porta de entrada pelos americanos na segunda
guerra.

RODOLPHO
1034/2015 RODRIGUES
SILVA

Empregado

Dia 16/06
Manhã
- Buscamos o pesquisador Fred Nicolau na sua residência, às 10:00, e seguimos para uma
garagem de ônibus onde o dono da empresa mantém em seu escritório um acervo de objetos
e fotos da passagem dos americanos por Natal na segunda guerra. São uniformes, quepes,
capacetes, medalhas, revistas de época, álbuns fotográficos e, na parte exterior, a hélice de um
avião da marinha americana que caiu em 1943.
- Gravação de sonoras com o colecionador que falou sobre o acervo e explicou a origem de
alguns objetos.
- Depois fomos para o cemitério do Alecrim onde foi enterrado o sargento Browning, o único
dos 145 soldados americanos mortos em Natal a não ter seu corpo repatriado.
- Imagens da lápide e ao pé dela gravamos uma passagem e um trecho da sonora com
Nicolau.
Tarde
- Seguimos para o Grande Hotel – o edifício em que se hospedaram os militares americanos de
alta patente. Caminhamos pelas ruas da região sob orientação do Nicolau, que apontava os
lugares freqüentados pelos americanos: o bar, o cabaré, o armazém. Nesta mesma região,
entramos em um casarão (hoje o local é um bar/restaurante) que pertenceu a um conde italiano
e cujo piso da sala fora decorado com a suástica nazista. Gravamos ali uma passagem e
demos continuidade a sonora com o Nicolau.
- Gravação com o historiador Lenine Pinto.
- Takes de fotos do sargento Browning e dos soldados em momentos de descontração, como
A reunião com o Bernardo Ramalho foi realizada na última sexta de 29/05/2015, às 13h00 e
com a presença de todos os envolvidos.

MAURICIO
1036/2015 CAPASCIUTTI DE
OLIVEIRA

Na ocasião, Bernardo oficializou a intenção de exibir conjuntamente um mínimo de 20 e um
máximo de 32 jogos da Série C. Para isso, solicita alguns itens adicionais, como câmera
dedicada, subida de link independente, etc. Para tal, estamos agendando uma conversa com a
Sportpromotion para checar se esta última tem interesse em dispor por esse adicional e cobrar
por ele diretamente do Esporte Interativo.
Empregado
No que tange à EBC, faremos uma proposta de compartilhamento de sinal e parte da infra para
20 e 32 jogos.
Obs: A volta só ocorreu no dia 30 de maio por responsabilidade do viajante.
Devido o viajante residir em São Paulo, pode acarretar em um atraso na devolução PCV
assinada pelo funcionário.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/05/2015

29/05/2015

DIGER

29/06/2015

06/07/2015

26/05/2015

02/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/05/2015

780,83

321,10

190,00

1.291,93

DIJOR

22/05/2015

320,36

778,80

190,00

1.289,16

30/05/2015

DIJOR

22/05/2015

-

269,66

90,00

359,66

02/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

O Diretor-Geral, Américo Martins viajou para o Rio de Janeiro (RJ), no dia 28.05.2015 , para
cumprir a seguinte agenda:
-Dia 28.05.2015
-Participou da apresentação da nova Superintendente Executiva de Agência e Conteúdos
Digitas.

AMÉRICO
1037/2015 MARTINS DOS
SANTOS

-Dia 29.05.2015
Empregado

- Reunião com Núcleo de Esportes para definir a programação do futebol 2015; Copa América,
SUB 17 e outros.
- Reunião com a Diretora de Produção Myriam Porto.

- O trecho de volta foi custeado pelo funcionário, pois o mesmo irá para São Paulo.

1 – Produção de matérias para a TV Brasil sobre a Feira Literária Internacional de Paraty
(FLIP).
2 – O auxiliar de cinegrafia foi compor a equipe que realizou a cobertura jornalística em ParatyRJ. Como não havia profissional disponível para realizar os trabalhos no Rio de Janeiro, foi
necessário pedir empréstimo para a filial em São Paulo.
3 – O viajante foi o auxiliar de cinegrafia, Rafael Augusto de Carvalho. A equipe que ele
integrou foi formada por: Alessandra Lago de Lima (Repórter); Bruno Batista da Cruz
(Repórter); Marcelo Padovan de Toledo e Silva (Repórter Cinematográfico); Luis Ronaldo
Gomes de Araújo (Repórter cinematográfico); Claudio Henrique Silva Tavares (Auxiliar
cinematográfico);

RAFAEL
1038/2015 AUGUSTO DE
CARVALHO

Empregado

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
29/06 (Segunda) Deslocamento São Paulo – RJ e apresentação para chefia de reportagem na
EBC-RJ.
30/06 (terça) Deslocamento RJ- Paraty. Gravação de povo-fala, imagens da cidade,
passagens, off´s e geração das imagens.
01/07 (quarta) Gravação da mesa de abertura da FLIP, gravação do show de abertura, sonoras
c/ críticos literários, músicos, gravação de povo-fala na abertura da feira e no show de abertura,
gravação de passagens e geração de imagens.
02/07 (quinta) Gravação de entrevista coletiva com escritor. Gravação de sonora e imagens
com artista de rua, gravação de mesa de debate às 14:30, geração de imagens e off´s.
Gravação de povo-fala, passagens e imagens na mesa das 21:30.
03/07 (sexta) Deslocamento de barco até a comunidade de Mamanguá. Lá gravamos, sonoras,
imagens e povo-fala com crianças, professores, secretária de educação de Paraty e com o
autor. De volta à Paraty, gravamos sonoras e imagens na Off FLIP para o programa Paratodos.
04/07 (Sábado) Gravação de sonoras c/ editores e autores, e passagens para o Paratodos.
05/07 (Domingo) Gravação de sonoras c/ autores e curador da feira, gravação de passagens e
povo-fala para o Caminhos da Reportagem. Além disso gravamos passagem e off para o RBT.
Após isso voltamos para o RJ.
06/07 (segunda) – Deslocamento RJ- São Paulo.

Relatório das atividades :
Tarde de 3a feira, 26 de maio / saída de Brasília
Chegada à capital maranhense ;
Trânsito e hospedagem;
Almoço
Tarde :
Inicio das atividades da Oficina a partir de uma reunião de trabalho sobre a dinâmica do
encontro;
À noite, visita à Rádio Timbira que integra a Rede de Rádios Públicas da EBC;
O diretor-geral Darlan Tavares agendou uma série de participações de Mara Régia nos
programas da Rádio Timbira.
Quarta-feira
27 de maio- inicio do encontro com a presença de autoridades e jornalistas internacionais que
vieram assistir a apresentação do vídeo Quebradeiras Guerreiras do Brasil, seguida de um
debate sobre o acesso das trabalhadoras rurais às florestas de babaçú;

1039/2015

MARA REGIA DI
PERNA

Empregado

Quinta-feira
28 de maio – continuação dos trabalhos com ênfase nas entrevistas com as lideranças para os
programas Viva maria e Natureza Viva.
No fim da tarde, Mara Régia participou do programa Conversa à Beira Mar da Rádio Timbira;
Noite, encontro na Sucom do Maranhão com o Secretário Robson Paz que avaliou a
participação do Governador do Estado no Programa Espaço Público da TV Brasil.
Sexta-feira
29 de maio- comemoração do aniversário do Programa Natureza viva ( 22 anos ) na sede do
movimento das quebradeiras;
Visita à EBC Maranhão
À tarde reunião com o Gerente Gabriel e com o grupo de trabalho do Programa Pró- Equidade
da EBC com ênfase na contrução de uma campanha pela Auto-declaração de cor dos
trabalhadores de nossa empresa.
Noite – Check out no hotel
Retorno à Brasília na madrugada de sábado , dia 30 de maio.

Conclusões: A participação de Mara Régia no encontro das quebradeiras de coco rendeu várias
matérias tanto em nível local como internacional como atestam reportagens nas rádios EBC . A
1 - Cobertura jornalística de treino da Seleção Brasileira de Futebol.
2 - A equipe realizou a cobertura da seleção brasileira na Granja Comary em Teresópolis, onde
a seleção fez o 2º treino para a preparação na Copa América no Chile
3 - A equipe formada pela Repórter Daniela Christoffer (PJ), o repórter cinematográfico,
Rodolfo Rodrigues e o auxiliar Adaroan Barros.
Relatório de Viagem Teresópolis ( 02/06/2015)

1040/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Saída da tv às 10:30 h.
Chegada em Teresópolis ás 12:00 h.
Empregado
Fizemos a coletiva com o médico e o preparador físico às 12:30 até 13:30 h, após o almoço,
filmamos o treino da seleção de 15:00 h às 16:00 h. Passagem da repórter,geração das
imagens.
Ás 17:10 h, matéria sobre comportamento da nova seleção e a saída do Presidente da Fifa.
Saída da Granja Comary ás 18:00 h e chegada a tv às 19:40 h. Entrega do material
(câmera,tripe,
aparelhagem de iluminação etc.)

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

02/06/2015

02/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

02/06/2015

02/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

05/06/2015

05/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

05/06/2015

05/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

06/06/2015

06/06/2015

DIJOR

22/05/2015

-

88,50

-

88,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 - Cobertura jornalística de treino da Seleção Brasileira de Futebol.
2 - A equipe realizou a cobertura da seleção brasileira na Granja Comary em Teresópolis, onde
a seleção fez o 2º treino para a preparação na Copa América no Chile
3 - A equipe formada pela Repórter Daniela Christoffer (PJ), o repórter cinematográfico,
Rodolfo Rodrigues e o auxiliar Adaroan Barros.
Relatório de Viagem Teresópolis ( 02/06/2015)

RODOLPHO
1041/2015 RODRIGUES
SILVA

Saída da tv às 10:30 h.
Chegada em Teresópolis ás 12:00 h.
Empregado

Fizemos a coletiva com o médico e o preparador físico às 12:30 até 13:30 h, após o almoço,
filmamos o treino da seleção de 15:00 h às 16:00 h. Passagem da repórter,geração das
imagens.
Ás 17:10 h, matéria sobre comportamento da nova seleção e a saída do Presidente da Fifa.
Saída da Granja Comary ás 18:00 h e chegada a tv às 19:40 h. Entrega do material
(câmera,tripe,
aparelhagem de iluminação etc.)

Realizou cobertura jornalística esportiva para a Rádio Nacional da seleção brasileira na Granja
Comary, em Teresópolis, onde foi realizado o 2º treino de preparação da seleção para Copa
América no Chile.
Relatório de viagem
Viajamos de manhã para Teresópolis para acompanhar o treinamento da seleção brasileira na
Granja Comary.
Apuração: treino da seleção e apurar os jogadores que poderiam deixar a seleção devido a
lesões.

1042/2015

MAURICIO PINTO
DA COSTA

Entrevista: participação de entrevista coletiva com o médico da seleção brasileira Rodrigo
Lasmar e com o preparador fisico Fábio Masheredijan.
Empregado

Apuração: dentro da Granja Comary sai a informação de que o presidente Joseph Blatter
estaria renunciando ao cargo de presidente da FIFA – repasso a informação ao meu produtor
no Rio de Janeiro para incluirmos a informação no programa Bate Bola Nacional.
Entrada ao vivo: entrada ao vivo para o programa Bate Bola Nacional, com todas as
informações sobre o dia da seleção, preparação para a Copa América, cortes de jogadores e
repercussão da saída de Josph Blatter da presidência da FIFA.
Produção de matéria para o programa no Mundo da Bola.
Retorno ao Rio de Janeiro.

1 - Cobertura jornalística do treino da Seleção Brasileira de Futebol.
2 - A equipe realizou a cobertura do 3º treino da seleção brasileira na Granja Comary em
Teresópolis, onde a seleção se preparou para a Copa América no Chile
2 - A equipe formada pela Repórter Daniela Christoffer, o repórter cinematográfico, Rodolfo
Rodrigues e o Auxiliar Adaroan Barros.
Relatório de viagem Teresópolis 05/06/2015

RODOLPHO
1043/2015 RODRIGUES
SILVA

Saída da tv às 07:40 h
Chegada à granja às 9:20 h.
Empregado

Fizemos filmagem da comissão técnica no CT da CBF e passagem da repórter;
Geração de imagens para TV.
Em seguida coletiva dos jogadores Everton e Thiago Silva às 12:30 h.
Entrevista sobre corrupção no futebol mundial Fifa e CBF;
Passagem da repórter.
Geração de imagens para TV às 14:20 h.
Após o almoço, treino da seleção Brasileira de futebol de 15:30 h. até as 18:20 h.
Geração de imagens para TV das 18:30 h até às 20:00 h.
Saída da Granja Comary 20:20 h.
Chegada a TV Brasil 21:50 h
Entrega da Câmera,tripé,equipamento de iluminação etc e conferência às 22:25 h.

1 - Cobertura jornalística do treino da Seleção Brasileira de Futebol.
2 - A equipe realizou a cobertura do 3º treino da seleção brasileira na Granja Comary em
Teresópolis, onde a seleção se preparou para a Copa América no Chile
2 - A equipe formada pela Repórter Daniela Christoffer, o repórter cinematográfico, Rodolfo
Rodrigues e o Auxiliar Adaroan Barros.
Relatório de viagem Teresópolis 05/06/2015
Saída da tv às 07:40 h
Chegada à granja às 9:20 h.

1044/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Empregado

Fizemos filmagem da comissão técnica no CT da CBF e passagem da repórter;
Geração de imagens para TV.
Em seguida coletiva dos jogadores Everton e Thiago Silva às 12:30 h.
Entrevista sobre corrupção no futebol mundial Fifa e CBF;
Passagem da repórter.
Geração de imagens para TV às 14:20 h.
Após o almoço, treino da seleção Brasileira de futebol de 15:30 h. até as 18:20 h.
Geração de imagens para TV das 18:30 h até às 20:00 h.
Saída da Granja Comary 20:20 h.
Chegada a TV Brasil 21:50 h
Entrega da Câmera,tripé,equipamento de iluminação etc e conferência às 22:25 h.

O repórter participou da transmissão do jogo Tupi x Madureira da Série C do Campeonato
Brasileiro.

1046/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Relatório de viagem
Sábado(06/06)
Deslocamento de carro da redação no Rio de Janeiro até a cidade de Juiz de Fora. Pequena
pausa para o almoço. Ida direto para o estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Participação
no pré-jogo e durante a transmissão da partida entre Tupi-MG e Madureira-RJ, que terminou
em 3 a 3. Tão logo encerrado o jogo, volta de carro para o Rio. Chegada no fim da noite.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/06/2015

05/07/2015

DIJOR

25/05/2015

-

531,00

-

10/06/2015

11/06/2015

DIGEL

26/05/2015

622,57

401,85

190,00

1.214,42

17/06/2015

19/06/2015

DIGEL

26/05/2015

871,46

669,75

190,00

1.731,21

18/06/2015

19/06/2015

DIGEL

26/05/2015

894,97

401,85

190,00

1.486,82

01/06/2015

03/06/2015

DIJOR

26/05/2015

1.403,04

336,30

190,00

1.929,34

30/05/2015

31/05/2015

DIJOR

26/05/2015

1.956,81

224,20

142,50

2.323,51

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A TV Brasil realizou a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).
Relatório de viagem
30/06 - Terça-feira
- Viagem a Paraty.
- Produção de VT sobre a expectativa para a Flip (povo fala/ imagens da cidade/
passagem/gravação de off/ geração de material).
01/07 - Quarta-feira
- Produção de VT abertura da Flip (sonoras c/ Eduardo Jardim, Eliane Moraes e Paulo
Werneck/imagens da mesa de abertura na tenda dos autores/ passagem).
- Contato com BSB sobre viabilidade de entrada ao vivo (alternativas de locação).
- Produção de VT do show de abertura da Flip (sonoras com o cantor Luis Pereque e Dani
Lasalvia/gravação do show/ povo fala/ passagem/ gravação de off/ entrega de material p/
equipe do link).

EDUARDO
1048/2015 GUIMARÃES DA
SILVA

Empregado

02/07 - Quinta-feira
- Gravação de coletiva do escritor cubano Leonardo Padura.
- Gravação de personagem (artista plástico) do programa Paratodos.
- Gravação de mesa sobre o preço fixo do livro (sonoras com Marcos da Veiga Pereira/
senadora Fátima Bezerra e o livreiro Francisco).
- Produção de VT sobre o dia (passagem/ gravação de off/ geração para RJ).
- Produção de VT: mesa com Jorge Mautner e Marcelino Freire (imagens na tenda dos
autores/povo fala passagem/ gravação de off/ geração de material para o RJ).

531,00

03/07 - Sexta-feira
- Produção de VT sobre visita de escritor à comunidade Mamanguá (ida de barco à
comunidade/captação de imagens do local, do encontro do autor com crianças/ povo fala com
as crianças/passagem/ sonoras com o idealizador do projeto, com o escritor João Carrascoza
e com a secretaria municipal de educação de Paraty, Eliane Tomé).
- DECUPAGEM DA MIDIA **.
- Produção de material para o Paratodos (gravação na mesa da Off Flip das Letras/ sonora
com Ovidio Poli Júnior, curador da Off Flip).
- Geração pelo link das imagens decupadas sobre a viagem a Mamangua/ Contato com RJ e
BSB para vivo, com artistas de sarau sobre Mario de Andrade para entrevista.

JOSÉ ROBERTO
1049/2015 BARBOSA
GARCEZ

JOSÉ ROBERTO
1050/2015 BARBOSA
GARCEZ

1052/2015 DAVI MOLINARI

Empregado

Empregado

04/07 - Sábado
- Produção do Paratodos (sonora com Cecília Arbolave/ povo fala/ sonora com Matheus
Arcaro).
No dia 11 de junho de 2015 foi realizado em Brasília o Encontro Setorial de Jornalismo que
reuniu representantes de emissoras de rádio e televisão associadas a Rede Pública. Do
encontro participaram mais de 30 emissoras públicas de rádio e televisão de todo o país.
Durante o encontro foram discutidos entre outros assuntos: a gestão dos contratos de produção
de conteúdo audiovisual, a pauta principal de eventos para este ano, a programação de eventos
esportivos que serão acompanhados pela EBC e as formas da troca de conteúdos entre as
emissoras públicas. O encontro foi realizado em conjunto com a Diretoria de Jornalismo, cuja
diretoria, Nereide Beirão, participou durante todo o dia de trabalho. No dia 10, quarta-feira, além
de realizar a checagem dos preparativos do encontro, participei de várias reuniões
operacionais, com a Diretoria Geral, com a Diretoria da Vice-Presidência, com a Secretaria
Executiva e especialmente com a Diretoria de Programação e Conteúdo (Dicop). A pedido do
Diretor Asdrúbal Figueiró fiz uma apresentação da programação veiculada pelas emissoras
parceiras para subsidiar os estudos do grupo que analisa a programação noturna da TV Brasil.

18 e 19 de junho - Participou do 9º Comitê de Rede da Rede Nacional de Comunicação Pública
TV. A linha de discussão desse evento foi: os modelos de produção, a permanente
preocupação com a melhoria das grades de programação, a melhor forma de operação
conjunta da nossa rede e o grande desafio da digitalização das transmissões, um processo que
exige soluções técnicas mas também uma mobilização política para a defesa dos interesses e
necessidades, inclusive financeiras, da comunicação pública.
17 de junho - O gerente executivo chegou no dia anterior ao evento para tratar dos últimos
procedimentos para a organização do encontro e se reuniu com os dirigentes das emissoras
parceiras a partir do meio-dia.

Empregado

18 e 19 de junho - Participou do 9º Comitê de Rede da RNCP TV. A linha de discussão desse
evento foi: os modelos de produção, a permanente preocupação com a melhoria das grades de
programação, a melhor forma de operação conjunta da nossa rede e o grande desafio da
digitalização das transmissões, um processo que exige soluções técnicas mas também uma
mobilização política para a defesa dos interesses e necessidades, inclusive financeiras, da
comunicação pública.
1) Realizou treinamento em Brasília-DF.
2) Recebeu um treinamento geral sobre atuação internacional, utilização de câmera, geração
de material e rotinas de trabalho devido à sua remoção para a Alemanha, como
correspondente, conforme a Portaria - Presidente n° 312.
3) Viajante: repórter Aline Moraes AmIing.

1053/2015

ALINE MORAES
AMLING

WALDINAR
1054/2015 SANTOS DE
OLIVEIRA

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei a Brasília nos dias 01, 02 e 03 de junho a fim de receber orientações para o trabalho
como correspondente internacional na Europa. Fiz contatos com a gerência de jornalismo de
BSB, com o editor de Internacional e com chefias de reportagem de outras mídias (ABr e
Radiojornalismo) e do Núcleo de Produções Especiais. Participei de reuniões e acompanhei o
trabalho da editoria de Inter. Foram instalados alguns softwares livres de edição de áudio e
vídeo no ultrabook da EBC que eu já tinha e fiz contato com a equipe de TI. Também fui
preparada pelo chefe do setor de Geração para fazer o envio do material produzido no exterior
via FTP. Fiz contato com a chefia dos fotógrafos e dos cinegrafistas sobre equipamentos para
captação de vídeo. E a equipe do administrativo da DIJOR me passou instruções sobre a
prestação de contas e outras questões administrativas importantes.

Neste final de semana, 30 e 31/05, a pedido da gerente executiva de jornalismo, Flávia Rocha
Mello, fui trabalhar na EBC do Rio de Janeiro.
Com as transmissões do mundial FIFA sub-20 e da SÉRIE C, fui convocado para trabalhar no
Esporte Rio, onde fiz edições de matérias para os programas: pré-jogo, No Mundo da Bola e
para o Repórter Brasil Noite.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1055/2015

Viajante

TERCIO LUZ DE
SOUZA LIMA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Viajou para Brasília-DF, onde participou do encontro setorial de Jornalismo 2015.
2) Participou do Encontro Setorial de Jornalismo 2015, no Centro Cultural EBC, na sede da
empresa, em Brasília no dia 11/06/2015. Carta convite da diretoria de jornalismo enviada aos
responsáveis do jornalismo das emissoras públicas de Rádio e de Televisão. O viajante foi um
dia antes devido ao horário de início da reunião em Brasília, marcado para às 9h30.
3) O viajante: Tércio Luz de Souza Lima.
Relatório do viajante:
Viajei para Brasília no dia 10/06/15, atendendo convocação da Diretoria de Jornalismo e
participei do Encontro Setorial de Jornalismo 2015.
No dia 11/06, em virtude de um mal estar súbito durante minha fala no Encontro Setorial, fui
levado ao serviço médico da EBC que constatou uma isquemia transitória e uma medição da
pressão constatou uma máxima de 12 e mínima de 10. Isto ocasionou meu encaminhamento,
em caráter de urgência, ao Hospital Santa Luzia, onde permaneci internado até o início da noite
e proibido de embarcar de volta a São Paulo.
Como eu já havia realizado o check in junto à empresa aérea e, impossibilitado como estava
para realizar ligações telefônicas, não houve tempo hábil para o cancelamento do check in e
perdi o voo.
Todo o tempo em que permaneci no hospital fiquei acompanhado da empregada Giuliana (até
às 18 horas) e Raquel (até às 19 horas), ambas destacadas pela coordenadora Neide Freitas,
em caráter de revezamento, para acompanhar-me durante os exames.
No dia seguinte, após a emissão de novo bilhete, devidamente autorizado pela diretora de
jornalismo e pelo Ordenador de Despesas, retornei a São Paulo.
Mesmo tendo retornado a minha sede no dia seguinte ao que foi solicitado e aprovado pela
diretora e pelo presidente da EBC, resolvi abrir mão do recebimento da meia diária devida, haja
vista tratar-se de fato imprevisto e durante o qual fui bem amparado pelos recursos disponíveis
no momento e pelas pessoas presentes no Encontro Setorial e demais setores da empresa.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/06/2015

12/06/2015

DIJOR

02/06/2015

03/06/2015

02/06/2015

02/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/05/2015

901,16

267,90

190,00

1.359,06

DIJOR

26/05/2015

-

265,50

-

265,50

03/06/2015

DIJOR

26/05/2015

-

265,50

-

265,50

03/06/2015

DIJOR

26/05/2015

-

265,50

-

265,50

.

Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país (terceira parte).
Relatório de viagem
**A equipe saiu de Brasília às 6:40 do dia 02/06 com destino ao Carmo do Paranaíba.
**Por volta das 13:00 a equipe fez uma parada em Patos de Minas para o almoço.

POLLYANE DE
1056/2015 OLIVEIRA
MARQUES

**Às 13:50 seguimos a viagem, mas a entrevistada disse que só poderia nos receber na cidade
de Rio Paranaíba (cerca de 50 km depois da cidade combinada).
Empregado

**Seguimos em direção ao Rio Paranaíba onde chegamos por volta das 15:30.
**Fizemos a entrevista com a blogueira Priscilla Rezende, conhecida na rede como Blogueira
Shame. A entrevista e a gravação das imagens de apoio duraram cerca de uma hora e trinta
minutos.
**Por volta das 17:15 a equipe saiu de Rio Paranaíba. E seguiu para o local de pernoite,
**No dia 03/06 a equipe saiu em direção à Brasília por volta das 8:40 da manhã, chegando na
EBC por volta das 16:30.
Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país (terceira parte).
Relatório de viagem
**A equipe saiu de Brasília às 6:40 do dia 02/06 com destino ao Carmo do Paranaíba.
**Por volta das 13:00 a equipe fez uma parada em Patos de Minas para o almoço.

ROGERIO
1057/2015 MEDEIROS
VERCOZA

**Às 13:50 seguimos a viagem, mas a entrevistada disse que só poderia nos receber na cidade
de Rio Paranaíba (cerca de 50 km depois da cidade combinada).
Empregado

**Seguimos em direção ao Rio Paranaíba onde chegamos por volta das 15:30.
**Fizemos a entrevista com a blogueira Priscilla Rezende, conhecida na rede como Blogueira
Shame. A entrevista e a gravação das imagens de apoio duraram cerca de uma hora e trinta
minutos.
**Por volta das 17:15 a equipe saiu de Rio Paranaíba. E seguiu para o local de pernoite,
**No dia 03/06 a equipe saiu em direção à Brasília por volta das 8:40 da manhã, chegando na
EBC por volta das 16:30.
Gravação do programa Caminhos da Reportagem - sobre o crescimento do mercado de
internet no país (terceira parte).
Relatório de viagem
**A equipe saiu de Brasília às 6:40 do dia 02/06 com destino ao Carmo do Paranaíba.
**Por volta das 13:00 a equipe fez uma parada em Patos de Minas para o almoço.

DAILTON
1058/2015 EDUARDO DE
MATOS

**Às 13:50 seguimos a viagem, mas a entrevistada disse que só poderia nos receber na cidade
de Rio Paranaíba (cerca de 50 km depois da cidade combinada).
Empregado

**Seguimos em direção ao Rio Paranaíba onde chegamos por volta das 15:30.
**Fizemos a entrevista com a blogueira Priscilla Rezende, conhecida na rede como Blogueira
Shame. A entrevista e a gravação das imagens de apoio duraram cerca de uma hora e trinta
minutos.
**Por volta das 17:15 a equipe saiu de Rio Paranaíba. E seguiu para o local de pernoite,
**No dia 03/06 a equipe saiu em direção à Brasília por volta das 8:40 da manhã, chegando na
EBC por volta das 16:30.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

03/06/2015

07/06/2015

DIGER

26/05/2015

-

1.036,35

-

1.036,35

03/06/2015

07/06/2015

DIGER

26/05/2015

-

867,30

-

867,30

03/06/2015

07/06/2015

DIGER

26/05/2015

-

867,30

-

867,30

10/06/2015

12/06/2015

DIJOR

26/05/2015

401,85

190,00

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Dia 03/06 – Saída de Brasília/DF às 10hrs. Chegada em Belo Horizonte às 22hrs.
Dia 04/06 – Chegada à estação da EBC às 09hrs. Foi realizada a troca do estabilizador de
tensão da estação, foram realizados testes de corrente e tensão no novo estabilizador e
verificado seu perfeito funcionamento. Posteriormente, foi realizada a troca da fonte de
alimentação do sistema de refrigeração do transmissor, após essa troca constatou-se que o
sistema de transmissão apresentou falha em seu funcionamento. Foi realizada uma alteração
no software que monitora e controla o sistema de refrigeração do transmissor, essa alteração
desabilitou a monitoração e comandos do sistema de refrigeração do Transmissor, depois da
alteração o transmissor voltou a funcionar normalmente mas sem o controle e supervisão do
sistema de refrigeração. Assim a estação ficou ativada. O trabalho foi encerrado às 21hrs.

WENDER
1059/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Dia 05/06 – Chegada à estação da EBC de Belo Horizonte às 09h30. Deu-se prosseguimento
aos testes no transmissor, após constatar que os ventiladores do sistema não estavam
funcionando, esses ventiladores foram ligados direto/permanentemente. E nessa situação o
funcionamento do TX se estabilizou e voltou na normalidade. Assim, o sistema foi mantido no
ar, sem o controle de sistema de refrigeração. O trabalho na estação de Belo Horizonte/MG
encerrou-se às 11h30. Saída de Belo Horizonte/MG às 13h e chegada em Uberlândia/MG por
volta das 20h.
Dia 06/06 – Chegada à estação da EBC de Uberlândia/MG às 09hrs. Foi feito a instalação do
Receptor de Satélite TS 7200, a fim de melhorar a qualidade do sinal na recepção e,
consequentemente, na transmissão. Foi deixado um estabilizador no local e feito o
levantamento de dados para a instalação desse equipamento na estação. Às 15hrs, retorno
para Brasília, chegada a Goiânia às 20h.
Dia 07/06 – Saída de Goiânia/GO às 08hrs, chegando em Brasília/DF às 11h.
Observação.: As notas fiscais para transporte dos equipamentos não ficaram prontas no dia
02/06/15, motivo pelo qual a viagem iniciou no dia 03/06/15. Em função dessa alteração, aliado
a demanda de trabalho em Belo Horizonte e Uberlândia, retornamos no dia 07/06/15, um dia
após o previsto.

Dia 03/06 – Saída de Brasília/DF às 10hrs. Chegada em Belo Horizonte às 22hrs.
Dia 04/06 – Chegada à estação da EBC às 09hrs. Foi realizada a troca do estabilizador de
tensão da estação, foram realizados testes de corrente e tensão no novo estabilizador e
verificado seu perfeito funcionamento. Posteriormente, foi realizada a troca da fonte de
alimentação do sistema de refrigeração do transmissor, após essa troca constatou-se que o
sistema de transmissão apresentou falha em seu funcionamento. Foi realizada uma alteração
no software que monitora e controla o sistema de refrigeração do transmissor, essa alteração
desabilitou a monitoração e comandos do sistema de refrigeração do Transmissor, depois da
alteração o transmissor voltou a funcionar normalmente mas sem o controle e supervisão do
sistema de refrigeração. Assim a estação ficou ativada. O trabalho foi encerrado às 21hrs.

1060/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Empregado

Dia 05/06 – Chegada à estação da EBC de Belo Horizonte às 09h30. Deu-se prosseguimento
aos testes no transmissor, após constatar que os ventiladores do sistema não estavam
funcionando, esses ventiladores foram ligados direto/permanentemente. E nessa situação o
funcionamento do TX se estabilizou e voltou na normalidade. Assim, o sistema foi mantido no
ar, sem o controle de sistema de refrigeração. O trabalho na estação de Belo Horizonte/MG
encerrou-se às 11h30. Saída de Belo Horizonte/MG às 13h e chegada em Uberlândia/MG por
volta das 20h.
Dia 06/06 – Chegada à estação da EBC de Uberlândia/MG às 09hrs. Foi feito a instalação do
Receptor de Satélite TS 7200, a fim de melhorar a qualidade do sinal na recepção e,
consequentemente, na transmissão. Foi deixado um estabilizador no local e feito o
levantamento de dados para a instalação desse equipamento na estação. Às 15hrs, retorno
para Brasília, chegada a Goiânia às 20h.
Dia 07/06 – Saída de Goiânia/GO às 08hrs, chegando em Brasília/DF às 11h.
Observação.: As notas fiscais para transporte dos equipamentos não ficaram prontas no dia
02/06/15, motivo pelo qual a viagem iniciou no dia 03/06/15. Em função dessa alteração, aliado
a demanda de trabalho em Belo Horizonte e Uberlândia, retornamos no dia 07/06/15, um dia
após o previsto.

Dia 03/06 – Saída de Brasília/DF às 10hrs. Chegada em Belo Horizonte às 22hrs.
Dia 04/06 – Chegada à estação da EBC às 09hrs. Foi realizada a troca do estabilizador de
tensão da estação, foram realizados testes de corrente e tensão no novo estabilizador e
verificado seu perfeito funcionamento. Posteriormente, foi realizada a troca da fonte de
alimentação do sistema de refrigeração do transmissor, após essa troca constatou-se que o
sistema de transmissão apresentou falha em seu funcionamento. Foi realizada uma alteração
no software que monitora e controla o sistema de refrigeração do transmissor, essa alteração
desabilitou a monitoração e comandos do sistema de refrigeração do Transmissor, depois da
alteração o transmissor voltou a funcionar normalmente mas sem o controle e supervisão do
sistema de refrigeração. Assim a estação ficou ativada. O trabalho foi encerrado às 21hrs.

JOSE DE
1061/2015 ARIMATEA
CASTRO

Empregado

Dia 05/06 – Chegada à estação da EBC de Belo Horizonte às 09h30. Deu-se prosseguimento
aos testes no transmissor, após constatar que os ventiladores do sistema não estavam
funcionando, esses ventiladores foram ligados direto/permanentemente. E nessa situação o
funcionamento do TX se estabilizou e voltou na normalidade. Assim, o sistema foi mantido no
ar, sem o controle de sistema de refrigeração. O trabalho na estação de Belo Horizonte/MG
encerrou-se às 11h30. Saída de Belo Horizonte/MG às 13h e chegada em Uberlândia/MG por
volta das 20h.
Dia 06/06 – Chegada à estação da EBC de Uberlândia/MG às 09hrs. Foi feito a instalação do
Receptor de Satélite TS 7200, a fim de melhorar a qualidade do sinal na recepção e,
consequentemente, na transmissão. Foi deixado um estabilizador no local e feito o
levantamento de dados para a instalação desse equipamento na estação. Às 15hrs, retorno
para Brasília, chegada a Goiânia às 20h.
Dia 07/06 – Saída de Goiânia/GO às 08hrs, chegando em Brasília/DF às 11h.
Observação.: As notas fiscais para transporte dos equipamentos não ficaram prontas no dia
02/06/15, motivo pelo qual a viagem iniciou no dia 03/06/15. Em função dessa alteração, aliado
a demanda de trabalho em Belo Horizonte e Uberlândia, retornamos no dia 07/06/15, um dia
após o previsto.

O gerente de jornalismo da TV Brasil Maranhão, Gabriel Correa, participou, em Brasília, no dia
11/06, do Encontro Setorial de Jornalismo de Emissoras de Rádio e Televisão, que teve como
objetivo alinhar os procedimentos e discutir as prioridades das coberturas em 2015, incluindo a
programação esportiva. Além disso visou a melhoria do relacionamento entre as áreas de
produção da EBC (rádio e televisão) e das emissoras parceiras. O gerente viajou no dia
anterior, 10/06, porque o evento se iniciou na manhã do dia 11/06.

GABRIEL DE
OLIVEIRA
1062/2015
RIBEIRO DO V
CORREA

Empregado

Relatório de viagem
Dia 10/06/2015 - Quarta-feira
Noite - Viagem de avião para Brasília.
Dia 11/06/2015 - Quinta-feira
Manhã/Tarde - Participação no Encontro Setorial de Jornalismo de Emissoras de Rádio e
Televisão 2015.
Dia 12/06/2015 - Sexta-feira
Manhã/Tarde - Reuniões com o setor administrativo para resolver pendências relativas à praça
Maranhão. Reuniões com jornalistas da redação de Brasília, para melhorar o fluxo matérias
entre as praças.
Noite - Viagem de volta para São Luís.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Equipe da EBC Serviços, formada pelo repórter João Pedro Netto, repórter cinematográfico
Danilo Ferreira, auxiliar de cinegrafia Rafael Gomes, e produtor-executivo Pedro Cardoso,
viajou de Brasília para Boa Vista (RR), em voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde,
com objetivo de fazer cobertura das equipes de Saúde Indígena do Ministério da Saúde na
etapa de preparação do programa Expedicionários da Saúde, na Aldeia Maturacá, no
Amazonas. Equipe chegou em Boa Vista no dia 28/5, e seguiu para aldeia no dia 29/5, em voo
da Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde pernoitou por duas noites, e produziu material
jornalístico, imagens e entrevistas com indígenas, profissionais da saúde, pessoas envolvidas
na ação, e especialistas do programa Expedicionários da Saúde. No dia 31/5, equipe retornou
para Boa Vista. No dia 1/6, equipe produziu material jornalistico na Casa de Apoio à Saúde
Indígena, em Boa Vista. Na mesma data, equipe da EBC Serviços retornou para Brasília, em
voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde.

28/05/2015

01/06/2015

DINES

27/05/2015

28/05/2015

01/06/2015

DINES

28/05/2015

01/06/2015

28/05/2015

Tipo

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

855,50

95,00

950,50

27/05/2015

-

855,50

95,00

950,50

DINES

27/05/2015

-

855,50

95,00

950,50

01/06/2015

DINES

27/05/2015

-

855,50

95,00

950,50

29/05/2015

30/05/2015

DIGER

27/05/2015

1.476,36

321,10

190,00

1.987,46

31/05/2015

01/06/2015

DIGEL

27/05/2015

959,46

456,30

190,00

1.605,76

O.S. SECOM 301

1063/2015 RAFAEL GOMES

Empregado

O.S. SECOM 301

DANILO
1064/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

Equipe da EBC Serviços, formada pelo repórter João Pedro Netto, repórter cinematográfico
Danilo Ferreira, auxiliar de cinegrafia Rafael Gomes, e produtor-executivo Pedro Cardoso,
viajou de Brasília para Boa Vista (RR), em voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde,
com objetivo de fazer cobertura das equipes de Saúde Indígena do Ministério da Saúde na
etapa de preparação do programa Expedicionários da Saúde, na Aldeia Maturacá, no
Amazonas. Equipe chegou em Boa Vista no dia 28/5, e seguiu para aldeia no dia 29/5, em voo
da Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde pernoitou por duas noites, e produziu material
jornalístico, imagens e entrevistas com indígenas, profissionais da saúde, pessoas envolvidas
na ação, e especialistas do programa Expedicionários da Saúde. No dia 31/5, equipe retornou
para Boa Vista. No dia 1/6, equipe produziu material jornalistico na Casa de Apoio à Saúde
Indígena, em Boa Vista. Na mesma data, equipe da EBC Serviços retornou para Brasília, em
voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde.

Ordem de Serviço SECOM no 301

JOÃO PEDRO
1065/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

Equipe da EBC Serviços, formada pelo repórter João Pedro Netto, repórter cinematográfico
Danilo Ferreira, auxiliar de cinegrafia Rafael Gomes, e produtor-executivo Pedro Cardoso,
viajou de Brasília para Boa Vista (RR), em voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde,
com objetivo de fazer cobertura das equipes de Saúde Indígena do Ministério da Saúde na
etapa de preparação do programa Expedicionários da Saúde, na Aldeia Maturacá, no
Amazonas. Equipe chegou em Boa Vista no dia 28/5, e seguiu para aldeia no dia 29/5, em voo
da Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde pernoitou por duas noites, e produziu material
jornalístico, imagens e entrevistas com indígenas, profissionais da saúde, pessoas envolvidas
na ação, e especialistas do programa Expedicionários da Saúde. No dia 31/5, equipe retornou
para Boa Vista. No dia 1/6, equipe produziu material jornalistico na Casa de Apoio à Saúde
Indígena, em Boa Vista. Na mesma data, equipe da EBC Serviços retornou para Brasília, em
voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde.

o.S. SECOM 301

1066/2015

PEDRO
HENRIQUE
CARDOSO
JOAQUIM

Empregado

Equipe da EBC Serviços, formada pelo repórter João Pedro Netto, repórter cinematográfico
Danilo Ferreira, auxiliar de cinegrafia Rafael Gomes, e produtor-executivo Pedro Cardoso,
viajou de Brasília para Boa Vista (RR), em voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde,
com objetivo de fazer cobertura das equipes de Saúde Indígena do Ministério da Saúde na
etapa de preparação do programa Expedicionários da Saúde, na Aldeia Maturacá, no
Amazonas. Equipe chegou em Boa Vista no dia 28/5, e seguiu para aldeia no dia 29/5, em voo
da Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde pernoitou por duas noites, e produziu material
jornalístico, imagens e entrevistas com indígenas, profissionais da saúde, pessoas envolvidas
na ação, e especialistas do programa Expedicionários da Saúde. No dia 31/5, equipe retornou
para Boa Vista. No dia 1/6, equipe produziu material jornalistico na Casa de Apoio à Saúde
Indígena, em Boa Vista. Na mesma data, equipe da EBC Serviços retornou para Brasília, em
voo comercial custeado pelo Ministério da Saúde.

A Superintendente foi apresentada pelo Diretor-Geral, Américo Martins, para equipe de trabalho
do Rio de Janeiro (RJ), realizou outras agendas conforme abaixo:
Relatório da viajante:
11h30 - Reunião com a Superintendente Regional do Rio, Joice Pacheco, para conhecer as
instalações da EBC no Rio de Janeiro.
13hs - Apresentação da nova Superintendência para as equipes das Rádios EBC no Rio
14hs - Apresentação da nova Superintendência para as equipes da Agência Brasil no Rio
16hs - Apresentação da nova Superintendência para equipe do Portal EBC no Rio
18hs - Apresentação da nova Superintendência para equipe de WEB da Diretoria de Produção
19hs - Reunião com o Diretor Geral Américo Martins para tratar de assuntos da nova
Superintendência
OBSERVAÇÕES:

DENIZE
1067/2015 APARECIDA
BACOCCINA

A AV 1067/2015 inicialmente previa a saída da Superintendente Denize Aparecida Bacoccina no
dia 28/05 e retorno no mesmo dia. Essa primeira previsão teria um custo de R$ 350,55. A AV
foi autorizada pela equipe da Presidência no dia 27/05.
Empregado
No entanto, alterações na agenda, a lotação dos voos que atendiam as agendas daquele dia
(28) e a inclusão de novos compromissos na cidade, fizeram com que a viagem fosse alterada
para 29 à 30/05, a alteração foi autorizada no dia 28/05.
Essa nova previsão ( ida 29/05 e retorno dia 30/05) foi autorizada pela Presidência da EBC no
mesmo dia 28/05, com um custo de R$ 511,10.
Entretanto, a AV da primeira previsão (ida e volta 28/05, com custo de R$ 350,55) foi enviada
para pagamento e não a AV com situação alterada (ida 29 e volta 30/05, com custo de R$
511,10).
Ante o exposto, a superintendente tem um saldo à receber de R$ 160,55.
A Superintendente Denize Bacoccina alterou por conta própria o bilhete aéreo de volta por
questões particulares, arcando com as despesas decorrentes da mudança.

O Superintendente Executivo de Relacionamento irá participou no dia 01 de junho de 2015
(segunda-feira), às 09h, da 5ª. Reunião do Módulo Técnico do Fórum do Sistema Brasileiro de
TV Digital Terrestre-SBTVD, com a presença da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT-Comissão de Estudo Especial de Televisão Digital/CEE-85.
A reunião aconteceu na sede do Fórum em São Paulo.
A pauta da reunião foi a aprovação do Ginga C e a definição de normas.

1068/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Ginga C é um software livre nacional, que torna possível a interatividade na TV digital,
permitindo que o telespectador consulte informações sobre a programação, faça compras e
acesse dados bancários pela televisão, entre outras atividades.
Foi necessário o seu embarque no domingo, dia 31.05, em função do horário da reunião na
segunda-feira dia 01.06, às 09h.
Não foi possível cumprir o prazo de 05 dias de antecedência para solicitação da viagem,
conforme Norma 201, em função da convocação da reunião ter sido enviada pelo membro do
Fórum do Sistema Brasileiro de Tv Digital no dia 27 de maio de 2015.
Segue anexo relatório da reunião enviado pelo Fórum.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/06/2015

05/07/2015

DIJOR

27/05/2015

-

531,00

-

531,00

30/06/2015

05/07/2015

DIJOR

27/05/2015

-

531,00

-

531,00

05/06/2015

19/06/2015

DIGER

27/05/2015

633,78

02/06/2015

06/06/2015

DIAFI

28/05/2015

-

10/06/2015

11/06/2015

DIJOR

28/05/2015

10/06/2015

11/06/2015

DIJOR

10/06/2015

11/06/2015

DIJOR

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A Agência Brasil realizou a cobertura jornalística da Feira Literária Internacional de Paraty
(FLIP).
Relatório de viagem
Dia 30/06/2015
Manhã
- Chegada a Paraty.
Tarde
- Contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para marcar entrevistas;
- Entrevista com secretário adjunto de Turismo, Gabriel Costa;
- Entrevista com secretária de Cultura, Cristiane Maseda.
Noite
- Entrevista com personagens na praça;
- Retorno à pousada para elaboração de matéria;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre clima na cidade.

1069/2015

AKEMI NITAHARA
SOUZA

Empregado

Dia 01/07/2015
Manhã
- Contato com autores da Off Flip;
- Entrevista com a secretária de Educação, Elaine Tomé.
Tarde
- Entrevista com o autor Flávio de Araújo;
- Entrevista com o escritor e organizador da Off Flip, Ovídio Poli Junior;
- Visita à exposição das Bordadeiras Poéticas e contato para entrevista com a organizadora,
Nina Silva;
- Visita ao atelier Patrick Allien e entrevista com o artista;
- Contato do pessoal da Gecom, que me entrevistou para matéria sobre a cobertura da EBC na
Flip;
- Ida para o centro de imprensa para elaboração de matérias;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre o App Paraty.
Noite
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre o fomento à cultura em Paraty;
- Mesa de abertura da Flip;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre a mesa de abertura.
Dia 02/07/15
Manhã
- Produção na pousada;
- Coletiva com Leonardo Padura.
A Agência Brasil realizou a cobertura jornalística da Feira Literária Internacional de Paraty
(FLIP).
Relatório de viagem
Dia 30/06/2015
Manhã
- Chegada a Paraty.
Tarde
- Contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para marcar entrevistas;
- Entrevista com secretário adjunto de Turismo, Gabriel Costa;
- Entrevista com secretária de Cultura, Cristiane Maseda.
Noite
- Entrevista com personagens na praça;
- Retorno à pousada para elaboração de matéria;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre clima na cidade.

TANIA ALVES
1070/2015
REGO

1071/2015

MOISES MARTINS
ROCHA

Empregado

Empregado

Dia 01/07/2015
Manhã
- Contato com autores da Off Flip;
- Entrevista com a secretária de Educação, Elaine Tomé.
Tarde
- Entrevista com o autor Flávio de Araújo;
- Entrevista com o escritor e organizador da Off Flip, Ovídio Poli Junior;
- Visita à exposição das Bordadeiras Poéticas e contato para entrevista com a organizadora,
Nina Silva;
- Visita ao atelier Patrick Allien e entrevista com o artista;
- Contato do pessoal da Gecom, que me entrevistou para matéria sobre a cobertura da EBC na
Flip;
- Ida para o centro de imprensa para elaboração de matérias;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre o App Paraty.
Noite
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre o fomento à cultura em Paraty;
- Mesa de abertura da Flip;
- Envio de matéria para a Agência Brasil sobre a mesa de abertura.
Dia 02/07/15
Manhã
- Produção na pousada;
- Coletiva com Leonardo Padura.
Embarquei no dia 05/06/2015 às 10h00 no voo da Gol de nº 1485, cheguei ao Rio de Janeiro
por volta de 11h42. Dei entrada no hotel às 12h00, Hotel Granada onde já havia uma reserva
em meu nome cuja reserva estava o checkin às 12h00 do dia 05/06 e o checkout às 12h00 do
dia 19/06, chegando ao Rio me apresentei a chefia imediata onde fui submetido a escala da
central técnica para reforçar a equipe de técnicos para a realização do Campeonato Mundial
Sub 20, participei do fechamento de sinais com o casa Blanca e roteando os sinais dos jogos
ao switcher do pré jogo e recebendo de volta já produzido e roteando o sinal através de fibra
óptica para TV Brasil Rede-Brasília, e nos dias de jogos do Brasil, solicitando a Brasília o pgm
do mestre o sinal HD através de fibra óptica para entrar com esse sinal HD no mestre Rio.
Retornando a Brasília também no voo da Gol de nº 1494 no dia 19/06/2015 às 20h21hs e
chegando a cidade às 22:05hs.

1.681,50

190,00

2.505,28

O empregado realizou a substituição nos serviços elétricos nas estações repetidoras da TV
Brasil, localizadas nas cidades de Belo Horizonte e Uberlândia/MG. O estabilizador da estação
de TV Digital de Belo Horizonte/MG estava danificado e foi substituído por um estabilizador
equivalente que está em Brasília/DF;

1072/2015

ANTONIO
MARQUES NETO

Empregado

A estação de Uberlândia/MG está sujeita às variações de tensão de rede elétrica, foi instalado
um estabilizador na estação e substituição do receptor de satélite.

955,80

-

955,80

1.150,65

267,90

190,00

1.608,55

28/05/2015

1.150,65

267,90

190,00

1.608,55

28/05/2015

1.150,65

267,90

190,00

1.608,55

As despesas foram apenas com diárias, uma vez que o transporte foi em veículo da EBC.

Relatório de viagem

ALBERTO LÉO
1073/2015
JERUSALMI

Empregado

Participei, juntamente com os colegas Bruno Moura e Ieda Ferreira Prestes, no último dia 11
de junho, quinta-feira, em Brasília, do Encontro Setorial de Jornalismo de Rede, no centro
cultural da EBC. A Abertura foi às 10 horas da manhã, se encerrando próximo das 18 horas. A
nossa chegada à capital federal foi na noite anterior, pernoitando no Hotel Phenicia. E o
embarque se deu na mesma noite do encontro.
Relatório de viagem

1074/2015

BRUNO DE
FREITAS MOURA

Empregado

Participei, juntamente com os colegas Alberto Leo e Ieda Ferreira Prestes, no último dia 11 de
junho, quinta-feira, em Brasília, do Encontro Setorial de Jornalismo de Rede, no centro cultural
da EBC. A Abertura foi às 10 horas da manhã, se encerrando próximo das 18 horas. A nossa
chegada à capital federal foi na noite anterior, pernoitando no Hotel Phenicia. E o embarque se
deu na mesma noite do encontro.
Relatório de viagem

1075/2015

IEDA FERREIRA
PRESTES

Empregado

Participei, juntamente com os colegas Alberto Leo e Bruno Moura, no último dia 11 de junho,
quinta-feira, em Brasília, do Encontro Setorial de Jornalismo de Rede, no centro cultural da
EBC. A Abertura foi às 10 horas da manhã, se encerrando próximo das 18 horas. A nossa
chegada à capital federal foi na noite anterior, pernoitando no Hotel Phenicia. E o embarque se
deu na mesma noite do encontro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/06/2015

03/06/2015

DIGER

08/06/2015

18/06/2015

09/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/05/2015

1.131,11

152,10

190,00

1.473,21

DIGER

28/05/2015

3.178,92

1.929,30

285,00

5.393,22

12/06/2015

DINES

29/05/2015

395,57

507,60

190,00

1.093,17

31/05/2015

04/06/2015

DIAFI

29/05/2015

1.069,62

669,75

190,00

1.929,37

31/05/2015

04/06/2015

DIAFI

29/05/2015

1.069,62

560,50

190,00

1.820,12

31/05/2015

04/06/2015

DIAFI

29/05/2015

1.069,62

669,75

190,00

1.929,37

04/06/2015

05/06/2015

DIPRO

29/05/2015

1.422,29

401,85

190,00

2.014,14

15/06/2015

16/06/2015

DINES

29/05/2015

177,00

-

A assessora da DIGER foi a São Paulo e acompanhou o Diretor Asdrúbal Figueiró nas
seguintes agendas:

SAHADA
1076/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Dia 3 de junho/2015
12:00 h - participou da reunião com Karen Cunha, Diretora de Eventos e Coordenadora da
Virada Cultural, Prefeitura de São Paulo.
Empregado

15:00h - participou da reunião com Adryr Assunção, responsável pelo Festival Imagens dos
Povos, MG, na sede da EBC.
18:00h - participou da reunião com o Secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo Nadil
Bonkudi
No final do dia retornou para o Rio de Janeiro.
RELATÓRIO DE VIAGEM

1077/2015

SANDRO MIGUEL
BAEZA

Empregado

08/06/2015 – Saída de Brasília/DF com destino a Manaus/AM à 10:00 hs;
08/06/205 – Chegada a Manaus/AM à 12:00hs;
08/06/2015 – Embarque com destino a Tabatinga/AM às 16:00hs;
08/06/2015 – Chegada em Tabatinga/AM às 17:00hs,deixamos equipamentos na Rádio e
depois rumo ao Hotel;
08/06/2015 – Início dos trabalhos às 7:00hs local de Tabatinga/AM, compra de material para
fazer a o muro do QGBT;
09/06/2015 – Início dos trabalhos no prédio da Rádio Tabatinga;
10/06/2015 – Continuação dos trabalhos;
11/06/2015 – Continuação dos trabalhos;
12/06/2015 – Troca da tubulação da rede elétrica;
13/06/2015 – Confecções das caixas de passagens;
14/06/2015 – Continuação das confecções das caixas de passagens, até às 12:00hs do
domingo;
15/06/2015 – Instalação do poste padrão em ferro galvanizado;
16/06/2015 – Passagens das fiações nos tubos;
17/06/2015 – Reboco do quadro do QGBT;
17/06/2015 – Saída de Tabatinga/AM às 17:00hs com destino a Manaus/AM;
17/06/2015 – Chegada a Manaus/AM às 20:00hs local;
18/06/2015 – Saída de Manaus/AM às 13:00hs com destino a Brasília/DF;
18/06/2015 – Chegada a Brasília/DF por volta das 17:00hs.
A viagem ocorreu conforme previsto. Participou à convite do Encontro Nacional dos Anunciantes
promovido pela ABA. Este foio principal dos evento de mídia que reúniu os principais
anunciantes, veículos e agências de publicidade.
Na sequência, foram agendadas pela equipe de captação de São Paulo, reuniões com
agencias de publicidade para apresentação institucional da EBC as quais solicitaram a
participação do gerente executivo Gustavo de Souza Pinho. Esta estratégia foi um importante
reforço de relacionamento para a prospecção da praça e a única ferramenta de relacionamento
e promoção dos veículos que a EBC dispõe.
Segue abaixo mais informações sobre o evento e as agendas de reuniões previstas.

1078/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

ENEIDES
1079/2015 BATISTA SOARES
DE ARAUJO

MARCELO
1080/2015 CARVALHO
SOUSA

1081/2015

ELVIS SEITI
IWANO

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Dia 10/06/15
Encontro Nacional de Anunciantes - 9h00
ENA 2015
WTC Teatro Av. das Nações Unidas, 12551 – Brooklin Novo - São Paulo
Dia 11/06/15
Agência Redfuse - 15h30
Contato: Renata Piovezan
Assunto: Apresentação TV Brasil
Dia 12/06/15
Agência Lew Lara - 11h30
Contato: Juliana Braga
Assunto: Jogos Paralímpicos

A empregada Eneides Batista Soares de Araújo foi designada pela EBC a ministrar o Curso de
Gestão de Pessoas na dinamica das Unidades da EBC no Rio de Janeiro. O curso faz parte
das ações do PACC/EBC/2015 e do Plano de Ação - Rio de Janeiro - RJ.
O curso aconteceu no período de 01 a 03 de junho de 2015, sendo dividido em três turmas, nos
seguintes dias e horários:
1ª Turma - Dias 01-02 - 03 /06 - 09h às 13h.
2ª Turma - Das 01-02 - 03/06 - 14h às 18h.
3ª Turma - Dias 01- 02-03/06 - 18h:30min às 22h:30 min.
Tendo em vista o horário do começo e término do curso acontecerem respectivamente às 09
horas e 22h: 30 min, a empregada iniciou a viagem 31 de maio a noite, retornando a Brasília,
dia 04/06 pela manhã.

O empregado Marcelo Carvalho de Sousa foi designado para auxiliar a Gerente de Educação
Corporativa a ministrar o Curso de Gestão de Pessoas na dinamica das Unidades da EBC no
Rio de Janeiro. O curso faz parte das ações do PACC/EBC 2015 e do Plano de Ação - Rio de
Janeiro/RJ.
O curso aconteceu no período de 01 a 03 de junho de 2015, sendo dividido em três turmas, nos
seguintes dias e horários:
1ª Turma - Dias 01-02- 03/06 - 09h às 13h.
2ª Turma - Dias 01-02-03/06 - 14h às 13h.
3ª Turma - Dias 01-02-03/06 - 18h30min às 22h30min.
Tendo em vista o horário do começo e término do curso acontecerem respectivamente às 09h
e 22h30min o empregado iniciou a viagem dia 31/05 a noite, retornando a Brasília, dia 04/06
pela manhã.

O empregado Elvis Seiti Iwano, Coordenador de Cadastro,Pagamento e Benefícios foi
auxiliando a Gerente de Educação Corporativa a ministrar o Curso de Gestão de Pessoas na
dinâmica da Unidade da EBC no Rio de Janeiro. O curso faz parte das ações do PACC/EBC
2015 e do Plano de Ação - Rio de Janeiro/RJ. O curso aconteceu no período de 01 a 03 de
junho de 2015, sendo dividido em três turmas, nos seguintes dias e horários:
1ª Turma - Dias 01-02- 03/06 - 09 h às 13 h.
2ª Turma - Dias 01-02-03/06 - 14 h às 13 h.
3ª Turma - Dias 01-02-03/06 - 18 h 30 min às 22 h 30 min.
Tendo em vista o horário do começo e término do curso acontecerem respectivamente às 09 h
e 22 h 30 min o empregado iniciou a viagem dia 31/05 a noite, retornando a Brasília, dia 04/06
pela manhã.

Kayami Satomi foi um convidado para o Programas Partituras. Ele é professor e é diretor e
líder do grupo UDI Cello, ligado à Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais.
A presença do conjunto no programa ampliou o compromisso da TV Brasil de divulgar e
apresentar a produção cultural de todo o Brasil. Este é o primeiro grupo de Uberlândia a
participar da série.

1086/2015

Kayami Satomi
Farias

Colaborador

Justificativa pelo atraso no pedido da viagem:
Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto no item 6.1.11, da NOR 201, aprovada pela
Deliberação DIREX nº 013, de 2 de fevereiro de 2015, de 5 dias úteis de antecedência, em
virtude da necessidade em se compatibilizar a agenda do convidado com as datas de gravação
do programa no estúdio.

Ordem de Serviço SECOM no 303

1087/2015

CAROLINA
ROCHA RIBEIRO

Empregado

Gravação no Campo Eólico de Gargaú, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro.
A equipe (Carolina Rocha, repórter, Denilson Vianna, repórter cinematográfico, Cristiano Lopes,
auxiliar, Jorge Bianco, motorista) saiu da EBC, Rua da Relação 18, Lapa, às 8:30 horas do dia
15 de Junho de 2015. Houve parada para almoço em restaurante da estrada por volta de
13h30. A equipe foi direto para o local da gravação, chegando às 16h e terminando às 18h. Em
seguida, a equipe se dirigiu para o hotel Ramada em Campos dos Goytacazes, faturado pela
EBC (1 diária). No dia 16 de Junho de 2015, a equipe saiu do hotel às 8h da manhã e seguiu
para a cidade de São Francisco de Itabapoana para o restante das gravações. O retorno ao
Rio de Janeiro foi às 14h com chegada à EBC às 20h.
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177,00

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

15/06/2015

16/06/2015

DINES

29/05/2015

-

177,00

-

177,00

15/06/2015

16/06/2015

DINES

29/05/2015

-

177,00

-

177,00

08/06/2015

09/06/2015

DIGER

29/05/2015

-

267,90

190,00

457,90

15/06/2015

16/06/2015

DIGER

29/05/2015

1.026,57

267,90

190,00

1.484,47

24/06/2015

30/06/2015

DIJOR

01/06/2015

2.030,84

619,50

190,00

2.840,34

16/06/2015

18/06/2015

DIPRO

01/06/2015

958,66

481,65

190,00

1.630,31

09/06/2015

12/06/2015

DINES

01/06/2015

614,07

1.064,70

190,00

1.868,77

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 303

1088/2015

DENILSON ALVES
VIANNA

Empregado

Hora de chegada à Empresa 7:00, saída da NBR Rio sediada à Rua da Relação 18 na cidade
do Rio de Janeiro/ RJ às 8:30 horas do dia 15 de Junho de 2015 rumo à cidade de São
Francisco de Itabapoana com a equipe formada pelos Jornalistas Carolina Rocha Ribeiro,
Denilson Alves Vianna, pelo Auxiliar Operacional Christiano Moura Lopes e pelo Motorista Jorge
Bianco. Efetuando a primeira parada para almoço às 13:49 até 14:20 horas, chegando ao local
da gravação às 16:00 horas e realizando gravações em vídeo até as 18:00 horas.
A equipe encontrou condições desfavoráveis para gravação externa graças ao mal tempo.
Após a gravação nos dirigimos ao local de pousada, a cidade de Campos dos Goytacazes
onde chegamos às 19:00 horas no Hotel Ramada, findada e cumprida a missão do dia; a
equipe achou o deslocamento para a cidade vizinha acertado pela equipe de viagem, visto que
não foi observado nenhuma instalação digna e adequada para o descanso.
Às 8:00 horas do dia 16 de Junho de 2015 a equipe partiu da cidade de Campos dos
Goytacazes rumo a cidade de São francisco de Itabapoana para efetuar o restante da missão
de gravação, enfrentando o mesmo mal tempo do dia anterior encerrando a gravação às 13:30
horas.
Iniciou o retorno a base às 13:40 horas, a parada para o almoço se deu às 14:30 horas na
cidade de Campos dos Goytacazes, retomada à viagem rumo ao Rio de janeiro às 15:00
horas, chegando à base às 20:00 horas dessa mesma data tendo encerrado a missão ao qual
foi confiada.

Ordem de Serviço SECOM no 303

1089/2015

CRISTIANO
MOURA LOPES

Empregado

Hora de chegada à Empresa 7:00, saída da NBR Rio sediada à Rua da Relação 18 na cidade
do Rio de Janeiro/ RJ às 8:30 horas do dia 15 de Junho de 2015 rumo à cidade de São
Francisco de Itabapoana com a equipe formada pelos Jornalistas Carolina Rocha Ribeiro,
Denilson Alves Vianna, pelo Auxiliar Operacional Christiano Moura Lopes e pelo Motorista Jorge
Bianco. Efetuando a primeira parada para almoço às 13:49 até 14:20 horas, chegando ao local
da gravação às 16:00 horas e realizando gravações em vídeo até as 18:00 horas.
A equipe encontrou condições desfavoráveis para gravação externa graças ao mal tempo.
Após a gravação nos dirigimos ao local de pousada, a cidade de Campos dos Goytacazes
onde chegamos às 19:00 horas no Hotel Ramada, findada e cumprida a missão do dia; a
equipe achou o deslocamento para a cidade vizinha acertado pela equipe de viagem, visto que
não foi observado nenhuma instalação digna e adequada para o descanso.
Às 8:00 horas do dia 16 de Junho de 2015 a equipe partiu da cidade de Campos dos
Goytacazes rumo a cidade de São francisco de Itabapoana para efetuar o restante da missão
de gravação, enfrentando o mesmo mal tempo do dia anterior encerrando a gravação às 13:30
horas.
Iniciou o retorno a base às 13:40 horas, a parada para o almoço se deu às 14:30 horas na
cidade de Campos dos Goytacazes, retomada à viagem rumo ao Rio de janeiro às 15:00
horas, chegando à base às 20:00 horas dessa mesma data tendo encerrado a missão ao qual
foi confiada.

Relatório de Atividades
Participei como representante técnico da EBC, na sede da Anatel, da 10ª Reunião do Grupo
Técnico de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e
RTV_GIRED.

JOSE ANTONIO
1090/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

JOSE ANTONIO
1091/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

Participação como representante técnico da EBC, na 11ª Reunião do Grupo Técnico de
Recepção - (do GIRED),
na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.
- Realizou a cobertura do 50° Festival Folclórico de Parintins AM.
Relatório de Viagem
24/06 - Deslocamento Brasília/ Manaus/ Parintins
Visita ao Curral do Garantido
Entrevista turistas
Ensaio Caprichoso
Ao vivo no Repórter Amazônia (falha na ligação)
Matéria Gravada para Jornal da Amazônia 1° edição e Repórter Brasil.

1094/2015

GRAZIELE LEITAO
BEZERRA

Empregado

25/06 - Prévia do Festival
Sorteio da Origem de Apresentação
Coletiva Caprichoso
Festa dos Visitantes
Entrevistas da fila do bumbódromos
Matéria para Agência Brasil
Ao vivo Jornal da Amazônia 2 edição
Ao vivo Repórter Amazônia
Matéria gravada para o Jornal da Amazônia 1° edição e Repórter Brasil
26/06 - 1° dia de festival
Orla de Parintins
Ao vivo Jornal da Amazônia 2° edição
Ao vivo Nacional Informa
Ao vivo Nacional Jovem
Ao Vivo Tarde Nacional Amazônia
Ao Vivo Repórter Amazônia (Duas entradas)
Transmissão ao vivo das 20h às 2h da madrugada. Entrevista e entradas ao vivo.
Matéria para Agência Brasil.
27/06 - 2 dia de festival
Feira de Artesanato. Entrevistas com expositores e turistas.
Transmissão ao vivo das 20h às 2h da madrugada. Entrevista e entradas ao vivo.
Ao vivo Nacional Informa
Ao vivo - Semana em destaque.
Ao vivo Conexão Amazônia
Matéria para a Agência Brasil
A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou da 56ª Reunião Ordinária do Conselho
Curador da EBC no dia 17/06/2015, quarta-feira das 10h às 18h, na sede da EBC em Brasília.

MYRIAM FATIMA
1095/2015 PORTO
FLAKSMAN

No dia 18 de junho pela manhã ela se reuniu com a equipe da DIPRO e também participou,
como convidada, do primeiro dia do 9º Comitê de Rede que se realizou na sede da EBC, em
Brasília de 14 às 17 horas. O evento reuniu os dirigentes das emissoras públicas de televisão
de todo o país.
Empregado

Segue abaixo o trajeto da viagem:
Dia 16 de junho de 2015 - Voo - JJ3030 TAM/ Trecho: saindo do RJ às 20:37 para BSB às
22:24.
Dia 18 de junho de 2015 - Voo - O66237 AVIANCA/ Trecho: saindo de BSB às 19:04 para o RJ
às 21:00.
Fico à disposição para qualquer esclarecimento.

ANTONIO
1096/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

1. DIA 10: Participou à convite, do Encontro Nacional dos Anunciantes/ENA promovido pela
ABA, em São Paulo, durante o dia 10.6.2015. ENA é um dos principais eventos de mídia no
Brasil, o ENA reúne os principais anunciantes, veículos e agências de publicidade. A EBC
recebeu dois convites gratuitamente da organização/ABA. Programação completa mais abaixo.
2. DIA 11: Despachou na EBC/SP.
3. DIA 12: Reuniu com Valor Econômico/Diretora Comercial Andréa Flores - Negociações para
aquisição de Conteúdo jornal Valor Econômico para o Monitoramento de Midia/Clipping.
Foi pedido o cancelamento e reembolso para EBC, do bilhete de volta: SP/BSB e o diretor ficou
por conta própria durante o final de semana e arcou com sua volta à Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/06/2015

18/06/2015

DIPRO

08/06/2015

18/06/2015

12/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/06/2015

1.104,56

401,85

190,00

1.696,41

DIGER

01/06/2015

3.401,12

1.929,30

285,00

5.615,42

16/06/2015

DICOP

02/06/2015

1.771,27

190,00

1.961,27

11/06/2015

19/06/2015

DIJOR

02/06/2015

1.642,97

1.233,10

190,00

3.066,07

11/06/2015

14/06/2015

DIGER

02/06/2015

-

401,85

190,00

591,85

09/06/2015

10/06/2015

DIGER

02/06/2015

772,46

336,30

190,00

1.298,76

A gerente executiva de TV, recém empossada, Eliana Cariello, fez reuniões de apresentação
com equipe local (DF), procuradoria jurídica, gestão e RH, a fim de se aproximar de parte da
sua nova equipe e das áreas da empresa com as quais passará a se relacionar de forma mais
frequente e, assim, estabelecer fluxos cada vez mais eficazes.
Sugestões de horários
Ida: 16/06, a partir das 19h
Volta: 18/06, a partir das 19h
[Relatório da Viajante]

1097/2015 ELIANA CARIELLO

Empregado

Dia 17 pela manhã a Gerente se reuniu com a PROJU para resoluções de Projetos da DIPRO
de coprodução, produção interna e banco de projetos. A tarde participou da reunião com a
equipe de eventos para os Jogos Indígenas. No dia 18 pela manhã reuniu-se com a Gerente da
DIPRO de Brasília e após o almoço participou de reunião com o departamento de Marketing
para ajustes no calendário de eventos.

[Justificativa no atraso da PCV]
A Colaboradora não pode realizar a prestação de contas dentro do prazo pois estava de
repouso em casa por motivo de doença.

JOSE DE
1098/2015 ARIMATEA
CASTRO

1099/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

VIAGEM
A
TABATINGA
Dia:8/06 - Embarque para Manaus às 9h56, chegando às 12h00 e, saindo às 16h05, chegando
a Tabatinga às 17h00.
Dia 09/06 a 17/06/15 - Acompanhei a obra do TRE/AM, no que se refere a instalação do
padrão de energia do prédio da da Radio Nacional do Alto Solimões.

Empregado

A pedido do diretor geral, Américo Martins, o diretor de conteúdo e programação viajou apenas
no final do dia 12/06 pois teve que participar presencialmente de reunião sobre Mapeamento do
Quadro de Pessoas da EBC em Brasília no mesmo dia.
Assim o diretor ficou na segunda-feira, dia 15/06 em São Paulo para repor a reunião cancelada
de sexta-feira, 12/06, com o Reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente.

-

O diretor não recebeu diárias enquanto estive em São Paulo.
A viagem se iniciou no dia 11 de junho, quinta-feira, em função de acerto entre a empregada e
sua chefia imediata.
Por razões de tratamento de saúde a empregada antecipou sua viagem a Brasília, sem
nenhum ônus para a EBC, conforme email transcrito abaixo:

De: "Magda Calipo" <magdacalipo@yahoo.com.br>
Para: "Nilo Neto" <nilo.neto@ebc.com.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de julho de 2015 16:10:19
Assunto: Re: Solicitação de esclarecimentos sobre prestação de contas de viagem
Caro Nilo,
Em resposta ao seu email, houve sim a alteração, em comum acordo com minha chefia, porém
SEM NENHUM ÔNUS, para a EBC.
A alteração foi por motivos particulares e no restante, tudo ocorreu conforme o programado.

1101/2015

MAGDA CALIPO
DE CAMPOS

Quaisquer outras dúvidas, coloco-me a disposição.
Empregado
Atenciosamente,
Magda Calipo de Campos
Mat. 12448

Em Terça-feira, 14 de Julho de 2015 15:52, Nilo Neto <nilo.neto@ebc.com.br> escreveu:

Boa tarde, Magda.
Em relação a sua prestação de contas referente à viagem para realização de um curso sobre
"Como utilizar bem a voz na comunicação pública", de 14 a 19/07/2015, em Brasília,
precisamos de alguns esclarecimentos.
Ocorre que o bilhete apresentado na prestação de contas e que se refere ao trecho SP/Bsb
tem a data de 11/06/2015.
Ocorreu alguma alteração em relação à data? Existiu algum ônus para a EBC em relação ao
dia de início da viagem? A viagem, de fato, se iniciou no dia 11?
Aguardamos.
Grato.
Ida à Brasília, no dia 11 de junho de 2015, onde irá participar de diversas reuniões, para tratar
de assuntos relacionados à Superintendência Regional Sudeste II/Sul, conforme discriminado
abaixo:
Patrimônio : Política de compras (bens de consumo; Reposição mobiliário; baixa patrimonial
inservíveis.
Contratos : Mecanismos de cogestão de contratos meio; Contratações pendentes
Financeiro : Corte orçamentário
Gestão de pessoas : PSI (coordenação de logística), Processos nºs 2936/14, 2937/14.
2596/2014 e 3737/14.

1102/2015

DANILO DOS
SANTOS KIRSTEN

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 11 de junho de 2015, ida à Brasília, onde participou de diversas reuniões na DIAFI, para
tratar de assuntos relacionados à Superintendência Regional
Regional Sudeste II/Sul, conforme discriminado abaixo:
Patrimônio : Política de compras (bens de consumo; Reposição mobiliário; baixa patrimonial
inservíveis.
Contratos : Mecanismos de cogestão de contratos meio; Contratações pendentes
Financeiro : Corte orçamentário
Gestão de pessoas : PSI (coordenação de logística), Processos nº 2936/14, 2937/14.
2596/2014 e 3737/14.
Obs.: Retornou à São Paulo, no dia 14/06/2015. Nos dias 13 e 14/06, o passageiro ficou em
Brasília, por conta própria, alterando sua passagem de retorno de 12/06 p/ 14/06.

PRISCILA DE
1103/2015 ALMEIDA
RESENDE

Dia 9 -Deslocamento para Brasília no primeiro voo do dia
9h às 12h - participa de oficina sobre sonoplastia para rádio com os sonoplastas das rádios
EBC
13h às 18h - participa de curso sobre radiojornalismo, a ser ministrado pela editora Ana Cristina
Pimenta, da Radioagência Nacional
Dia 10 -Manhã: participa do evento de entrega do Prêmio Sebrae de Jornalismo - finalista na
categoria rádio
Tarde: retorna para São Paulo em voo a partir das 15h
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida à Brasília no dia 09/06/15,onde das 09h00 às 12h00, participou de oficina sobre sonoplastia
para rádio com os sonoplastas das rádios, das 13h00 às 18h00, participou de curso sobre
radiojornalismo, ministrado pela editora Ana Cristina Pimenta, da Radioagência Nacional.
No dia 10/06/15, participou do evento de entrega do Prêmio Sebrae de Jornalismo - finalista na
categoria rádio.
Retornou à São Paulo, no final do dia 10/06.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/06/2015

11/06/2015

DIGER

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/06/2015

2.095,65

200,60

190,00

2.486,25

DIPRE

02/06/2015

1.150,65

133,95

190,00

1.474,60

10/06/2015

DIPRE

02/06/2015

1.150,65

112,10

190,00

1.452,75

10/06/2015

10/06/2015

DIPRE

02/06/2015

1.150,65

112,10

190,00

1.452,75

25/06/2015

29/06/2015

DIPRO

02/06/2015

1.180,22

747,30

285,00

2.212,52

09/06/2015

10/06/2015

DINES

02/06/2015

1.094,66

224,20

142,50

1.461,36

RELATÓRIO DE VIAGEM A SÃO LUIS/MA
Ida: 10/06/2015
Volta: 11/06/2015
Visita Técnica Emissora Rádio Timbira de Maranhão
Localidade:
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
Estação: Ondas Médias
Freqüência: 1290 kHz
Potência autorizada: 10 kW
Reunião na Rádio Timbira de Maranhão
Participante:
Darlan Andrade – Gerente da Rádio Timbira de Maranhão
Álvaro Luis – Técnico da Rádio Timbira de Maranhão
Toshihiro Kanegae –Engenharia da EBC

1104/2015

TOSHIHIRO
KANEGAE

Empregado

Pauta da Reunião:
Vistoriar e fazer diagnóstico das instalações do Parque do transmissor;
Melhorar a Intensidade de Sinal no Centro da Cidade;
Visita ao local do transmissor:
Transmissor em Operação:
Marca: Continental Ensa S.A
Modelo: K5-A12
Potência Operação: 10.000/5.000 Watts
Operação atual: 8.7 kW
Corrente de RF na Base da Torre: 8,5 amper
Potência de Operação do Transmissor - 8,7 kW
Obs: O transmissor esta em bom estado, podendo operar com 10 kW, aguardando a
instalação de outra torre irradiante.
Antena Irradiante:
Altura: 62 metros
Número de Radiais: 240
Comprimento dos radias: 58,5 metros
A Comissão de Sindicância instituída Portaria-Presidente 305 de 18 de maio de 2015, foi ao Rio
de Janeiro para oitiva de intimado.

1105/2015

WELTON
LINHARES LIMA

Relatório do viajante
Empregado

9hs - Chegada no Rio de Janeiro
10h às 15hs - Oitiva de intimado
16hs - Retorno para Brasília
A Comissão de Sindicância instituída Portaria-Presidente 305 de 18 de maio de 2015, irá ao Rio
de Janeiro para oitiva de intimado.

GISELE MARIA
1106/2015 GROSBELLI
DEMENIGHI

Empregado

Relatório:
9 hrs - Chegada ao Rio de Janeiro;
10 hrs às 15 hrs - Oitiva de Intimado;
16 hrs - Retorno para Brasilia.

A Comissão de Sindicância instituída Portaria-Presidente 305 de 18 de maio de 2015, irá ao Rio
de Janeiro para oitiva de intimado.

1107/2015

ANDRÉ LUIZ
CASSIO NERY

Empregado

Relatório:
9 hrs - Chegada ao Rio de Janeiro;
10 hrs às 15 hrs - Oitiva de Intimado;
16 hrs - Retorno para Brasilia.
No dia 28 de junho, domingo, o programa PUXA O FOLE (programa semanal e de linha da
Rádio Nacional do Rio de Janeiro) foi apresentado ao vivo desde o auditório do Centro da
cidade de Aracaju. O programa foi transmitido ao vivo, das 12 às 14h, para a Rádio Nacional do
Rio de Janeiro, demais rádios da EBC e para a rádio Aperipê, de Aracaju, Sergipe, que se
colocou à disposição para realizar a transmissão para nossas emissoras. A TV Aperipê
também transmitiu o programa ao vivo.
A viagem do Gerente Executivo, Francisco de Assis Couto Teixeira, foi necessária a fim de
coordenar a produção no local da transmissão do programa.
Como neste período aconteceu em Sergipe o evento anual FORRÓ CAJU, também foi
realizada a transmissão do show de domingo, dia 28, à noite, utilizando os recursos da própria
Aperipê, que também transmitiu os shows do Forró Caju. Nesta noite, estiveram no palco a
partir das 21h alguns grupos jovens que trabalham o forró de Pé de Serra, que tiveram nosso
apoio e divulgação, como Joésia Ramos e Forró da Rabeca (21h) e Zé Tramela (22h). Às
23h30 o show foi de Elba Ramalho. A parceria com a rádio e Tv Aperipê também proporcionou
a trasmissão destes shows, ao vivo, para as rádios Nacional da Amazônia e Alto Solimões.

FRANCISCO DE
1108/2015 ASSIS COUTO
TEIXEIRA

Empregado

Além disso, a DICOP solicitou que o viajante fizesse uma visita institucional e prospecção de
programas das emissoras da Fundação Aperipê na sexta-feira, dia 26.
[ALTERAÇÃO DA A.V.]
Porém, o viajante participou, no dia 25/06, da comissão de seleção do PSI para a coordenação
de sua gerência lotada em Brasília, que esteve aberta neste momento. Isto implicou em sua
saída do Rio de Janeiro para Brasília no dia 25/06 e, só no dia 26/06, o deslocamento para
Aracaju.
Deste modo, foi solicitada viagem para os seguintes dias:
RIO - BSB
Saída do Rio de Janeiro, no dia 25 de junho, entre 7 e 8h.
BSB - ARACAJU
Saída de Brasília, no dia 26 de junho, por volta das 12h.
ARACAJU - RIO
Retorno ao Rio de Janeiro, no dia 29 de junho, à tarde.

GILMAR
1109/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

[RELATÓRIO DO VIAJANTE]
No último dia 09/06 embarquei às 06:30 horas com destino ao Rio de Janeiro para coordenar
as entradas ao vivo antes do show com o cantor EMICIDA.
Às 08:30 horas pousamos no Aeroporto Santos Dumont quando em seguida saímos eu e o Sr.
Flávio com destino a TV Brasil.
Às 09:00 horas cheguei ao CIRCO VOADOR para reunião com o pessoal da produção do
evento (MINISTÉRIO DA CULTURA) e com os técnicos da CASA BLANCA.
Após reconhecimento do local e posicionamento de câmeras segui para o hotel as 13:00 horas.
Às 16:00 horas voltei ao CIRCO VOADOR e lá permaneci até o final do show, o que aconteceu
as 23:00 horas.
No dia seguinte, 10/06, retornei a Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/06/2015

11/06/2015

DIGER

16/06/2015

17/06/2015

16/06/2015

15/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/06/2015

1.076,36

456,30

190,00

1.722,66

DIPRE

03/06/2015

1.205,87

321,10

190,00

1.716,97

17/06/2015

DIPRE

03/06/2015

1.205,87

321,10

190,00

1.716,97

18/06/2015

DIPRE

03/06/2015

1.177,16

642,20

142,50

1.961,86

Entre os dias 10 a 11 de junho de 2015, a Superintendente viajou para São Paulo onde fez
reuniões e a convite da Gerente Executiva de Comunicação e Marketing, Elisabete Pereira da
Rosa, a Superintendente mediou o evento Diálogos EBC São Paulo, que ocorreu no dia
11/06/2015 e foi realizado na sede da empresa em São Paulo.
O evento foi voltado para público interno com exibição por vídeo conferência para as demais
praças da EBC e teve o seguinte tema: novas formas de produzir e disseminar notícias.
Período de 10 a 11/06
Relatório de viagem:

DENIZE
1110/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Empregado

Dia 10 de junho
Turno da tarde: Embarque para São Paulo/SP.
Turno da noite: Reunião para prospecção de possíveis parceiros para a Agência Brasil.
Dia 11 de junho
Pela manhã: reunião de apresentação da Superintendente para a equipe da Agência Brasil de
São Paulo.
A tarde das 15h às 17h mediação do evento Diálogos EBC São Paulo que teve como
convidados os jornalistas Leonardo Sakamoto e Bruno Paes Manso e foi realizado na sede da
empresa em São Paulo.
A noite embarque para Brasília.

Participou da 56º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 17/06/2015.

1111/2015

Daniel Aarão Reis
Filho

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE – DAS 10h às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
(10min)
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC; (60 min)
SEGUNDA PARTE – DAS 14h às 17h
5. Relatório da Ouvidoria; (30min)
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC); (30min)
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC; (30min)
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil); (45min)
Coffee break (20 min) – DAS 17h às 17h20
TERCEIRA PARTE – DAS 17h21h às 18h
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); (15min)
10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1112/2015

Mário Augusto
Jakobskind

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1113/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/06/2015

17/06/2015

DIPRE

10/06/2015

10/06/2015

16/06/2015

17/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/06/2015

1.324,67

321,10

190,00

1.835,77

DICOP

03/06/2015

1.287,16

133,95

190,00

1.611,11

17/06/2015

DIPRE

03/06/2015

1.352,44

481,65

190,00

2.024,09

17/06/2015

DIPRE

03/06/2015

1.233,42

160,55

190,00

1.583,97

Participou da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1114/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

O novo Gerente Executivo de Acervo de Brasília/DF, Walter da Silva Silveira, solicitou a vinda
do Gerente de Documentação e Pesquisa do Rio de Janeiro/RJ, Bruno Pereira Rasga, para
uma reunião extraordinária, presencial, na sede da EBC, em Brasília/DF, que foi realizada no
dia 10/06.
Após a chegada do Gerente de Pesquisa, Bruno Rasga, por volta das 11:30, a reunião tratou
sobre as demandas de acervo e a atualização dos projetos que estão sendo contemplados
para a área.

1115/2015

BRUNO PEREIRA
RASGA

Empregado

Na parte da tarde, uma outra reunião ocorreu, com a participação também do Diretor de
Conteúdo e Programação, Asdrúbal Figueiró Júnior, para alinhamento das atividades do setor,
como também para tratar de assuntos referentes a Campanha que trata da conservação do
Acervo e das atividades referentes no MAM.
Após estas atividades, o Gerente de Acervo e Pesquisa - RJ, retornou a cidade de origem, na
noite do mesmo dia, 10/06.
Cronograma:
Data da Partida - 10/06, Quarta-feira, pela manhã
Data de Retorno - 10/06, Quarta-feira, a noite.

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1116/2015 Takashi Tome

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Participou da 56º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 17/06/2015.

1117/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/06/2015

17/06/2015

DIPRE

16/06/2015

17/06/2015

16/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/06/2015

672,67

481,65

190,00

1.344,32

DIPRE

03/06/2015

1.667,76

321,10

190,00

2.178,86

17/06/2015

DIPRE

03/06/2015

1.860,25

267,90

190,00

2.318,15

09/06/2015

10/06/2015

DIGER

03/06/2015

1.093,45

401,85

190,00

1.685,30

07/06/2015

13/06/2015

DINES

03/06/2015

521,56

743,40

190,00

1.454,96

Participou das seguintes atividades:

1118/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.
PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE – DAS 10h às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
(10min)
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC; (60 min)
SEGUNDA PARTE – DAS 14h às 17h
5. Relatório da Ouvidoria; (30min)
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC); (30min)
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC; (30min)
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil); (45min)
Coffee break (20 min) – DAS 17h às 17h20
TERCEIRA PARTE – DAS 17h21h às 18h
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); (15min)
10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Participou no dia 16/06/2015, de entrevista para o programa Espaço Público na TV/Brasil. No
dia 17/06/2015, da 56º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

1119/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

1120/2015

Maria Helena
Weber

Convidado

1121/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

ANNA CAROLINA
1122/2015 ANDRADE
BECKER

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Apresentou na 56º reunião do Conselho Curador os resultados da Pesquisa sobre
Monitoramento e Análise da Programação da TV Brasil, realizada pela UFRGS.

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das atividades : instalações da EBC na Av. Gomes Freire,474 - RJ
dia 09/06/2015:
10h25 - embarque GRU voo Azul 2402
11h00 - chegada SDU
11h30 - reunião com Roni e Eng. Renato. Vistoriamos in loco as passarelas metálicas para
acesso às parábolas na casa de fancoils do Estúdio 3 em fase de conclusão. Atendimento a
solicitação do MTE.
12h00 - visita técnica à sala dos chillers em companhia do Eng. da GB e do oficial encarregado
do ar condicionado para definição do procedimento a ser adotado no Projeto, fabricação , "
moving " e start up dos QF Chillers, QF Bombas e QF Bombas de Água Gelada
14h30 - avaliação "in loco'' do risco remanescente para acidentes elétricos na oficina de
trabalho dos oficiais da GB
16h00 - Análise Estrutural do Sistema Irradiante Dieletric em cana 2 em montagem de topo na
torre do Sumaré para viabilizar a implantação da antena cogged array multiplexando TV Brasil,
Câmara, Senado, ALERJ.
Recuperando informações técnicas com o Eng, Paulo Codo.
20h00 - consolidei dados em Relatório Técnico às partes
dia 10/06/2015 :
08h30 - Inspecionei, em companhia do Antonio Faia, os Estúdios das Rádios MEC e Nacional.A
climatização foi considerada satisfatória, 23.5°C e 21.0°C respectivamente.
09h30 - reunião de trabalho com os Eng. presentes na casa em 84/90, recuperando dados
técnicos da Dieletric TDM- 4a2
14h00 - trabalho de Análise Estrutural do Projeto de Reforço Estrutural da torre do Sumaré da
Networker - Fabricação e Montagem, de 2006, em especial dos tramos 6 e 7 .
Reunião Técnica com os Eng. Renato, Wagner Victoria e Paulo Codo sobre os sistemas
irradiantes do Sumaré e do Mendanha .
18h00 - ida para SDU para embarque voo Azul 5174

A viagem foi para substituição do colega Leonardo Meira. No dia 7 de junho, embarquei em
Brasília às 17h com destino a São paulo, chegando por volta das 19h. Com táxi, fui para o
hotel. Até o dia 13, trabalhei fazendo reportagens para A Voz do Brasil e também para o jornal
NBR Notícias, todos os dias, das 9h às 17h. Entre as matérias: Atletas dos Jogos Parapan
Americanos de 2015, Turismo Industrial na Região do ABC, Investimentos em Aeroportos
Regionais Concedidos à Iniciativa Privada, Inscrições Sisu, Sistema Migrante Web Digital do
Ministério do Trabalho... No dia 13 de junho, fui de táxi até o aeroporto, onde embarquei com
destino a Brasília por volta do meio-dia, chegando às 14h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/06/2015

09/06/2015

DIJOR

03/06/2015

10/06/2015

11/06/2015

DIGEL

03/06/2015

12/06/2015

12/06/2015

DIPRO

03/06/2015

13/06/2015

14/06/2015

DIJOR

13/06/2015

14/06/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.117,05

133,95

190,00

2.441,00

380,70

190,00

570,70

1.352,16

126,90

95,00

1.574,06

03/06/2015

1.392,06

177,00

95,00

1.664,06

03/06/2015

1.392,06

177,00

95,00

1.664,06

1) Gravou em Brasília um programa "Brasilianas" especial.
2) Entrevistaria o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando
Monteiro. O ministro foi chamado pela Presidenta Dilma Rousseff para viagem a Bélgica. Então,
a gravação foi cancelada. Devido ao cancelamento foi gravado um programa especial sobre
Direitos Humanos.
3) Viajante: o jornalista Luis Nassif.

1123/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília na data de 09/06/2015 para realizar a gravação do programa
Brasilianas.org, sobre desafios dos direitos humanos, Com a participação de Marise Nogueira,
Secretária de Políticas pra as Mulheres, Igualdade Racial e de Direitos Humanos do Distrito
Federal e de Jean Wyllys, Deputado Federal. O programa foi exibido no dia 15/06/2015.

A viagem ocorreu conforme o previsto. No dia 10 foi realizada a montagem do evento "Diálogos
EBC".
No dia 11 foi realizada na regional da EBC de São Paulo mais uma edição do "Diálogos EBC",
onde foram realizadas as seguintes tarefas:
- Recepção dos palestrantes convidados;
- Monitoramento da transmissão via videoconferência para a sede e demais regionais da EBC;
- Cobertura do evento (produção de fotos e texto) para divulgação na intranet e no Portal EBC;
- Recepção do público externo;
- Organização do debate após as explanações dos palestrantes: auxílio na condução das
perguntas feitas in loco e por videoconferência.

DAYANNE
1124/2015 HOLANDA DO
NASCIMENTO

Empregado

OBS: A PCV foi entregue no dia 17/06 na Digel, só foi repassada no dia 29/06 para setor de
passagens. Devido as férias do Diretor e a sua agenda cheia de compromissos na sua volta,
ele só conseguiu despachar no dia 29/06 a tarde. No dia 30/06 retornou para a Digel e só hoje
foi devolvida para correção, acarretando na demora da entrega da PCV corrigida.

-

Justificativa:
O programa Ver TV convidou Antônio Gilberto Viegas da Silva, Assessor regional da Contag
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), especialista em gestão estratégica
e extensão rural, para participar da gravação de episódio sobre "Os programas rurais da TV
brasileira", gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 12 de junho (sextafeira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito do espaço televisivo para programas que
discutem o contexto rural, dos grandes e pequenos produtores, tanto em programas
jornalísticos, quanto em ficção e dramaturgia.

1125/2015

Antonio Gilberto
Viegas da Silva

Convidado

Sobre o convidado:
Antônio Gilberto Viegas da Silva é Médico Veterinário, Assessor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Educador popular da Escola Nacional de Formação
Política (ENFOC) da CONTAG, egresso da Extensão Rural (EMPAER-MT), Prof. de Sociologia
e Extensão Rural do Centro Universitário de Várzea Grande-MT, no Curso de Agronomia por 8
anos (de 2001 a 2008).
Contribuiu muito para o debate ao falar com propriedade sobre a representação na TV da
agricultura familiar, das comunidades quilombolas, dos pequenos produtores. Antônio Gilberto é
natural do Mato Grosso, e pôde trazer também conhecimentos regionais sobre conteúdos
televisivos daquela região.
(RELATÓRIO VIAJANTE)
O convidado realizou a viagem com sucesso e sua participação foi bastante importante no
debate proposto pelo VerTV.

1126/2015

1127/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

Empregado

1) Realizou entrevistas para o programa: Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que abordou o futebol feminino no Brasil, e para isso
entrevistou ex-jogadoras do primeiro time de futebol feminino do Brasil. Esta pauta é essencial
pois demonstra um aspecto histórico desta modalidade esportiva, que chegou a ser proibida no
país nos anos 40.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade(repórter), pela Milene Moreira Nunes(repórter
cinematográfica) e Rafael Augusto de Carvalho (Auxiliar).
Relatório do viajante:
No sábado (12), cheguei ao aeroporto de Congonhas às 10h, despachei as malas e embarquei
no voo para Uberlândia. Aterrissamos às 12h45, pegamos as malas, encontramos o motorista
da Localiza, almoçamos e seguimos para Araguari. Lá, a partir das 15h, entrevistamos e
fizemos imagens da dona Heloísa, uma ex-jogadora de futebol, e da família dela. Seguimos
para uma praça da cidade para um bate-papo com algumas ex-jogadoras. Depois, fomos para
a prefeitura, onde gravamos com a historiadora Teresa. Check-in no hotel e imagens de
fotografias emprestadas por Teresa. Fim do expediente às 21h.
No domingo, fizemos o check-out do hotel e fomos gravar num estádio, às 8h. Entrevistamos
um ex-radialista, gravamos com as ex-jogadoras, fizemos imagens de apoio e a passagem.
Seguimos para o aeroporto de Uberlândia e embarcamos de volta para São Paulo. Fim do
expediente às 15h.

1) Realizou entrevistas para o programa: Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que abordou o futebol feminino no Brasil, e para isso
entrevistou ex-jogadoras do primeiro time de futebol feminino do Brasil. A matéria é essencial
pois demonstra um aspecto histórico desta modalidade esportiva, que chegou a ser proibida no
país nos anos 40.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade(repórter), pela Milene Moreira Nunes(repórter
cinematográfica) e Rafael Augusto de Carvalho (Auxiliar).
Relatório do viajante:
Encontrei com o auxiliar, Rafael, no aeroporto de Congonhas as 10h00.Despachamos os
equipamentos e voamos para Uberlândia chegando la no horário previsto, as 12h45. Nos
encontramos com o motorista da Localiza, almoçamos e fomos para a cidade de Araguari.
Chegamos pontualmente na casa da primeira entrevistada, as 15h00.Ali fizemos sonoras e
imagens de apoio dela e de sua família.De la fomos para uma praça onde gravamos um bate
papo entre algumas jogadoras e a segunda sonora. Depois fomos para a prefeitura onde
gravamos a ultima sonora do dia e fizemos imagens de apoio da historiadora Teresa.Levamos
algumas fotografias antigas emprestadas para o hotel onde fizemos imagens e devolvemos na
manhã seguinte. No sábado, dia 13, encerramos o expediente as 21h00.No Domingo de manhã
fizemos check out no hotel e fomos para a marcação no estádio, chegando lá as 8h00.Ali
gravamos sonora com um radialista que narrou os jogos das meninas na década de 50.
Fizemos imagens de apoio dele e diversas imagens de apoio das senhoras jogando bola. Ali
também gravamos a passagem do repórter.Ao encerrar, voltamos para a cidade de Uberlândia
de onde sairia o vôo para São Paulo. Chegamos em Congonhas as 14h25. Pegamos os
equipamentos e o carro da Jundiá nos encontrou para levar o Auxiliar Rafael e os equipamentos
de volta para a TV. Encerrei o expediente as 15h00.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/06/2015

18/06/2015

DIJOR

13/06/2015

14/06/2015

11/06/2015

18/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/06/2015

1.039,55

731,60

95,00

1.866,15

DIJOR

03/06/2015

1.392,06

177,00

95,00

1.664,06

DIJOR

03/06/2015

1.039,55

731,60

95,00

1.866,15

Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema é Conservatória - a cidade
das serestas.
Relatório de viagem
QUINTA-FEIRA (11 DE JUNHO)
9H30 – Chegada ao Rio de Janeiro.
14H – Entrevista com Osmar Frazão, estudioso de música popular brasileira e ex-radialista da
Rádio Nacional.
18H – Entrevista com Eládio Silva, dono da primeira pousada em Conservatória.

ANA GRAZIELA
1128/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

RAFAEL
1129/2015 AUGUSTO DE
CARVALHO

SEXTA-FEIRA (12 DE JUNHO)
6H30 – Saída para Conservatória (pouco mais de 160 km do Rio de Janeiro) acompanhando
um ônibus de turismo. O ônibus saiu de Niterói.
Gravação de uma série de entrevistas com as pessoas que estavam no ônibus.
14H – Chegada em Conservatória.
17H – Entrevistas com as crianças que fazem parte do projeto “Conservatória meu amor”, que
resgata canções de seresta junto aos jovens da cidade.
20H – Gravação da seresta da Casa de Cultura de Conservatória.
Empregado

Empregado

SÁBADO (13 DE JUNHO)
9H – Gravação da seresta da Pousada Amoreira's com o seresteiro Pedro Quinane, o mais
antigo da cidade.
11H às 13H – Gravação do choro na praça. Entrevista com Juarez de Brito, filho do compositor
Guilherme de Brito e povo fala. Além de uma entrevista com Dona Aladir, uma senhora
apaixonada por música que encontramos no local.
16H – Sarau na casa do senhor Romeu, um sarau clássico da cidade. Entrevistas gravadas
com vários seresteiros.
21H – Gravação do Serenoite, um sarau ao ar livre com intervenções teatrais, que lota a rua
central de Conservatória. Povo fala com os presentes.
23H – Gravação da Serenata, o movimento mais tradicional da cidade. Fizemos muitas
imagens e sobe sons. Além de sonoras com os participantes e com o público.

DOMINGO (14 DE JUNHO)
10H – Gravação da Solarata, o último sarau do fim de semana em Conservatória. Durante a
apresentação gravamos várias entrevistas com seresteiros.
13H – Entrevista com Dona Catarina e sua filha. Dona Catarina tem 101 anos, e ama as
serestas e saraus de conservatória. Não perde um. Contou um pouco de sua história com a
1) Realizou entrevistas para o programa: Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que abordou o futebol feminino no Brasil, e para isso
entrevistou ex-jogadoras do primeiro time de futebol feminino do Brasil. Esta pauta foi essencial
pois demonstra um aspecto histórico desta modalidade esportiva, que chegou a ser proibida no
país nos anos 40.
3) A equipe: Eduardo Goulart de Andrade(repórter), pela Milene Moreira Nunes(repórter
cinematográfica) e Rafael Augusto de Carvalho (Auxiliar).
Relatório do viajante:
Sábado 13/06 - 8h Preparação de equipamentos, deslocamento para aeroporto e embarque às
10h30. 12h45 chegada a Uberlândia, deslocamento para Araguari e, no período da tarde,
gravação de sonoras e imagens na casa de uma das personagens. Na sequência gravamos
imagens e sonoras em uma praça da cidade e de lá fomos para a prefeitura de Uberlândia,
onde gravamos mais imagens e sonora com uma historiadora. Fizemos check in no hotel e
encerramos nossa diária às 21h.
Domingo 14/06 - 8h gravação de imagens e sonoras com alguns personganes no estádio de
futebol da cidade até as 11h. Encerramos a gravação em Araguari e voltamos para Uberlândia
onde embarcamos às 12h35, chegando às 14h25 em São Paulo. Voltamos para a EBC,
devolvemos equipamentos e encerramos nossa diária às 15h.

Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema é Conservatória - a cidade
das serestas.
Relatório de viagem
QUINTA-FEIRA (11 DE JUNHO)
9H30 – Chegada ao Rio de Janeiro.
14H – Entrevista com Osmar Frazão, estudioso de música popular brasileira e ex-radialista da
Rádio Nacional.
18H – Entrevista com Eládio Silva, dono da primeira pousada em Conservatória.

ROGERIO
1130/2015 MEDEIROS
VERCOZA

SEXTA-FEIRA (12 DE JUNHO)
6H30 – Saída para Conservatória (pouco mais de 160 km do Rio de Janeiro) acompanhando
um ônibus de turismo. O ônibus saiu de Niterói.
Gravação de uma série de entrevistas com as pessoas que estavam no ônibus.
14H – Chegada em Conservatória.
17H – Entrevistas com as crianças que fazem parte do projeto “Conservatória meu amor”, que
resgata canções de seresta junto aos jovens da cidade.
20H – Gravação da seresta da Casa de Cultura de Conservatória.
Empregado

SÁBADO (13 DE JUNHO)
9H – Gravação da seresta da Pousada Amoreira's com o seresteiro Pedro Quinane, o mais
antigo da cidade.
11H às 13H – Gravação do choro na praça. Entrevista com Juarez de Brito, filho do compositor
Guilherme de Brito e povo fala. Além de uma entrevista com Dona Aladir, uma senhora
apaixonada por música que encontramos no local.
16H – Sarau na casa do senhor Romeu, um sarau clássico da cidade. Entrevistas gravadas
com vários seresteiros.
21H – Gravação do Serenoite, um sarau ao ar livre com intervenções teatrais, que lota a rua
central de Conservatória. Povo fala com os presentes.
23H – Gravação da Serenata, o movimento mais tradicional da cidade. Fizemos muitas
imagens e sobe sons. Além de sonoras com os participantes e com o público.

DOMINGO (14 DE JUNHO)
10H – Gravação da Solarata, o último sarau do fim de semana em Conservatória. Durante a
apresentação gravamos várias entrevistas com seresteiros.
13H – Entrevista com Dona Catarina e sua filha. Dona Catarina tem 101 anos, e ama as
serestas e saraus de conservatória. Não perde um. Contou um pouco de sua história com a
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/06/2015

18/06/2015

DIJOR

03/06/2015

13/06/2015

14/06/2015

DIJOR

04/06/2015

13/06/2015

14/06/2015

DIJOR

13/06/2015

14/06/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.039,55

731,60

95,00

1.866,15

-

265,50

-

265,50

04/06/2015

-

265,50

-

265,50

04/06/2015

-

265,50

-

265,50

Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema é Conservatória - a cidade
das serestas.
Relatório de viagem
QUINTA-FEIRA (11 DE JUNHO)
9H30 – Chegada ao Rio de Janeiro.
14H – Entrevista com Osmar Frazão, estudioso de música popular brasileira e ex-radialista da
Rádio Nacional.
18H – Entrevista com Eládio Silva, dono da primeira pousada em Conservatória.

ALEXANDRE
1131/2015 SANTOS DE
SOUZA

SEXTA-FEIRA (12 DE JUNHO)
6H30 – Saída para Conservatória (pouco mais de 160 km do Rio de Janeiro) acompanhando
um ônibus de turismo. O ônibus saiu de Niterói.
Gravação de uma série de entrevistas com as pessoas que estavam no ônibus.
14H – Chegada em Conservatória.
17H – Entrevistas com as crianças que fazem parte do projeto “Conservatória meu amor”, que
resgata canções de seresta junto aos jovens da cidade.
20H – Gravação da seresta da Casa de Cultura de Conservatória.
Empregado

SÁBADO (13 DE JUNHO)
9H – Gravação da seresta da Pousada Amoreira's com o seresteiro Pedro Quinane, o mais
antigo da cidade.
11H às 13H – Gravação do choro na praça. Entrevista com Juarez de Brito, filho do compositor
Guilherme de Brito e povo fala. Além de uma entrevista com Dona Aladir, uma senhora
apaixonada por música que encontramos no local.
16H – Sarau na casa do senhor Romeu, um sarau clássico da cidade. Entrevistas gravadas
com vários seresteiros.
21H – Gravação do Serenoite, um sarau ao ar livre com intervenções teatrais, que lota a rua
central de Conservatória. Povo fala com os presentes.
23H – Gravação da Serenata, o movimento mais tradicional da cidade. Fizemos muitas
imagens e sobe sons. Além de sonoras com os participantes e com o público.

DOMINGO (14 DE JUNHO)
10H – Gravação da Solarata, o último sarau do fim de semana em Conservatória. Durante a
apresentação gravamos várias entrevistas com seresteiros.
13H – Entrevista com Dona Catarina e sua filha. Dona Catarina tem 101 anos, e ama as
serestas e saraus de conservatória. Não perde um. Contou um pouco de sua história com a
A equipe de jornalismo da TV Brasil Maranhão realizou reportagem especial para o Repórter
Brasil sobre a fase final da retirada de fósseis localizados por pesquisadores da Universidade
Federal do Maranhão. A última etapa se iniciou entre os dias 13 e 14 de junho, com o apoio da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Relatório da viagem

1132/2015

CLÁUDIA SOARES
RODRIGUES

Empregado

13/06 (sábado) - Madrugada: Saída de São Luís para Cajapió/MA. Manhã: - entrevista com
prof. Manoel Araujo, da UFMA, e com a equipe de pesquisadores. Imagens das escavações no
litoral. Tarde: Almoço - gravação da passagem e das entrevistas dentro da cidade. Noite: Saída
de Cajapió/MA.
14/06 (domingo) - Madrugada: equipe volta para São Luís.
Por motivo de doença do cinegrafista a viagem se iniciou 13 de junho.
Houve alteração da situação " Hospedagem por Conta da EBC" para por conta do viajante
porque somente após a viagem ter sido autorizada houve a informação de que não haveria
disponibilidade de hotel na cidade.
Ambas as alterações não geraram ônus para EBC.
A equipe de jornalismo da TV Brasil Maranhão realizou reportagem especial para o Repórter
Brasil sobre a fase final da retirada de fósseis localizados por pesquisadores da Universidade
Federal do Maranhão. A última etapa se iniciou entre os dias 13 e 14 de junho, com o apoio da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Relatório da viagem

1133/2015

RUI DE OLIVEIRA
PINHEIRO

Empregado

13/06 (sábado) - Madrugada: Saída de São Luís para Cajapió/MA. Manhã: - entrevista com
prof. Manoel Araujo, da UFMA, e com a equipe de pesquisadores. Imagens das escavações no
litoral. Tarde: Almoço - gravação da passagem e das entrevistas dentro da cidade. Noite: Saída
de Cajapió/MA.
14/06 (domingo) - Madrugada: equipe volta para São Luís.
Por motivo de doença do cinegrafista a viagem se iniciou 13 de junho.
Houve alteração da situação " Hospedagem por Conta da EBC" para por conta do viajante
porque somente após a viagem ter sido autorizada houve a informação de que não haveria
disponibilidade de hotel na cidade.
Ambas as alterações não geraram ônus para EBC.
A equipe de jornalismo da TV Brasil Maranhão realizou reportagem especial para o Repórter
Brasil sobre a fase final da retirada de fósseis localizados por pesquisadores da Universidade
Federal do Maranhão. A última etapa se iniciou entre os dias 13 e 14 de junho, com o apoio da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Relatório da viagem

1134/2015

NERIVAN
PEREIRA RAMOS

Empregado

13/06 (sábado) - Madrugada: Saída de São Luís para Cajapió/MA. Manhã: - entrevista com
prof. Manoel Araujo, da UFMA, e com a equipe de pesquisadores. Imagens das escavações no
litoral. Tarde: Almoço - gravação da passagem e das entrevistas dentro da cidade. Noite: Saída
de Cajapió/MA.
14/06 (domingo) - Madrugada: equipe volta para São Luís.
Por motivo de doença do cinegrafista a viagem se iniciou 13 de junho.
Houve alteração da situação " Hospedagem por Conta da EBC" para por conta do viajante
porque somente após a viagem ter sido autorizada houve a informação de que não haveria
disponibilidade de hotel na cidade.
Ambas as alterações não geraram ônus para EBC.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/06/2015

30/06/2015

DICOP

25/06/2015

30/06/2015

09/06/2015

08/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/06/2015

2.019,84

531,00

285,00

2.835,84

DICOP

05/06/2015

2.019,84

531,00

285,00

2.835,84

10/06/2015

DINES

05/06/2015

1.094,66

401,85

142,50

1.639,01

09/06/2015

DIGEL

05/06/2015

300,90

190,00

490,90

Cobertura da 50ª edição do Festival Folclórico de Parintins - de 26 a 28 de junho. Apuração no
dia 29/06, no período da tarde.Na cidade Parintins-AM.
A festa folclórica dos bois-bumbás, além de ser uma das comemorações mais aguardadas da
região, é considerada uma das dez mais populares do Brasil e atrai aproximadamente 100 mil
pessoas. Ruas, bairros e prédios de Parintins adotam pinturas e decoração com as cores
vermelha para o boi Garantido e azul para o boi Caprichoso. O festival atrai pessoas da região
e turistas de diversos estados do Brasil. Neste ano, o festival comemorou a sua 50ª edição e
avaliamos ter sido importante o comparecimento da nossa equipe para essa cobertura especial
que traduz muito bem a riqueza e diversidade da cultura do estado do Amazonas e da região
Amazônica. Essa cobertura está de acordo com os princípios e diretrizes da Empresa, de
divulgar e valorizar a cultura regional.
Planejamento: Transmissão dos 3 dias do Festival durante o programa Eu de Cá, Você de Lá;
flashes na programação das emissoras durante os 3 dias de festa e durante a apuração dos
resultados, no dia 29/06; consolidação de matérias para os radiojornais e Radioagência
Nacional.

PATRICIA
1136/2015 BARROS
FONTOURA

Empregado

Relatório de viagem
Estive da quinta-feira dia 25/06 ao dia 30/06 em Parintins AM, para cobrir o 50° Festival
Foclórico de Parintins que aconteceu nos dia 26, 27 e 28 de junho.
Fiz a produção da cobertura do festival, incluindo fotos e vídeos para redes sociais e para o
portal. Também fiz a produção da apuração dos resultados no dia 29/06.
Quinta- feira 25-06
Chegada da equipe, reconhecimento do local e primeiras fotos para redes sociais dos
bastidores.
Sexta- feira 26/06
Primeiro dia de transmissão, vídeos e fotos para o portal e redes sociais. Flash na
programação.
Sábado 27/06
Segundo dia de transmissão. Vídeos e fotos para o portal e redes sociais. Flash na
programação.
Cobertura da 50ª edição do Festival Folclórico de Parintins - de 26 a 28 de junho. Apuração no
dia 29/06, no período da tarde.Na cidade Parintins-AM.
A festa folclórica dos bois-bumbás, além de ser uma das comemorações mais aguardadas da
região, é considerada uma das dez mais populares do Brasil e atrai aproximadamente 100 mil
pessoas. Ruas, bairros e prédios de Parintins adotam pinturas e decoração com as cores
vermelha para o boi Garantido e azul para o boi Caprichoso. O festival atrai pessoas da região
e turistas de diversos estados do Brasil. Neste ano, o festival comemora a sua 50ª edição e
avaliamos ser importante enviarmos nossa equipe para essa cobertura especial que traduz
muito bem a riqueza e diversidade da cultura do estado do Amazonas e da região Amazônica.
Essa cobertura está de acordo com os princípios e diretrizes da Empresa, de divulgar e
valorizar a cultura regional.
Planejamento: Transmissão dos 3 dias do Festival durante o programa Eu de Cá, Você de Lá;
flashes na programação das emissoras durante os 3 dias de festa e durante a apuração dos
resultados, no dia 29/06; consolidação de matérias para os radiojornais e Radioagência
Nacional.

LUCIANO
1137/2015 BARROSO DE
OLIVEIRA

Relatório da viagem:
Empregado
25/06/15
- Chegada a Parintins às 13h15 (hora local / -1h em relação a Brasília)
- Reunião com a equipe
- Busca de credencial
- Reconhecimento de área / verificação das condições de instalação
26/06/15
- Reunião em conferência telefônica com Brasília para definição de linha geral para transmissão
- Reunião com a equipe para transmissão do Festival
- Transmissão do Festival entre 21h e 01h30 (horário local)
27/06/15
- Conferência de estrutura para trabalho da equipe
- Reunião com a equipe para transmissão do Festival
- Transmissão do Festival entre 21h e 01h30 (horário local)
Viagem: ida Rio de Janeiro
Data: 09 de junho de 2015

1138/2015

FLÁVIO SILVA
GONÇALVES

Empregado

7h30 - Deslocamento para o Rio de Janeiro
10h às 13h - Chegada ao Palácio Capanema
Acompanhamento do Lançamento da Política Nacional das Artes (PNA) com a presença do
Ministro da Cultura Juca Ferreira e do Presidente da Funarte Francisco Bosco.
15h - Reunião na unidade da EBC com a equipe da Diretoria de Serviços lotada no Rio de
Janeiro - Adriana Brendler e Maria Lucia Abreu - com o objetivo de avaliar dinâmica de
produção e informar novas demandas da Diretoria.
17h - Chegada ao Circo Voador para acompanhar testes finais para a transmissão do show de
lançamento da Política Nacional das Artes.
20h - Interlocução com Ministro da Cultura Juca Ferreira, Secretário de Audiovisual Pola Ribeiro,
Secretário de Políticas Culturais Guilherme Varella, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura
Carlos Paiva e Presidente da Funarte Francisco Bosco e assessores. O objetivo do contato foi
definir em conjunto com o Ministério a parceria para a transmissão de outros eventos culturais
na TV NBR.
21h - Acompanhamento do trabalho realizado pela equipe nas entrevistas com autoridades do
Ministério e com o cantor Emicida.
21h30 - Acompanhamento do trabalho realizado pela equipe na transmissão do show de
lançamento da Política Nacional das Artes
0h - Término do trabalho.
Dia 10 de junho de 2015
7h - Deslocamento para o aeroporto Santos Dumont e retorno para Brasília

A empregada participou do evento "Seminário Regional Super Simples", com a presença do
Ministro Guilherme Afif Domingos, Ministro-Chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa
da Presidência da República, realizado no dia 9 de junho de 2015, no estado de Belém do
Pará.
Dia 8/6 - embarque às 14:08h - chegada às 17:22h

LUCIENE
1139/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

Dia 9/6 - O evento apresentou políticas inovadoras de desoneração tributária e
desburocratização na abertura e fechamento de empresas e no cumprimento das obrigações
acessórias, além do apoio ao aumento da competitividade do segmento.

-

O evento foi realizado a pedido da Comissão Especial que analisa o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 25/07, do Supersimples.
Dia 9/6 - retorno à Brasília em aeronave sob a responsabilidade da Presidência da República.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/06/2015

29/06/2015

DIJOR

15/06/2015

24/06/2015

15/06/2015

24/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/06/2015

2.206,84

442,50

190,00

2.839,34

DIJOR

05/06/2015

1.087,07

1.539,90

95,00

2.721,97

DIJOR

05/06/2015

1.087,07

1.539,90

95,00

2.721,97

- O viajante compôs equipe que realizou a cobertura da 50ª edição do Festival Folclórico de
Parintins, de 25 a 29/06/2015. A viagem transcorreu por um final de semana em função de
terem sido os dias em que foram realizados os eventos do festival.

MORILLO
1140/2015 CARVALHO DA
SILVA PERES

Empregado

Relatório de viagem
25/06/15 - Chegada a Parintins. Reunião com a equipe para definição das linhas gerais da
cobertura e distribuição dos documentos produzidos por mim: agenda de contatos/ guia de
sobrevivência/ subsídios para cobertura. Busca de credenciais de toda a equipe.
Reconhecimento de área / verificação das condições de instalação de nossa equipe.
26/06/15 - Reunião em conferência telefônica com Brasília para definição de linha geral para
transmissão. Montagem de estrutura para trabalho da equipe. Reuniões com assessores do
Garantido e do Caprichoso para prospecção de informações e materiais de subsídio. Reunião
com a equipe para transmissão do Festival. Supervisão da produção da transmissão.
Transmissão do Festival entre 21h e 01h30 (horário local).
27/06/15 - Conferência de estrutura para trabalho da equipe. Gravação de participação no
Natureza Viva. Reunião com a equipe para transmissão do Festival. Produção de vídeos para
cobertura crossmedia do Festival. Supervisão da produção da transmissão. Transmissão do
Festival entre 21h e 01h30 (horário local).
28/06/15 - Conferência de estrutura para trabalho da equipe. Reunião com a equipe para
transmissão do Festival. Produção de vídeos para cobertura crossmedia do Festival.
Supervisão da produção da transmissão. Transmissão do Festival entre 21h e 02h00 (horário
local).
29/06/15 - Retorno a Brasília (embarque às 14h05, horário local, chegada às 20h).

Caminhos da Reportagem realizou as gravações do programa "Colônia" a história do maior
hospital psiquiátrico do Brasil.
Relatório de viagem
1º DIA – 15/06/2015 (Segunda) – BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Deslocamento Brasília >> BH.
Tarde: Gravação no Lar Abrigado e entrevista psiquiatra Antõnio Soares Simone .
2º DIA – 16/06/2015 (Terça) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Hiram Firmino (segundo jornalista a entrar no Colônia, autor do livro
Nos porões da loucura, fruto da série de reportagens especiais sobre o hospital); entrevista
cineasta Helvécio Ratton (diretor do filme Em nome da razão).
Tarde: Entrevista psiquiatra Ronaldo Simões (primeiro médico a denunciar o Colônia).

MANUELA DE
1141/2015 OLIVEIRA
CASTRO

3º DIA – 17/06/2015 (quarta) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro.
Tarde: Entrevista Marta Soares – Forum Mineiro de Saúde Mental; personagem na Ong
Suricato.
Noite: Deslocamento de carro: BH >> Barbacena.
Empregado
4º DIA – 18/06/2015 (quinta) BARBACENA – MG
Manhã: Entrevista historiador Edson Brandão; gravação no Museu da Loucura.
Tarde: Imagens e entrevista personagem Nazaré trabalhando no supermercado); imagens e
entrevista personagem Rosalina (ex-paciente do Hospital Colônia); entrevista psicóloga Tânia
Cristina.
5º DIA – 19/06/2015 (sexta) – BARBACENA
Manhã: Entrevista cuidador Edir de Oliveira; entrevista técnica de referência Adriane Oliveira;
imagens e sobe som Lucimar Pereira mostrando pavilhões do CHPB; imagens pavilhão antigo
em ruínas; abertura e passagem de bloco (grades).
Tarde: Imagens exposição de painéis reportagens antigas sobre o Colônia; entrevista psiquiatra
Jairo Toledo (ex-diretor do Colônia); imagens e entrevista personagem Miguel na festa junina do
centro de convivência.
6º DIA – 20/06/2015 (sábado) – BARBACENA
Manhã: Imagens e passagem nos trilhos – local da antiga estação ferroviária; imagens e
passagem no Cemitério da Paz; imagens do centro do Barbacena, Igreja Nossa Senhora da
Piedade, praça, etc.
Tarde: Entrevista personagem João Bosco com sua mãe Geralda Siqueira; imagens da
Caminhos da Reportagem realizou as gravações do programa "Colônia" a história do maior
hospital psiquiátrico do Brasil.
Relatório de viagem
1º DIA – 15/06/2015 (Segunda) – BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Deslocamento Brasília >> BH.
Tarde: Gravação no Lar Abrigado e entrevista psiquiatra Antõnio Soares Simone .
2º DIA – 16/06/2015 (Terça) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Hiram Firmino (segundo jornalista a entrar no Colônia, autor do livro
Nos porões da loucura, fruto da série de reportagens especiais sobre o hospital); entrevista
cineasta Helvécio Ratton (diretor do filme Em nome da razão).
Tarde: Entrevista psiquiatra Ronaldo Simões (primeiro médico a denunciar o Colônia).

1142/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

3º DIA – 17/06/2015 (quarta) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro.
Tarde: Entrevista Marta Soares – Forum Mineiro de Saúde Mental; personagem na Ong
Suricato.
Noite: Deslocamento de carro: BH >> Barbacena.
Empregado
4º DIA – 18/06/2015 (quinta) BARBACENA – MG
Manhã: Entrevista historiador Edson Brandão; gravação no Museu da Loucura.
Tarde: Imagens e entrevista personagem Nazaré trabalhando no supermercado); imagens e
entrevista personagem Rosalina (ex-paciente do Hospital Colônia); entrevista psicóloga Tânia
Cristina.
5º DIA – 19/06/2015 (sexta) – BARBACENA
Manhã: Entrevista cuidador Edir de Oliveira; entrevista técnica de referência Adriane Oliveira;
imagens e sobe som Lucimar Pereira mostrando pavilhões do CHPB; imagens pavilhão antigo
em ruínas; abertura e passagem de bloco (grades).
Tarde: Imagens exposição de painéis reportagens antigas sobre o Colônia; entrevista psiquiatra
Jairo Toledo (ex-diretor do Colônia); imagens e entrevista personagem Miguel na festa junina do
centro de convivência.
6º DIA – 20/06/2015 (sábado) – BARBACENA
Manhã: Imagens e passagem nos trilhos – local da antiga estação ferroviária; imagens e
passagem no Cemitério da Paz; imagens do centro do Barbacena, Igreja Nossa Senhora da
Piedade, praça, etc.
Tarde: Entrevista personagem João Bosco com sua mãe Geralda Siqueira; imagens da
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/06/2015

24/06/2015

DIJOR

15/06/2015

24/06/2015

15/06/2015

18/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/06/2015

1.087,07

1.539,90

95,00

2.721,97

DIJOR

05/06/2015

1.087,07

1.539,90

95,00

2.721,97

DIPRE

08/06/2015

854,79

1.123,85

190,00

2.168,64

Caminhos da Reportagem realizou as gravações do programa "Colônia" a história do maior
hospital psiquiátrico do Brasil.
Relatório de viagem
1º DIA – 15/06/2015 (Segunda) – BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Deslocamento Brasília >> BH.
Tarde: Gravação no Lar Abrigado e entrevista psiquiatra Antõnio Soares Simone .
2º DIA – 16/06/2015 (Terça) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Hiram Firmino (segundo jornalista a entrar no Colônia, autor do livro
Nos porões da loucura, fruto da série de reportagens especiais sobre o hospital); entrevista
cineasta Helvécio Ratton (diretor do filme Em nome da razão).
Tarde: Entrevista psiquiatra Ronaldo Simões (primeiro médico a denunciar o Colônia).

SIGMAR
1143/2015 GONÇALVES DA
SILVA

3º DIA – 17/06/2015 (quarta) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro.
Tarde: Entrevista Marta Soares – Forum Mineiro de Saúde Mental; personagem na Ong
Suricato.
Noite: Deslocamento de carro: BH >> Barbacena.
Empregado
4º DIA – 18/06/2015 (quinta) BARBACENA – MG
Manhã: Entrevista historiador Edson Brandão; gravação no Museu da Loucura.
Tarde: Imagens e entrevista personagem Nazaré trabalhando no supermercado); imagens e
entrevista personagem Rosalina (ex-paciente do Hospital Colônia); entrevista psicóloga Tânia
Cristina.
5º DIA – 19/06/2015 (sexta) – BARBACENA
Manhã: Entrevista cuidador Edir de Oliveira; entrevista técnica de referência Adriane Oliveira;
imagens e sobe som Lucimar Pereira mostrando pavilhões do CHPB; imagens pavilhão antigo
em ruínas; abertura e passagem de bloco (grades).
Tarde: Imagens exposição de painéis reportagens antigas sobre o Colônia; entrevista psiquiatra
Jairo Toledo (ex-diretor do Colônia); imagens e entrevista personagem Miguel na festa junina do
centro de convivência.
6º DIA – 20/06/2015 (sábado) – BARBACENA
Manhã: Imagens e passagem nos trilhos – local da antiga estação ferroviária; imagens e
passagem no Cemitério da Paz; imagens do centro do Barbacena, Igreja Nossa Senhora da
Piedade, praça, etc.
Tarde: Entrevista personagem João Bosco com sua mãe Geralda Siqueira; imagens da
Caminhos da Reportagem realizou as gravações do programa "Colônia" a história do maior
hospital psiquiátrico do Brasil.
Relatório de viagem
1º DIA – 15/06/2015 (Segunda) – BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Deslocamento Brasília >> BH.
Tarde: Gravação no Lar Abrigado e entrevista psiquiatra Antõnio Soares Simone .
2º DIA – 16/06/2015 (Terça) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Hiram Firmino (segundo jornalista a entrar no Colônia, autor do livro
Nos porões da loucura, fruto da série de reportagens especiais sobre o hospital); entrevista
cineasta Helvécio Ratton (diretor do filme Em nome da razão).
Tarde: Entrevista psiquiatra Ronaldo Simões (primeiro médico a denunciar o Colônia).

DAILTON
1144/2015 EDUARDO DE
MATOS

3º DIA – 17/06/2015 (quarta) - BELO HORIZONTE (MG)
Manhã: Entrevista jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro.
Tarde: Entrevista Marta Soares – Forum Mineiro de Saúde Mental; personagem na Ong
Suricato.
Noite: Deslocamento de carro: BH >> Barbacena.
Empregado
4º DIA – 18/06/2015 (quinta) BARBACENA – MG
Manhã: Entrevista historiador Edson Brandão; gravação no Museu da Loucura.
Tarde: Imagens e entrevista personagem Nazaré trabalhando no supermercado); imagens e
entrevista personagem Rosalina (ex-paciente do Hospital Colônia); entrevista psicóloga Tânia
Cristina.
5º DIA – 19/06/2015 (sexta) – BARBACENA
Manhã: Entrevista cuidador Edir de Oliveira; entrevista técnica de referência Adriane Oliveira;
imagens e sobe som Lucimar Pereira mostrando pavilhões do CHPB; imagens pavilhão antigo
em ruínas; abertura e passagem de bloco (grades).
Tarde: Imagens exposição de painéis reportagens antigas sobre o Colônia; entrevista psiquiatra
Jairo Toledo (ex-diretor do Colônia); imagens e entrevista personagem Miguel na festa junina do
centro de convivência.
6º DIA – 20/06/2015 (sábado) – BARBACENA
Manhã: Imagens e passagem nos trilhos – local da antiga estação ferroviária; imagens e
passagem no Cemitério da Paz; imagens do centro do Barbacena, Igreja Nossa Senhora da
Piedade, praça, etc.
Tarde: Entrevista personagem João Bosco com sua mãe Geralda Siqueira; imagens da
Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1145/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/06/2015

19/06/2015

DIPRE

15/06/2015

19/06/2015

16/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/06/2015

1.340,07

802,75

190,00

2.332,82

DIPRE

08/06/2015

1.340,07

802,75

190,00

2.332,82

18/06/2015

DIPRE

08/06/2015

481,65

190,00

671,65

15/06/2015

18/06/2015

DIPRE

08/06/2015

2.311,25

1.423,45

190,00

3.924,70

16/06/2015

17/06/2015

DIPRE

08/06/2015

1.205,87

267,90

190,00

1.663,77

16/06/2015

17/06/2015

DIGER

08/06/2015

299,64

401,85

190,00

891,49

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.
18 e 19/06 - Representou o Conselho Curador no evento SPM.

1146/2015

MARIA DA PENHA
MAIA FERNANDES

Conselheiro

1147/2015

Maria Lucivânia
Fidelis Agostinho

Convidado

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Acompanhou a Conselheira Maria da Penha Maia Fernandes nas atividades do mês de junho.

Participou das seguintes atividades:
16/06 - Encontro de Pesquisadores da EBC,
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1148/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

-

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.
18/06/2015 - Representou o Conselho Curador na reunião semestral da Rede Nacional de
Comunicação Publica.

1149/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

1150/2015

Tiago Gautier
Ferreira Borges

Convidado

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Apresentou na 56º reunião do Conselho Curador os resultados da Pesquisa sobre
Monitoramento e Análise da Programação da TV Brasil, realizada pela UFRGS.

A convite do Diretor- Geral, Américo Martins, o Professor Laurindo Lalo Leal Filho participou da
56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador no dia 17 de junho, em Brasília.

1151/2015

LAURINDO LEAL
FILHO

Colaborador
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/06/2015

19/06/2015

DIJOR

08/06/2015

15/06/2015

17/06/2015

DIJOR

08/06/2015

15/06/2015

19/06/2015

DIJOR

08/06/2015

18/06/2015

19/06/2015

DIJOR

08/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.055,06

831,90

95,00

1.981,96

442,50

-

831,90

95,00

265,50

-

A equipe da TV Brasil produziu matéria especial sobre o projeto Cisternas que mudou a vida
das comunidades do semiárido do Nordeste.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia 15/06/2015 - segunda-feira
Manhã - viagem para Fortaleza, com espera na capital cearense pelo repórter cinematográfico
Jorge Brum;
Tarde/noite - Viagem de carro para Nova Russas (CE);
Dia 16/06/2015 - terça-feira
Manhã e tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem em comunidades rurais e na sede
do município de Nova Russas;
Dia 17/06/2015 - quarta-feira

PEDRO
1152/2015 HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA

Empregado

Manhã - Viagem para Crateús (CE);
Tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem na zona rural de Crateús. Captação de
imagens e sonoras na sede da instituição Cáritas de Crateús;
Noite - Viagem de carro para Mossoró (RN), com pernoite em Canindé (CE);
Dia 18/06/2015 - quinta-feira
Manhã - Continuação da viagem de Canindé (CE) para Mossoró (RN);
Tarde/noite - Captação de imagens e sonoras na Universidade Federal Rural do Semiárido, em
Mossoró. Captação de imagens e sonoras na comunidade de Jucuri, zona rual de Mossoró;
Dia 19/06/2015 - sexta-feira
Manhã - Viagem de carro de Mossoró para Fortaleza;
tarde/noite - Viagem aérea de Fortaleza para Brasília, com devolução de equipamentos na
sede da EBC.

Relatório de Viagem
Dia 15/06
- Chegada a Nova Russas de madrugada.

EDWIRGES
1153/2015 NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Dia 16/06
- Ida à Prefeitura para encontrar o pessoal da Cáritas.
- Ida à Escola Furtado Leite.
- Gravação de sonoras (Mirlania Magalhães, Iranir de Souza, Dina Raquel, Valdenia
Delmondes).
- Ida ao sitio da dona Marinete (gravação de sonora).
Empregado

-

442,50

Dia 17/06
- Saída de Nova Russas de manhã seguindo para Crateús.
- Ida à comunidade Águas Belas.
- Gravação de sonoras (Lidilene Evangelista, Leônidas Moreno, Ivonete Moreno, Edite Alves de
Azevedo, Luiz Gomes de Araújo.
- Parada na casa do agricultor José Almir na comunidade Conventos (gravação de sonora).
- Ida à Cáritas.
- Gravação de sonoras (Lucieldo Gonçalves, Adriano Leitão).
- Retorno a Fortaleza no fim da tarde.

A equipe da TV Brasil produziu matéria especial sobre o projeto Cisternas que mudou a vida
das comunidades do semiárido do Nordeste.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia 15/06/2015 - segunda-feira
Manhã - viagem para Fortaleza, com espera na capital cearense pelo repórter cinematográfico
Jorge Brum;
Tarde/noite - Viagem de carro para Nova Russas (CE);
Dia 16/06/2015 - terça-feira
Manhã e tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem em comunidades rurais e na sede
do município de Nova Russas;
Dia 17/06/2015 - quarta-feira

HUGO
1155/2015 GUILHERME
MONTENEGRO

Empregado

Manhã - Viagem para Crateús (CE);
Tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem na zona rural de Crateús. Captação de
imagens e sonoras na sede da instituição Cáritas de Crateús;
Noite - Viagem de carro para Mossoró (RN), com pernoite em Canindé (CE);

1.548,95

2.475,85

Dia 18/06/2015 - quinta-feira
Manhã - Continuação da viagem de Canindé (CE) para Mossoró (RN);
Tarde/noite - Captação de imagens e sonoras na Universidade Federal Rural do Semiárido, em
Mossoró. Captação de imagens e sonoras na comunidade de Jucuri, zona rual de Mossoró;
Dia 19/06/2015 - sexta-feira
Manhã - Viagem de carro de Mossoró para Fortaleza;
tarde/noite - Viagem aérea de Fortaleza para Brasília, com devolução de equipamentos na
sede da EBC.

Relatório de Viagem

EDWIRGES
1156/2015 NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Empregado

Dia 18/06
- Saída de Fortaleza pela manhã seguindo para Mossoró.
- Ida à Ufersa (gravação de sonora com o professor Joaquim Pinheiro).
- Ida à comunidade Jucuri.
- Gravação de sonoras (Antoneide Julião de Góis, Yure Paiva).

-

Dia 19
- Retorno a Fortaleza pela manhã.
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265,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/06/2015

01/07/2015

SECEX

29/06/2015

01/07/2015

24/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/06/2015

2.296,73

751,60

285,00

3.333,33

SECEX

08/06/2015

2.673,04

574,60

285,00

3.532,64

25/06/2015

DIPRO

09/06/2015

866,86

401,85

190,00

1.458,71

24/06/2015

25/06/2015

DIPRO

09/06/2015

866,86

401,85

190,00

1.458,71

17/06/2015

17/06/2015

DIPRE

09/06/2015

451,03

160,55

190,00

801,58

Acompanhar, Assessorar e Secretariar na Reunião Institucional com as autoridades de
Tabatinga/AM no dia 29 de junho de 2015 e na Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva DIREX, a ser realizada no dia 30 de junho de 2015 em Tabatinga/AM.
A necessidade de embarcar no dia 28/06 é essencial para a boa organização da reunião com a
preparação que antecede às Reuniões da Diretoria Executiva.
Considerando ainda que existe um único voo Manaus/Tabatinga no horário 17h30, o embarque
no dia 29 prejudicaria a organização das reuniões.
Agenda:
Dia 29/06 - Reunião Institucional com as autoridades de Tabatinga/AM.
Dia 30/06 - . A partir das 09h00, horário local, Reunião da Diretoria Executiva - DIREX e após o
almoço visita às instalações da EBC em Tabatinga. Logo após às visitas retorno
Tabatinga/Manaus.

1157/2015

ESMAILEINI DOS
SANTOS BORGES

Empregado

Dia 01/07 - Embarque Manaus/Brasília.

De acordo com a NORMA de Viagem - 201
5.7 Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,representando ou
acompanhando o Diretor
- Presidente, Diretor ou Secretário - Executivo, na qualidade de Assessor, fará jus à passagem
na mesma classe e
diária no mesmo valor atribuído à autoridade representada ou acompanhada.

A viagem foi realizada de acordo com o planejamento explicitado acima e comprovantes em
anexo.

A Secretária Executiva, Regina Silverio, participará das reuniões a serem realizadas em
Tabatinga, no dia 29/06 - Reunião Institucional e no dia 30/06 - Reunião Extraordinária da
Diretoria Executiva.
Agenda:
Dia 29/06 - Participar da Reunião Institucional da Diretoria Executiva com as autoridades de
Tabatinga/AM.

1158/2015

REGINA MARIA
SILVERIO

Empregado

Dia 30/06 - Reunião da Diretoria Executiva às 09h00. Após o almoço visita às instalações da
EBC em Tabatinga. Após as visitas embarque, Tabatinga/Manaus.
Dia 01/07 - Embarque Manaus/Brasília

Informo ainda que devido ao horário de chegada em Manaus, não há possibilidade de voos
Manaus/Brasília, sendo necessário o embarque apenas no dia dia 01/07.

A agenda foi realizada de acordo com o planejamento explicitado acima e comprovantes em
anexo.

CAROLINA
1159/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Empregado

A Colaboradora participaria da atividade “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo”,
que seria realizada nos dias 24 e 25 de junho/2015, em Brasília. O evento teria como objetivo
promover a integração e o aprendizado das chefias de gabinete e assessorias, que atuam em
parceria com a Secretaria Executiva, na elaboração e entrega das informações que subsidiam
as atividades de resultados e prestação de contas, dentre elas os relatórios gerenciais, as
agendas ordinárias e temáticas dos Colegiados e os relatórios aos órgãos de controle.
O evento começaria às 14h do dia 24/06 e terminaria às 18h, do dia 25/06.
Porém, a Secretaria Executiva remarcou a reunião para os dias: 15/07/2015 de 14h às 18h e
16/07/2015 de 08h às 12h e 14h às 18h.
Por essa razão a viagem não foi realizada, segue anexo GRU referente à diária.

1160/2015

JOAO RODRIGO
COSTA DE SOUZA

Empregado

O Colaborador participaria da atividade “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo”,
que seria realizada nos dias 24 e 25 de junho/2015, em Brasília. O evento teria como objetivo
promover a integração e o aprendizado das chefias de gabinete e assessorias, que atuam em
parceria com a Secretaria Executiva, na elaboração e entrega das informações que subsidiam
as atividades de resultados e prestação de contas, dentre elas os relatórios gerenciais, as
agendas ordinárias e temáticas dos Colegiados e os relatórios aos órgãos de controle.
O evento começaria dia 24/06, às 15h e terminaria dia 25/06, às 18h.
Porém, a Secretaria Executiva remarcou a reunião para os dias: 15/07/2015 de 14h às 18h e
16/07/2015 de 08h às 12h e 14h às 18h.
Por essa razão a viagem não foi realizada, segue anexo GRU referente a diária.

Participou da 56º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC, no dia 17/06/2015.

HELOISA MARIA
1161/2015 MAURGEL
STARLING

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/06/2015

18/06/2015

DIPRE

15/06/2015

20/06/2015

29/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/06/2015

1.421,47

401,85

190,00

2.013,32

DIJOR

09/06/2015

1.183,53

601,80

95,00

1.880,33

02/07/2015

DIGER

09/06/2015

2.147,02

828,10

285,00

3.260,12

16/06/2015

17/06/2015

DIJOR

09/06/2015

768,86

267,90

190,00

1.226,76

23/06/2015

24/06/2015

DIJOR

09/06/2015

621,55

267,90

190,00

1.079,45

11/06/2015

11/06/2015

DINES

09/06/2015

-

88,50

-

88,50

11/06/2015

11/06/2015

DINES

09/06/2015

-

88,50

-

88,50

O assessor da Diretoria da Presidência foi a Brasilia nos dias 16, 17 e 18 de junho e cumpriu as
agendas seguintes:

ORLANDO JOSÉ
1162/2015 FERREIRA
GUILHON

Empregado

Dias 16 e 17/junho
- Participou do I Encontro com os Pesquisadores da EBC;
- Participou da reunião preparatória do Conselho Curador da EBC, e da própria reunião regular
do Conselho Curador;
- Participou de audiências do FNDC no MinC, tratando de temas referentes à Comunicação
Pública.
Dia 18/junho
- Participou de reuniões de trabalho com equipes da SECEX e da GECOM;
- Participou do Comitê de Rede da RPN, e reunião com a Equipe das Rádios.
- Retornou ao Rio de Janeiro no final do dia.

1163/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem.
2) Entrevistou e fez captações para o programa Caminhos da Reportagem que aborda uma
parte da história da Segunda Guerra Mundial no Brasil, em que soldados dos Estados Unidos
estabeleceram uma base militar em Natal, em 1942. O programa vai contar essa história e
mostrar a influência cultural e social desse momento. A maior parte do programa Caminhos da
Reportagem (de 52 minutos) foi captada nesta viagem.
3) A equipe: Gustavo Minari (repórter, PJ- SP), Rodolpho Rodrigues (repórter cinematográfico EBC - RJ) e Caio Manlio Teixeira Araújo do Carmo(auxiliar - EBC - SP).
Relatório de viagem:
15/06 – Embarque e primeiro dia de gravação
O carro me buscou em casa às 04h00, peguei o equipamento separado pelo almoxarifado na
TV e embarquei às 06h50. Encontrei o Rodolfo, cinegrafista, na escala feita no Rio e chegamos
a Natal às 12h30. O Gustavo Minari, repórter, nos aguardava no saguão. Pegamos o carro da
Localiza, almoçamos e seguimos para a primeira marcação, às 15h00, na Rampa, onde
encontramos nosso entrevistado, o professor de história da UFRN, Luiz Eduardo Suassuna.
Gravamos com ele nas ruínas do casarão onde Vargas e Roosevelt se encontraram e fizemos
imagens do local utilizado como porta de entrada pelos americanos na segunda guerra. Às
18h30, chegamos no hotel.
16/06 – Fred Nicolau e Lenine Pinto
Buscamos o pesquisador Fred Nicolau na sua residência, às 10h00, e seguimos para uma
garagem de ônibus onde o dono da empresa mantém em seu escritório um acervo de objetos
e fotos da passagem dos americanos por Natal na segunda guerra. São uniformes, quepes,
capacetes, medalhas, revistas de época, álbuns fotográficos e, na parte exterior, a hélice de um
avião da marinha americana que caiu em 1943. Gravamos sonoras com o colecionador, que
falou sobre o acervo e explicou a origem de alguns objetos. Depois fomos para o cemitério do
Alecrim, onde foi enterrado o sargento Browning, o único dos 145 soldados americanos mortos
em Natal a não ter seu corpo repatriado. Fizemos imagens da lápide e ao pé dela gravamos
uma passagem e um trecho da sonora com Nicolau.
Após o almoço, seguimos para o Grande Hotel – o edifício em que se hospedaram os militares
americanos de alta patente. Caminhamos pelas ruas da região sob orientação do Nicolau, que
apontava os lugares freqüentados pelos americanos: o bar, o cabaré, o armazém. Nesta
mesma região, entramos em um casarão (hoje o local é um bar/restaurante) que pertenceu a
um conde italiano e cujo piso da sala fora decorado com a suástica nazista. Gravamos ali uma
passagem e demos continuidade a sonora com o Nicolau.
Às 16h00, fomos para a casa do Lenine Pinto. Gravamos com o historiador e fizemos takes de
fotos do sargento Browning e dos soldados em momentos de descontração, como nos bailes
de “For All”. Findada as marcações, deixamos o Nicolau na sua residência e retornamos para o
hotel, às 18h00.
17/06 – Povo-Fala, Parnamirim e Thomas Anderson
DIA 29/06/2015
- 09h20 - saída de Brasília/Manaus
- 16h05 - saída de Manaus/Tabatinga
-Participei de reunião de trabalho com entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a
violência contra a mulher, em memória da radialista Lana Micol, ex-Coordenadora da Rádio
Nacional do Alto Solimões.
Dia 30/06/2015
- 9h00 - Reunião da DIREX

EDUARDO DE
1164/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia 01/07/2015
- Pela manhã, e uma parte da tarde, acompanhei o funcionamento do sistema elétrico da Rádio
Nacional do Alto Solimões, após a troca de disjuntores, vez que haviam apresentado
aquecimento acima do normal, em função das recentes demandas na infraestrutura elétrica de
Tabatinga, gerada pelas obras que estão sendo efetuadas no TRE, que é vizinho à sede da
Rádio. Aproveitei para visitar fornecedores de serviços de manutenção e fornecimento de
geradores, visando a reativação desses equipamentos do prédio de transmissores de ondas
médias.
- 17h30 - Embarque para Manaus, chegando as 20h25.
Dia 02/07/15
15h37 - Embarque para Brasília, chegando as 19h33.

FLORESTAN
1165/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o ex govenador de São Paulo, Cláudio Lembo. Ele é advogado, professor
universitário e político brasileiro. Foi governador do estado de São Paulo entre 31 de março de
2006 e 1 de janeiro de 2007
A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa Espaço Público, de 16 de junho.
3) O viajante jornalista Florestan Fernandes Junior que retornou no dia seguinte em função do
horário de término do programa.
Relatório do viajante:
Viajei para Brasília no dia 16/06/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público. O
enrevistado foi o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Retornei à São Paulo no dia
17/06/15.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o cartunista e chargista brasileiro, Laerte Coutinho, considerado um dos artistas
mais importantes da área no país.
A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa Espaço Público, de 23 de junho.

FLORESTAN
1166/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

3) Viajante jornalista Florestan Fernandes Junior que retornou à São Paulo no dia seguinte em
função do horário de término do programa.
Relatório do viajante:
Estive por Brasília no dia 23/06/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público.O
entrevistado foi o cartunista e chargista brasileiro Laerte Coutinho. Retornei à São Paulo no dia
24.

Relatório da viagem a Anápolis, em 11.6.15

LUANA KAREN
1167/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

Às 7h45, saímos da redação da TV NBR, no carro da EBC, em direção a Anápolis.
Às 10h, chegamos a Anápolis e entramos em contato com o gerente-regional da Valec, Charles
Magno Nogueira Beniz.
Às 10h20, encontramos com o Sr. Charles Magno e partimos em direção à Ferrovia Norte-Sul.
Às 10h35, chegamos ao local. Gravei vídeo para a web e foram feitas imagens e passagem
para a TV NBR.
Às 11h50, fomos para outro ponto da Ferrovia, onde foram feitas mais imagens, gravei uma
segunda passagem e entrevistei o Sr. Charles.
Às 13h40, retornamos para Brasília.
Às 16h, chegamos à redação.

Relatório da viagem a Anápolis, em 11.6.15

1168/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

Às 7h45, saímos da redação da TV NBR, no carro da EBC, em direção a Anápolis.
Às 10h, chegamos a Anápolis e entramos em contato com o gerente-regional da Valec, Charles
Magno Nogueira Beniz.
Às 10h20, encontramos com o Sr. Charles Magno e partimos em direção à Ferrovia Norte-Sul.
Às 10h35, chegamos ao local. Gravei vídeo para a web e foram feitas imagens e passagem
para a TV NBR.
Às 11h50, fomos para outro ponto da Ferrovia, onde foram feitas mais imagens, gravei uma
segunda passagem e entrevistei o Sr. Charles.
Às 13h40, retornamos para Brasília.
Às 16h, chegamos à redação.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/06/2015

11/06/2015

DINES

09/06/2015

25/06/2015

30/06/2015

DIGER

09/06/2015

25/06/2015

30/06/2015

DIGER

17/06/2015

18/06/2015

DIPRE

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Relatório da viagem a Anápolis, em 11.6.15

CELSO HENRIQUE
1169/2015 SOARES
OLIVEIRA

Empregado

Às 7h45, saímos da redação da TV NBR, no carro da EBC, em direção a Anápolis.
Às 10h, chegamos a Anápolis e entramos em contato com o gerente-regional da Valec, Charles
Magno Nogueira Beniz.
Às 10h20, encontramos com o Sr. Charles Magno e partimos em direção à Ferrovia Norte-Sul.
Às 10h35, chegamos ao local. Gravei vídeo para a web e foram feitas imagens e passagem
para a TV NBR.
Às 11h50, fomos para outro ponto da Ferrovia, onde foram feitas mais imagens, gravei uma
segunda passagem e entrevistei o Sr. Charles.
Às 13h40, retornamos para Brasília.
Às 16h, chegamos à redação.

-

88,50

-

88,50

1.931,84

531,00

190,00

2.652,84

09/06/2015

1.964,84

531,00

190,00

2.685,84

09/06/2015

1.376,25

401,85

190,00

1.968,10

25-06-2015
Saida da EBC, às 04h45, embarque as 06h29,(houve nescessidade de pagar R$ 150,00 de
taxa de embarque, por excesso de bagagem dos equipamentos, chegada em Belo Horizonte
as 07h52, emarque as 08h50, chegada em Manaus as 11h30, embarque as 12h15, chegada
em Parintins as 13h15, chegamos na pousada
as 14h00. Fomos recebido pela Srª Rosario, dona da pensão. As 17h15, fomos ao
Bumbódromo receber as linhas telefônicas, fazer um reconhecimento do local, e buscar as
credenciais para acessar o evento.

JOSE AGEU
1170/2015 CANTILINO DA
SILVA

Empregado

Somente na chegada em Parintins foi repassado que não conseguiram credencial para o
técnico Jailson, as credenciais eram nominais e identificadas com foto, foi informado que havia
limite de 3 credenciais, para cada emissora, mas que haviam conseguido somente
mais 02 adicionais e que tentariam providenciar mais 01, esta informação foi passada somente
quando já estávamos em Parintins, um pouco antes de nos dirigirmos ao local do evento.
Chegando ao Bumbódromo verificamos que ja haviam sido instalados o ponto elétrico e as
duas linhas telefônicas verificamos que os mesmos estavam funcionando, foi providenciado 02
mesas e 02 cadeiras, (o
local do evento não era coberto, mesmo havendo possibilidade de chuva), fomos ao local onde
estavam distribuindo as credencias e fomos informados que um membro de nossa equipe já
havia recebido as credenciais (05 no total ) retornamos para a pousada.
26-06-2015
Como não havia credencial para o técnico Jailson, foi proposto a ele que se dirigisse ao evento
antes de começar a cobrança de credenciamento, período este que compreendia o horário
anterior as 18h00 e permanecesse no local até o término das apresentações, quando
a exigência da credencial para se retirar do evento também deixava de valer, ou quando fosse
necessário que o técnico pegasse emprestado a credencial de algum colega (mesmo estando
com nome e foto de outra
pessoa) para poder se acessar as outras áreas do evento. ( Para ter acesso aos banheiros e
locais de alimentação era necessário passar por um catraca que exigia apresentação da
credencial, gerando um transtorno para o técnico que estava sem a credencial, limitando seu
acesso a estas áreas durante o evento, pois como havia a exigência da credencial, quando
necessário era solicitada a credencial do colega de trabalho, para ter acesso a estas áreas,
correndo o risco de ser expulso do evento se fosse constatado o uso da credencial de outra
pessoa.
Chegamos no Bumbódromo as 17:00, montamos os equipamentos para transmissão do
evento, neste horário estava havendo passagem de som desta forma fizemos os primeiros
testes as 18h30, quando houve um pequeno intervalo. As 21h00 começou a transmissão, as
25-06-2015
Saida da EBC, às 04h45, embarque as 06h29,(houve nescessidade de pagar R$ 150,00 de
taxa de embarque, por excesso de bagagem dos equipamentos, chegada em Belo Horizonte
as 07h52, emarque as 08h50, chegada em Manaus as 11h30, embarque as 12h15, chegada
em Parintins as 13h15, chegamos na pousada
as 14h00. Fomos recebido pela Srª Rosario, dona da pensão. As 17h15, fomos ao
Bumbódromo receber as linhas telefônicas, fazer um reconhecimento do local, e buscar as
credenciais para acessar o evento.

1171/2015

JAILSON DA
SILVA BEZERRA

Empregado

Somente na chegada em Parintins foi repassado que não conseguiram credencial para mim, as
credenciais eram nominais e identificadas com foto, foi informado que havia limite de 3
credenciais, para cada emissora, mas que haviam conseguido somente mais 02 adicionais e
que tentariam providenciar mais 01, esta informação foi passada somente quando já
estávamos em Parintins, um pouco antes de nos dirigirmos ao local do evento.
Chegando ao Bumbódromo verificamos que ja haviam sido instalados o ponto elétrico e as
duas linhas telefônicas verificamos que os mesmos estavam funcionando, foi providenciado 02
mesas e 02 cadeiras, (o
local do evento não era coberto, mesmo havendo possibilidade de chuva), fomos ao local onde
estavam distribuindo as credencias e fomos informados que um membro de nossa equipe já
havia recebido as credenciais (05 no total ) retornamos para a pousada.
26-06-2015
Como não havia credencial para mim, foi proposto que eu me dirigisse ao evento antes de
começar a cobrança de credenciamento, período este que compreendia o horário anterior as
18h00 e permanecesse no local até o término das apresentações, quando
a exigência da credencial para se retirar do evento também deixava de valer, ou quando fosse
necessário que o técnico pegasse emprestado a credencial de algum colega (mesmo estando
com nome e foto de outra
pessoa) para poder se acessar as outras áreas do evento. ( Para ter acesso aos banheiros e
locais de alimentação era necessário passar por um catraca que exigia apresentação da
credencial, gerando um transtorno para o técnico que estava sem a credencial, limitando seu
acesso a estas áreas durante o evento, pois como havia a exigência da credencial, quando
necessário era solicitada a credencial do colega de trabalho, para ter acesso a estas áreas,
correndo o risco de ser expulso do evento se fosse constatado o uso da credencial de outra
pessoa.
Chegamos no Bumbódromo as 17:00, montamos os equipamentos para transmissão do
evento, neste horário estava havendo passagem de som desta forma fizemos os primeiros
testes as 18h30, quando houve um pequeno intervalo. As 21h00 começou a transmissão, as
Dia 17/6 participei de reuniões preparatórias para o evento do da 9° Encontro da RNCP/tv e de
despachos na PROJUR e na Assessoria da PRESI.

LUIS HENRIQUE
1172/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

Dia 17/06 Participei do Encontro da RNCP_TV.
Dia 18/6 - Participei do Encontro da RNCP Tv E também de reunião para elaboração de
mudança da norma de rede.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/06/2015

18/06/2015

DIPRE

11/06/2015

12/06/2015

18/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/06/2015

1.127,05

642,20

190,00

1.959,25

DICOP

10/06/2015

1.764,07

253,80

190,00

2.207,87

19/06/2015

DIGER

10/06/2015

1.139,06

481,65

190,00

1.810,71

17/06/2015

18/06/2015

DIGER

10/06/2015

1.409,37

481,65

190,00

2.081,02

11/06/2015

12/06/2015

DIPRO

10/06/2015

1.205,87

321,10

190,00

1.716,97

Participou das seguintes atividades:
16/06/2015 - Reunião preparatória para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
17/06/2015 - 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador.

1174/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

PAUTA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 17/06/2015 – 10h Brasília
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1 o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 56ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Curador atualizado e do calendário do 2º
semestre;
4. Apresentação da pesquisa sobre programas da TV Brasil – Termo de Cooperação UFRGS e
Ouvidoria
EBC;
SEGUNDA PARTE
5. Relatório da Ouvidoria;
6. Exposição sobre financiamento da comunicação pública (Direção da EBC);
7. Encaminhamento para o seminário sobre modelo institucional da EBC;
8. Informes Conselho Curador (Cobertura das decisões do Conselho pelo jornalismo; equidade
de gênero
no Espaço Público; Programa da Ouvidoria na TV Brasil);
Coffee break (20 min)
TERCEIRA PARTE –
9. Informes Direção EBC (atualização do PPA da EBC); 10. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil.
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016

Conforme solicitação do Diretor Asdrúbal Figueiró a empregada foi a São Paulo e
acompanhou as ações da EBC para a cobertura da " VIRADA CULTURAL" e cumpriu as
seguintes agendas:
Dia 11/junho
11:30h - Reunião com a equipe da TVBRASIL em São Paulo;
15:00h - Acompanhou a visita técnica ao Municipal;
18:00 h - Reunião com o Zé Mauro, curador da Virada Cultural.
Dia 12/junho
11:30h - Acompanhou a coletiva da Virada Cultural na sede da Prefeitura de São Paulo;

SAHADA
1176/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

15:00 às 18:00h - Reunião na EBC São Paulo, com as áreas técnicas da Virada e outras
providências.
No final do dia retornou ao Rio de Janeiro

1178/2015

JOICE AMARAL
PACHECO

Empregado

A Superintendente Regional Rio foi a Brasilia e participou do 9º Comitê de Rede realizado da
sede da EBC nos dias 18 e 19 de junho de 2015.
No final do dia 19/junho retornou ao Rio de Janeiro.
Ida à Brasília no dia 17 de junho de 2015, para participar de reuniões a serem agendadas, na
EBC/DF.
No dia 18 de junho, no período da manhã, participará de uma reunião no IBRAM (Instituto
Brasileiro de Museus), com a Dra. Eneida Braga (Chefe de Gabinete). No período da tarde,
participará da abertura do Comitê de Rede, que será realizado nos dias 18 e 19/06, na
EBC/DF.
Retornará à São Paulo no dia 18, após o término do evento.

MARCO ANTONIO
1179/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 17 de junho de 2015 , ida à Brasília, onde neste dia participou de reuniões na DIAFI,
para tratar de assuntos pertinentes à Superintendência Regional Sudeste II/Sul.
No dia 18 de Junho, às 10h00, partiicpou de uma reunião c/ a Sra. Eneida Braga (Chefe de
gabinete / IBRAM), onde tratou de assuntos relacionados ao programa
"Conhecendo Museus", no período da tarde, às 15h00, participou de uma reunião c/ o Sr. Caio
Julio Cesaro (Chefe de Gabinete - MinC/SAv) onde apresentou o
projeto CPLP, após a reunião participou do Comitê de Rede, na EBC/DF.Retornou à São Paulo
no final do dia
A viajante Myriam Porto, Diretora de Produção Artística, saiu do Rio de Janeiro dia 11 de junho
às 19:57 no vôo da TAM para participar no dia 12 de junho da reunião que tratou do
Mapeamento do Quadro de Pessoas. Essa reunião se realizou no Espaço Cultural da EBC em
Brasília, das 10:00 as 17:00.
Durante a reunião, foram debatidos assuntos relacionados à distribuição da força de trabalho e
a visão das regionais.
A viajante realizou o retorno no dia 12 de junho as 20h23 pela TAM.

MYRIAM FATIMA
1180/2015 PORTO
FLAKSMAN

Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento.
Empregado

[JUSTIFICATIVA DE ATRASO DA PCV]
A PCV segue com atraso pois, a Diretora Myriam Porto só pode enviar relatório de viagem na
data de hoje por conta de outras viagens de trabalho.

[JUSTIFICATIVA DE ATRASO NA SOLICITAÇÃO DA A.V.]
Inicialmente, a diretoria foi informada da possibilidade de participação da reunião por meio de
videoconferência. Porém, na presente data (10/06), a informação foi alterada e há a
necessidade de presença física para o encontro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/06/2015

01/07/2015

DIPRE

23/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/06/2015

3.115,02

931,34

95,00

4.141,36

DIJOR

11/06/2015

449,43

267,90

190,00

907,33

19/06/2015

DIGER

11/06/2015

983,96

401,85

190,00

1.575,81

28/06/2015

03/07/2015

DIJOR

11/06/2015

1.021,99

308,28

45,00

1.375,27

29/06/2015

01/07/2015

DICOP

11/06/2015

2.184,42

574,60

285,00

3.044,02

18/06/2015

22/06/2015

DICOP

11/06/2015

1.771,27

-

190,00

1.961,27

29/06/2015:
9h56 – Saída de Brasília (Gol G3 1654)
12h - Desembarque em Manaus
16h05 – Saída de Manaus (Azul AD 2800)
17h - Desembarque em Tabatinga

1182/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

19h - Reunião de trabalho com entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a violência
contra a mulher, em memória da radialista Lana Micol, ex-coordenadora da Rádio Nacional do
Alto Solimões da EBC, na Universidade Estadual do Amazonas. Participaram do encontro, o
vice-prefeito, Carlos Donizette Gomes, o presidente da Câmara Municipal, Messias Figueiredo,
os secretários municipais de Ação Social, Alcélio Castelo Branco, e Comunicação Francisco
Chagas Moreira, o comandante do Comando de Fronteira Solimões do Exército/8º BIS
Batalhão de Infantaria e Selva, tenente-coronel Marcos Santana, representantes do Poder
Judiciário local, de entidades religiosas, de movimentos sociais, da Secretaria de Política para
as Mulheres da Presidência da República, Fernanda Papa, da Secretaria de Direitos Humanos
e Políticas para Mulheres do Estado do Amazonas, Keity Fabíola, da Diretoria Executiva e do
Comitê de Equidade de Raça e Gênero da EBC, da Rádio Nacional do Alto Solimões e do
senhor Moisés Micol, pai de Lana. A representante da SPM apresentou o projeto de construção
do Centro de Referência da Mulher e todos os presentes se comprometeram a unir os esforços
para que a iniciativa seja bem sucedida como forma de homenagear Lana, que foi uma vítima
da violência contra a mulher.
30/06/2015:
9h - Reunião da Diretoria Executiva da EBC, na sede da Rádio.
12h - Visita as instalações da EBC – Rádio Nacional do Alto Solimões
13h – Almoço
14h30 – Visita as instalações do transmissor de ondas médias da emissora.
17h30 – Saída de Tabatinga (AZUL 2801)
20h25 - Desembarque em Manaus
1º/07/20
154h54 – Saída de Manaus (GOL 1362)
8:44h - Desembarque em Brasília

1 - O cartunista e chargista, Laerte Coutinho foi o convidado do programa Espaço Público do
dia 23/06.

1184/2015 Laerte Coutinho

1185/2015 GIOVANA TIZIANI

Colaborador

Empregado

O convidado compareceu ao programa e traçou um panorama sobre a sua vida e obra com os
apresentadores ao vivo no dia 23/06/2015. Retornou a São Paulo no dia 24/06/2015.

Irá participar do 9º COMITÊ DE REDE no dia 18/06, a partir de 9h30 às 18h30 e dia 19/06, de
9h30 às 16h00.
Nos dias 18 e 19 de junho acontece, em Brasília, o 9º encontro do Comitê de Rede, que reúne
representantes de todas as emissoras da Rede Pública de Televisão (RPTV).
Este fórum permite que todos da RPTV tomem conhecimento de grandes temas e projetos da
EBC/TV Brasil que devem orientar o trabalho das emissoras parceiras, desde estratégias de
grade, atualizações sobre atos normativos, questões operacionais e de definição de conteúdos.
O Comitê, embora seja um evento organizado pela Gerência Executiva de Rede, constitui
ambiente propício para que a Gerência Executiva de Comunicação e Marketing dê andamento
ao projeto de aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento com as emissoras da Rede,
integrante de seu Plano de Trabalho 2015. Além disso, há interesse da Superintendência
Regional de São Paulo de aproveitar este encontro para iniciar os trabalhos referentes ao
programa CPLP Audiovisual (CPLP, SAV e EBC), que está sendo coordenado pela unidade
onde ficará localizado o grupo de trabalho da EBC responsável pelo programa no Brasil,
atividade designada pelo Diretor Geral ao Superintendente.
Como é atribuição da Coordenação de Comunicação da Regional São Paulo, o relacionamento
com as emissoras parceiras e a disseminação de informações entre os membros da Rede, o
Superintendente designou a funcionária Giovana Tiziani a participar do encontro com o objetivo
de:
- acompanhar as apresentações do Comitê;
- fazer relacionamento com as emissoras parceiras;
- disseminar as informações de interesse internamente e entre as diversas emissoras;
- dar andamento ao plano de trabalho do programa CPLP Audiovisual que inclui articulação com
as TVs públicas.
Retornará à São Paulo, no final do dia 19/06.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Participou do 9º COMITÊ DE REDE realizado nos dias 18 e 19/06/2015, em Brasília.
Como é atribuição da Coordenação de Comunicação da Regional São Paulo, o relacionamento
com as emissoras parceiras e a disseminação de informações entre
os membros da Rede, o Superintendente designou a funcionária Giovana Tiziani, que participou
do encontro com o objetivo de acompanhar as apresentações do
Comitê; fazer relacionamento com as emissoras parceiras; disseminar as informações de
interesse internamente e entre as diversas emissoras;dar andamento ao plano de trabalho do
programa CPLP Audiovisual que inclui articulação com as TVs públicas.
Retornou á São Paulo, no final do dia 19/06.

A repórter Ana Graziela Aguiar de Oliveira foi a convite do Centro de Comunicação Social do
Exército participar do Estágio de Jornalista em Área de Conflito. O estágio teve a finalidade de
transmitir conhecimentos específicos das operações de paz em ambiente de conflito, sob a
égide das Nações Unidas e teve a duração de uma semana.
A repórter viajou no domingo, dia 28/06, em função do estágio que iniciou no período da manhã
da segunda-feira.
A repórter solicitou a sua chefia imediata que o voo de volta, que partiria do Rio de Janeiro para
Brasília no dia 03/07/15, possa ser alterado para o destino final São Paulo por motivos
pessoais, mudança que ela faria por conta própria, sem nenhum trabalho ou ônus a mais para a
EBC.

ANA GRAZIELA
1186/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

1187/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
De 29 de junho a 3 de julho (segunda à sexta-feira), estive no Rio de Janeiro, no Centro
Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), a convite do Centro de Comunicação
Social do Exército, para realizar o Estágio de Jornalistas em área de Conflito.
Apenas 35 jornalistas de todo o país foram convidados.
Foram tratados durante o estágio assuntos ligados às características, particularidades e
aspectos de segurança para preparar profissionais de imprensa quanto aos cuidados
necessários à realização de reportagens com segurança, em ambientes de conflito das
Operações de Paz das Nações Unidas.
Todos os dias da referida semana tivemos uma série de aulas, que incluíram, dentre outros
temas, a utilização de equipamentos de segurança, o acompanhamento de patrulhas militares
em área de conflito (simulação), primeiros socorros, apresentações sobre Direito Internacional
em Conflitos Armados (DICA) e Direito Humanitário Internacional.

O Diretor de Conteúdo e Programação da EBC participou da 11ª Reunião Extraordinária Diretoria Executiva da EBC – DIREX, que foi realizada em Tabatinga - Manaus.
O Diretor de Conteúdo e Programação esteve em São Paulo participando da cobertura da 10ª
edição da Virada Cultural da cidade. A EBC fez fará a transmissão do evento para a TV Brasil e
para as rádios.

1188/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

O diretor foi na quinta a noite para acompanhar a execução do que foi planejado, conhecer a
equipe, equipamentos e supervisionar a pauta e produção.
Empregado
A Virada Cultural é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo e aconteceu nos dias 20
e 21 de junho (sábado e domingo). Foram 24 horas de atrações culturais para diferentes faixas
etárias em pontos diferentes da cidade.
O diretor não recebeu diárias em São Paulo e necessitou somente da passagem.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/06/2015

19/06/2015

DIAFI

15/06/2015

18/06/2015

17/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/06/2015

1.428,07

224,20

190,00

1.842,27

DIPRE

11/06/2015

1.069,05

888,30

190,00

2.147,35

19/06/2015

DIGEL

11/06/2015

669,75

190,00

859,75

15/06/2015

16/06/2015

DINES

11/06/2015

1.220,74

401,85

190,00

1.812,59

15/06/2015

16/06/2015

DINES

11/06/2015

1.275,74

267,90

190,00

1.733,64

22/06/2015

24/06/2015

DIGER

11/06/2015

-

528,75

-

528,75

30/06/2015

02/07/2015

DIGER

11/06/2015

-

528,75

-

528,75

28/06/2015

05/07/2015

DIPRE

11/06/2015

6.034,83

6.682,50

95,00

12.812,33

17/06/2015

19/06/2015

DIPRE

11/06/2015

1.234,44

401,85

190,00

1.826,29

A viagem do engenheiro atendeu a solicitação emergencial da Superintendência Regional
Sudeste I/Rio de Janeiro, no apoio e supervisão às demandas apresentadas por aquela
Regional , principalmente no que se refere a Segurança do Trabalho, atualização de PPRA,
Laudo Ergonômico e também tratativas sobre a resposta ao Termo de Notificação nº 313203
do Ministério Público do Trabalho e Emprego.

1189/2015

NILTON GOULART
DE SOUSA

Empregado

O empregado, ACP/advocacia, Renato Osório Coimbra Júnior, matrícula 14153, lotado nesta
PROJU, participou do Curso de Planejamento e Gestão Estratégica no Departamento Jurídico
Moderno, promovido pela Escola da AGU no Estado de Minas Gerais entre os dias 16 a 18 de
junho de 2015.

1190/2015

RENATO OSORIO
COIMBRA JUNIOR

Wania Tereza de
1191/2015
Assis Lopes

Empregado

Colaborador

A agenda na Escola da AGU, em Belo Horizonte, teve início no dia 16/6 às 08h e encerramento
às 12h30 do dia 18/6, tendo o viajante ido para Belo Horizonte no voo 1091 da empresa GOL, e
retornado para Brasília no voo 1165 também da GOL, com saída de Belo Horizonte às 15h47 e
chegada ao aeroporto de Brasília às 17h11, conforme cartões de embarque em anexos.

18 e 19 de junho - Participou do 9º Comitê de Rede da Rede Nacional de Comunicação Pública
TV. A linha de discussão desse evento foi : os modelos de produção, a permanente
preocupação com a melhoria das grades de programação, a melhor forma de operação
conjunta da nossa rede e o grande desafio da digitalização das transmissões, um processo que
exige soluções técnicas mas também uma mobilização política para a defesa dos interesses e
necessidades, inclusive financeiras, da comunicação pública.

-

Viajei no dia 15/06/15 a noite para poder realizar no dia seguinte pela manhã uma reunião com
a equipe da TV NBR e Voz do Brasil que trabalho no Rio de Janeiro. Nesta reunião tratamos
dos temas que seriam tratados a tarde em uma reunião com assessores da Petrobras. E
também encaminhou e recebeu feedbacks da equipe do Rio de Janeiro.
No dia 16/06/15, às 14h30, foi realizada reunião com a equipe de assessoria de imprensa da
Petrobras. Nessa reunião foram acertadas uma aproximação dos jornalista da Petrobras com
os jornalistas da TV NBR e Voz do Brasil que trabalham no Rio de Janeiro. A partir dessa
reunião ficaram acertadas algumas parceiras com a empresa.

DANIEL
1192/2015 HENRIQUE
COSTA E COSTA

Empregado

A tarde visitei os prédios da EBC no Rio de Janeiro. Fizemos reunião com equipe operacional
do Rio de Janeiro para acertar alguns entraves no fluxo de trabalho da equipe da NBR e Voz do
Brasil no Rio de Janeiro.
A noite fiz reunião com a equipe de reportagem da a NBR e Voz do Brasil no Rio de Janeiro. A
reunião foi feita a noite porque a equipe estava em viagem a trabalho e se retornaram ao Rio de
Janeiro às 21h do 16-16-15. A reunião tinha o objetivo de encaminhar e receber feedbacks
dessa equipe.

1194/2015

1195/2015

JOÃO LUIZ
MENDES

JOSE CARLOS
OLIVATO JUNIOR

Empregado

Empregado

"Fui para o Rio de Janeiro no dia 15 junho à noite e voltei no dia 16 à noite, conforme bilhetes
anexos. Pela manhã, fiz reunião com equipe de pauta/produção da TV NBR/Voz do Brasil Rio
de Janeiro para traçarmos estratégias de elaboração de matérias com órgãos federais
sediados na capital fluminense. À tarde fiz reunião com equipe da assessoria de imprensa da
Petrobrás para explicar a linha editorial dos produtos jornalísticos e definir potenciais pautas
para desenvolver em parceria. No final da tarde, acompanhei reunião sobre a geração do
material produzido no Rio de Janeiro para a sede em Brasília. "

Em razão da mudança nos parâmetros de transmissão de nosso sinal da Rede Digital (Sat C2),
já agendada para 01/07/2015, onde migraremos de 3656 MHz para 3657 MHz, há necessidade
do Coordenador de Engenharia SP, instalar e testar previamente, os novos equipamentos
receptores.
O trabalho será iniciado dia 23/06 às 8:00, sem previsão de término, pois dependerá da
evolução dos testes no decorrer do dia.
O município de Marília está aproximadamente 480 km de São Paulo, o que faz a viagem ter
duração aproximada de 06:00. Por esse motivo, a ida está marcada para o dia 22/06 e o
retorno está previsto para 24/06.
Realizar e acompanhar a mudança nos parâmetros de transmissão de nosso sinal da Rede
Digital (Sat C2), na retransmissora de Marília SP, que ocorrerá 01/07/2015.

JOSE CARLOS
1196/2015
OLIVATO JUNIOR

O município de Marília está aproximadamente 480 km de São Paulo, o que faz a viagem ter
duração aproximada de 6h00. Por esse motivo, a ida está marcada para o dia 30/06 e o
retorno está previsto para 02/07.
Empregado
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida à Marília no dia 30/06/15 onde acompanhou a mudança nos parâmetros de transmissão de
nosso sinal da Rede Digital (Sat C2), na retransmissora de Marília SP, que ocorreu no dia
01/07.
Retornou à São Paulo, no dia 02/07.

1197/2015

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Empregado

1198/2015

CID FURTADO
FILHO

Colaborador

Participar de reuniões e fazer visita técnica a Escuela Internacional de Cine y TV - EICTV , e
ainda, visita oficial à Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, nas Cidades de Havana e San Antonio de Los Baños, em Cuba, de 29 de junho a 3 de
julho de 2015..
Relatorio:
A viagem referiu-se à realização de atividade prevista no Projeto de Cooperação entre a EBC e
a Unesco para a formação do Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação em
Comunicação Pública da EBC. Foram dias com várias atividades:
Recepção e reunião com diretores e coordenadores da Escuela Internacional de Cine e TV de
San Antonio de los Baños, Cuba.
Palestra e entrevistas com participantes brasileiros de cursos de documentaristas, roteiristas e
outras habilitações.
Reuniões individuais para discussão de programas de cursos com coordenadores de cada
área de formação pretendida para Projeto EBC-Unesco. Reunião com coordenadora de
Comunicação e Informação da Unesco, em Havana.
Participei do 9º Comitê de Rede da Rede Nacional de Comunicação Pública - RNCP/TV que foi
realizado em Brasília nos dias 18 e 19 de junho, a convite da EBC, representando a Fundação
Piratini/TVE, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.O evento foi realizado no Centro
Cultural da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/06/2015

28/06/2015

DIJOR

17/06/2015

19/06/2015

29/06/2015

28/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/06/2015

1.427,96

1.121,00

190,00

2.738,96

DIPRE

11/06/2015

1.753,55

401,85

190,00

2.345,40

01/07/2015

DIGER

11/06/2015

1.129,96

574,60

380,00

2.084,56

01/07/2015

DIGER

11/06/2015

2.203,11

786,10

285,00

3.274,21

O auxiliar cinematográfico de Brasília foi compor a equipe de Caminhos de Reportagem, no Rio
de Janeiro.
Relatório de viagem
19/06 – sexta-feira
Tarde
- Reunião de pauta na EBC;
Noite
- Saída para gravação de Imagens e sobesom de apoio no Museu Luiz Gonzaga (Centro de
Tradições Nordestinas Feira de São Cristóvão);
- Retorno para devolução de equipamentos na EBC.
20/06 – sábado
Manhã
Gravação de imagens de apoio na Feira de São Cristóvão.
Noite
- Retorno para a EBC.

EDIVAN DO
1201/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

21/06 – Domingo
Manhã
- Gravação de imagens de apoio na Feira de São Cristóvão.
Tarde
Retorno para a EBC/RIO devolução de equipamentos.
22/06 – Segunda-feira
Caiu a pauta
23/06 – Terça-feira
Manhã
Sonora com Erivaldo (xilógrafo).
Tarde
Sonora com Francinete ( Sobrinha de João Lourenço, conhecido como "macaco").
Noite
Retorno para a EBC/RIO.

1203/2015

INDIRA PEREIRA
AMARAL

Colaborador

24/06 – Quarta-feira
Manhã
- Sonora de apoio para São Paulo com José Carlos Levinho ( Diretor do Museu do índio).
Participei do 9�� Comit�� de Rede da Rede Nacional de Comunica����o P��blica RNCP/TV que foi realizado em Bras��lia, nos dias 18 e 19 de junho, a convite da EBC,
representando a Empresa Pernambuco de Comunica����o -TVPE.
O evento foi realizado no Centro Cultural da EBC, em Bras��lia.

Participou da 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DIRETORIA EXECUTIVA – DIREX que foi
realizada dia 30 de junho em Tabatinga.
AGENDA DO DIRETOR

AMÉRICO
1204/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

DIA 29/06/2015
- saída de São Paulo/Manaus– período da manhã
- saída de Manaus para Tabatinga – embarque previsto para às 16h05
- chegada em Tabatinga
- reunião de trabalho com entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a violência contra a
mulher, em memória a radialista Lana Micol, ex-coordenadora da Rádio Nacional do Alto
Solimões.
dia 30/06/2015
- reunião da DIREX às 9h
- Embarque para Manaus
dia 01/07/2015
- reunião na FUNTEC
Embarque para Brasília

O empregado assessorou o Diretor-Geral durante agendas em Tabatinga e Manaus.
Relatório do Viajante:
Dia 28/06/15
O empregado chegou um dia antes dos diretores para checar a estrutura necessária para
realização dos eventos.
DIA 29/06/2015
19hs - Reunião de trabalho com entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a violência
contra a mulher, em memória a radialista Lana Micol, ex-coordenadora da Rádio Nacional do
Alto Solimões. A reunião será realizada no campus da Universidade do Estado do Amazonas –
UEA.

1205/2015

WELTON
LINHARES LIMA

Empregado

dia 30/06/2015
9hs - Reunião da DIREX.
13hs - Visita às instalações da EBC
17hs - Viagem para Manaus.
dia 01/07/2015
10hs - Reunião com a Presidente da Funtec, Wania Lopes
- Retorno para Brasília às 15h30.
O empregado recebeu diárias classe II, conforme o item:
5.7 Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,representando ou
companhando o Diretor-Presidente, Diretor ou Secretário - Executivo, a qualidade de Assessor,
fará jus à passagem na mesma classe e diária no mesmo valor atribuído à autoridade
representada ou acompanhada.
A agenda prevista para o dia 02/07/2015 foi antecipada para o dia 01/07/2015. Essa alteração
gerou o saldo a devolver.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/06/2015

08/07/2015

DIJOR

28/06/2015

08/07/2015

26/06/2015

08/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/06/2015

11.943,72

6.847,50

95,00

18.886,22

DIJOR

11/06/2015

11.943,72

6.847,50

95,00

18.886,22

DIJOR

11/06/2015

3.670,20

5.676,00

-

9.346,20

A viagem se iniciou em 28/06 e, em função disto, o empregado devolveu uma meia diária.
O deslocamento Washington/Nova York foi realizado por via ferroviária e teve o pagamento
feito com o suprimento de fundos da repórter, Gislene Nogueira.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia 29/06
Tarde
Evento Presidenta Dilma - chegada a Blair House (casa de hóspede oficial dos EUA, localizada
ao lado da Casa Branca)
Noite
Geração para o Repórter Brasil Noite do material feito da Presidenta

1206/2015

ROBSON
JOAQUIM MOURA

Empregado

Dia 30/06
Manhã/Tarde
Visita da Presidenta a Casa Branca
Discurso Obama/Dilma
Visita a Câmara de Comércio (casa de negócios oficial do governo americano em Washington)
Noite
Geração do material para o Repórter Brasil Noite
Dia 01/07
Manhã
Passagem e geração para o Repórter Brasil Tarde
Captação de imagens gerais da cidade.
Tarde
Matéria sobre o NEWSEUM (''Museu das Notícias'' - museu que retrata as grandes matérias
feitas durante a história, tanto nos EUA quanto no Mundo).
Dia 02/07
Manhã/Tarde
Sonora sobre Federal Communications Commission-FCC (Órgão regulador da mídia nos EUA)
Passagens e imagens gerais para a matéria
A viagem se iniciou em 28/06 e, em função disto, o empregado devolveu uma meia diária.
O deslocamento Washington/Nova York foi realizado por via ferroviária e teve o pagamento
feito com o suprimento de fundos da repórter, Gislene Nogueira.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia 29/06
Tarde
Evento Presidenta Dilma - chegada a Blair House (casa de hóspede oficial dos EUA, localizada
ao lado da Casa Branca)
Noite
Geração para o Repórter Brasil Noite do material feito da Presidenta

1207/2015

LUCAS RIBEIRO
GOMES

Empregado

Dia 30/06
Manhã/Tarde
Visita da Presidenta a Casa Branca
Discurso Obama/Dilma
Visita a Câmara de Comércio (casa de negócios oficial do governo americano em Washington)
Noite
Geração do material para o Repórter Brasil Noite
Dia 01/07
Manhã
Passagem e geração para o Repórter Brasil Tarde
Captação de imagens gerais da cidade.
Tarde
Matéria sobre o NEWSEUM (''Museu das Notícias'' - museu que retrata as grandes matérias
feitas durante a história, tanto nos EUA quanto no Mundo).
Dia 02/07
Manhã/Tarde
Sonora sobre Federal Communications Commission-FCC (Órgão regulador da mídia nos EUA)
Passagens e imagens gerais para a matéria
Com autorização e conhecimento da Gerente Executiva de Jornalismo, Flávia Mello, a repórter
antecipou a ida para Washington por motivo particular, sem custo adicional para a EBC. A
repórter voltou um dia depois da data prevista, em 08/07, em função de uma tempestade de
raios que impossibilitou o voo de retorno marcado para o dia 07/07.
Relatório de viagem
Domingo - 28/06
Cobertura Dilma.
Textos para o RBT, gravação para a rádio e texto para a Agência Brasil. Gravação de
passagem com meu equipamento para o RBT manhã. Deslocamento para a Casa Branca.
Segunda - 29/06
Cobertura Dilma.
Ida e volta do aeroporto para buscar a equipe que veio do Brasil. Ida ao comitê de imprensa
montado pela Embaixada Brasileira no hotel Hyatt. Ida à Casa Branca. Ida ao comitê de
imprensa da Embaixada Brasileira. Ida à Blair House, onde Dilma ficou hospedada.

1208/2015

GISLENE
NOGUEIRA LIMA

Empregado

Terça - 30/06
Cobertura Dilma.
Ida ao comitê de imprensa da Embaixada. Ida à Casa Branca. Volta ao comitê da Embaixada.
Ida para gravar passagem VT do RBT. Gravação de passagem na Casa Branca. Fechamento
de material para a Agência Brasil, Rádio Nacional e RBN.
Quarta - 01/07
Cobertura Dilma.
VT para o RBT sobre o dia anterior. Acompanhamos Dilma pela internet e telefone para fechar
material para o RBN. Ela foi para a Califórnia. Gravar passagem. Acompanhamos Dilma pela
internet e telefone para fechar material para o RBN. Ela foi para a Califórnia. Passagem no
Obelisco.
Quinta - 02/07
Cobertura Dilma.
Fechamento de VT para o RBT. Deslocamento para gravar imagens da Federal
Communication Commission. Caminhos Regulamentação Mídia. 14h – Newseum, entrevista e
imagens dos 7 andares. Ida à estação de trem para comprar passagens para NY.
Sexta - 03/07
Caminhos Regulamentação Mídia.
9h – Sonora com Rosemary C. Harold. Passagem no Capitólio. Ida à Casa Branca.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

WENDER
1210/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/06/2015

19/06/2015

DIGER

18/06/2015

22/06/2015

29/06/2015

21/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/06/2015

1.139,80

380,70

95,00

1.615,50

DICOP

12/06/2015

973,46

1.142,10

190,00

2.305,56

30/06/2015

DIGEL

12/06/2015

1.001,06

336,30

190,00

1.527,36

27/06/2015

DIPRO

12/06/2015

3.696,00

95,00

3.791,00

Dia 18/06 – Saída de Brasília/DF às 9hs. Chegada em Belo Horizonte às 10h15 e na estação
da EBC às 11h10. Foi realizada a verificação completa do funcionamento do estabilizador de
tensão instalado na estação, forma medidas as tensões de entrada e saída, e as correntes em
cada uma das fases, constatou-se que o equipamento estava com funcionamento normal. A
recepção de satélite também normal e o sistema de transmissão com funcionamento a plena
potencia. Às 14h o técnico da Screen Service chegou a estação e iniciou a vistoria e testes
visando detectar os problemas e defeitos no sistema de transmissão, desde os encoders até a
linha de transmissão. Ao final do trabalho, foi apresentado um relatório onde anotou-se os
defeitos encontrados no sistema e sua indicação de recuperação. O trabalho na estação foi
encerrado por volta das 20h.
Empregado

Dia 19/06 – Chegada na estação da EBC às 8h30. Como os ventiladores para refrigeração do
transmissor estão ligado diretos, foi realizada a comutação do conjunto 01 para o 02, assim até
a próxima visita o conjunto 02 de ventiladores permanecerá ligado direto. Foi realizada a
manutenção nos equipamentos, limpeza, verificação e energia, complementada a água do
transmissor, dentre outros procedimentos. O trabalho na estação foi encerrado às 11h. O voo
de retorno para Brasília foi antecipado e assim cheguei em Brasília às 14h30.

A assessora da DICOP integrou a equipe que estava coordenando a cobertura da Virada
Cultural em São Paulo. Ela representou a Diretoria de Conteúdo e Programação no tocante ao
planejamento com as áreas de conteúdo e engenharia, além de atuar como ProdutoraExecutiva na transmissão do evento, que foi coordenado em parceria com a Superintendência
Sudeste.

ROSANA DOS
1211/2015 SANTOS
FERREIRA

Empregado

A Virada aconteceu nos dias 20 e 21 de junho (sábado e domingo). Foram 24 horas de
atrações culturais para diferentes faixas etárias em pontos diferentes da cidade de São Paulo.
A TV Brasil e integração com rádio e web entraram com flashes com entrevistas e shows.
Tratou-se de uma ação transmídia encabeçada pela DICOP e Superintendência Sudeste II,
com a participação da DIJOR e DIPRO-SP.
No período que antecedeu o evento ela acompanhou a execução do que foi planejado,
conheceu a equipe, equipamentos, elaborou espelhos, checou locais para up-link , integrou a
equipe à pauta e produção.

A empregada participou do V Fórum Internacional ABA de Pesquisa e Inteligência Competitiva,
que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, das 8h30 às 18h do dia 30/06/15.
A participação da empregada no fórum teve a finalidade principal de atender à demanda da
EBC com capacitação e treinamento de pessoal, suprindo conhecimento teórico e prático
atualizado sobre Pesquisa de Opinião Pública. A Gerência de Gestão da Imagem e
Planejamento é recente na EBC e a ela compete: I - promover a gestão de marcas; II - orientar,
acompanhar e controlar a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas; III - monitorar
resultados de pesquisas qualitativas e quantitativas; e IV - orientar, monitorar e controlar a
execução do planejamento.
Por ser tratar de uma atividade nova, os profissionais lotados na Gerência Executiva de
Comunicação e Marketing precisam ser capacitados.

ANA CAROLINA
1212/2015 DA SILVA
MACHADO

Empregado

A empregada Ana Carolina Machado – matrícula 13166 está responsável pela elaboração dos
estudos necessários para a futura licitação de técnica e preço de um Instituto de Pesquisa para
a EBC e, ainda, está conduzindo junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da
República - SECOM uma pesquisa para mensurar a imagem. Diante disso, a participação da
empregada em um Fórum onde serão abordados os principais temas a cerca desta atividade
se faz estratégico para a organização.
O referido evento está contemplado no Plano Anual de Capacitação por Competência da EBC
– PACC/EBC, encaminhado à Gerência de Educação Corporativa.
Objetivo do curso e público alvo:
Especialistas da área irão apresentar as melhores práticas, suas aplicações, casos de sucesso
e pesquisas reveladoras de uma sociedade em permanente mudança.
Será discutido como as áreas de Pesquisa e Inteligência Competitiva das organizações estão
se posicionando com novas diretrizes e com as tendências digitais.
Serão abordados os desafios impostos pelos consumidores, que hoje têm rápido acesso à
informação e maior poder de decisão sobre as marcas, seus produtos e sua reputação, bem
como quais as ferramentas de avaliação de comportamento e análise de perfil são utilizadas
para compor essa nova dinâmica de abordagem, cada vez mais interativa.
Profissionais de Pesquisa de Mercado, Inteligência Competitiva, Marketing, Comunicação e
Produto de empresas Anunciantes; profissionais de Planejamento e Pesquisa de Agências de
Propaganda, Veículos de Comunicação, Fornecedores especializados e Institutos de Pesquisa.
Participou como convidada da edição do Sunny Side of the Doc, de 22 a 26 de junho de 2015,
na Cidade de La Rochelle/França. A organização da mostra cobriu as despesas com inscrição
e hospedagem, de 21 a 26 de junho. Mediante comprovação dos embarques o evento
promoverá o reembolso de até 1.300 Euros para cobertura das despesas com passagem
aérea nos trechos Rio de Janeiro/ Rochelle/La Rochelle/Rio de Janeiro,cabendo a EBC o
custeio das diárias ao limite de 50% (cinquenta por cento) para despesas com alimentação.
Norma de Viagens/NOR-201, Itens 05; 07 e 08, subitens 5.7; 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos,
respectivamente.
[RELATÓRIO DA VIAJANTE]
20/06
- Viagem Rio / Paris – Air France AF 443 – 16h10, com chegada em 21/06, às 8h
21/06
- Viagem Paris / La Rochelle – 12h05, com chegada ás 15h32

1216/2015

SIMONE
MELAMED

Empregado

- Trabalho de rotina

-

22/06
- Credenciamento Festival – 9h
- Reuniões com documentaristas, distribuidores e representantes de diversas TVs
internacionais - 10h às 19h30h

23/06
- Reuniões com documentaristas, distribuidores e representantes de diversas TVs
internacionais - 10h às 16h
- Apresentação projeto Eurotransmedia, criado pela Comissão Europeia – 16h às 17h30
- Sessão de pitching para projetos inovadores, apresentado por Voyelle Acker, da France
Télévisions Nouvelle Ecritures – 17h às 19h
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/06/2015

01/07/2015

DIJOR

12/06/2015

29/06/2015

01/07/2015

DINES

12/06/2015

29/06/2015

01/07/2015

DIJOR

19/06/2015

23/06/2015

28/06/2015

01/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

574,60

285,00

859,60

2.185,14

574,60

285,00

3.044,74

12/06/2015

2.146,02

479,40

285,00

2.910,42

DIGER

12/06/2015

686,67

304,20

-

DIAFI

12/06/2015

2.530,59

578,20

285,00

A diretora de jornalismo, Nereide Beirão, participou das reuniões que foram realizadas em
Tabatinga AM, no dia 29/06 - Reunião Institucional e no dia 30/06 - Reunião Extraordinária da
Diretoria Executiva.
Relatório de Viagem - de 29/06 a 01/07/2015

Segunda-feira, 29 de junho de 2015
19h00 – Solenidade em memória da radialista Lana Micol, ex-coordenadora da Rádio Nacional
do Alto Solimões e lançamento da Casa de Atendimento à Mulher em Região de Fronteira
Seca, na Universidade do Estado do Amazonas – UEA, em Tabatinga.

1217/2015

NEREIDE
LACERDA BEIRÃO

Empregado

Terça-Feira, 30 de junho de 2015.

-

09h00 – Reunião de Diretoria Executiva – DIREX;
15h00 - Visita às instalações da antena da EBC, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
Viagem para Manaus

Quarta-feira, 1º de julho de 2015
Retorno Manaus/Brasília

O Diretor Antonio Carlos Gonçalves, da Diretoria de Serviços(Dines), participou de reuniões
realizadas em Tabatinga.

ANTONIO
1218/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

29/06 - Reunião Institucional e no dia 30/06 - Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.
Agenda:
Dia 29/06 - Participou da Reunião Institucional da Diretoria Executiva com as autoridades de
Tabatinga/AM.
Dia 30/06 - Reunião da Diretoria Executiva às 09h00. Após o almoço visita às instalações da
EBC em Tabatinga. Após as visitas embarque Tabatinga/Manaus.
Dia 01/07 - Embarcou Manaus/Brasilia.
Informo ainda que devido o horário de chegada em Manaus não houve possibilidade de voos
Manaus/Brasília, sendo necessário o embarque apenas no dia dia 01/07.
O Diretor partiu de São Paulo, onde esteve por conta própria durante o final de semana anterior
ao dia 29/06.

Relatório de viagem
Manhã de 2a feira, 29 de junho / saída de Brasília;
Tarde: Chegada em Tabatinga no começo da noite;
Noite: Cerimônia de homenagem à radialista Lana Micol no auditório da Universidade do Estado
do Amazonas (UEA) - Campus Tabatinga;
Diretores da EBC, autoridades do município, do Estado do Amazonas e da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República - SPM foram convidados a reverenciar
a memória de Lana vítima de um feminicídio que ainda está sendo investigado;
Coube a mim a apresentação e o desenvolvimento do ato que teve momentos de grande
emoção por causa da presença e da fala do Sr Moisés, pai de Lana. Além disso, durante a
cerimônia, a representante da Ministra Eleonora Menecucci, Fernanda Papa, apresentou em
primeira mão o croqui da Casa de atendimento à mulher em região de fronteira seca que será
construído em Tabatinga para que outras “Lanas” possam viver uma vida sem violência;
O município de Tabatinga foi incluído no programa do Governo Federal 'Mulher: Viver sem
Violência';
O evento teve duas horas e meia de duração.

1219/2015

MARA REGIA DI
PERNA

Empregado

No dia seguinte, enquanto a Direx se reunia na Rádio Nacional do Alto Solimões, coube a mim
acompanhar a representante da SPM à Prefeitura da cidade para cumprir a agenda oficial de
negociações para a construção efetiva do centro de atendimento à mulher com o Prefeito em
exercício Carlos Donizetti;
Estivemos também com os Secretários : Walmir Lima - de Infraestrutura; Janio Freitas – da
agricultura;
Realizamos uma reunião de trabalho na Avenida da Amizade onde hoje está instalada a Feira
Provisória dos Tikunas e onde será construído o Centro de atendimento à Mulher;
Ato contínuo visitamos o CRAS que é uma unidade de assistência social e de acolhimento às
mulheres vítimas de violência no município e região fronteiriça;
Estivemos também no Posto de Atendimento de Tráfico de Pessoas em busca de dados que
nos dessem a dimensão do problema na tríplice fronteira; ali estivemos com Samuel dos
Santos e Nereide Muraiare que trabalham no local;
Na oportunidade solicitaram material de divulgação bilíngue e em língua gíria ( indígena);
Predominam casos de servidão de indígenas – trabalho servil;
À tarde visitamos o CREAS e a DEP, já que Tabatinga não tem uma delegacia especializada
de atendimento à mulher (DEAM);
Fim de tarde: visita à torre de transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões junto com toda
a diretoria da EBC;
Check out no hotel - Retorno a Mao / para o pernoite no Hotel Tropical.
Na quarta-feira, primeiro de julho, fomos informados que a companhia aérea cancelou o vôo da
No dia 19 /06 - O Diretor Américo Martins participou da abertura da exposição "A Música Canta
a República", que apresentou parte da ampla e inédita pesquisa desenvolvida por Franklin
Martins a cerca da produção musical brasileira.
Nos dias 20 e 21 de junho, o Diretor ficou em São Paulo por conta própria.
Dia 22/06 participou da seguintes reuniões:
- Reunião com Luis Nassif.

AMÉRICO
1220/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

- Reunião com o gerente executivo de Esporte, Carlos Gomes e com o Quico Leal, CEO da
Sport Promotion.

990,87

- Reunião com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.
- Lançamento do Livro - Quem foi que inventou o Brasil? Vol. I e II, na Livraria Cultura
Dia 23/06
Retorno para Brasilia

O Técnico em Suporte auxiliou na montagem dos equipamentos de informática e no ambiente
de rede para apresentação da reunião DIREX, que foi realizada na regional da EBC em
Tabatinga, no dia 30/06/2015.

ROBERTO
1221/2015 FERREIRA DA
SILVA

Empregado

Agenda:
28/06: O início da viagem Brasília/Manaus/Tabatinga, no domingo, é devido à adequação ao
horário do voo de Tabatinga, uma vez que havia necessidade de preparar a reunião dia 29/06.
29/06: Montagem dos equipamentos para a reunião e acompanhamento técnico.
30/06:Montagem dos equipamentos para a reunião e acompanhamento técnico. Embarque
Tabatinga/Manaus após o término da reunião.
01/07: Embarque Manaus/Brasília
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3.393,79

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/06/2015

21/06/2015

DIJOR

19/06/2015

21/06/2015

29/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/06/2015

1.959,26

318,60

95,00

2.372,86

DIJOR

12/06/2015

1.959,26

318,60

95,00

2.372,86

01/07/2015

DIAFI

15/06/2015

2.663,68

574,60

285,00

3.523,28

18/06/2015

20/06/2015

DIGER

15/06/2015

624,63

802,75

95,00

1.522,38

28/06/2015

01/07/2015

DICOP

15/06/2015

2.724,62

824,85

285,00

3.834,47

01/07/2015

05/07/2015

DICOP

15/06/2015

442,50

-

Caminhos da Reportagem produziu a segunda e última parte das gravações do programa cujo
tema é Conservatória - a cidade das serestas.
A equipe foi composta pela repórter Ana Graziela, pelo repórter cinematográfico Rogério
Verçoza e por um auxiliar cedido pela TV Brasil/SP.

ANA GRAZIELA
1222/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

Empregado

Relatório de viagem
SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)
8H50 – Chegada a São Paulo (nos deslocamos de Congonhas até a TV Brasil São Paulo para
buscarmos o auxiliar).
13H – Entrevista com o músico Renato Teixeira, em sua casa em Mairiporã (3 horas de São
Paulo, por causa do trânsito).
18H30 às 23H – Entrevista com o cantor Agnaldo Rayol e com o cantor Roberto Seresteiro.
Gravação de um trecho do show dos dois.
SÁBADO (20 DE JUNHO)
17H – Entrevista com os músicos Renato Braz e Breno Ruiz, considerados a nova geração de
seresteiros.
19H – Gravação de trechos do show feito pelos dois.
DOMINGO (21 DE JUNHO)
Volta para Brasília.
Caminhos da Reportagem produziu a segunda e última parte das gravações do programa cujo
tema é Conservatória - a cidade das serestas.
A equipe foi composta pela repórter Ana Graziela, pelo repórter cinematográfico Rogério
Verçoza e por um auxiliar cedido pela TV Brasil/SP.

ROGERIO
1223/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

Relatório de viagem
SEXTA-FEIRA (19 DE JUNHO)
8H50 – Chegada a São Paulo (nos deslocamos de Congonhas até a TV Brasil São Paulo para
buscarmos o auxiliar).
13H – Entrevista com o músico Renato Teixeira, em sua casa em Mairiporã (3 horas de São
Paulo, por causa do trânsito).
18H30 às 23H – Entrevista com o cantor Agnaldo Rayol e com o cantor Roberto Seresteiro.
Gravação de um trecho do show dos dois.
SÁBADO (20 DE JUNHO)
17H – Entrevista com os músicos Renato Braz e Breno Ruiz, considerados a nova geração de
seresteiros.
19H – Gravação de trechos do show feito pelos dois.
DOMINGO (21 DE JUNHO)
Volta para Brasília.
O Gerente Executivo substituiu o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Dr. Clóvis
Curado, conforme Portaria Presidente nº 314/2015, nas reuniões na cidade de Tabatinga/AM,
conforme cronograma:

1225/2015 PAULO MACHADO

Empregado

29/06 - Reunião Institucional da Diretoria Executiva com autoridades de Tabatinga/AM;
30/06 - Reunião da Diretoria Executiva - DIREX
1º/07 - Retorno à Brasília/DF.

Participou da 9ª Reunião do Comitê de Rede, realizada em Brasília, nos dias 18 e 19/06/15, no
Centro Cultural da EBC – Brasília - DF.

EBENEZER
1226/2015 CUPERTINO
NASCIMENTO

Empregado

Obs. 01: Devido a escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu o final do dia 19/06/15 (23:53) e o desembarque ocorreu na
madrugada do dia 20/06/2015 (2:15).
REUNIÃO DIREX EM TABATINGA/AM
RÁDIO NACIONAL DO ALTO SOLIMÕES - 29/06 a 02/07/2015
O viajante embarcou no dia 28/06(domingo) para agilizar os preparativos da reunião que terá
início na segunda, dia 29/06.
O motivo da viagem são encontros com instituições parceiras e estratégicas para as Rádios
Nacional da Amazônia e Nacional Alto Solimões.
As viagens da equipe de Gestão a Tabatinga estão previstas no Plano de Trabalho 2015 e
estão contempladas nos Projetos Gestão Sistêmica (atividade 13) e Tabatinga (atividade 6).
Relatório de viagem:
A minha ida para Tabatinga foi com objetivo de ajudar na preparação da realização da reunião
da DIREX na Rádio Nacional do Alto Solimões, bem como da reunião dos Diretores da EBC
com autoridades e representantes locais na Universidade Estadual do Amazonas.

1228/2015

MARIO CELSO
SARTORELLO

Empregado

Sai de Brasília no dia 28/06 às 10h com destino a Manaus. Cheguei por volta das 13h (horário
local) e aguardei o embarque para Tabatinga que ocorreu por volta das 16h. Cheguei em
Tabatinga às 17h15 (horário local). Fiz checkout no hotel e me dirigi à Emissora para uma
primeira reunião com a Coordenação da Rádio e equipe que estava preparando as reuniões
nos dias seguintes.
No dia seguinte, 29/06, logo no início da manhã, participei de outra reunião de preparação com
as equipes de produção e apoio técnico e me dirigi ao auditório da Universidade a fim de checar
o local da reunião á noite e providenciar o que fosse necessário. Depois do almoço retornei à
Emissora quando para acompanhar os testes de videoconferência com as outras praças.
Também me reuni com a Coordenadora da Emissora para a preparação da apresentação dela
na reunião do dia seguinte. Por volta das 17h fui para o aeroporto para recepcionar os Diretores
que estavam chegando de Manaus. Fomos para o hotel para que realizassem o checkin e por
volta das 18h50 fomos para a Universidade. Acompanhei toda a reunião que durou das 19h às
21h30.
No dia seguinte, 30/06, acompanhei a ida dos Diretores à Rádio Nacional do Alto Solimões para
uma visita e também para a realização da DIREX no local. Após o término da reunião às 13h,
fomos almoçar e acompanhei os Diretores na visita às outras instalações da Rádio. De lá
fomos direto para o aeroporto a fim de retornarmos para Manaus. Chegando em Manaus fui
para o hotel e no dia seguinte (01/07) participei de uma reunião com o Diretor Geral, o Diretor
Viagem de cobertura da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2015, onde ocorreram
transmissões de programas ao vivo direto do evento.
De 02 a 05 de julho de 2015:
- Ocorreram 12 entradas (03 por dia) na programação ao vivo das Rádios MEC AM, Nacional
do RJ, MEC FM, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional FM e Nacional da
Amazônia.
02 e 3 de julho de 2015:
- Ocorreram transmissões de 2 programas especiais em rede sobre o evento com entrevistas e
a participação ao vivo de autores, editores, organizadores e participantes (Especial FLIP 2015).

1229/2015

MARINA
PAOLETTI BRAZ

Empregado

- Ocorreram transmissões 2 programas Bate Papo Ponto Com - debate com estudantes e
especialistas para a MEC AM.

-

- Ocorreram gravações de dois programas Conversa com o Autor em parceria com a Casa da
Leitura/ BN.
04 de julho:
- Ocorreu transmissão ao vivo da tenda da Flipinha.
Considerando o Decreto 7.689/2012, art. 7º, inciso III, informamos que a viagem ultrapassou
10 (dez) pessoas, e que justificamos a essencialidade da presença da funcionária Marina
Paoletti Braz, visto que, a mesma produziu programa transmitido ao vivo da Feira em Paraty.
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442,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

01/07/2015

05/07/2015

DICOP

15/06/2015

-

442,50

-

442,50

01/07/2015

05/07/2015

DICOP

15/06/2015

-

442,50

-

442,50

15/06/2015

19/06/2015

DIJOR

15/06/2015

01/07/2015

05/07/2015

DICOP

15/06/2015

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Viagem de cobertura da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2015, onde ocorreram
transmissões de programas ao vivo direto do evento.
De 02 a 05 de julho de 2015:
- Ocorreram 12 entradas (03 por dia) na programação ao vivo das Rádios MEC AM, Nacional
do RJ, MEC FM, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional FM e Nacional da
Amazônia.
02 e 3 de julho de 2015:
- Ocorreram transmissões de 2 programas especiais em rede sobre o evento com entrevistas e
a participação ao vivo de autores, editores, organizadores e participantes (Especial FLIP 2015).

1230/2015

JANSEM PEREIRA
DE CAMPOS

Empregado

- Ocorreram transmissões 2 programas Bate Papo Ponto Com - debate com estudantes e
especialistas para a MEC AM.
- Ocorreram gravações de dois programas Conversa com o Autor em parceria com a Casa da
Leitura/ BN.
04 de julho:
- Ocorreu transmissão ao vivo da tenda da Flipinha.

Considerando o Decreto 7.689/2012, art. 7º, inciso III, informamos que a viagem ultrapassou
10 (dez) pessoas, e que justificamos a essencialidade da presença do funcionário Jansem
Pereira de Campos, visto que, o mesmo apresentou programa transmitido ao vivo da Feira em
Paraty.

Viagem de cobertura da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2015, onde ocorreram
transmissões de programas ao vivo direto do evento.
De 02 a 05 de julho de 2015:
- Ocorreram 12 entradas (03 por dia) na programação ao vivo das Rádios MEC AM, Nacional
do RJ, MEC FM, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional FM e Nacional da
Amazônia.
02 e 3 de julho de 2015:
- Ocorreram transmissões de 2 programas especiais em rede sobre o evento com entrevistas e
a participação ao vivo de autores, editores, organizadores e participantes (Especial FLIP 2015).

1231/2015

MAIRA DE ASSIS
FERREIRA

Empregado

- Ocorreram transmissões 2 programas Bate Papo Ponto Com - debate com estudantes e
especialistas para a MEC AM.
- Ocorreram gravações de dois programas Conversa com o Autor em parceria com a Casa da
Leitura/ BN.
04 de julho:
- Ocorreu transmissão ao vivo da tenda da Flipinha.

Considerando o Decreto 7.689/2012, art. 7º, inciso III, informamos que a viagem ultrapassou
10 (dez) pessoas, e que justificamos a essencialidade da presença da funcionária Maíra de
Assis Ferreira, visto que, a mesma produziu programa transmitido ao vivo da Feira em Paraty.

A equipe da TV Brasil produzirá matéria especial sobre o projeto Cisternas que mudou a vida
das comunidades do semiárido do Nordeste.
O repórter cinematográfico irá compor a equipe que produzirá matéria jornalística no Ceará e
no Rio Grande do Norte , de 15/06 a 19/06, em substituição a Jorge Brum da Costa (AV
1154/2015).

1232/2015

JORGE LUIZ DOS
REIS BRUM

Empregado

Em Nova Russas/CE, a equipe entrevistará o representante da Articulação do Semiárido (ASA)
e as famílias que foram beneficiadas com as cisternas. Visitará, também, a escola da
Comunidade dos Pereiras, primeira escola a receber a Cisterna na Escola. Em Mossoró/RN, irá
a sede da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e entrevistará o agrônomo e
doutor em Ciências Sociais, Joaquim Pinheiro, especialista em convivência com o semiárido.

3.450,14

1.663,80

190,00

5.303,94

A equipe será composta por:
Pedro Henrique de Souza Moreira (repórter);
Edwirges Nogueira (repórter Rádio e Agência);
Jorge Brum (repórter cinematográfico);
Hugo Montenegro (auxiliar cinematográfico).
A viagem está sendo solicitado fora prazo em razão da necessidade de substituição da AV
1154/2015.

Viagem de cobertura da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2015, onde ocorreram
transmissões de programas ao vivo direto do evento.
De 02 a 05 de julho de 2015:
- Ocorreram 12 entradas (03 por dia) na programação ao vivo das Rádios MEC AM, Nacional
do RJ, MEC FM, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional FM e Nacional da
Amazônia.
02 e 3 de julho de 2015:
- Ocorreram transmissões de 2 programas especiais em rede sobre o evento com entrevistas e
a participação ao vivo de autores, editores, organizadores e participantes (Especial FLIP 2015).

JOÃO CARLOS
1233/2015 SANTOS DE
ALMEIDA

Empregado

- Ocorreram transmissões 2 programas Bate Papo Ponto Com - debate com estudantes e
especialistas para a MEC AM.

-

442,50

-

- Ocorreram gravações de dois programas Conversa com o Autor em parceria com a Casa da
Leitura/ BN.
04 de julho:
- Ocorreu transmissão ao vivo da tenda da Flipinha.

Considerando o Decreto 7.689/2012, art. 7º, inciso III, informamos que a viagem ultrapassou
10 (dez) pessoas, e que justificamos a essencialidade da presença do funcionário João Carlos
Santos de Almeida, visto que, o mesmo auxiliou nas transmissões ao vivo da Feira em Paraty.
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442,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/06/2015

01/07/2015

DICOP

16/06/2015

20/06/2015

29/06/2015

29/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/06/2015

2.769,06

479,40

285,00

3.533,46

DINES

15/06/2015

1.109,07

477,90

142,50

1.729,47

01/07/2015

DIGEL

15/06/2015

2.840,13

574,60

285,00

3.699,73

01/07/2015

DIGER

15/06/2015

265,50

-

REUNIÃO DIREX EM TABATINGA/AM - RÁDIO NACIONAL DO ALTO SOLIMÕES
29/06:
15:00 – Visita às instalações da EBC (Sede do INCRA).
19:00 – Reunião de trabalho com Entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a violência
contra a mulher, em memória a radialista Lana Micol, ex-Coordenadora da Rádio Nacional do
Alto Solimões. A reunião será realizada no campus da Universidade do Estado do Amazonas.
30/06:
09:00 – Reunião DIREX (SEDE).
10:00 – Reunião com parceiros da Região (Exército, Universidade Estadual do Amazonas,
Universidade Federal do Amazonas, Prefeitura de Tabatinga, Arquidiocese).

1234/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

01/07:
10:00 – Visita à FUNTEC (Fundação Rádio e Televisão Cultura do Amazonas).
Considerando o Decreto 7.689/2012, itens II, informamos que a viagem ultrapassou 10 (dez)
pessoas, e que justificamos a presença da Gerente Executiva de Programação de Rádio como
essencial às Reuniões que serão realizadas, tendo em vista que a mesma é a responsável por
monitorar as operações interna e externa das emissoras de rádio, bem como a produção e a
programação das grades das rádios, conforme Regimento Interno da EBC.
Obs.: Com a alteração que ocorreu na agenda do Diretor-Geral, Américo Martins, se fez
necessário alterar a viagem da Gerente Executiva de Programação de Rádio, Eliane Alves
Fernandes.

Ordem de Serviço - SECOM 304
TERÇA - 16/06/1512H4215H10
EMBARQUE EM AVIÃO DA TAM NO AEROPORTO JK/DF COM DESTINO AO AEROPORTO
DE SALVADOR/BA

15H30
19H00 DESLOCAMENTO EM VEÍCULO LOCADO, DO AEROPORTO ATÉ A FABRICA DA
BASF NO POLO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, LOCAL ONDE NOS JUNTAMOS AO
PESSOAL DO ESCAV...E JUNTAMENTE COM EQUIPE DA BASF PARTICIPAMOS DA 1º
REUNIÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO EVENTO...APÓS NOS
DIRIGIMOS AO HOTEL PARA REALIZAR CHECK IN E O PERNOITE EM CAMAÇARÍ.

NEWTON
1235/2015 FERREIRA DO
PRADO

Quarta
17/06/15
09h00
20h00 Deslocamento até fabrica da BASF...acompanhamento da montagem de Palco Luz e
Som...após, retorno ao hotel para pernoite.
Empregado
quinta
18/06/15
08h00
21H30 Continuidade no acompanhamento da montagem estrutural do evento...passagem de
cabos...testes de câmeras...áudio e vídeo e seguimento de satélite...participação na reunião do
Escav em Salvador, após, retorno ao hotel em Camaçary para pernoite.

sexta
19/06/16
07h00
18h00 check out no hotel em Camaçari...testes finais de áudio, vídeo e seguimento de
satélite...realização da cerimônia...geração... desmontagem de equipamento e cabos.

19h00
Check in em hotel na cidade de Salvador BA
sabado 20/06/15 08h00 15h00 check out no hotel...embarque em voo da TAM no aeroporto
de salvador com destino a Brasília...após desembarque, fim da Missão.
Participou da 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DIRETORIA EXECUTIVA – DIREX que foi
realizada dia 30 de junho em Tabatinga.

SYLVIO ROMULO
1236/2015 GUIMARÃES DE
A. JUNIOR

AGENDA
DIA 29/06/2015
- saída de Brasília/Manaus– período da manhã
- saída de Manaus para Tabatinga – embarque previsto para às 16:05.
- chegada em Tabatinga - desembarque previsto para às 17:00
Empregado
DIA 30/06/2015
- reunião da DIREX às 9h no horário local, 11h30 no horário de Brasília;
- visita às instalações da EBC;
- 17h30 saída de Tabatinga para Manaus .
DIA 01/07/2015
- 04h54 embarque Manaus/Brasília.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ida
Data 29 de Junho de 2015
Destino: Santa Rita do Sapucaí
Saída: 07:30 horas
Chegada:13:30 horas
Volta
Data 01 de Julho de 2015
Destino: Rio de Janeiro
Saída: 08:00 horas
Chegada: 15:30 horas

1237/2015

CINTIA SANTANA
DE OLIVEIRA

Empregado

-

Dia 29/06 –
Apresentação da área de atuação da TSDA e das empresas que já utilizam os seus
equipamentos.
Demonstração dos equipamentos junto com os periféricos e o treinamento operacional
mostrando como são realizadas as configurações básicas do equipamento.
Dia 30/06 –
Apresentação e configuração dos software de tela e alarme.
Demonstração do funcionamento dos software em clientes.
Resumo da situação dos equipamentos da TSDA instalados nas praças da EBC.
Dia 01/07 - Retorno da cidade de Santa Rita do Sapucaí para a cidade do Rio de Janeiro.
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265,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

29/06/2015

01/07/2015

DIGER

15/06/2015

-

317,25

-

317,25

29/06/2015

01/07/2015

DIGER

15/06/2015

-

265,50

-

265,50

22/06/2015

26/06/2015

DIPRE

15/06/2015

-

1.205,55

190,00

1.395,55

18/06/2015

22/06/2015

DICOP

15/06/2015

578,17

634,50

190,00

1.402,67

23/06/2015

25/06/2015

DIPRE

15/06/2015

1.154,12

560,50

190,00

1.904,62

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ida
Data 29 de Junho de 2015
Destino: Santa Rita do Sapucaí
Saída: 07:30 horas
Chegada:13:30 horas
Volta
Data 01 de Julho de 2015
Destino: Rio de Janeiro
Saída: 08:00 horas
Chegada: 15:30 horas

1238/2015

JAMES AUGUSTO
NUNES DA SILVA

Empregado
Dia 29/06 –
Apresentação da área de atuação da TSDA e das empresas que já utilizam os seus
equipamentos.
Demonstração dos equipamentos junto com os periféricos e o treinamento operacional
mostrando como são realizadas as configurações básicas do equipamento.
Dia 30/06 –
Apresentação e configuração dos software de tela e alarme.
Demonstração do funcionamento dos software em clientes.
Resumo da situação dos equipamentos da TSDA instalados nas praças da EBC.
Dia 01/07 - Retorno da cidade de Santa Rita do Sapucaí para a cidade do Rio de Janeiro.

Ida
Data 29 de Junho de 2015
Destino: Santa Rita do Sapucaí
Saída: 07:30 horas
Chegada:13:30 horas
Volta
Data 01 de Julho de 2015
Destino: Rio de Janeiro
Saída: 08:00 horas
Chegada: 15:30 horas
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1239/2015

CLAUDIO GOMES
DA SILVA

Empregado
DIA 29/06 – Apresentação e informação do campo de atuação da empresa.
Demonstração dos equipamentos e periféricos.
Treinamento operacional e configurações básicas dos equipamentos.

DIA 30/06 – Apresentação e configuração do software de visualização.
Demonstração de software em clientes que estão operacionais via Web.
Resumo da situação dos equipamentos instalados na EBC e planejamentos
futuros.
Dia 01/07 - Retorno da cidade de Santa Rita do Sapucaí para a cidade do Rio de Janeiro.

1240/2015

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Empregado

Nos dias 22,23 e 24 de junho de 2015 a Ouvidora, Joseti Marques, participará do I Encontro de
Pesquisadores da EBC/2015, do Projeto do Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e
Inovação de Comunicação Pública no Escritório Regional da EBC- Rio de Janeiro.
Dia 25/06/2015 Reunião com funcionários (Ouvidoria Interna) e reunião na DIPRO -Miriam
Porto, sobre o programa de TV da Ouvidoria.
A volta será no dia 26 porque o um dos integrantes na demanda da ouvidoria interna trabalha
em horário noturno e a reunião tá prevista para 19:30
As passagens serão por conta da Associação Brasileira de Imprensa-ABI, em que Ouvidora
participará da Reunião do Conselho Fiscal ao qual ela é presidente.
Relatório: As apresentações dos Pesquisadores foram de altíssimo nível, superou a
expectativa. As reuniões de Ouvidoria Interna foram intensas e prolongadas. Porém, produtivas
e resultados positivos.
Com o atraso da agenda, os assuntos de programas de ouvidoria não foi possível.
Participação da reunião, por vídeo conferência, com Presidente Nelson Breve.

A empregada foi a São Paulo, nos dias 18 a 22 de junho, atendendo solicitação do Diretor
Asdrúbal Figueiró, e cumpriu as seguintes agendas :
18/06
às 13h - Visitou os palcos da S. Francisco, São João, Ouvidor, Anhagabaú e República com
Denilson de Operações.
19/06
às 11h - Reunião com o Superintendente Marco Antônio Coelho e equipe de jornalismo.
às 15 horas - Reunião geral

SAHADA
1241/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

20/06
às 17h - Acompanhou a transmissão e as atividades da TVBrasil na Virada.
às 21h - Acompanhou a SESSÃO TV BRASIL de CINEMA.
às 23h - Acompanhou a organização da Virada.
21/06
às 15h - Acompanhou a transmissão e visitou os 3 locais de transmissão.
Durante os 4 dias que ficou em São Paulo, resolveu problemas de ordem institucional entre a
nossa transmissão e a organização da VIRADA;
Dia 22/06
Retornou ao Rio de Janeiro pela manhã.

1242/2015

WEDSON GOMES
DE FRANÇA

Empregado

Nos dias ,23 e 24 de junho de 2015 o empregado, Wêdson França, participará do I Encontro
de Pesquisadores da EBC/2015, do Projeto do Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento
e Inovação de Comunicação Pública no Escritório Regional da EBC- Rio de Janeiro.para auxiliar
e registrar o evento com fotos e registro em ata, para acrescentar no processo do Projeto
EBC/Unesco,
Ida : 23/06/2015
Volta: 25/06/2015
A volta será no dia 25/06/2015 pela manhã, pois
o último dia do evento o horário do término será prolongado
Relatório:
O registro com fotos , vídeos, e atas no Encontro de Pesquisadores da EBC/2015, do Projeto
do Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação de Comunicação Pública foi um
sucesso, o objetivo foi alcançado. O encontro superou a expectativa e resultou em um ótimo
material para compor o processo do projeto.
.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

29/06/2015

01/07/2015

DIGER

15/06/2015

-

317,25

-

25/06/2015

26/06/2015

DIGER

15/06/2015

918,66

401,85

190,00

1.510,51

21/06/2015

26/06/2015

DINES

15/06/2015

1.461,95

973,50

95,00

2.530,45

21/06/2015

26/06/2015

DINES

15/06/2015

1.461,95

531,00

95,00

2.087,95

21/06/2015

26/06/2015

DINES

15/06/2015

973,50

95,00

1.068,50

23/06/2015

25/06/2015

DIAFI

16/06/2015

1.421,47

401,85

190,00

2.013,32

23/06/2015

25/06/2015

DIAFI

16/06/2015

1.421,47

401,85

190,00

2.013,32

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Ida
Data 29 de Junho de 2015
Destino: Santa Rita do Sapucaí
Saída: 07:30 horas
Chegada:13:30 horas
Volta
Data 01 de Julho de 2015
Destino: Rio de Janeiro
Saída: 08:00 horas
Chegada: 15:30 horas

1243/2015

RENATO FAVILLA
LUCCA DE PAULA

Empregado

Dia 29/06 –
Apresentação da área de atuação da TSDA e das empresas que já utilizam os seus
equipamentos.
Demonstração dos equipamentos junto com os periféricos e o treinamento operacional
mostrando como são realizadas as configurações básicas do equipamento.

317,25

Dia 30/06 –
Apresentação e configuração dos software de tela e alarme.
Demonstração do funcionamento dos software em clientes.
Resumo da situação dos equipamentos da TSDA instalados nas praças da EBC.
Dia 01/07 - Retorno da cidade de Santa Rita do Sapucaí para a cidade do Rio de Janeiro.

RELATÓRIO DE VIAGEM

1244/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local das atividades : instalações da EBC na Av. Gomes Freire, 474 e R. da Relação
dia 25/06/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
09h30 - reunião na Gomes Freire com Antonio Faia e Paulo Borges sobre a programação de
ocupação dos Estúdios das Rádios MEC e Nacional para marcar intervenções no sistema de ar
condicionado
10h30 - reunião com Eng. Wagner sobre andamento dos trabalhos em Itaóca
11h00 - reunião sobre Autovistoria com Eng. Renato, Eng. Paulo Codo, Xaxá, Roni, Martins
para definição do escopo de cada um na montagem do Relatório. Próxima reunião marcada
para 15.06.15
apresentei meu Laudo de Análise Estrutural de Estabilidade do Edifício da Gomes
Freire, que foi considerado como um dos documentos da Autovistoria.
12h30 - reunião com os Eng. Bicudo e Renato sobre multiplexação de sistemas irradiantes no
Sumaré e Mendanha
13h30 - almoço
14h30 - trabalhei com o Eng. Martins no as built do unifilar elétrico a partir do da Progel,
formatado como mais um documento da Autovistoria
16h30- desenvolvi os croquis do sistema irradiante multiplexado do Sumaré, com a TV Brasil,
TV Câmara, TV Senado e demais para apresentação à Diretoria Geral em 26.06.
21h00 - jantar com Engs. Bicudo, Renato e Sadil
dia 26/06/2015 :
09h00 - reunião com James sobre a antena TDM- 4A2, detalhes do dual feed em linhas de 3
1/8", conectorizadas logo abaixo da cota EL.138.668
10h00 - reunião com Engs. Wagner, Luiz Cesar e James o Mendanha
11h00 - reunião com Eng. João Vitor da GB sobre obras em Itaóca e nas casas da vila :
reforço estrutural concomitante com o chapisco e emboço das alvenarias. Estrutura sob risco
de ruptura : devo acompanhar
13h00 - almoço
14h00 - reunião com Américo, Joice, Bicudo e Renato para apresentação do meu Estudo
Preliminar de sistema irradiante multiplexado no Sumaré.Com a aprovação, definimos
procedimentos
16h54 - embarque SDU no voo Gol 1711 para GRU

Ordem de Serviço SECOM no 305

DANILO
1245/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

21/06/2015 - Embarque com saída de Brasília para a cidade de Porto Alegre ás 09:50hs com
chegada ás 12:30hs.
Finalidade da viagem, pauta sobre Alimentos Orgânicos, com visita a produtores locais na
cidade de Montenegro/RS.
Estada de cinco dias com retorno no último dia a cidade de Porto Alegre e embarque para a
cidade de Brasília no dia 26/06/2015.
Desembarque em Brasília no mesmo dia, saindo de Porto Alegre ás 14:00hs e chegando em
Brasília ás 16:45hs.
Ordem de Serviço SECOM no 305

ANNA CAROLINA
1246/2015 ANDRADE
BECKER

Empregado

A viagem ao Rio Grande do Sul foi para uma série de reportagens especiais, 4 para o jornal
NBR Notícias e quatro para o programa A Voz do Brasil, sobre: agricultura orgânica, manejo de
resíduos industriais, turismo agroecológico e modos de produção agroecológicos em uma usina
de sucos e óleos orgânicos, entre outros assuntos. A equipe saiu de Brasília no dia 21 de junho,
por volta das 10h, com destino a porto alegre. No aeroporto , com o carro alugado, foi para a
cidade de Montenegro, saindo por volta das 15h. Chegando em Montenegro a equipe se
acomodou nos locais de hospedagem e entrou em contato com as fontes do local para
combinar o dia seguinte de gravações.
Na manhã do dia seguinte, a repórter Carolina se viu obrigada a fazer o checkout do hotel onde
foi hospedada, hotel Ibiá, por falta de condições mínimas de higiene (fato relatado para a
coordenadora de Reportagem, inclusive com vídeos das instalações, banheiro com larvas,
mofo etc). À noite, por volta das 20h30, depois das gravações, a repórter foi para Porto Alegre,
onde foi hospedada. Até o dia 25, a equipe a equipe realizou entrevistas, gravação de imagens
e sonoras, passagens e textos, todos os dias, entre as 7h e as 20h. No dia 26, a equipe saiu de
porto alegre, às 15h30 com destino a Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 305

1247/2015 RAFAEL GOMES

MARIA CRISTINA
1249/2015 BRANDAO
SANTOS

1250/2015

WELLINGTON DE
MELO SOUZA

Empregado

Empregado

Empregado

21/06/2015 - Embarque com saída de Brasília para a cidade de Porto Alegre ás 09:50hs com
chegada ás 12:30hs.
Finalidade da viagem, pauta sobre Alimentos Orgânicos, com visita a produtores locais na
cidade de Montenegro/RS.
Estada de cinco dias com retorno no último dia a cidade de Porto Alegre e embarque para a
cidade de Brasília no dia 26/06/2015.
Desembarque em Brasília no mesmo dia, saindo de Porto Alegre ás 14:00hs e chegando em
Brasília ás 16:45hs.
A Coordenadora deu início à implementação de Ação do Grupo de Contratações para atender
às necessidades da Regional do Rio de Janeiro, por meio de oficina a empregados da área
administrativa que elaboram Projetos Básicos e Termos de Referência e que participaram da
capacitação realizada naquela localidade em março deste ano. A finalidade da oficina proposta
foi consolidar os fundamentos necessários à elaboração de TRs e PBs, esclarecendo dúvidas
recorrentes dos profissionais ao elaborarem tais documentos, tendo por referência estudos de
casos concretos. Trata-se de ação destinada à capacitação de empregados no intuito de dar
celeridade aos procedimentos internos necessários à aquisição de bens e contratação de
serviços destinados à Regional.
A viagem teve início no dia 23/06 (terça-feira), uma vez que a oficina foi realizada a partir das
09hs do dia 24/06.

O Coordenador deu início à implementação de Ação do Grupo de Contratações para atender
às necessidades da Regional do Rio de Janeiro, por meio de oficina a empregados da área
administrativa que elaboram Projetos Básicos e Termos de Referência e que participaram da
capacitação realizada naquela localidade em março deste ano. A finalidade da oficina proposta
é consolidar os fundamentos necessários à elaboração de TRs e PBs, esclarecendo dúvidas
recorrentes dos profissionais ao elaborarem tais documentos, tendo por referência estudos de
casos concretos. Trata-se de ação destinada à capacitação de empregados no intuito de dar
celeridade aos procedimentos internos necessários à aquisição de bens e contratação de
serviços destinados à Regional.
A viagem teve início no dia 23/06 (terça-feira), uma vez que a oficina foi realizada a partir das
09hs do dia 24/06.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/06/2015

20/06/2015

DIGER

16/06/2015

18/06/2015

20/06/2015

DINES

16/06/2015

18/06/2015

20/06/2015

DINES

16/06/2015

18/06/2015

20/06/2015

DINES

18/06/2015

20/06/2015

18/06/2015

20/06/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

107,74

45,00

152,74

-

495,60

142,50

638,10

1.317,07

495,60

142,50

1.955,17

16/06/2015

3.348,67

495,60

142,50

3.986,77

DINES

16/06/2015

2.204,67

359,55

95,00

2.659,22

DINES

16/06/2015

2.204,67

300,90

95,00

2.600,57

Entre os dias 19 a 20 de junho de 2015, a Superintendente viajou a Florianópolis onde
representou a EBC no 43º Congresso da Associação de Jornalistas do Interior, organizado pela
Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI/SC). No evento, a
Superintendente Denize teve a oportunidade de apresentar a EBC, a Agência Brasil, a
Radioagência e o Portal EBC para os presentes. O principal objetivo foi divulgar o trabalho da
Agência aos potenciais parceiros presentes, no intuito destes passarem a consumir o conteúdo
produzido por nós.
O 43º Congresso da Associação dos Jornais do Interior é o maior evento da imprensa do
interior do Brasil, e é direcionado a jornalistas, diagramadores, contatos comerciais,
publicitários, funcionários da circulação e proprietários de periódicos associados à ADJORI/SC
e à Associação Nacional dos Jornais do Interior do Brasil (Adjori Brasil) e ocorreu paralelamente
ao evento o V Encontro Nacional de Jornais do Interior.

DENIZE
1252/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Empregado

As despesas de emissão de passagens aérea (BSB/FLN/BSB), hospedagem (19 para 20/06),
traslado aeroporto/resort/aeroporto e alimentação, foram de responsabilidade da ADJORI.
Relatório de viagem:
Dia 19 de junho
Turno da manhã: Embarque para Florianópolis/SC.
Turno da tarde: Participação no evento da ADJORI.
Dia 20 de junho
Pela manhã: Participação no evento da ADJORI.
A Tarde: embarque para Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 304

LEANDRO ROCHA
1253/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

O repórter Leandro Alarcon e o cinegrafista Edmar embarcaram do aeroporto de Brasília às 10
horas do dia 18 de junho com destino à cidade de Salvador, chegando no local por volta das
11h30. Ao chegar em Salvador os dois aguardaram a chegada do auxiliar Aldo no aeroporto,
que chegou em outro voo duas horas mais tarde. Do aeroporto a equipe seguiu para a cidade
de Camaçari, com carro alugado pela empresa, para fazer o personagem da matéria. No dia
seguinte a equipe seguiu para o evento da presidenta Dilma Rousseff, na inauguração de uma
fábrica de acrílico ainda na cidade de Camaçari. Após o evento a equipe voltou para Salvador,
onde passou a noite. No sábado, dia 20, o repórter, que tinha o voo marcado para às 6 horas,
perdeu o voo e embarcou às 13 horas, assumindo a despesa dessa passagem. O resto da
equipe voltou no mesmo dia, porém em outro voo.

Ordem de Serviço SECOM no 304

1254/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

O repórter Leandro Alarcon e o cinegrafista Edmar embarcaram do aeroporto de Brasília às 10
horas do dia 18 de junho com destino à cidade de Salvador, chegando no local por volta das
11h30. Ao chegar em Salvador os dois aguardaram a chegada do auxiliar Aldo no aeroporto,
que chegou em outro voo duas horas mais tarde. Do aeroporto a equipe seguiu para a cidade
de Camaçari, com carro alugado pela empresa, para fazer o personagem da matéria. No dia
seguinte a equipe seguiu para o evento da presidenta Dilma Rousseff, na inauguração de uma
fábrica de acrílico ainda na cidade de Camaçari. Após o evento a equipe voltou para Salvador,
onde passou a noite. No sábado, dia 20, o repórter, que tinha o voo marcado para às 6 horas,
perdeu o voo e embarcou às 13 horas, assumindo a despesa dessa passagem. O resto da
equipe voltou no mesmo dia, porém em outro voo.

Ordem de Serviço SECOM no 304

1255/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

O repórter Leandro Alarcon e o cinegrafista Edmar embarcaram do aeroporto de Brasília às 10
horas do dia 18 de junho com destino à cidade de Salvador, chegando no local por volta das
11h30. Ao chegar em salvador os dois aguardaram a chegada do auxiliar Aldo no aeroporto,
que chegou em outro voo duas horas mais tarde. Do aeroporto a equipe seguiu para a cidade
de Camaçari, com carro alugado pela empresa, para fazer o personagem da matéria. No dia
seguinte a equipe Seguiu para o evento da presidenta Dilma Rousseff, na inauguração de uma
fábrica de acrílico ainda na cidade de Camaçari. Após o evento a equipe foi voltou para
slavador, onde passou a noite. No sábado, dia 20, o repórter, que tinha o voo marcado para às
6 horas, perdeu o voo e embarcou às 13 horas, assumindo a despesa dessa passagem. O
resto da equipe voltou no mesmo dia, porém em outro voo.

Ordem de Serviço n° 304 - SECOM

1256/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia 18/06 - Partida às 12Hs43, com destino à Recife ( PE ), onde cheguei às 14Hs49. Na
chegada retirei o voucher de Op. Sistema ) seguimos para o Polo Petroquímico de Camaçarí,
onde nos encontramos com o Supervisor de Transmissão Newton Prado e com o Sr. Willian do
Valle, da Valle Vídeo, que coordenavam a montagem de equipamentos.
Foram feitos os testes de qualidade dos sistemas de áudio e vídeo e fechada a cadeia com
nosso Sistema em Brasília com sucesso. Por volta de 19Hs30, retornamos para Recife ( PE )
para check in e repouso.
Dia 19/06 - Após o café da manhã, por volta de 07Hs00, voltamos para Camaçarí ( BA ) onde
refizemos a cadeia com Brasília. O evento teve iníciio às 12Hs48 e até o seu final não
ocorreram problemas de sinal. Fizemos uma entrada ao vivo e ao final do evento geramos as
matérias para o jornalismo. Não houve "Quebra-Queixo".
Baixamos o sinal em definitivo às 14Hs44, e retornamos para Recife ( PE ) por volta de
15Hs00.
Dia 20/06 - Embarcamos e vôo da Tam às 08Hs50 e chegamos em Brasília por volta de
10Hs25.

OS 304 SECOM
Relatório Camaçari - BA de 18 a 20 de Junho de 2015 evento Inauguração da Fábrica da Basf.

1258/2015

BILL KENKI
YUNOKI

18/06/2015
11:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
12:50h - Embarque para Salvador.
15:40h - Chegada a Salvador.
16:00h - Solicitado carro da localiza.
16:15h - Seguimos para o local do evento.
16:40h - Chegada a fábrica da Basf, local do evento.
16:50h - Subida de sinal.
18:05h - Feito teste com Brasília operador Rogério. Testado áudio, vídeo e aspecto das
câmeras.
18:45h - Fim dos testes.
19:40h - Feito teste de Cadeia entre os HPA's.
19:50h - Baixamos o sinal.
20:00h - Saída para o hotel.
20:45h - Chegada ao hotel.
Empregado
19/06/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:45h - Chegada ao local do evento.
09:15h - Fechado sinal com barra e tom operador, João em Brasília Ranac.
09:30h - Feito balanceamento das câmeras e testado os microfones. Ajustado o delay no áudio.
10:15h - Teste geral de áudio video com Brasília, operador João.
11:05h - Flash com o Repórter Leandro.
11:38h - Chegada da Presidenta a Fábrica da BASF.
11:27h - Início da cerimônia.
13:15h - Término da cerimônia.
13:30h - Início das gerações (imagens+sonoras+passagens+off+imagens Tony) recebida pelo
operador Luciano em Brasília.
14:30h - Término das gerações.
14:35h - Teste de delay direto com áudio e vídeo da câmera da Valle com Brasília. Constatado
problema de áudio no processamento da UM.
14:40h - Baixamos o sinal.
14:45h - Saída do local do evento para o hotel.
15:00h - Parada para o almoço.
16:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/06/2015

20/06/2015

DINES

29/06/2015

01/07/2015

25/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/06/2015

2.204,67

300,90

95,00

2.600,57

DIPRO

16/06/2015

2.716,15

574,60

285,00

3.575,75

02/07/2015

DIGER

16/06/2015

2.842,34

1.398,30

285,00

4.525,64

25/06/2015

02/07/2015

DIGER

16/06/2015

2.842,34

1.398,30

285,00

4.525,64

26/06/2015

27/06/2015

DIPRE

16/06/2015

506,67

380,70

190,00

1.077,37

OS 304 SECOM
Dia 18/06/2015
10:00h - saída em direção ao aeroporto Jucelino Kubitscheck
12:00h - Chegada ao Aeroporto 12:20h - Embarque com destino a Salvador
15:45h - Chegada ao aeroporto de Salvador.
16:10h - Saída em direção à locação (Camaçari) Fábrica da Basf
16:50h - chegada à locação para testes e ajustes.
20:00h - término dos testes e saída em direção a Salvador (Hotel).
20:45h - chegada ao hotel para check-in e jantar.
21:00h - Jantar e pernoite.

1259/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

Dia 19/06/2015
07:00h - Alvorada e café da manhã.
08:00h - Saída p/ locação (Complexo Basf, Camaçari)
08:50h - Chegada à locação (Basf), para preparação, testes finais e transmissão do Evento!
14:50h - Término do evento e retorno à Salvador para Almoço.
16:00h - chegada em Salvador para Almoço.
17:30h - saída em direção ao Hotel.
18:30h - chegada ao hotel para descanso e pernoite.
Dia 20/06/2015
07:30h - Alvorada e saída em direção ao Aeroporto.
08:10h - chegada ao Aeroporto, para embarque com destino a Brasília.
11:35h - chegada em Brasília, desembarque no Aeroporto Juscelino Kubitscheck.
13:00h - chegada em casa e final de viagem.

Participou dia 29/06 da reunião com entidades parceiras locais sobre o enfrentamento a
violência contra a mulher, em memória a radialista Lana Micol, ex-coordenadora da Rádio
Nacional do Alto Solimões. A reunião foi realizada no campus da Universidade do Estado do
Amazonas – UEA, às 19 horas.
No dia 30/06 as 11h30 foi realizada a reunião da DIREX e na parte da tarde foi feita uma visita
as instalações da EBC. Considerando o Decreto 7.689/2012, itens II, informamos que a
viagem ultrapassou 10 (dez) pessoas, e que justificamos a presença da Myriam Porto por ser
ela a Diretora de Produção Artística e portanto, faz parte deste colegiado.
[RELATÓRIO DA VIAJANTE]
Na segunda-feira, 29 de junho, às 19horas, na Universidade Estatual do Amazonas (UEA), foi
realizada uma reunião com organizações ligadas à defesa dos Direitos Humanos da Região em
memória do assassinado da ex-coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões, Lana Micol.
Na oportunidade, a representante da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo
Federal falou sobre a implantação do centro de referência para atendimento às mulheres
vítimas de violência em Tabatinga.

MYRIAM FATIMA
1260/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Na terça-feira, 30 de junho, aconteceu a reunião da DIREX, na sede da Rádio.
Segue trajeto da viagem:
Dia 29/06/2015
- Vôo Tam JJ3766 - Rio de Janeiro (Galeão) 09:12 x Manaus 12:24;
- Vôo Azul 2800 - Manaus 16:05 x Tabatinga 17:00;
Dia 30/06/2015
- Vôo Azul 2801 - Tabatinga 17:30 x Manaus 20:25;
Dia 01/07/2015
- Vôo Gol 1653 - Manaus 11:10 x São Paulo 16:10 - CONEXÃO - Vôo Gol 1746 - São Paulo
17:10 x Rio de Janeiro 18:11
Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento.

RELATÓRIO DE VIAGEM A TABATINGA

1261/2015

SANDRO MIGUEL
BAEZA

JOSE DE
1262/2015 ARIMATEA
CASTRO

1263/2015

TIAGO NUNES
SEVERINO

Empregado

Empregado

Empregado

25/06/2015 – Saída de Brasília/DF com destino a Manaus/AM à 10:00 hs;
25/06/205 – Chegada a Manaus/AM à 12:00hs;
25/06/2015 – Embarque com destino a Tabatinga/AM às 16:00hs;
25/06/2015 – Chegada em Tabatinga/AM às 17:00hs,deixamos equipamentos na Rádio e
depois rumo ao Hotel;
25/06/2015 – Início dos trabalhos às 7:00hs local de Tabatinga/AM, ligação do poste na rede de
entrada;
26/06/2015 – Início dos trabalhos no prédio da Rádio Tabatinga;
27/06/2015 – Continuação dos trabalhos;
28/06/2015 – Continuação dos trabalhos;
29/06/2015 – Pintura do muro do QGBT;
30/06/2015 – Pintura da porta da casa de sintonia;
01/07/2015 – Saída de Tabatinga/AM às 17:00hs com destino a Manaus/AM;
01/07/2015 – Chegada a Manaus/AM às 20:00hs local;
02/07/2015 – Saída de Manaus/AM às 15:30hs com destino a Brasília/DF;

VIAGEM A TABATINGA - 25/06/2015 - saída de Brasilia as 9h47 chegada a Tabatinga às 17h30.
- 26/06/2015 - conclusão dos trabalhos referente a obra do TRE
- 27/06 a 30/06/15 - realizei a troca de disjuntores,reatores e lâmpadas no prédio dos estúdios
da RADIO NACIONAL DO ALTO SOLIMÕES;
- 01/07/15 - realizei levantamento do que precisa ser feito para restabelecer a iluminação da
torre e da parte externa do prédio do transmissor, encerrando os trabalhos.
- 01/07/15 - Saída de Tabatinga às 17h30, chegando a Manaus às 20h25;
- 02/07/15 - Saída de Manaus às 15h37, chegando a Brasília às 19h30.

No dia 26 de junho de 2015 o Ouvidor Adjunto, Tiago Nunes Severino, participará do I Encontro
de Pesquisadores da EBC/2015, do Projeto do Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento
e Inovação de Comunicação Pública no Escritório Regional da EBC- São Paulo. Em
substituição à Ouvidora, Joseti Marques.
Ida: 26/06/2015
Volta: 27/06/2015
A data da volta foi alterada para 27/06/2015.
O horário do último voo é incompatível a hora do término do evento, que está previsto para as
18hs.
Relatório: A apresentação dos pesquisadores foi um sucesso, houve muita dedicação no
trabalho, foram feitas pesquisas de alto nível. Mais uma vez os empregados, da EBC São
Paulo, vão contribuir para atividades do Centro de pesquisa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/06/2015

23/06/2015

SECEX

16/06/2015

15/07/2015

17/07/2015

DIGER

16/06/2015

01/07/2015

04/07/2015

DIGER

19/06/2015

22/06/2015

DIGER

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

160,55

190,00

350,55

1.581,87

336,30

190,00

2.108,17

16/06/2015

1.189,15

424,80

190,00

1.803,95

16/06/2015

1.268,46

424,80

190,00

1.883,26

Participar da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - CONSAD, no dia 23 de
junho de 2015 como Conselheiro de Administração da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
A reunião ocorrerá a principio no Palácio do Planalto com a presença do Presidente do
Conselho Ministro Edinho Silva e os respectivos membros do Conselho.

1264/2015

José Augusto Dias
Pires

Conselheiro

O Conselheiro de Administração, José Augusto Dias Pires, participou da 6ª Reunião do
CONSAD, em 23/06/2015.

-

O Conselheiro apresentou devidamente os cartões de embarque:
Dia 23/06/2015 - SDU/BSB - 06h00 - 08h05
Dia 23/06/2015 - BSB/SDU - 16h39 - 18h25
Conforme comprovantes em anexo.

Participou do Projeto “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo” que foi realizado
pela Secretaria Executiva, no Espaço Cultural (Brasília), nos dias 15/07 e 16/07/15, com carga
horária total de 12 horas.

1265/2015

ALICE MARIA
BARROS PEREIRA

Empregado

O Projeto “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo”:
Promoveram a integração e o aprendizado das chefias de gabinete e assessorias, que atuam
em parceria com a Secretaria Executiva para a elaboração e entrega das informações que
subsidiam as atividades de resultados e prestação de contas, dentre elas os relatórios
gerenciais, as agendas ordinárias e temáticas dos Colegiados e os relatórios aos órgãos de
controle.
Obs.01: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 16/07/15 e o desembarque na madrugada do dia
17/07/2015.

A empregada Noelle Santos Oliveira (matrícula 13556) participou, nos dias 2, 3 e 4 de julho de
2015, da 10º edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo promovido pela
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo. Durante os três dias
de congresso, ocorreram mais de 70 painéis e cursos sobre temas como cobertura de
segurança pública, corrupção, crime organizado, meio ambiente, esportes, como financiar o
jornalismo independente, jornalismo de dados, técnicas de reportagem e redação e novas
mídias e ferramentas.
O 10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo é considerado um evento de grande
importância e abordou temas relevantes para o jornalismo investigativo no país.
Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência de
Integração de Conteúdos da EBC, o evento é valioso para aprimoramento de seu corpo
funcional.
Atualizar os conceitos com relação às novas técnicas e metodologias que envolvem o
jornalismo investigativo como um todo, além de adquirir conhecimento das novas tendências de
mercado. Este tema é primordial nas metodologias utilizada na EBC.

1267/2015

NOELLE SANTOS
OLIVEIRA

Empregado

Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
No dia 1º de julho, a jornalista embarcou para São Paulo no voo JJ3527, da empresa TAM, às
17h17, com destino ao aeroporto de Congonhas. Chegando ao destino às 19h40 do mesmo dia
e dirigindo-se ao hotel reservado pela empresa, na região de Moema (SP).
No dia 2 de julho, a partir das 8h, foi feito o credenciamento para participação no evento. Das
9h as 10h30, a empregada participou do curso Google Maps para jornalistas, ministrado pelo
palestrante Rafael Corrêa. Na mesma data, das 11h às 12h30, a jornalista compareceu à
sessão especial "Jornalismo sem fins de lucro, sustentável e próspero - o caso de êxito do
Texas Tribune". Ainda em 2 de julho, a partir das 14h, a empregada participou do curso de
jornalismo de dados RAC básico, ministrado por Tiago Mali.
No dia 3 de julho, das 9h às 10h30, a jornalista acompanhou o painel "Lei dos meios: regulação
ou censura?". Já no período de 11h às 12h30 a empregada acompanhou a sessão especial
"Combate à corrupção e acesso à informação", com o juiz Sérgio Moro. Na mesma data, de
14h às 15h30, a empregada participou do curso Google para jornalistas: busca avançada. A
partir das 16h, a empregada assistiu o painel "Fazer jornalístico: O caso Nisman e o jornalismo
investigativo na Argentina".
Viagem para o evento da Virada Cultural em São Paulo-SP - (19 a 22/06/2015):
19/06 - Sexta-feira
10h17 : Saída de Brasília;
12h30 : Chegada em São Paulo;
13h30 : Chegada no o hotel para check in;
15h00 às 19h30 : Ida para EBC- SP para reunião sobre o evento. Passado todo cronograma do
evento;
20h40: Retorno ao hotel.
20/06 - Sábado - 1° evento: Largo São Francisco:
10h00: Saída do hotel para o local do evento
11h00: Chegada no Largo São Francisco para iniciarmos a montagem;
11h00 as 13h00: Posicionado a UM, feito apontamento e subida de sinal na banda de 3M com
a Star One, passado os cabos de câmera e áudio, montado o retorne do ar para a repórter;
13h15: Teste de áudio e vídeo dinâmico com o sistema de São Paulo, sinal aprovado;
20h45: Teste de áudio e vídeo com sistema de BSB, sinal ok;
21h13: Link para o jornal RBN;
23h55: Último flash do dia.

1268/2015

ALISTON
BARBOSA LOBÃO

Empregado

21/06 - Domingo - 2° evento: Theatro Municipal:
00h40 - Desmontagem dos equipamentos no Largo São Francisco;
01h20 - Posicionado a UM no Theatro Municipal para guardar a vaga;
02h00 - Retorno para o hotel;
09h00: Saída do hotel para o local do evento;
10h30 as 12h00 - Montagem: Feito apontamento e fechado sinal na banda de 3M (f.6137,5),
passado os cabos de câmera, aúdio e vídeo para captura de sinal da produtora do show;
12h30: Teste dinâmico aúdio e vídeo com o sistema EBC-SP, sinal aprovado;
14h00: Teste final simultâneo com as outras praças. Sinal ok;
16h20: 1° entrada ao vivo;
16h40 as 20h00: Flash's, gerações e transmissão dos shows;
20h10: Último flash do evento;
20h30: Desmontagem dos equipamentos;
22h00: Chegada no hotel.
22/06 - Segunda:
19h10 as 21h00 - Retorno a Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/06/2015

22/06/2015

DIGER

19/06/2015

22/06/2015

01/07/2015

05/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/06/2015

1.268,46

424,80

190,00

1.883,26

DIGER

16/06/2015

1.268,46

424,80

190,00

1.883,26

DIGER

16/06/2015

1.974,26

424,80

190,00

2.589,06

Relatório de Viagem
Evento: Virada Cultural em São Paulo-SP - (19 a 22/06/2015):
19/06 - Sexta-feira
10h17 : Saída de Brasília;
12h30 : Chegada em São Paulo;
13h30 : Chegada no o hotel para check in;
15h00 às 19h30 : Ida para EBC- SP para reunião sobre o evento. Passado todo cronograma do
evento;
20h40: Retorno ao hotel.

1269/2015

CLAUDIO ROMEU
BELLO DE LIMA

20/06 - Sábado - 1° evento: Largo São Francisco:
10h00: Saída do hotel para o local do evento
11h00: Chegada no Largo São Francisco para iniciarmos a montagem;
11h00 as 13h00: Posicionado a UM, feito apontamento e subida de sinal, passado os cabos de
câmera e áudio, montado o retorno para a repórter;
13h15: Teste de áudio e vídeo dinâmico com o sistema de São Paulo, sinal aprovado;
20h45: Teste de áudio e vídeo com sistema de BSB, sinal ok;
21h13: Link para o jornal RBN;
23h55: Último flash do dia.
Empregado
21/06 - Domingo - 2° evento: Theatro Municipal:
00h40 - Desmontagem dos equipamentos no Largo São Francisco;
01h20 - Posicionado a UM no Theatro Municipal para guardar a vaga;
02h00 - Retorno para o hotel;
09h00: Saída do hotel para o local do evento;
10h30 as 12h00 - Montagem: Feito apontamento e fechado sinal, passado os cabos de
câmera, aúdio e vídeo para captura de sinal da produtora do show;
12h30: Teste dinâmico aúdio e vídeo com o sistema EBC-SP, sinal aprovado;
14h00: Teste final simultâneo com as outras praças. Sinal ok;
16h20: 1° entrada ao vivo;
16h40 as 20h00: Flash's, gerações e transmissão dos shows;
20h10: Último flash do evento;
20h30: Desmontagem dos equipamentos;
22h00: Chegada no hotel.
22/06 - Segunda:
19h10 as 21h00 - Retorno a Brasília.

Viagem a São Paulo-SP para o evento Virada Cultural - (19 a 22/06/2015):
19/06 - Sexta-feira
10h17 : Saída de Brasília;
12h30 : Chegada em São Paulo;
13h30 : Chegada no o hotel para check in;
15h00 às 19h30 : Ida para EBC- SP para reunião sobre o evento. Passado todo cronograma do
evento;
20h40: Retorno ao hotel.

1270/2015

LEANDRO DE
SOUZA MARQUES

Empregado

20/06 - Sábado - 1° evento: Largo São Francisco:
10h00: Saída do hotel para o local do evento
11h00: Chegada no Largo São Francisco para iniciarmos a montagem;
11h00 as 13h00: Posicionado a UM, feito apontamento e subida de sinal na banda de 3M com
a Star One, passado os cabos de câmera e áudio, montado o retorne do ar para a repórter;
13h15: Teste de áudio e vídeo dinâmico com o sistema de São Paulo, sinal aprovado;
20h45: Teste de áudio e vídeo com sistema de BSB, sinal ok;
21h13: Link para o jornal RBN;
23h55: Último flash do dia.
21/06 - Domingo - 2° evento: Theatro Municipal:
00h40 - Desmontagem dos equipamentos no Largo São Francisco;
01h20 - Posicionado a UM no Theatro Municipal para guardar a vaga;
02h00 - Retorno para o hotel;
09h00: Saída do hotel para o local do evento;
10h30 às 12h00 - Montagem: Feito apontamento e fechado sinal na banda de 3M (f.6137,5),
passado os cabos de câmera, aúdio e vídeo para captura de sinal da produtora do show;
12h30: Teste dinâmico aúdio e vídeo com o sistema EBC-SP, sinal aprovado;
14h00: Teste final simultâneo com as outras praças. Sinal ok;
16h20: 1° entrada ao vivo;
16h40 as 20h00: Flash's, gerações e transmissão dos shows;
20h10: Último flash do evento;

A empregada Marilia Santos Arrigoni (matrícula 13549) participou, nos dias 2, 3 e 4 de julho de
2015, da 10º edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo promovido pela
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo. Durante os três dias
de congresso, ocorreram mais de 70 painéis e cursos sobre temas como cobertura de
segurança pública, corrupção, crime organizado, meio ambiente, esportes, como financiar o
jornalismo independente, jornalismo de dados, técnicas de reportagem e redação e novas
mídias e ferramentas.
O 10º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo é considerado um evento de grande
importância e abordou temas relevantes para o jornalismo investigativo no país.
Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência de
Integração de Conteúdos da EBC, o evento é valioso para aprimoramento de seu corpo
funcional.
Atualizar os conceitos com relação às novas técnicas e metodologias que envolvem o
jornalismo investigativo como um todo, além de adquirir conhecimento das novas tendências de
mercado. Este tema é primordial nas metodologias utilizada na EBC.

1271/2015

MARILIA SANTOS
ARRIGONI

Empregado

Abaixo, a lista de atividades nas quais a funcionária esteve presente:
Quarta 01/07
Ida para São Paulo: voo O66017 da Avianca das 20h30, com partida do Santos Dumont, com
chegada às 21h25, no aeroporto de Congonhas e ida para o hotel.
Quinta 02/07
9h: abertura do Congresso da Abraji, no bairro de Vila Olímpia. Participação do primeira
palestra do dia cujo assunto foi “Google Map para jornalistas” com o jornalista Rafael Corrêa.
11h: palestra com Evan Smith, do Texas Tribune, sobre jornalismo sem fins lucrativos de lucro,
sustentável e próspero.
12h30: intervalo para almoço.
14h: participação de cursos de jornalismo de dados “RAC Básico” com o profissional Tiago
Mali.
16h: ida para o hotel, em Moema.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

25/06/2015

28/06/2015

DIGER

16/06/2015

23/06/2015

01/07/2015

DINES

16/06/2015

-

21/06/2015

23/06/2015

DIPRE

16/06/2015

933,06

24/06/2015

26/06/2015

DIPRE

16/06/2015

1.390,76

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.252,58

160,55

95,00

1.508,13

11.500,50

95,00

11.595,50

965,92

-

1.898,98

481,94

95,00

1.967,70

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das Atividades: Instalações da EBC na Av. Gomes Freire, 474 e R. da Relação

EDUARDO DE
1272/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia - 25/06/2015 :
10h00 - Embarque voo Gol 1485
12h30 - Reunião com os Eng. Renato Favilla e Paulo Sergio Aqulini sobre multiplexação de
sistemas irradiantes no Sumaré e Mendanha
13h30 - almoço
14h30 às 16h30- Avaliação de trabalhos as built do unifilar elétrico a partir do da Progel,
formatado como mais um documento da Autovistoria e, croquis do sistema irradiante
multiplexado do Sumaré, com a TV Brasil, TV Câmara, TV Senado e demais para
apresentação à Diretoria Geral .
Dia - 26/06/15
09h00 - Reunião com Coordenadores e Gerentes sobre a antena TDM- 4A2, detalhes do dual
feed em linhas de 3 1/8", conectorizadas logo abaixo da cota EL.138.668
11h00 - Reunião com Eng. João Vitor da GB sobre obras em Itaóca e nas casas da vila :
reforço estrutural concomitante com o chapisco e emboço das alvenarias. Estrutura sob risco
de ruptura.
13h00 - almoço
14h00 - Reunião com Américo, Joice, Renato para apresentação de Estudo Preliminar, pelo
Eng. Paulo, de sistema irradiante multiplexado no Sumaré. Com a aprovação, definimos
procedimentos.
19h28 - Embarque SDU no voo Gol 1715 para GRU

Obs: No dia 28/06, domingo, retornei a Brasília sem ônus para a EBC..

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 302.

1273/2015

1274/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

Empregado

Dia 23/06
> Saída de Brasília para Miami às 22h40,
> conexão em Miami as 7h30 do dia 24/06 para New York, chegada às 10h30. Tentei contato
com Brasília mais o telefone estava sem roaming internacional.
> Peguei um táxi para o hotel Pennsylvania.
> Às 16h o telefone começou a funcionar. Liguei para Brasília, depois fiz contato com o
conselheiro do Itamaraty Fabiano. Sem notícias da agenda da PR Dilma. Daniel ligou para falar
de uma interação Brasilia / CNN, era para acompanhar o teste no dia 25 e da interação do dia
26 na CNN. Peguei um táxi e fui para a CNN, saber onde era e como seria a logística do tempo
de deslocamento.
>
> Dia 25/06
> Saí do hotel às 9h para a CNN. Fiquei aguardando a ligação de Brasília para informar o
contato da CNN sobre a interação, recebi essa informação às 12h. Voltei para o hotel
Pennsylvania. Fui ao hotel New York Palace fazer os primeiros contatos sobre o encontro com
empresários, voltei para o hotel e mais tarde liguei novamente para o conselheiro Fabiano, que
não informou nada sobre a agenda da PR Dilma em NY.
>
> Dia 26/06
> Saí do hotel às 9h30 para o hotel New York Palace, me encontrei com o João da Valle Video,
e deixei tudo bem ajustado. A montagem dos equipamentos ficou marcada para o dia do
evento, bem cedo. Voltei a falar com o conselheiro Fabiano, e ele informou que a reunião seria
no sábado à tarde e que estava esperando a definição da SECOM, quanto ao horário e local.
Provavelmente seria no hotel New York Palace, no centro de imprensa que seria montado.
Tudo repassado para Brasília.
>
> Dia 27/06
> Saída às 9h30 para o hotel St Regis, verificação do local para a montagem de equipamento
para o evento ao vivo, do encontro da PR Dilma com empresários brasileiros. As 11h20 voltei
para o Pennsylvania hotel para encontrar a equipe.
> As 15h30 estávamos no consulado brasileiro, Fabiano Itamaraty e Magda SECOM passaram
a agenda da PR Dilma em Nova Iorque. Repassado para Brasília. Quando fui pedir permissão
para os técnicos montarem os equipamentos no St Regis hotel, Magda informou que cair o vivo,
por se tratar de um evento sem abertura e falas e que falaria com o Olímpio assim que ele
chegasse e nos daria um posicionamento, quanto a montagem. Eu e João Tocha da Valle
Vídeo falamos com Fabiano do Itamaraty que era melhor montar, caso fosse confirmado
estava pronto. Depois saímos para gravar os vídeos da web e voltamos para aguardar a
21/06/2015:
14h23 - Embarque para São Paulo (AVIANCA O66063)
17h - Desembarque em São Paulo
Dia 22 de junho de 2015.
Lançamento do livro “Quem foi que inventou o Brasil?”, de Franklin Martins, reúne mais de mil e
cem canções que contam a história da República de 1902 a 2002. Também foi oportunidade
para estabelecer relacionamento institucional com convidados presentes, entre eles o ministro
da Secom/PR, Edinho Silva.
23/06/2015:
05h35 - Embarque para Brasília ( AVIANCA O66170)
08h07 – Desembarque em Brasília

24/06/2015
20h59 - Embarque para Foz do Iguaçu (GOL 1079)
Brasília (BSB) 20h59 /Duração: 1h01/
Curitiba (CWB)23hCuritiba (CWB)
23h45/Duração: 1h17/Foz do Iguaçu (IGU) 01h02
01h02 – Desembarque em Foz do Iguaçu

1275/2015

NELSON BREVE
DIAS

Empregado

Dia 25/06/2015
12h - Almoço com o Superintendente de Comunicação Social de Itaipu Binacional, Gilmar
Piolla.
13h - A convite da ONU Mulheres, participou da primeira reunião do Comitê Nacional Impulsor
Brasil ElesPorElas (HeForShe), cuja criação aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu (PR),
durante ato de adesão da Itaipu ao movimento ElesPorElas. No Brasil, essa rede é articulada
por meio do Comitê Nacional Impulsor Brasil ElesPorElas (HeForShe). Pelos governos,
participaram a Secreta ria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPMPR) e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Seis empresas compõem o eixo
corporativo – duas públicas e quatro privadas: Avon, Correios, Itaipu Binacional, KPMG, Renault
e Unilever.Pela academia, estão a Universidade de São Paulo (USP), uma das dez
universidades globais do Impacto 10x10x10 HeForShe, a Universidade de Brasília (UnB) e a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A sociedade civil está representada por duas
organizações feministas e três voltadas aos homens: Articulação de ONGS de Mulheres Negras
Brasileiras, Articulação de Mulheres Brasileiras, Instituto Papai, Promundo e Papo de Homem.
Pela mídia, são três representações: GNT-Globosat, Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e
Propeg Comunicação SA.
15h – Cerimônia de instituição do Comitê e adesão de Itaipu Binacional, com a presença da
ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República, a ministra da Mulher do Paraguai, Ana Maria Baiardi, a diretora regional da ONU
Mulheres para América Latina e Caribe, Luiza Carvalho, a representante da ONU Mulheres no
Paraguai,Carolina Taborda, a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, o
diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, o diretor-geral paraguaio, James Spalding.
Dia 26/06/2015
7h03 - Embarque para Brasília (TAM JJ3691)
9h16- Desembarque em Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/06/2015

29/06/2015

DIJOR

22/06/2015

28/06/2015

25/06/2015

25/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/06/2015

1.786,49

423,00

142,50

2.351,99

DIAFI

17/06/2015

3.099,62

1.459,35

285,00

4.843,97

28/06/2015

DIGER

17/06/2015

1.819,66

888,30

190,00

2.897,96

28/06/2015

DIGER

17/06/2015

2.262,85

743,40

190,00

3.196,25

O rep��rter fez a cobertura do jogo Salgueiro x Fortaleza. O jogo da s��rie C do
Campeonato Brasileiro, ocorreu no domingo, 28 de junho, em Salgueiro/PE, ��s 19h.
Relat��rio de viagem
27/06 ��� S��BADO
08:00H ��� Partida para Juazeiro do Norte;
15:00H ��� Chegada em Juazeiro do Norte.

PAULO ROBERTO
1276/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

28/06- DOMINGO
08:00- Ida para a cidade de Salgueiro;
16H- Ida para Est��dio do Salgueiro;
18:30H- Pr�� jogo ao vivo;
19H- In��cio da transmiss��o ao vivo do jogo Salgueiro x Fortaleza;
21H- Fim da da transmiss��o ao vivo do jogo Salgueiro x Fortaleza.
29/06 ��� SEGUNDA
08:00H ��� Volta para Juazeiro;
11:00- Chegada em Salgueiro;
15:00- Volta para o Rio;
20:30H - Chegada no Rio.

FRANCISCO
1277/2015
SOARES NETO

Empregado

O Coordenador foi a regional da EBC em Tabatinga/AM para executar os serviços de
manutenção predial, nas instalações da Rádio Nacional do Alto Solimões, atendendo às
recomendações apontadas no Relatório de Viagem elaborado em 19/04/2015, pela
Superintendência Regional Centro Oeste/Norte.

Entre os dias 25 a 28 de Junho de 2015 o coordenador de desenvolvimento e manutenção de
sistemas web participou do evento DrupalCamp São Paulo 2015.
O DrupaCamp São Paulo 2015 - considerado um evento de alta importância na comunicadade
do Drupal no Brasil - haverá apresentações de casos de sucesso na utilização do Drupal, tanto
nos órgãos públicos e privados. Também Será uma grande oportunidade para aprender mais
sobre o novo Drupal 8, conhecer novas tecnologias.
Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência
Executiva de WEB e Novas Mídias da EBC, é valioso para aprimoramento de seu corpo
funcional.

SERGIO
1278/2015 SANTANA DE
LIMA

Empregado

O evento teve como foco principal disseminar o conhecimento a cerca do gerenciador de
conteúdo Drupal, que hoje é a nossa principal plataforma usada para desenvolver sistemas
Web.
Foram dois dias de palestras que abordaram temas iniciantes, intermediários e avançados a
cerca da ferramenta, além de apresentações de casos de sucesso tanto na iniciativa privada
quando nos governos.
Também foi uma grande oportunidade para conhecer mais sobre a nova versão da plataforma
que será lançada ainda este ano.
Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Quinta Feira (25)
Tarde:
Embarque para o São Paulo/SP.
Sexta Feira (26)
Manhã:
Credenciamento e abertura do evento.
Também ministrei uma palestra cujo o tema foi "Como uma Empresa Pública pode construir
seu legado utilizando Drupal".
Tarde:
Dos temas mais interessantes, posso destacar a palestra "Boas práticas para Deploy Contínuo
em Drupal" na qual tratou sobre a difícil tarefa de se implantar novas funcionalidades e
correções de problemas o mais rápido possível no ambiente de produção. Esta palestra
apresentou boas práticas, técnicas e módulos mais utilizados para a execução desse processo
Entre os dias 25 a 28 o analista de sistemas participou do evento DrupalCamp SP 2015.
O evento DrupalCamp, em São Paulo, tem como foco principal palestras, workshops e
discussões a cerca da ferramenta de gerenciamento de conteúdo.
O Drupal é a principal ferramenta utilizada na EBC para elaboração dos projetos de
Desenvolvimento de Sistemas Web, a exemplo dos sites: Agência Brasil, Portal EBC,
Radioagência Nacional, Tv Brasil, Conselho Curador, Portal de Rádios e a própria Intranet.
Houve apresentações de casos de sucesso, tanto nos órgãos públicos e privados. Também foi
uma grande oportunidade para aprender mais sobre o investimento em segurança, atualizar os
conceitos com relação as novas técnicas e adquirir conhecimento das novas tendências de
mercado.

1279/2015

DIOGO LUIS DA
SILVA

Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência
Executiva de WEB e Novas Mídias da EBC a cerca da ferramenta Drupal, é valioso a presença
deste empregado para o aprimoramento da equipe de desenvolvimento web da área de
Tecnologia da Informação.
Empregado
O conteúdo programático abordou temas importantes para o aprimoramento do conhecimento
dos participantes como a atuação estratégica da área de Tecnologia da Informação e mais
especificamente daqueles que gerem as ferramentas de softwares livres na EBC.
Nas palestras “Drupal 8: Crash Course ” , “Temas no Drupal 8” e “Escalando PHP e Drupal:
performance ao infinito e além!” pude obter um conhecimento da nova plataforma Drupal 8 e
também como melhorarmos os desempenhos dos nossos ambientes de produção, suportando
mais usuários aos sites de comunicação da EBC reduzindo problemas de infraestruturas e
como otimizar os servidores a fim de executar as aplicações de forma estável e leve(ganho de
performance). Também foi apresentado como a parte de apresentação do site para usuário
final ficou, teoricamente, mais fácil em relação a versão anterior da plataforma Drupal, que hoje
é utilizada a versão 7, devido a estruturação de código e menos dependente dos resultados de
apresentação em tela pela própria plataforma.

Quinta Feira (25)
Tarde:
Embarque para o São Paulo/SP.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/06/2015

28/06/2015

DIGER

25/06/2015

28/06/2015

27/06/2015

03/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/06/2015

1.635,86

743,40

142,50

2.521,76

DIGER

17/06/2015

1.635,86

888,30

190,00

2.714,16

DINES

17/06/2015

7.799,14

6.435,00

95,00

14.329,14

Entre os dias 25 a 28 o analista de sistemas participou do evento DrupalCamp SP 2015.
O evento DrupalCamp, em São Paulo, tem como foco principal palestras, workshops e
discussões a cerca da ferramenta de gerenciamento de conteúdo.
O Drupal é a principal ferramenta utilizada na EBC para elaboração dos projetos de
Desenvolvimento de Sistemas Web, a exemplo dos sites: Agência Brasil, Portal EBC,
Radioagência Nacional, Tv Brasil, Conselho Curador, Portal de Rádios e a própria Intranet.
Houve apresentações de casos de sucesso, tanto nos órgãos públicos e privados. Também
será uma grande oportunidade para aprender mais sobre o investimento em segurança,
atualizar os conceitos com relação as novas técnicas e adquirir conhecimento das novas
tendências de mercado.

JONATHAN DE
1280/2015 ALMEIDA
MURIBECA

Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência
Executiva de WEB e Novas Mídias da EBC a cerca da ferramenta Drupal, é valioso a presença
deste empregado para o aprimoramento da equipe de desenvolvimento web da área de
Tecnologia da Informação.
Empregado
O conteúdo programático abordou temas importantes para o aprimoramento do conhecimento
dos participantes como a atuação estratégica da área de Tecnologia da Informação e mais
especificamente daqueles que gerem as ferramentas de softwares livres na EBC.
Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Quinta Feira (25)
Tarde:
Embarque para o São Paulo/SP.
Sexta Feira (26)
Manhã:
Credenciamento e abertura do evento.
Tarde:
No primeiro dia, a palestra “Drupal, gerenciando centenas de sites com WF Tools na Pfizer”
tratou da questão do deploy contínuo com uso da ferramenta WF e jenkings, além de questões
relevantes quanto as dificuldades em se fazer um deploy em ambientes que rodam aplicação
em Drupal. Dentre várias questões, está a replicação do código do ambiente de
Entre os dias 25 a 28 o gerente de desenvolvimento de sistemas web participou do evento
DrupalCamp SP 2015.
O evento DrupalCamp, em São Paulo, teve como foco principal palestras, workshops e
discussões a cerca da ferramenta de gerenciamento de conteúdo.
O Drupal é a principal ferramenta utilizada na EBC para elaboração dos projetos de
Desenvolvimento de Sistemas Web, a exemplo dos sites: Agência Brasil, Portal EBC,
Radioagência Nacional, Tv Brasil, Conselho Curador, Portal de Rádios e a própria Intranet.
Houve apresentações de casos de sucesso, tanto nos órgãos públicos e privados. Também
será uma grande oportunidade para aprender mais sobre o investimento em segurança,
atualizar os conceitos com relação as novas técnicas e adquirir conhecimento das novas
tendências de mercado.

THIAGO ANTONIO
1281/2015 FERREIRA DIEB
PIMENTEL

Empregado

Com a finalidade principal de atender à demanda da EBC com capacitação e treinamento de
pessoal, e mais especificamente atualizar o conhecimento dos profissionais da Gerência
Executiva de WEB e Novas Mídias da EBC a cerca da ferramenta Drupal, é valioso a presença
deste empregado para o aprimoramento da equipe de desenvolvimento web da área de
Tecnologia da Informação.
O conteúdo programático abordou temas importantes para o aprimoramento do conhecimento
dos participantes como a atuação estratégica da área de Tecnologia da Informação e mais
especificamente daqueles que gerem as ferramentas de softwares livres na EBC.
Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Quinta Feira (25)
Tarde:
Embarque para o São Paulo/SP.
Sexta Feira (26)
Manhã:
Credenciamento e abertura do evento.
Também ministrei uma palestra cujo o tema foi "Como uma Empresa Pública pode construir
seu legado utilizando Drupal".
NÚCLEO SECOM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 302
Saí de Brasília no dia 27 de Junho com destino à São Francisco na California, para transmitir
conteúdo de áudio e vídeo para Brasília, da visita da Presidenta Dilma Rousseff à Sede do
Google, Universidade de Stanford, à SRI (Centro de pesquisa próximo a Stanford) e Nasa.
Devido atraso no voo de Brasilia para Miami, cerca de 1h45 minutos, e ao tempo que se leva
para passar na Imigração em Miami, perdi o vôo para San Francisco. De um voo para outro
deixaram uma janela de 01 hora, o que é quase impossível.
Saindo da Imigração, fui para o guichê da companhia aérea e me colocaram num vôo para
Dallas, depois de Dallas para São Francisco, de forma que cheguei ao Hotel por volta da 18h00
do dia 28, (horário local de Miami), em Brasília era meia noite, por fim a viagem de ida durou
mais de 24 horas.

1282/2015

DAVID DE MORAIS
LOPES

Empregado

No dia seguinte, fiz prévia de como seria a visita da Presidenta, conversei com o Bruno do
Itamaraty e ele enviou um formulário para ser preenchido, que seria usado para
credenciamento na Nasa. Estive também no Hotel Fairmont onde a Presidenta se hospedaria
no dia seguinte, vendo a possibilidade de instalar um up-link nas proximidades para playout. Fiz
teste de conexão para envio de material do Hotel caso fosse necessário gerar por FTP,
velocidade de conexão razoável pelo software Aspera e por ITVRP, conversei também com
integrantes da segurança da PR.
Por volta das 23h30 min do mesmo dia, a equipe que veio de Nova York chegou. No dia 30,
fomos em Stanford, Google e próximo à Nasa, depois voltamos para São Francisco e nos
dirigimos à reunião com a equipe do Itamaraty, onde foi confirmado algumas informações que
já tinhamos, a maioria dessas informações o Bruno ja havia me passado. Depois nos dirigimos
para o Hotel Fairmont e aguardamos a chegada da Presidenta, ela não falou e não houve
material dela para gerar nesse dia. Retornamos para o Hotel que estávamos hospedado e
continuei a gerar por FTP via software Aspera as imagens gravadas no dia e uma entrevista
feita em Stanford.
Durante toda a noite foi gerado material de entrevistas, imagens e passagens da repórter
Luana, mas de madrugada o software Aspera passou a não conectar, dizia que a licença havia
espirado, mas como eu havia feito uma lista de arquivos a ser enviada, ele continuou dando
seguimento nos envios, eu só não conseguia acessar os arquivos para ver se estava o.k. Tentei
enviar por ITVRP mas o serviço não conectava, avisei a equipe em Brasília do ocorrido por
meio do grupo de trabalho EUA.
De manhã, no dia 01/07, a equipe em Brasília não conseguiu acessar os arquivos, pois a
licença para eles expirou também. Mais tarde o João Carlos me avisou que a equipe de suporte
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/06/2015

29/06/2015

DIGER

26/06/2015

03/07/2015

26/06/2015

03/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/06/2015

1.124,92

937,65

190,00

2.252,57

DINES

17/06/2015

7.771,02

8.514,00

95,00

16.380,02

DINES

17/06/2015

7.917,99

8.514,00

95,00

16.526,99

Entre os dias 23 a 26 de junho, o Coordenador de Redes Sociais viajou ao Rio de Janeiro para
capacitação das equipes das Rádios EBC, TV Brasil e Agência Brasil em mídias digitais. O
treinamento teve como objetivo qualificar a presença dos veículos EBC nesses espaços,
qualificar a divulgação de suas programações e a interatividade com o público web.
A ida ao Rio também foi importante para alinhamento de fluxos de trabalho com a equipe
GEINC - Gerência de Integração de Conteúdos do Rio de Janeiro, uma vez que não há
coordenador presencial para esta equipe na praça (que soma seis funcionários). Além disso,
estavam marcadas reuniões com a Diretoria de Produção, também responsável pela
alimentação de perfis em redes sociais, especialmente da TV Brasil.
Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Terça-feira (23)
Tarde:
Embarque para o Rio de Janeiro/RJ.

ANDERSON
1283/2015 FERNANDES
FALCÃO SERRA

Quarta-feira (24)
Empregado
Manhã:
Reunião com equipe SUADI/RJ
Tarde:
Reunião com equipe de coordenação das Rádios MEC AM, FM, Nacional do Rio.
Trabalhos de rotina com a equipe do Rio
Quinta-feira (25)
Manhã:
Trabalhos de rotina com a equipe do Rio
contatos com equipes de infra, suporte, engenharia, logística para resolução de pendências da
equipe.
Tarde:
Reunião sobre escalas de trabalho na SUADI com equipes do Rio e de Brasília)
Reunião com equipe de web da DIPRO para definições sobre atuação no FISL e no programa
Brincando no Arraiá.
ORDEM DE SERVIÇO SECOM Nº 302.
26/6/15
Saímos de Brasília às 22h30 com destino a Miami.

LUANA KAREN
1284/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

27/6/15
Chegamos a Miami às 5:15. Embarcamos para NYC às 7:30. Chegamos ao aeroporto JFK às
10:20. Às 11h pegamos táxi em direção a Manhattan.
Chegamos ao hotel Pennsylvania, onde iríamos nos hospedar, às 11:50 e fomos providenciar
chips para os celulares.
Paramos para almoçar às 13h.
Às 14h, pegamos táxi em direção ao consulado do Brasil em NYC.
A reunião com o MRE começou às 15h10.
Às 16h pegamos táxi em direção à Times square para gravar vídeo para a web.
Às 17:30, pegamos táxi em direção ao hotel da presidenta, o St. Regis, para aguardar a
chegada da PR.
A PR chegou ao hotel às 21h15.
Às 22h30, retornamos para o hotel em que estávamos hospedados.
Empregado

28/6/15
Às 8h, fomos para o St. Regis, hotel em que a PR estava hospedada.
Das 9h30 às 10h30, gravei boletins pra TV e vídeo pra web.
Às 13h, gravamos sonora com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na porta do hotel da PR
Por volta das 14h30, fizemos coletiva dos ministros Armando Monteiro, Mauro Vieira e Aldo
Rebelo.
Às 17h30, gravei passagem em frente ao hotel da PR
Às 18h30, gravei offs para TV NBR
Às 19h30, pegamos o taxi de volta ao nosso hotel
29/6/15
Às 7h30 fomos para o hotel da PR.
Passamos a manhã no hotel St. Regis, acompanhando as reuniões da PR.
Às 12h, fomos para o hotel The New York Palace, onde aconteceria o seminário sobre
infraestrutura. A presidenta chegou ao local às 12h15. O seminário começou às 12:30.
O evento acabou por volta das 13:00. Na saída, a PR deu entrevista coletiva.
Às 14h, finalizei textos pra voz é pra TV. Gravei passagem.
Às 15h, retornamos ao hotel em que estávamos hospedados.
Às 17h, pegamos táxi em direção ao aeroporto JFK.
Embarcamos às 19:30 para San Francisco, Califórnia.
NUCLEO SECOM - ORDEM DE SERVIÇO Nº 302
26/6/15
Saímos de Brasília às 22h30 com destino a Miami.
27/6/15
Chegamos a Miami às 5:15. Embarcamos para NYC às 7:30. Chegamos ao aeroporto JFK às
10:20. Às 11h pegamos táxi em direção a Manhattan.
Chegamos ao hotel Pennsylvania, onde iríamos nos hospedar, às 11:50 e fomos providenciar
chips para os celulares.
Paramos para almoçar às 13h.
Às 14h, pegamos táxi em direção ao consulado do Brasil em NYC.
A reunião com o MRE começou às 15h10.
Às 16h pegamos táxi em direção à Times square para gravar vídeo para a web.
Às 17:30, pegamos táxi em direção ao hotel da presidenta, o St. Regis, para aguardar a
chegada da PR.
A PR chegou ao hotel às 21h15.
Às 22h30, retornamos para o hotel em que estávamos hospedados.

1285/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

28/6/15
Às 8h, fomos para o St. Regis, hotel em que a PR estava hospedada.
Das 9h30 às 10h30, gravamos boletins pra TV e vídeo pra web.
Às 13h, gravamos sonora com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na porta do hotel da PR
Por volta das 14h30, fizemos coletiva dos ministros Armando Monteiro, Mauro Vieira e Aldo
Rebelo.
Às 17h30, gravamos passagem em frente ao hotel da PR
Às 18h30, gravamos offs para TV NBR
Às 19h30, pegamos o taxi de volta ao nosso hotel
29/6/15
Às 7h30 fomos para o hotel da PR.
Passamos a manhã no hotel St. Regis, acompanhando as reuniões da PR.
Às 12h, fomos para o hotel The New York Palace, onde aconteceria o seminário sobre
infraestrutura. A presidenta chegou ao local às 12h15. O seminário começou às 12:30.
O evento acabou por volta das 13:00. Na saída, a PR deu entrevista coletiva.
Às 14h, finalizei textos pra voz é pra TV. Gravei passagem.
Às 15h, retornamos ao hotel em que estávamos hospedados.
Às 17h, pegamos táxi em direção ao aeroporto JFK.
Embarcamos às 19:30 para San Francisco, Califórnia.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/06/2015

03/07/2015

DINES

24/06/2015

02/07/2015

26/06/2015

26/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/06/2015

7.917,99

8.514,00

95,00

16.526,99

DINES

17/06/2015

5.372,82

8.976,00

95,00

14.443,82

02/07/2015

DINES

17/06/2015

5.343,10

6.435,00

95,00

11.873,10

02/07/2015

DINES

17/06/2015

5.361,10

6.435,00

95,00

11.891,10

NUCLEO SECOM/PR - ORDEM DE SERVIÇO Nº 302

26/6/15
Saímos de Brasília às 22h30 com destino a Miami.

1286/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

27/6/15
Chegamos a Miami às 5:15. Embarcamos para NYC às 7:30. Chegamos ao aeroporto JFK às
10:20. Às 11h pegamos táxi em direção a Manhattan.
Chegamos ao hotel Pennsylvania, onde iríamos nos hospedar, às 11:50 e fomos providenciar
chips para os celulares.
Paramos para almoçar às 13h.
Às 14h, pegamos táxi em direção ao consulado do Brasil em NYC.
A reunião com o MRE começou às 15h10.
Às 16h pegamos táxi em direção à Times square para gravar vídeo para a web.
Às 17:30, pegamos táxi em direção ao hotel da presidenta, o St. Regis, para aguardar a
chegada da PR.
A PR chegou ao hotel às 21h15.
Às 22h30, retornamos para o hotel em que estávamos hospedados.
Empregado
28/6/15
Às 8h, fomos para o St. Regis, hotel em que a PR estava hospedada.
Das 9h30 às 10h30, gravamos boletins pra TV e vídeo pra web.
Às 13h, gravamos sonora com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na porta do hotel da PR
Por volta das 14h30, fizemos coletiva dos ministros Armando Monteiro, Mauro Vieira e Aldo
Rebelo.
Às 17h30, gravamos passagem em frente ao hotel da PR
Às 18h30, gravamos offs para TV NBR
Às 19h30, pegamos o taxi de volta ao nosso hotel
29/6/15
Às 7h30 fomos para o hotel da PR.
Passamos a manhã no hotel St. Regis, acompanhando as reuniões da PR.
Às 12h, fomos para o hotel The New York Palace, onde aconteceria o seminário sobre
infraestrutura. A presidenta chegou ao local às 12h15. O seminário começou às 12:30.
O evento acabou por volta das 13:00. Na saída, a PR deu entrevista coletiva.
Às 14h, finalizei textos pra voz é pra TV. Gravei passagem.
Às 15h, retornamos ao hotel em que estávamos hospedados.
Às 17h, pegamos táxi em direção ao aeroporto JFK.
ORDEM DE SERVIÇO Nº 302.
Relatório da Viagem da Presidenta Dilma Rousseff a Washington 24 junho a 02 julho 2015
24 Junho 2015
11h00 Embarque Brasília para São Paulo
25 Junho 2015
06h00 desembarque em Washington
12h00 reconhecimento dos locais dos eventos em Washington
26 Junho 2015
10h00 reconhecimento da emissora (Tv Eurovision) para as transmissões e os play-out dos
eventos e teste equipamentos
14h00 verificar credenciamento da equipe com secretário do Itamaraty
27 Junho 2015
13h00 verificar credenciamento com secretário Itamaraty e contatos com Tv Eurovision

ROGERIO ALVES
1287/2015
DA SILVA

Empregado

28 Junho 2015
12h00 reunião de coordenação com a imprensa internacional
29 Junho 2015
15h55 Aguardando as imagens para play –out Visita ao Memorial Martin Luther King Jr.,
acompanhada do Presidente dos Estados Unidos da América
17h30 enviando matérias play-out e ftp/itvp
22h30 Enviando via ftp/itvp imagens Jantar oferecido pelo Presidente dos Estados Unidos da
América, Barack Obama
30 Junho 2015
07h00 coordenando e gerando via ftp a Reunião de trabalho com o presidente dos Estados
Unidos da América, Barack Obama e coordenando a transmissão ao vivo da declaração á
imprensa do Pres.Estados Unidos e do Brasil.
12h00 Coordenando a transmissão ao vivo do discurso da Presidenta Dilma durante Almoço
oferecido pelo vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joseph Biden.
16h30 Enviando via ftp/itvp Encontro com a ex-secretária de Estado, Madeleine Albright
17h00 Coordenando a transmissão ao vivo do Encerramento da Cúpula Empresarial BrasilEstados Unidos

1288/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo José La Salvia, Aldo da Silva PInto e Edmar Nobre saiu de Brasília
às 22h00 do dia 26/06, sexta-feira, com destino a Atlanta, nos EUA, onde fez escala, para o
destino final que foi Washington, onde a chegada ocorreu às 11h00 de sábado, 27/06. Neste
dia a equipe produziu imagens da cidade de Washington. O trabalho continuou no domingo,
28/06, quando foram feitas novas imagens da capital norte-americana, além de três vídeos
para a WEB e três flashes para a programação. Na segunda, 29/06, fizemos uma entrada ao
vivo para o Direto do Planalto e com a chegada da presidenta a Washington fechamos 2
matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a Voz do Brasil.
Ainda nesta segunda, gravamos um stand up para o Direto do Planalto de terça-feira. No dia
30/06 acompanhamos a agenda PR Dilma Rousseff em Washington, que incluiu uma reunião
de trabalho da presidenta com o presidente dos EUA, Barack Obama, na Casa Branca.
Fechamos duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a
Voz do Brasil. O retorno da equipe ocorreu na quarta-feira, 01/07/2015, mas o itinerário foi
diferente do originalmente previsto. Na escala que fizemos em Atlanta, vindos de Washington,
não embarcamos no voo que seguiria direto para Brasília. Pegamos outros voo disponibilizado
pela companhia Delta Air LInes. O voo passou por São Paulo, onde aterrizou às 8h50 de quintafeira, 02/07/2015. A chegada em Brasília ocorreu às 12h30 desse mesmo dia. A mudança de
itinerário na volta da equipe ao Brasil se deveu ao fechamento do aeroporto de Atlanta por
algumas horas no fim da tarde de quarta-feira, 01/07/2015, por motivos climáticos. Mas como
chegamos no mesmo dia ao Brasil, 02/07/2015, não houve mudanças no prazo previsto
originalmente para a viagem.

NUCLEO SECOM/PR - ORDEM DE SERVIÇO Nº 302.

1289/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe formada por Paulo José La Salvia, Aldo da Silva Pinto e Edmar Nobre saiu de Brasília
às 22h00 do dia 26/06, sexta-feira, com destino a Atlanta, nos EUA, onde fez escala, para o
destino final que foi Washington, onde a chegada ocorreu às 11h00 de sábado, 27/06. Neste
dia a equipe produziu imagens da cidade de Washington. O trabalho continuou no domingo,
28/06, quando foram feitas novas imagens da capital norte-americana, além de três vídeos
para a WEB e três flashes para a programação. Na segunda, 29/06, fizemos uma entrada ao
vivo para o Direto do Planalto e com a chegada da presidenta a Washington fechamos 2
matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a Voz do Brasil.
Ainda nesta segunda, gravamos um stand up para o Direto do Planalto de terça-feira. No dia
30/06 acompanhamos a agenda PR Dilma Rousseff em Washington, que incluiu uma reunião
de trabalho da presidenta com o presidente dos EUA, Barack Obama, na Casa Branca.
Fechamos duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a
Voz do Brasil. O retorno da equipe ocorreu na quarta-feira, 01/07/2015, mas o itinerário foi
diferente do originalmente previsto. Na escala que fizemos em Atlanta, vindos de Washington,
não embarcamos no voo que seguiria direto para Brasília. Pegamos outros voo disponibilizado
pela companhia Delta Air LInes. O voo passou por São Paulo, onde aterrizou às 8h50 de quintafeira, 02/07/2015. A chegada em Brasília ocorreu às 12h30 desse mesmo dia. A mudança de
itinerário na volta da equipe ao Brasil se deveu ao fechamento do aeroporto de Atlanta por
algumas horas no fim da tarde de quarta-feira, 01/07/2015, por motivos climáticos. Mas como
chegamos no mesmo dia ao Brasil, 02/07/2015, não houve mudanças no prazo previsto
originalmente para a viagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

26/06/2015

02/07/2015

DINES

17/06/2015

27/06/2015

27/06/2015

DIJOR

17/06/2015

-

88,50

-

88,50

29/06/2015

05/07/2015

DIGER

17/06/2015

-

740,25

-

740,25

22/06/2015

23/06/2015

DIJOR

17/06/2015

-

177,00

-

177,00

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

5.343,10

6.435,00

95,00

11.873,10

NUCLEO SECOM/PR - ORDEM DE SERVIÇO Nº 302.

1290/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe formada por Paulo José La Salvia, Aldo da Silva PInto e Edmar Nobre saiu de Brasília
às 22h00 do dia 26/06, sexta-feira, com destino a Atlanta, nos EUA, onde fez escala, para o
destino final que foi Washington, onde a chegada ocorreu às 11h00 de sábado, 27/06. Neste
dia a equipe produziu imagens da cidade de Washington. O trabalho continuou no domingo,
28/06, quando foram feitas novas imagens da capital norte-americana, além de três vídeos
para a WEB e três flashes para a programação. Na segunda, 29/06, fizemos uma entrada ao
vivo para o Direto do Planalto e com a chegada da presidenta a Washington fechamos 2
matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a Voz do Brasil.
Ainda nesta segunda, gravamos um stand up para o Direto do Planalto de terça-feira. No dia
30/06 acompanhamos a agenda PR Dilma Rousseff em Washington, que incluiu uma reunião
de trabalho da presidenta com o presidente dos EUA, Barack Obama, na Casa Branca.
Fechamos duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil, além de uma entrada ao vivo para a
Voz do Brasil. O retorno da equipe ocorreu na quarta-feira, 01/07/2015, mas o itinerário foi
diferente do originalmente previsto. Na escala que fizemos em Atlanta, vindos de Washington,
não embarcamos no voo que seguiria direto para Brasília. Pegamos outros voo disponibilizado
pela companhia Delta Air LInes. O voo passou por São Paulo, onde aterrizou às 8h50 de quintafeira, 02/07/2015. A chegada em Brasília ocorreu às 12h30 desse mesmo dia. A mudança de
itinerário na volta da equipe ao Brasil se deveu ao fechamento do aeroporto de Atlanta por
algumas horas no fim da tarde de quarta-feira, 01/07/2015, por motivos climáticos. Mas como
chegamos no mesmo dia ao Brasil, 02/07/2015, não houve mudanças no prazo previsto
originalmente para a viagem.

Relatório viagem dia 27/06/15

Jogo: Macaé 4 X 2 Botafogo - Rodada número: 9

RAFAEL DE
1291/2015 OLIVEIRA
MONTEIRO

Empregado

O jogo aconteceu no Estádio Claudio Moacyr de Azevedo. A transmissão iniciou às 16 horas e
o jogo somente às 16:30. No primeiro tempo, o Macaé marcou 3 vezes, com Anselmo aos 18
minutos e aos 23 minutos, o terceiro foi assinalado por Pipico aos 32 minutos. O Botafogo
retornou para a segunda etapa com a missão fazer 4 gols e não tomar nenhum para conquistar
os 3 pontos. E chegou próximo, pois aos 11 minutos da segunda etapa Daniel Carvalho fez o
primeiro do Botafogo e 4 minutos depois, Roger Carvalho fez o segundo. Após muita pressão
do Botafogo, o Macaé no contra-ataque fez o quarto gol, com Pipico marcando mais uma vez.
Fatos a considerar: O jogo começou pontualmente às 16:30 e terminou às 18:25. Após o jogo,
às 19:05, o técnico do Botafogo, na ocasião, René Simões concedeu entrevista coletiva no
próprio estádio, desta forma, participei da mesma. A entrevista coletiva encerrou 19:25. Às
19:30, retornei ao Rio de Janeiro com chegada às 23:25.
Dados relevantes:
Renda: R$ 85.710,00
Público pagante: 4.828
Público presente: 5.472
Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ).

Dia 29
saímos da emissora às 8:30, chegamos em Paraty às 13:00. Deslocamos para o local
reservado para o link e tivemos problemas em estacionar. Não podia estacionar, pois estavam
descarregando material no local. Então fomos procurar a pousada.
Dia 30
Saímos da pousada as 9:30 e retornamos no local para estacionar o link, esperamos então até
estar na hora do jornal, tivemos que subir o link para os telejornais RBT e RR da calçada
mesmo, depois do jornal estacionamos no local definitivo. As 17:00 retornei ao local para
transmitir o telejornal da noite o RBN, neste caso só teve geração. Retornamos à pousada às
22:00.
Dia 01
Saímos da pousada às 9:30. Subimos o link novamente para os telejornais RBT, RR e RSP,
devido a CT estar usando o seguimento para ancorar o programa Sem Censura, só podíamos
transmitir depois das 17:40, então retornei às 18:00 para fazer a geração. Retornamos à
pousada as 00:00, pois tive que esperar a equipe de jornalismo da noite terminar as gravações
para gerar no dia seguinte.

1292/2015

KAZUO SILVA
FUJITA

Empregado

Dia 02
Saímos da pousada às 8:30 para fazer uma geração do dia anterior. Transmitimos novamente
para os telejornais RBT e RR. Às 18:30 retornei para fazer a geração e transmissão para o
telejornal da noite RBN. Retornei para a pousada às 22:20.
Dia 03
Saímos da pousada às 9:30 para fazer geração e transmissão para os telejornais RBT e RR,
terminou e fui almoçar às 13:30. Às 18:30 retornei para geração e transmissão para o telejornal
RBN, às 22:00 retornei para a pousada.
Dia 04
Saímos da pousada às 17:30 devido ser sábado e não ter telejornal à tarde. Às 21:40 retornei
para a pousada.
Dia 05
Às 8:00 tomamos café da manhã e nos preparamos para retornar ao RJ. Então já que tinha um
programa da Rádio até às 13:30, esperei para todos viajarem juntos. Saímos às 15:15 e
chegamos na emissora às 19:30.

1 - A TV Brasil/RJ realizou matéria jornalística sobre assinatura do acordo nuclear entre Brasil
e a Alemanha que completará 40 anos no dia 27 de junho.
2 - A equipe mostrou um panorama da energia nuclear no Brasil(passado, presente e futuro),
perspectivas e impactos. O programa nuclear brasileiro teve primeiramente a parceira com os
americanos, mas uma divergência levou a optar por nova parceira com os alemães. No acordo
estava previsto a instalação de oito grandes reatores nucleares, porém só foram construídas
duas usinas, Angra 1 e Angra 2. A cada cinco anos, o acordo é renovado automaticamente. A
equipe visitou as usinas e entrevistou os porta-vozes da Eletronuclear e pesquisadores sobre os
benefícios e prejuízos do programa nuclear para a cidade de Angra dos Reis.
A equipe foi composta pelo:
Repórter: Maurício de Almeida - PJ;
Repórter cinematográfico: Eduardo Guimarães;
Auxilio operacional: Victor Quaresma.
Relatório de viagem:

EDUARDO
1293/2015 GUIMARÃES DA
SILVA

Dia 22/06/2015 - segunda-feira.
Empregado
Manhã - Viagem para Angra dos Reis;
Tarde - Sonora com o secretário municipal de defesa civil;
Seguimos para fazer "o povo fala" e registrar algumas imagens da cidade.
Dia 23/06/2015 - terça-feira.
Manhã - Saída do hotel com destino a Usina Angra III e encontro com assessora de imprensa
que liberou para gravação com o diretor das obras;
Registro imagens da Usina Angra III em construção;
Registro de imagens do galpão onde estão guardadas as peças para construção dos reatores;
Gravação da sonora com o diretor.
Tarde - Imagens das três usinas e da estrada por onde devem passar os moradores em caso
de acidente que necessite de evacuação da cidade.
Retorno ao Rio de Janeiro, chegada às 16:15 na TV.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

22/06/2015

23/06/2015

DIJOR

17/06/2015

-

177,00

-

18/06/2015

24/06/2015

DINES

18/06/2015

747,16

784,70

142,50

1.674,36

22/06/2015

26/06/2015

DIGEL

18/06/2015

764,00

1.142,10

190,00

2.096,10

25/06/2015

03/07/2015

DIJOR

18/06/2015

1.730,19

991,20

142,50

2.863,89

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 - A TV Brasil/RJ realizou mat��ria jornal��stica sobre assinatura do acordo nuclear entre
Brasil e a Alemanha que completar�� 40 anos no dia 27 de junho.
2 ��� A equipe mostrou um panorama da energia nuclear no Brasil(passado, presente e
futuro), perspectivas e impactos. O programa nuclear brasileiro teve primeiramente a parceira
com os americanos, mas uma diverg��ncia levou a optar por nova parceira com os
alem��es. No acordo estava previsto a instala����o de oito grandes reatores nucleares,
por��m s�� foram constru��das duas usinas, Angra 1 e Angra 2. A cada cinco anos, o
acordo �� renovado automaticamente. A equipe visitar�� as usinas e entrevistar�� os
porta-vozes da Eletronuclear e pesquisadores sobre os benef��cios e preju��zos do
programa nuclear para a cidade de Angra dos Reis.
A equipe composta pelo:
Rep��rter: Maur��cio de Almeida ��� PJ;
Rep��rter cinematogr��fico : Eduardo Guimar��es;
Auxilio operacional: Victor Quaresma.

VICTOR
1294/2015 ALBUQUERQUE
BORGES Q

Relat��rio de viagem:
Empregado

Dia 22/06/2015 - segunda-feira.

177,00

Manh�� - Viagem para Angra dos Reis;
Tarde - Sonora com o secret��rio municipal de defesa civil;
Seguimos para fazer ���o povo fala��� e registrar algumas imagens da cidade.
Dia 23/06/2015 ��� ter��a-feira.
Manh�� - Sa��da do hotel com destino a Usina Angra III e encontro com assessora de
imprensa que liberou para grava����o com o diretor das obras;
Registro imagens da Usina Angra III em constru����o;
Registro de imagens do galp��o onde est��o guardadas as pe��as para
constru����o dos reatores;
Grava����o da sonora com o diretor.
Tarde - Imagens das tr��s usinas e da estrada por onde devem passar os moradores em
caso de acidente que necessite de evacua����o da cidade.
Retorno ao Rio de Janeiro, chegada ��s 16:15 na TV.

Ordem de Serviço SECOM no 306/2015
18/06/2015
14:07 hs - embarque via aérea de Brasília.
16:04 hs - chegada ao Rio de Janeiro.
18:00 hs - chegada ao local do evento para reunião de reconhecimento com o pessoal do
SCAVE.
20:00 hs - entrada no hotel para pernoite.
19/06/2015
8:00 hs - saída do hotel.
9:30 hs - chegada ao hotel do SCAVE para contato com a SECOM.
10:00 hs - reunião de coordenação no local do evento e acompanhar a montagem da estrutura.
17:00 hs - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
1295/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

20/06/2015
10:00 hs - saída do hotel.
11:10 hs - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
14:00 hs - reunião com a equipe do cerimonial no hotel do SCAVE.
17:00 hs - retorno ao hotel. Pernoite.
O
21/06/2015
11:00 hs - saída do hotel.
12:15 hs - chegada ao local do evento para supervisionar a montagem da estrutura.
18:00 hs - retorno ao hotel. Pernoite.
22/05/2015
8:00 hs - saída do hotel.
16:00 hs - chegada das UMs ao lado do evento.
16:00 hs - equipe no local.
9:15 hs - chegada ao hotel do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19:30 hs - teste de sinal com Brasília. (Rogério).
20:00 hs - reunião de coordenação no hotel do SCAVE.
22:00 hs - retorno ao hotel de pernoite.
23/05/2015
5:00 hs - saída do hotel.
6:00 hs - chegada ao local do evento.
8:30 hs - sinal fechado com Brasília. (João).
10:20 hs e 10:40 hs - flash ao vivo.
A empregada participou do 19° Congresso Anual de Comunicação Interna no período de 23 a
26 de Junho de 2015, em São Paulo/SP, no horário das 09h00 às 18h00.

ÉRICA SANTANA
1296/2015 NEVES
MONTEIRO

Empregado

A participação da empregada no Congresso teve a finalidade principal de atender à demanda
da EBC com capacitação e treinamento de pessoal, suprindo conhecimento teórico e prático
atualizado sobre Comunicação Interna, área recém implantada na empresa. O curso foi uma
oportunidade para atualizar conhecimento, realizar networking e trocar experiências com
profissionais de diversos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta.

O Caminhos da Reportagem produziu um programa sobre a trajetória de Raul Seixas,
considerado o pai do rock brasileiro.
Relatório de viagem
No dia 25/06, realizamos gravação com o Dr. Luciano Stancka pela manhã, o zelador Antônio
de Souza e o administrador José Eduardo pela tarde, Sylvio Passos, Edy Star e fala-povo à
noite, no evento O Baú do Raul, onde também fizemos imagens das apresentações.
No dia 26/06, gravamos com o baterista Carleba pela manhã e o cantor Marcelo Nova pela
tarde.
No dia 27/06, nos deslocamos a São Carlos (SP), a cerca de 240 quilômetros da capital, para
gravar com os fãs Isaac Soares de Souza e Alexandre Pedrosa.
No dia 28/06, gravamos com o escritor Leonardo Mírio e o guitarrista Sydney Palhinha pela
manhã, e o amigo Agnaldo Pedroso pela tarde. Antecipamos o voo para o Rio de Janeiro em
cerca de uma hora.

1297/2015

TIAGO FERREIRA
BITTENCOURT

Empregado

No dia 29/06, gravamos com o produtor musical Marco Mazzola pela manhã, a professora
Rosana da Câmara e o cantor Jerry Adriani pela tarde.
No dia 30/06, fomos a ilha de Paquetá gravar com Tânia Menna Barreto (ex-companheira) pela
manhã. Á tarde, gravamos com Kika (ex-companheira) e Vivian Seixas (filha).
No dia 01/07, gravamos com Heloísa Seixas (prima) e o escrito Ruy Castro pela manhã. À
tarde, gravamos com o produtor musical Roberto Menescal.
No dia 02/07, nos deslocamos a Juiz de Fora (MG), a cerca de 190 quilômetros da capital Rio
de Janeiro, para gravar com Toninho Buda (amigo).
No dia 03/07, nos deslocamos a Miguel Pereira (RJ), a cerca de 130 quilômetros da capital,
para gravar com Cláudio Roberto (amigo e parceiro musical).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/06/2015

03/07/2015

DIJOR

25/06/2015

03/07/2015

21/06/2015

26/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/06/2015

1.730,19

991,20

142,50

2.863,89

DIJOR

18/06/2015

1.730,19

991,20

142,50

2.863,89

22/06/2015

DIGEL

19/06/2015

1.831,54

200,60

190,00

2.222,14

02/07/2015

DIGER

19/06/2015

937,65

95,00

1.032,65

O Caminhos da Reportagem produziu um programa sobre a trajetória de Raul Seixas,
considerado o pai do rock brasileiro.
Relatório de viagem
No dia 25/06, realizamos gravação com o Dr. Luciano Stancka pela manhã, o zelador Antônio
de Souza e o administrador José Eduardo pela tarde, Sylvio Passos, Edy Star e fala-povo à
noite, no evento O Baú do Raul, onde também fizemos imagens das apresentações.
No dia 26/06, gravamos com o baterista Carleba pela manhã e o cantor Marcelo Nova pela
tarde.
No dia 27/06, nos deslocamos a São Carlos (SP), a cerca de 240 quilômetros da capital, para
gravar com os fãs Isaac Soares de Souza e Alexandre Pedrosa.
No dia 28/06, gravamos com o escritor Leonardo Mírio e o guitarrista Sydney Palhinha pela
manhã, e o amigo Agnaldo Pedroso pela tarde. Antecipamos o voo para o Rio de Janeiro em
cerca de uma hora.

ROGERIO
1298/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

No dia 29/06, gravamos com o produtor musical Marco Mazzola pela manhã, a professora
Rosana da Câmara e o cantor Jerry Adriani pela tarde.
No dia 30/06, fomos a ilha de Paquetá gravar com Tânia Menna Barreto (ex-companheira) pela
manhã. Á tarde, gravamos com Kika (ex-companheira) e Vivian Seixas (filha).
No dia 01/07, gravamos com Heloísa Seixas (prima) e o escrito Ruy Castro pela manhã. À
tarde, gravamos com o produtor musical Roberto Menescal.
No dia 02/07, nos deslocamos a Juiz de Fora (MG), a cerca de 190 quilômetros da capital Rio
de Janeiro, para gravar com Toninho Buda (amigo).
No dia 03/07, nos deslocamos a Miguel Pereira (RJ), a cerca de 130 quilômetros da capital,
para gravar com Cláudio Roberto (amigo e parceiro musical).

O Caminhos da Reportagem produziu um programa sobre a trajetória de Raul Seixas,
considerado o pai do rock brasileiro.
Relatório de viagem
No dia 25/06, realizamos gravação com o Dr. Luciano Stancka pela manhã, o zelador Antônio
de Souza e o administrador José Eduardo pela tarde, Sylvio Passos, Edy Star e fala-povo à
noite, no evento O Baú do Raul, onde também fizemos imagens das apresentações.
No dia 26/06, gravamos com o baterista Carleba pela manhã e o cantor Marcelo Nova pela
tarde.
No dia 27/06, nos deslocamos a São Carlos (SP), a cerca de 240 quilômetros da capital, para
gravar com os fãs Isaac Soares de Souza e Alexandre Pedrosa.
No dia 28/06, gravamos com o escritor Leonardo Mírio e o guitarrista Sydney Palhinha pela
manhã, e o amigo Agnaldo Pedroso pela tarde. Antecipamos o voo para o Rio de Janeiro em
cerca de uma hora.

ALEXANDRE
1299/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

No dia 29/06, gravamos com o produtor musical Marco Mazzola pela manhã, a professora
Rosana da Câmara e o cantor Jerry Adriani pela tarde.
No dia 30/06, fomos a ilha de Paquetá gravar com Tânia Menna Barreto (ex-companheira) pela
manhã. Á tarde, gravamos com Kika (ex-companheira) e Vivian Seixas (filha).
No dia 01/07, gravamos com Heloísa Seixas (prima) e o escrito Ruy Castro pela manhã. À
tarde, gravamos com o produtor musical Roberto Menescal.
No dia 02/07, nos deslocamos a Juiz de Fora (MG), a cerca de 190 quilômetros da capital Rio
de Janeiro, para gravar com Toninho Buda (amigo).
No dia 03/07, nos deslocamos a Miguel Pereira (RJ), a cerca de 130 quilômetros da capital,
para gravar com Cláudio Roberto (amigo e parceiro musical).

A empregada Luciene participou do Seminário Estadual – Paraná, a convite da Comissão
Especial do Supersimples - Câmara dos Deputados - com a presença do Ministro da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa - Guilherme Afif Domingos, onde ocorreu o Debater o PLP
n°25/2007, no dia 22 de junho de 2015, no evento foram colhidos subsídios para o
aprimoramento da proposta de reorganização e simplificação da metodologia de apuração do
Supersimples.

LUCIENE
1300/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

A empregada se deslocou no dia 21/06/2015 (Domingo) onde realizaou a preparatória
entrevista com o Ministro Guilherme Afif Domingos.
A presente viagem teve o objetivo de atender ao Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014,
celebrado entre a EBC e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Devido ao atraso na agenda do Ministro a empregada retornou de FAB, juntamente com os
membros do evento.

O empregado foi a sede da EBC em Brasilia, onde verificou e acompanhou os Processos de
Contratação afetos a Regional Rio de Janeiro, e participou também do "Workshop de Projetos"
nos dias 29, 30 / junho e 01 e 02 de julho, a saber:

1301/2015

IGOR MELO DO
NASCIMENTO

Empregado

Dias 29 e 30 de junho/2015 - Assuntos da Regional Rio:
1) Impressão das plantas arquitetônicas dos prédios da Gomes Freire e Rádio MEC;
2) Disponibilização das ações realizadas no ACT, junto a Gerência Executiva de Gestão de
Pessoas, para subsidiar questionamentos do MTE;
3) Levantamento junto ao Ordenador de Despesa sobre a possibilidade de realização de
compras (açúcar, copo e conversor digital para Mendanha) com o Cartão de Pagamento do
Governo Federal, até a saída de Bsb não houve retorno. Sugestão: realizarmos a aquisição;
4) Acompanhamento/Andamento nos processos de contratações (Ar-condicionado, elevador,
café, copeiragem)
4.1) Ar-condicionado - encaminhado para Procuradoria Jurídica, em 30/06/15, para visto no
edital. Dra. Hanna ficou de iniciar a análise no dia 01/07/15 e vistar até o dia 03/07/15;
4.2) Elevador - retorno do processo, em 30/06/15, para Coordenação de Elaboração de
Contratos para elaboração do Contrato e posterior visto da Procuradoria Jurídica;
4.3) Café e Copa - assinatura do contrato e resposta do indeferimento do recurso, em
01/07/15, respectivamente;
5) Não eh possível a confecção de crachá por falta de tonner, aquisição do produto encontra-se
na Coordenação de Compras;
6) Manutenção de veículos está sob responsabilidade da Gerência de Logística DF. Está em
fase de elaboração do Termo de Referência para atender toda EBC;
7) Não existe caneca suficiente. Processo de aquisição será efetivado no mês de julho para
atender todas a EBC. Responsável Coordenação de Educação Corporativa;
8) Carimbo - existe uma demanda de confecção. Solicitei a Jane para enviar a demanda
reprimida do Rio no dia 29/06/15;
9) Cadeiras giratórias e fixas - será atendida na totalidade as 75 fixas e somente 100 das
giratórias (demanda inicial 200);
10) Solicitação de TCA-ADMINISTRAÇÃO para atender a troca da empregada Daniela
Meriano. Vaga disponibilizada anteriormente para DIPRO, conforme Resolução DIREX no
127/2014;
11) Ratificação da solicitação de GDAC para a Regional de Administração, junto a Cláudia
Feher e Bráulio Ribeiro. Solicitaram aguardar análise do Diretor Américo Martins que quer ver
as gratificações da EBC como um todo e verificar a justificativa de distribuição;
12) Análise do orçamento 2015 para atender pagamento de IPTU dos prédios da Relação e
Lavradio;
13) Transporte de máquina fotográfica para atender demanda da Agência Brasil;
14) Finalização e entrega do relatório do PCMSO e PPRA;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/06/2015

24/06/2015

DINES

22/06/2015

24/06/2015

22/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/06/2015

1.112,59

401,85

142,50

1.656,94

DINES

19/06/2015

1.112,59

336,30

142,50

1.591,39

24/06/2015

DINES

19/06/2015

1.112,59

336,30

142,50

1.591,39

23/06/2015

23/06/2015

DIJOR

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

23/06/2015

23/06/2015

DIJOR

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

23/06/2015

23/06/2015

DIJOR

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

Ordem de Serviço SECOM no 306/2015
22/06:
Saída de Brasilia as 08:45, chegando no Rio de Janeiro por volta das 10:30, check inn no hotel,
almoço e deslocamento para o local do evento na Barra da Tijuca, reconhecimento do evento, e
inicio da montagem e posicionamento das câmeras, por volta das 18:00, teste de sinal com
Brasilia e deslocamento para o hotel.

1302/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

23/07:
saída do hotel as 07:00, chegando no local do evento por volta das 07:50, montagem final das
câmeras e inicio de testes com Brasília, Presidenta Dilma chegou ao evento por volta das
11:15, inicio da cerimônia, término por volta das 12:00, após, Presidenta se dirigiu para sala de
reuniões com autoridades locais, por volta das 13:30 fala a jornalistas, após fim da transmissão,
geração para o jornalismo e por volta das 14:00, inicio da desmontagem, almoço e
deslocamento para o hotel.
24/07:
saída do hotel das 07:00 para o aeroporto, voo as 09:00, chegando em Brasilia por volta das
10:30, após, deslocamento para EBC.
Ordem de Serviço SECOM no 306/2015
Saída de Brasília dia 22/06/2015 as 8h:45 e chegada ao Rio as 10h:32 seguimos direto para o
hotel fazer o chekin e em seguida para o almoço, as 14h nos dirigimos para o local do evento
para fazer testes de áudio vídeo e decidir posicionamento das câmeras.

NOEL SILVA
1303/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 23/06 Saímos do hotel as 7h:00 para o local do evento, subimos sinal e fizemos testes
com o sistema em Brasília, testes de áudio, vídeo etc. inicio do evento as 10:55 ao terminar o
evento ficamos no local gerando materiais da equipe de jornalismo para Brasília, as 15h
paramos para o almoço e voltamos para o hotel.
Dia 24/06 saímos do Rio de janeiro as 8h:56 e chegamos em Brasília as 11h:09.

OBS: paguei um táxi em Brasília de casa para o aeroporto e no Rio de Janeiro do hotel para
o aeroporto.

Ordem de Serviço SECOM no 306/2015
DIA 22/06/2015 - Segunda-Feira
08:45 - Decolagem do aeroporto de Brasília com destino ao Rio de Janeiro
10:35 - Chegada no aeroporto Santos Dumond
11:10 - Check-in no Hotel Granada
14:00 - Saída para o local do evento (Parque Aquático Maria Lenk)
15:00 - Chegada no local do evento
18:00 - Saída do local do evento com destino ao hotel Granada
19:00 - Chegada no hotel jantar e descanso

ROBSON DE
1304/2015 FREITAS
CARVALHO

DIA 23/06/2015 - Terça-Feira
Empregado

06:30 - Saída do hotel com destino ao local do evento
07:20 - Chegada no Parque aquático Maria Lenk
11:10 - Chegada da Presidenta
13:30 - Saída da Presidenta e final do evento
15:30 - Chegada no hotel
DIA 24/06/2015 - Quarta-Feira
07:00 - Check-out no Hotel Granada
09:00 - Decolagem do aeroporto Santos Dumont com destino à Brasília
11:00 - Chegada em Brasília

1305/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

Empregado

1- Realizou entrevistas para o programa Caminhos da Reportagem.
2- Em São José dos Campos, mostramos o case do time São José Futebol Clube, que foi
campeão mundial em 2014 mesmo com uma verba muito reduzida e sem estádio próprio (o
time feminino treina em um campo militar).
3- Equipe: repórter - Aline Béckestein; cinegrafistas - João Marcos Barboza e o auxiliar Eduardo
Domingues da Silva.
Relatório do Viajante:
Saímos no dia 23/06/15 por volta das 08:00 horas da manhã. Fomos até São José dos
Campos gravar o treino de um time de futebol feminino. A equipe entrevistou a técnica e
algumas jogadoras para o "Caminhos da Reportagem". Chegamos na TV às 16 horas.

1306/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

Caminhos da Reportagem
1-Realizou entrevistas para o programa Caminhos da Reportagem.
2-Está sendo produzido um programa Caminhos da Reportagem sobre Futebol Feminino. Em
São José dos Campos, mostramos o caso do time São José Futebol Clube, que foi campeão
mundial em 2014 mesmo com uma verba muito reduzida e sem estádio próprio (o time
feminino treina em um campo militar); também entrevistamos a reconhecida técnica Emily
Lima e jogadoras do time.
3- Repórter Aline Béckestein; cinegrafistas João Marcos Barboza e auxiliar Eduardo Silva.
Relatório do viajante:
Saída das emissora as 07h30 com destino a cidade de São Jose dos Campos, para gravar
com o time de futebol feminino da cidade.
Finalizamos as gravações por volta das 13H30, almoçamos e voltamos para emissora onde
chegamos as 16h00.

Caminhos da Reportagem
1-Realizou entrevistas para o programa Caminhos da Reportagem.

EDUARDO
1307/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

2-Foi produzido um programa Caminhos da Reportagem sobre Futebol Feminino. Em São
José dos Campos, mostramos o caso do time São José Futebol Clube, que foi campeão
mundial em 2014 mesmo com uma verba muito reduzida e sem estádio próprio (o time
feminino treina em um campo militar); entrevistamos a reconhecida técnica Emily Lima e
jogadoras do time.
3- Repórter Aline Béckestein; cinegrafistas João Marcos Barboza e auxiliar Eduardo Silva.
Relatório do viajante:
Saída das emissora as 07h30 e chegada as 16h00.
- Fomos até a cidade de São José dos Campos -SP acompanhar o treino da equipe feminina
do São José Esporte Clube.
- Entrevistamos as atletas e treinadores do time
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

29/06/2015

05/07/2015

DIGER

19/06/2015

-

619,50

-

619,50

29/06/2015

05/07/2015

DIGER

19/06/2015

-

619,50

-

619,50

01/07/2015

05/07/2015

DIGER

19/06/2015

-

442,50

-

442,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

DIA 29/06 - Segunda-feira
Saída da rádio às 07h30 chegando em Paraty às 12h30, indo direto para FLIP testar as LP e
colocar os cabos.
DIA 30/06 - Terça-feira
TESTE DE LINHAS E EQUIPAMENTOS
DIA 01/07 - Quarta-feira
MUDANÇA PARA UM
Dia 02/07 - Quinta-feira
Voltamos da pousada pro campo às 8h30 pra preparar equipamentos e às 11h04 foi feita a
transmissão ao vivo do PGM "Bate-Papo Ponto Com" até 12h04. Das 18h às 19h transmissão
do "Especial FLIP MEC 2015". Retornamos pra pousada às 21h.

1308/2015

ERNANI GOMES
DOS SANTOS

Empregado

Dia 03/07 - Sexta-feira
Saímos da pousada às 8h30 pro campo e às 11h04 foi feita a transmissão ao vivo do PGM
"Bate-Papo Ponto Com" até 12h04. Das 18h às 19h transmissão "Especial FLIP MEC 2015".
Retornamos pra pousada às 20:00 h.
Dia 04/07 - Sábado
Folga, mas ensaiamos pro programa do Jujuba e Ana na própria pousada das 13h às 14h50
pois haviam muitas vinhetas e backgrounds no PGM deles pro domingo e teríamos apenas 30
minutos, foi feita uma reformulação e ensaio.
Dia 05/07 - Domingo
Saímos da pousada às 8h30 já com as malas para mudar os equipamentos de local e preparar
para o programa do Jujuba. Iniciamos a transmissão ao vivo do programa do Jujuba e Ana às
13h04 encerrando às 13h35. Recolhemos os equipamentos e iniciamos viagem de volta ao Rio
por volta das 14h20, chegando por volta das 19h.

29/06/2015 - segunda
Saída às 08h de São Paulo com chegada a Paraty às 14h procuramos as pessoas
responsáveis da FLIP, acertamos os detalhes dos locais onde estacionar a “UM”, o local onde
montar nosso equipamento e o local do ponto das LPs com o responsável da equipe do Som
do Evento da Flipinha.
30/06/2015 - terça
Por volta das 09h encontramos o Técnico da Oi e foram instalados os cabos de rede LPs e
Voz. Após o almoço montamos os equipamentos para teste e o sinal da Oi, por volta das 15h
começou a funcionar e fizemos todos os testes necessário para a transmissão dos programas,
fechamos em loopy, pronta para iniciar as atividades das Rádios que se dará o inicio amanhã.
01/07/2015 - quarta
Às 09h ficamos aguardando e a Equipe de Produtores, comunicadores e operadores chegaram
por volta de 14h, adequamos a “UM” de modo a realizar os programas.

1309/2015

REINALDO SHIRO
ENDO

Empregado

02/07/2015 – quinta
09h30 começamos a preparar para o programa “ Bate Papo .Com”, acertando o PA e o retorno
geral, depois de tudo pronto, teve inicio a programação Radio MEC AM na Flip 2015 em Paraty
RJ com o Programa Bate Papo.com , às 11h e às 12h almoçamos e voltamos a Pousada e
retornamos às 16h, montamos o sistema para o Programa Especial FLIP 2015 da Radio MEC
que iniciou às 18h até 19h. Desmontamos e guardamos os equipamentos de externa, fomos
jantar e retornamos para a pousada , já eram por volta de 21h.
03/07/2015 – sexta
As atividades de hoje foram as mesmas de ontem com os mesmos programas na mesma
hora.
04/07/2015 – sábado
Para hoje não havia nenhuma programação, apenas um ensaio após o almoço com o grupo da
programção de amanhã a Estação brincadeira.
05/07/2015 - domingo
Saímos às 09h, já fizemos o Check Out na pousada com a intenção de ao término dos
programas Flip 2015 já retornar ao Rio de Janeiro. Chegamos a UM , desmontamos o sistema
montado para a realização dos programas da semana, levamos os equipamentos para a Tenda
da Flipinha e montamos para a realização do programa Estação Brincadeira, juntamente com a
Equipe Oficial de som da Flipinha. Testamos e após o jornal das 13h iniciou o programa, onde,
transcorreu bem, sem problema até às 13h30. Após o término do programa desmontamos todo
Quarta feira 01/07
Chegando em Paraty , fomos informados que o caminhão não poderia mais ficar do lado do
palco onde seria a Flipinha , Ernani já havia montado todo o sistema de externa que levamos ao
lado do palco , e seria necessário por volta de 130 mts de cabo para a conexão junto ao
caminhão que estava do outro lado da Igreja da Matriz.
Ao ser informado do fato , relatei que não tínhamos essa quantidade de cabo , e o que tinha já
estava sendo usado na montagem do sistema ao lado do palco , ( que não resolveria o nosso
problema pois o cabo tb não era suficiente pra chegar no caminhão ) , pois a Oi fez a instalação
no local não previsto e distante do evento.
Informei a produção que seria necessário a compra do cabo, pois o local reservado para a UM
ficava longe do evento.
Comprei 130 mts de cabo e resolvemos o problema. Veio uma ordem da Liara pra me ressarcir
da compra do cabo .
Linhas testadas, tudo OK .

LUIZ EDGARD
1310/2015 GUIMARÃES
NOGUEIRA

Quinta feira 02/07
Empregado

- Bate-papo.com - 11 às 12hs

Chegamos cedo pra montar o caminhão e testar as linhas .
Tudo Ok até o início do programa.
Programa entrou com as vinhetas num volume muito baixo por conta do cabo que saía do
Laptop pra mesa .
Ele estava com mal contato que na passagem de som com a Central, não havia dado defeito .
Durante o programa o Reinaldo da manutenção fez outro em 4 minutos e resolvemos o
problema.
Programa finalizado , restante OK.
Quinta feira 02/07 - Especial MEC FLIP 2015 - 18 às 19hs
Chegamos cedo pra montar o caminhão e testar as linhas .
Houve apenas uma diferença de volume no mic de um dos convidados no início , pois a mesma
chegou com o programa já na metade e náo houve como passarmos o sinal pra Central.
Programa finalizado, restante OK.
Sexta-feira 03/07 - Bate-papo.com - 11 às 12hs
Chegamos cedo pra montar o caminhão e testar as linhas .
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

01/07/2015

05/07/2015

DIGER

19/06/2015

-

442,50

-

442,50

22/06/2015

22/06/2015

DINES

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

22/06/2015

22/06/2015

DINES

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

22/06/2015

22/06/2015

DINES

19/06/2015

-

88,50

-

88,50

23/06/2015

23/06/2015

DIGER

22/06/2015

-

160,55

190,00

350,55

23/06/2015

23/06/2015

DIGER

22/06/2015

2.611,55

133,95

190,00

2.935,50

25/06/2015

26/06/2015

DIGER

22/06/2015

944,61

481,65

-

1.426,26

26/06/2015

26/06/2015

DIJOR

22/06/2015

2.501,18

133,95

190,00

2.825,13

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Dia 01 /07 - Quarta-feira
Saímos da EBC, rua dos Inválidos, por volta das 10:30 hs chegando em Paraty às 15:00 hs
indo direto pro campo montar os equipamentos. Às 21:00 hs chegamos na pousada PORTAL
PARATY.
Dia 02/07 - Quinta-feira
Voltamos da pousada pro campo às 8:30 pra preparar equipamentos e às 11:04 hs foi feita a
transmissão ao vivo do PGM "Bate-Papo Ponto Com" até 12:04 hs. Das 18 hs às 19 hs
transmissão do "Especial FLIP MEC 2015". Retornamos pra pousada às 21:00 hs.

MARCOS
1311/2015 AUGUSTO
NAKATA ALVES

Dia 03/07 - Sexta-feira
Saímos da pousada às 8:30 pro campo e às 11:04 hs foi feita a transmissão ao vivo do PGM
"Bate-Papo Ponto Com" até 12:04 hs. Das 18 hs às 19 hs transmissão "Especial FLIP MEC
2015". Retornamos pra pousada às 20:00 hs.
Empregado
Dia 04/07 - Sábado
Folga, mas ensaiamos pro programa do Jujuba e Ana na própria pousada das 13:00 hs às
14:50 hs pois haviam muitas vinhetas e backgrounds no PGM deles pro domingo e teríamos
apenas 30 minutos, foi feita uma reformulação e ensaio.
Dia 05/07 - Domingo
Saímos da pousada às 8:30 já com as malas para mudar os equipamentos de local e preparar
para o programa do Jujuba. Iniciamos a transmissão ao vivo do programa do Jujuba e Ana às
13:04 hs encerrando às 13:35 hs. Recolhemos os equipamentos e iniciamos viagem de volta ao
Rio por volta das 14:20 hs, chegando por volta das 19:00 hs

OS SECOM 307

CAROLINA
1312/2015
ROCHA RIBEIRO

Empregado

Gravação do Navio Plataforma Cidade de Itaguaí, no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, Rio
de Janeiro
A equipe (Carolina Rocha, repórter, Denilson Vianna, repórter cinematográfico, Cristiano Lopes,
auxiliar, Roberto Andrade, motorista) saiu da EBC, Rua da Relação 18, Lapa, às 6h30 do dia 22
de Junho de 2015. Houve parada para lanche às 7h30 e chegada ao local às 10h. As
gravações foram até 14h30. A equipe almoçou em restaurante da cidade de Angra dos Reis e
fez o retorno por volta de 15h30. A chegada à EBC foi Às 18h00.
OS SECOM 307

1313/2015

DENILSON ALVES
VIANNA

Empregado

Hora de chegada à Empresa 6:00, saída da NBR Rio sediada à Rua da Relação 18 na cidade
do Rio de Janeiro/ RJ às 6:30 horas do dia 22 de Junho de 2015 rumo à cidade de Angra dos
Reis com a equipe formada pelos Jornalistas Carolina Rocha Ribeiro, Denilson Alves Vianna,
pelo Auxiliar Operacional Christiano Moura Lopes e pelo Motorista Roberto Andrade. Efetuando
a primeira parada para o café da manhã em Itaguaí às 7:40, retornado a viagem às 8:00 horas;
chegando ao local da gravação às 10:00 horas e realizando gravações em vídeo até as 14:30
horas.
A equipe realizou gravações do navio plataforma petrolífero do pré-sal com planos gerais da
baia de Angra, gravações externas do navio, gravação de cabines dormitório e sala de controle
operacional.
Após a gravação nos dirigimos a um restaurante local onde se realizou o almoço das 14:50 às
15:30, hora essa que iniciou-se a viagem de retorno findando às 18:00 horas com a chegada a
base NBR Rio.
Segundo à equipe a viagem foi proveitosa e bem sucedida.
Aproveito para agradecer a todos envolvidos na operação.
OS SECOM 307

1314/2015

CRISTIANO
MOURA LOPES

MARCO ANTONIO
1315/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

Gravação do Navio Plataforma Cidade de Itaguaí, no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, Rio
de Janeiro
A equipe (Carolina Rocha, repórter, Denilson Vianna, repórter cinematográfico, Cristiano Lopes,
auxiliar, Roberto Andrade, motorista) saiu da EBC, Rua da Relação 18, Lapa, às 6h30 do dia 22
de Junho de 2015. Houve parada para lanche às 7h30 e chegada ao local às 10h. As
gravações foram até 14h30. A equipe almoçou em restaurante da cidade de Angra dos Reis e
fez o retorno por volta de 15h30. A chegada à EBC foi Às 18h00.
De ordem do Diretor Geral, Sr. Américo Martins, o Sr. Marco Antonio T. Coelho Filho irá
participar amanhã
de uma reunião na Procuradoria Jurídica, para tratar da discussão do pagamento emergencial
sobre a parcela do
contrato da EBC/ACERP (Execução da linha de produção destinada às TV's Públicas / FSA).
Participam da reunião:
Dr. Marco Antonio Fioravante, Sr. Américo Martins, Sr. Marco Antonio T. Coelho Filho e Sr.
Nivaldo Freixeda.

Empregado
RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 23/06/2015, ida à Brasília, onde participou de uma reunião na Diretoria Geral, para tratar
da discussão do pagamento emergencial sobre a parcela do contrato da EBC/ACERP
(Execução da linha de produção destinada às TV's Públicas / FSA), participaram da reunião: Dr.
Marco Antonio Fioravante, Sr. Américo Martins, Sr. Marco Antonio T. Coelho Filho e Sr. Nivaldo
Freixeda.
Retornou à São Paulo no final do dia 23/06.
De ordem do Diretor Geral, Sr. Américo Martins, o Sr. Nivaldo Freixeda irá participar amanhã de
uma reunião na Procuradoria Jurídica, para tratar da discussão do pagamento emergencial
sobre a parcela do
contrato da EBC/ACERP (Execução da linha de produção destinada às TV's Públicas / FSA).
Participam da reunião:
Dr. Marco Antonio Fioravante, Sr. Américo Martins, Sr. Marco Antonio T. Coelho Filho e Sr.
Nivaldo Freixeda.

1316/2015

NIVALDO
FREIXEDA

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 23/06/2015, ida à Brasília, onde participou de uma reunião na Diretoria Geral, para tratar
da discussão do pagamento emergencial sobre a parcela do contrato da EBC/ACERP
(Execução da linha de produção destinada às TV's Públicas / FSA), participaram da reunião: Dr.
Marco Antonio Fioravante, Sr. Américo Martins, Sr. Marco Antonio T. Coelho Filho e Sr. Nivaldo
Freixeda.
Retornou à São Paulo no final do dia 23/06.
O Diretor Geral, Américo Martins viajou ao Rio de Janeiro para cumprir as seguintes agendas:
Dia 25/06
20hrs - Viagem ao Rio de Janeiro
Dia 26/06
09hrs - Reunião com a Diretora da DIPRO, Myriam Porto;

AMÉRICO
1317/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

13hrs - Reunião com a Superintendente Joice Pacheco;
15 hrs - Reunião com a equipe de esporte

Obs: Informo que o trecho RJ/BSB ficou por conta do Diretor.

CARLOS
1318/2015 ALBERTO GOMES
DE SOUZA

Solicitada em caráter de urgência pelo Sr. Américo (Diretor Geral) para reunião sobre
planejamento esportivo de 2015, tratou sobre assuntos das Olimpíadas e Paralimpíadas RIO
2016.
Empregado

Devido a urgência e também ao fato do viajante ter ficado sabendo da necessidade da reunião
somente no dia 22/06, (criada pelo diretor em questão para tratar de mais detalhes sobre as
transmissões e eventos citados), não tinha sido possível cumprir o prazo regulamentar da NOR
201, de cinco dias úteis de antecedência.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/07/2015

11/07/2015

DINES

04/07/2015

11/07/2015

04/07/2015

11/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/06/2015

9.307,52

8.032,50

95,00

17.435,02

DINES

22/06/2015

12.169,28

7.087,50

95,00

19.351,78

DINES

22/06/2015

12.169,28

7.087,50

95,00

19.351,78

Ordem de serviço SECOM/PR Nº 320/2015
Dia 03/07
Saída de Brasília 9h50 para São Paulo, problema de excesso de peso equipamentos. Foi feito
o pagamento com cartão corporativo. Às 16h saída de São Paulo Com conexão em Londres.
Saída de Londres para Moscou teve quase 2h de atraso. Quando cheguei em Moscou faltava
pouco tempo para o voo para Ufa, ainda tinha que passar pela alfândega, quando cheguei no
check in não avia condições de fazê-lo. Fui até o guichê da S7, companhia aérea, e falaram que
eu tinha que comprar outra passagem. Tentei ligar para Brasília mais meu telefone ainda não
estava funcionando. Comprei um chip e comuniquei por WhatsApp que eu tinha perdido o voo e
pedi a Aline o telefone do plantão de viagens. Ela mandou o telefone do plantão e do Aluízio.
Quando meu telefone começou a funcional liguei para ambos e ninguém atendeu. Então decide
usar o cartão corporativo e comprei uma passagem para Ufa para ás 23h50. Aluízio me
retornou a ligação e eu comuniquei o que tinha ocorrido, cheguei em Ufa às 3h50 do dia 5/07.

1320/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

Empregado

Dia 05/07
Saí do hotel para ajustar o chip de telefone comprado em moscou e que deixou de funcionar,
telefone de Brasília não fazia chamada local. Conversei com Vicente sobre um possível
tradutor, ele me disse que estava no contrato da Valle vídeo e que Willian estava
providenciando.
Fiz 2 teste de geração usando a internet do hotel uma pela manhã e outra a noite, os arquivos
foram sem problemas para Brasília.
A noite o restante da equipe chegou em UFa e nos encontramos no hotel.
Dia 06/07
As 8 horas o tradutor chegou ao hotel, já fomos resolver o problema do chip e sacar dinheiro no
banco, tudo perto do hotel. O problema do chip foi resolvido mas o cartão não realizava saque,
João Pedro me informou que o cartão dele também não funcionou, voltei para o hotel para
encontrar com a equipe.
Pegamos dois táxi para buscar as credenciais e fazer imagens da cidade.
Na tarde do dia 06/07 Aloysio me ligou perguntando se eu poderia ir ao aeroporto resolver a
passagem de volta para Moscou, eu e o tradutor fomos para o aeroporto. Em conversa com
atendente ela nos informou que eu tinha que pagar uma multa de 2.500,00 rubros que daria 50
dólares , liguei para Brasília e passei ao Aluízio que eu tinha que pagar a multa, ele verificou
junto à agência de viagens que era melhor eu resolver em Ufa do que eles em Brasília. Quando
eu fui passar o cartão corporativo fui enformado que teria que pagar em dinheiro. Passagem de
volta ok, então voltei para o hotel para pegar o material gravado no dia e gerei tudo para
Brasília pela áspera, finalizei as gerações às 3h20, tudo ok em Brasília.
Ordem de serviço SECOM/PR Nº 320/2015
A equipe de reportagem formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Alexandre Silva, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto, viajou para a cidade de
Ufa, na Rússia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma Rousseff para
participação na VII Cúpula dos BRICs. A equipe saiu de Brasília às 9h40 para São Paulo, de
onde embarcou para Moscou com conexão em Munique. No trecho Moscou-Ufa foi cobrado
excesso de bagagem da equipe em função do limite de peças para despachar por parte da
empresa local. Equipe chegou em Ufa as 20 horas do dia 5/7.
No dia 6/7, equipe deixou hotel as 10 horas (horário local), com destino ao centro de imprensa
obter informações sobre a cobertura. Equipe se deslocou até o centro da cidade para produção
de imagens em vários pontos distintos. Também foram produzidos 4 boletins gravados com
informações do repórter. Equipe seguiu até hotel da comitiva brasileira, onde obteve as
credenciais para cobertura do evento. O retorno ao hotel e fim das atividades se deu as 22
horas.

1321/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

No dia 7/7, equipe deixou hotel as 10 horas, para o centro de imprensa em Ufa. Equipe
produziu imagens da estrutura, movimentação da imprensa internacional, e 3 boletins para
mídias sociais. Equipe gravou briefing concedido as 18 horas pelo embaixador José Alfredo
Graça Lima, do Ministério das Relações Exteriores, e participou de reunião de coordenação
com imprensa brasileira. As 20 horas equipe gravou boletim para programação e passagem do
repórter; repórter fechou matéria de contexto sobre a cúpula dos BRICs para NBR e Voz do
Brasil. Depois do término do envio do material a Brasília, equipe retornou ao hotel e encerrou as
atividades as 22 horas.
No dia 8/7, equipe deixou hotel as 10 horas para o centro de imprensa. Repórter marcou
entrevista com presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Equipe se desloca para local da
entrevista, feita as 12 horas. Equipe retorna ao centro de imprensa para envio de material. As
17 horas repórter faz entrada ao vivo pela internet (skype) no Direto do Planalto. As 17h30,
equipe segue para hotel da comitiva brasileira, para aguardar chegada da presidenta Dilma
Rousseff. Equipe grava passagem de repórter e boletim para redes sociais no local. Equipe
registra imagens da chegada da presidenta ao hotel, as 20 horas, e do momento em que ela
deixa o hotel para jantar privado oferecido aos chefes de estado. Equipe aguarda retorno da
presidenta Dilma e registra imagens de sua chegada, as 01h30 do dia 9. Repórter fecha
matéria para TV e Voz do Brasil. Equipe segue para centro de imprensa para envio de material.
Término das atividades e retorno ao hotel as 03 horas do dia 9.
No dia 9/7, equipe deixa hotel as 09 horas, para o hotel onde a presidenta estava hospedada.
Ordem de serviço SECOM/PR Nº 320/2015
A equipe de reportagem formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Alexandre Silva, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto, viajou para a cidade de
Ufa, na Rússia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma Rousseff para
participação na VII Cúpula dos BRICs. A equipe saiu de Brasília às 9h40 para São Paulo, de
onde embarcou para Moscou com conexão em Munique. No trecho Moscou-Ufa foi cobrado
excesso de bagagem da equipe em função do limite de peças para despachar por parte da
empresa local. Equipe chegou em Ufa as 20 horas do dia 5/7.
No dia 6/7, equipe deixou hotel as 10 horas (horário local), com destino ao centro de imprensa
obter informações sobre a cobertura. Equipe se deslocou até o centro da cidade para produção
de imagens em vários pontos distintos. Também foram produzidos 4 boletins gravados com
informações do repórter. Equipe seguiu até hotel da comitiva brasileira, onde obteve as
credenciais para cobertura do evento. O retorno ao hotel e fim das atividades se deu as 22
horas.

JOÃO PEDRO
1322/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

No dia 7/7, equipe deixou hotel as 10 horas, para o centro de imprensa em Ufa. Equipe
produziu imagens da estrutura, movimentação da imprensa internacional, e 3 boletins para
mídias sociais. Equipe gravou briefing concedido as 18 horas pelo embaixador José Alfredo
Graça Lima, do Ministério das Relações Exteriores, e participou de reunião de coordenação
com imprensa brasileira. As 20 horas equipe gravou boletim para programação e passagem do
repórter; repórter fechou matéria de contexto sobre a cúpula dos BRICs para NBR e Voz do
Brasil. Depois do término do envio do material a Brasília, equipe retornou ao hotel e encerrou as
atividades as 22 horas.
No dia 8/7, equipe deixou hotel as 10 horas para o centro de imprensa. Repórter marcou
entrevista com presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Equipe se desloca para local da
entrevista, feita as 12 horas. Equipe retorna ao centro de imprensa para envio de material. As
17 horas repórter faz entrada ao vivo pela internet (skype) no Direto do Planalto. As 17h30,
equipe segue para hotel da comitiva brasileira, para aguardar chegada da presidenta Dilma
Rousseff. Equipe grava passagem de repórter e boletim para redes sociais no local. Equipe
registra imagens da chegada da presidenta ao hotel, as 20 horas, e do momento em que ela
deixa o hotel para jantar privado oferecido aos chefes de estado. Equipe aguarda retorno da
presidenta Dilma e registra imagens de sua chegada, as 01h30 do dia 9. Repórter fecha
matéria para TV e Voz do Brasil. Equipe segue para centro de imprensa para envio de material.
Término das atividades e retorno ao hotel as 03 horas do dia 9.
No dia 9/7, equipe deixa hotel as 09 horas, para o hotel onde a presidenta estava hospedada.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/07/2015

11/07/2015

DINES

07/07/2015

12/07/2015

08/07/2015

28/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/06/2015

12.169,28

7.087,50

95,00

19.351,78

DIGEL

23/06/2015

1.519,25

1.168,20

190,00

2.877,45

DIJOR

23/06/2015

9.679,14

9.922,50

95,00

19.696,64

Ordem de serviço SECOM/PR Nº 320/2015
A equipe de reportagem formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Alexandre Silva, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto, viajou para a cidade de
Ufa, na Rússia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma Rousseff para
participação na VII Cúpula dos BRICs. A equipe saiu de Brasília às 9h40 para São Paulo, de
onde embarcou para Moscou com conexão em Munique. No trecho Moscou-Ufa foi cobrado
excesso de bagagem da equipe em função do limite de peças para despachar por parte da
empresa local. Equipe chegou em Ufa as 20 horas do dia 5/7.
No dia 6/7, equipe deixou hotel as 10 horas (horário local), com destino ao centro de imprensa
obter informações sobre a cobertura. Equipe se deslocou até o centro da cidade para produção
de imagens em vários pontos distintos. Também foram produzidos 4 boletins gravados com
informações do repórter. Equipe seguiu até hotel da comitiva brasileira, onde obteve as
credenciais para cobertura do evento. O retorno ao hotel e fim das atividades se deu as 22
horas.

ALEXANDRE
1323/2015 MARTINIANO DA
SILVA

Empregado

No dia 7/7, equipe deixou hotel as 10 horas, para o centro de imprensa em Ufa. Equipe
produziu imagens da estrutura, movimentação da imprensa internacional, e 3 boletins para
mídias sociais. Equipe gravou briefing concedido as 18 horas pelo embaixador José Alfredo
Graça Lima, do Ministério das Relações Exteriores, e participou de reunião de coordenação
com imprensa brasileira. As 20 horas equipe gravou boletim para programação e passagem do
repórter; repórter fechou matéria de contexto sobre a cúpula dos BRICs para NBR e Voz do
Brasil. Depois do término do envio do material a Brasília, equipe retornou ao hotel e encerrou as
atividades as 22 horas.
No dia 8/7, equipe deixou hotel as 10 horas para o centro de imprensa. Repórter marcou
entrevista com presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Equipe se desloca para local da
entrevista, feita as 12 horas. Equipe retorna ao centro de imprensa para envio de material. As
17 horas repórter faz entrada ao vivo pela internet (skype) no Direto do Planalto. As 17h30,
equipe segue para hotel da comitiva brasileira, para aguardar chegada da presidenta Dilma
Rousseff. Equipe grava passagem de repórter e boletim para redes sociais no local. Equipe
registra imagens da chegada da presidenta ao hotel, as 20 horas, e do momento em que ela
deixa o hotel para jantar privado oferecido aos chefes de estado. Equipe aguarda retorno da
presidenta Dilma e registra imagens de sua chegada, as 01h30 do dia 9. Repórter fecha
matéria para TV e Voz do Brasil. Equipe segue para centro de imprensa para envio de material.
Término das atividades e retorno ao hotel as 03 horas do dia 9.
No dia 9/7, equipe deixa hotel as 09 horas, para o hotel onde a presidenta estava hospedada.
O empregado foi para o 16º Fórum Internacional do Software Livre - Fisl, que aconteceu em
Porto Alegre dos dias 08/07 a 11/07. O empregado chegou em Porto Alegre no dia 07/07 no
início da tarde e voltou para Brasília no dia 12/07 no período da tarde tendo em vista que o
encerramento do evento foi no dia 11/07 às 20h. O empregado foi coordenar a realização do
Patrocínio da EBC ao Fisl, apoiando as áreas transversais na realização do Hackaton e
fiscalizou as entregas de contrapartidas.

JOSÉ AUGUSTO
1324/2015 CARVALHO DE
OLIVEIRA

O Fórum Internacional do Software Livre - Fisl é um evento que acontece em Porto Alegre e
que tem como objetivo discutir e expor o que há de mais novo em tecnologias livres. Dentre os
principais valores da edição estão a manutenção da transparência na tecnologia, seja nos
códigos, nos padrões abertos e na luta pela internet livre e neutra. O evento pretende reunir
cerca de 8.000 pessoas presencialmente (e mobilizar pelo menos outras 20.000 virtualmente
através da Rádio Software Livre e da TV Software Livre), dentre professores, pesquisadores e
estudantes de diversas áreas; empresários, profissionais e técnicos dos setores de tecnologia
da informação e telecomunicações; diretores, gerentes e técnicos da área governamental;
público em geral interessado na área de informática, nos impactos sociais das tecnologias de
informação e comunicação e na discussão da liberdade do conhecimento nas suas diversas
formas.
Empregado

O Patrocínio ao FISL gera para a EBC a oportunidade de participar de forma ativa da:
Promoção e estímulo do intercâmbio de experiências entre as diversas iniciativas através de
soluções com Software Livre e de código aberto, difundindo seu caráter de alternativa
tecnológica viável;
Difusão do uso e desenvolvimento de Software Livre e de código aberto como um novo
modelo de negócios, com custos efetivamente menores do que os ofertados tradicionalmente
pelas soluções de software proprietário;
Fortalecimento das políticas públicas do governo federal, estadual e municipal, de adoção de
Software Livre e de código aberto;
Estimulo do uso do Software Livre e de código aberto como base de programas de inclusão
digital;
Fomento da adoção de Software Livre e softwares do código aberto como forma de
independência tecnológica dos fornecedores de software proprietário;
Discussão acerca de temas importantes como: educação, cultura digital, saúde, economia e
Relatório de viagem
08/07 (de 11h às 20h30) - Saída de Brasília. Embarque em São Paulo para Toronto.
09/07 (de 6h30 às 22h30) - Chegada em Toronto. Palestra informativa no Parque PanAmericano. Imagens e sonoras, no evento de ascendimento da Pira Olímpica. Pré-edição e
geração do material gravado.
10/07 (de 9h às 16h) - Gravação de Stand'up e OFF para o RBT, no Varsity Centre, em
Yorkville. Pré-edição, e geração do material. Ida ao local da cerimônia de abertura dos jogos.
Gravação de sonoras, imagens e passagem. Pré-edição e geração do material.
11/07 (de 9h às 22h45) - Coletiva com o Ministro do Esporte no Parque Pan-Americano. Ida
para o Espaço Brasil. Gravação de imagens, sonoras e passagem. Retorno ao hotel. Préedição, e geração do material. Ida para o Espaço Brasil. Imagens e sonoras.
12/07 (de 9h40 às 23h10) - Gravação de imagens, sonoras e passagem na Vila dos Atletas.
Pré-edição e geração do material. Ida para a cidade de Missiassauga. Gravação de imagens e
sonoras. Pré-edição e geração do material. Retorno ao Parque Pan-Americano.

1325/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

13/07 (de 9h às 22h45) - Gravação de Stand'up e OFF para o RBT, no Varsity Centre, em
Yorkville. Pré-edição e geração do material. Ida ao Parque Pan-Americano. Gravação de
imagens, sonoras e passagem. Pré-edição e geração do material.
14/07 (de 9h30 às 22h30) - Gravação de passagem, pré-edição e geração do material. Ida
para a Vila dos Atletas. Gravação de imagens, passagem e OFF. Pré-edição e geração do
material. O computador apresentou problemas. Ida para o Parque Pan-Americano para tentar
resolver o defeito.
15/07 (de 9h às 21h45) – Ida a assistência técnica para realizar a manutenção. Computador
sem conserto. Ida para o hotel para realizar a instalação de programas de edição e geração no
computador da repórter Iara Falcão. Teste dos programas instalados. Pré-edição, conversão e
geração de imagens do dia anterior.
16/07 (de 9h às 22h30) - Gravação de passagem e OFF. Pré-edição e geração do material.
Gravação de imagens, passagem e sonoras. Pré-edição e conversão do material. Ida para o
Espaço Brasil. Gravação de imagens e sonoras com atletas. Pré-edição e conversão do
material.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/07/2015

28/07/2015

DIJOR

08/07/2015

27/07/2015

08/07/2015

11/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/06/2015

9.679,14

9.922,50

95,00

19.696,64

DIJOR

23/06/2015

0,04

18.427,50

-

18.427,54

09/07/2015

DIJOR

23/06/2015

1.147,68

267,90

190,00

1.605,58

21/07/2015

DIJOR

23/06/2015

5.670,00

95,00

5.765,00

Relatório de viagem
08/07 (de 11h às 20h30) - Saída de Brasília. Embarque em São Paulo para Toronto.
09/07 (de 6h30 às 22h30) - Chegada em Toronto. Palestra informativa no Parque PanAmericano. Imagens e sonoras, no evento de ascendimento da Pira Olímpica. Pré-edição e
geração do material gravado.
10/07 (de 9h às 16h) - Gravação de Stand'up e OFF para o RBT, no Varsity Centre, em
Yorkville. Pré-edição, e geração do material. Ida ao local da cerimônia de abertura dos jogos.
Gravação de sonoras, imagens e passagem. Pré-edição e geração do material.
11/07 (de 9h às 22h45) - Coletiva com o Ministro do Esporte no Parque Pan-Americano. Ida
para o Espaço Brasil. Gravação de imagens, sonoras e passagem. Retorno ao hotel. Préedição, e geração do material. Ida para o Espaço Brasil. Imagens e sonoras.
12/07 (de 9h40 às 23h10) - Gravação de imagens, sonoras e passagem na Vila dos Atletas.
Pré-edição e geração do material. Ida para a cidade de Missiassauga. Gravação de imagens e
sonoras. Pré-edição e geração do material. Retorno ao Parque Pan-Americano.

1326/2015

THIAGO DE
SOUZA PINTO

Empregado

13/07 (de 9h às 22h45) - Gravação de Stand'up e OFF para o RBT, no Varsity Centre, em
Yorkville. Pré-edição e geração do material. Ida ao Parque Pan-Americano. Gravação de
imagens, sonoras e passagem. Pré-edição e geração do material.
14/07 (de 9h30 às 22h30) - Gravação de passagem, pré-edição e geração do material. Ida
para a Vila dos Atletas. Gravação de imagens, passagem e OFF. Pré-edição e geração do
material. O computador apresentou problemas. Ida para o Parque Pan-Americano para tentar
resolver o defeito.
15/07 (de 9h às 21h45) – Ida a assistência técnica para realizar a manutenção. Computador
sem conserto. Ida para o hotel para realizar a instalação de programas de edição e geração no
computador da repórter Iara Falcão. Teste dos programas instalados. Pré-edição, conversão e
geração de imagens do dia anterior.
16/07 (de 9h às 22h30) - Gravação de passagem e OFF. Pré-edição e geração do material.
Gravação de imagens, passagem e sonoras. Pré-edição e conversão do material. Ida para o
Espaço Brasil. Gravação de imagens e sonoras com atletas. Pré-edição e conversão do
material.

EMPREGADA EXERCE A FUNÇÃO DE CORRESPONDENTE INTERNACIONAL NO
CANADÁ.
Compôs equipe que saiu do Brasil para Toronto, onde produziu material jornalístico sobre os
jogos Pan-Americanos.

1327/2015

IARA DE
FIGUEIREDO
FALCAO
GENOVESE

Empregado

Relatório de Viagem
06/07/2015 (11h às 18h) - Deslocamento em veículo próprio de Montréal para Toronto.
Chegada e instalação no Hotel Howard Johnson.
07/07/2015 (10h às 23h56) - Ida ao Centro de Imprensa para buscar credencial. Tour de
jornalistas na Universidade de York. Gravação e envio de matéria para Radiojornalismo.
08/07/2015 (9h às 20h) - Redação de matérias para a Agência Brasil. Acompanhamento de
cerimônia de boas-vindas à delegação brasileira na Vila Pan-americana. Redação e envio de
matéria para AgBr.
09/07/2015 (9h às 22h30) - Entrevista coletiva com o nadador Thiago Pereira na VilaPanamericana. Envio de matéria para a AgBr. Palestra informativa no Parque Pan-Americano.
Captação de imagens e sonoras no Nathan Phillip Square.
10/07/2015 (9h às 16h) - Gravação de stand up para RBT, em Yorkville. Deslocamento para o
Roger Center. Realização e envio de matéria para RBN.
11/07/2015 (9h às 22h45) - Acompanhamento de coletiva do Ministro do Esporte no Parque
Pan-Americano. Deslocamento para o Distillery District. Realização e envio de matéria para o
RBN. Deslocamento para o Espaço Brasil. Captação de imagens e sonoras.
12/07/2015 – (8h às 23h10) - Redação e envio de matéria para a AgBr. Deslocamento para a
Vila Pan-Americana. Realização e envio de matéria para programa Série C. Deslocamento para
Mississauga. Acompanhamento das competições de Judô. Realização e envio de matéria para
RBT. Retorno ao Centro de Imprensa. Retorno ao hotel.
13/07/2015 (7h às 1h26 do dia seguinte) - Reunião de pauta com editora do RBT. Gravação de
stand up e off para RBT em Yorkville. Deslocamento para Parque Pan-americano para
competições da Ginástica Artística. Realização e envio de matérias para a AgBr e RBN.
14/07/2015 (7h às 2h13 do dia seguinte) - Reunião com editora do RBT. Gravação de stand up
para RBT. Deslocamento para a Vila-Panamericana. Realização e envio de matérias para o
RBN e Radiojornalismo. Retorno ao Centro de Imprensa. Retorno ao hotel. Redação e envio de
matéria para a AgBr.
15/07/2015 (9h às 21h45) - Pré-edição, conversão e geração de imagens captadas
anteriormente.
16/07/2015 (7h às 22h30) - Reunião com editora do RBT. Gravação de passagem e off e envio
para o RBT. Deslocamento para o Parque Aquático da Universidade de Toronto. Captação de
imagens e sonoras. Realização e envio de matéria para o RBN. Deslocamento para o Distillery
District. Ida ao Espaço Brasil. Gravação de entrevistas com atletas.
A jornalista Daniela Arbex participou da gravação do programa Espaço Público no dia 08 de
Julho.

DANIELA
1328/2015 FERNANDES
ARBEX SOARES

Relatório de viagem:
Colaborador
A convidada compareceu aos estúdios da EBC para a gravação do programa do dia
08/07/2015 e conversou com os apresentadores sobre o seu mais recente livro: “Cova 312”.
Retornou no dia 09/07/15 para Juiz de Fora.
RELATÓRIO – MUNDIAL PARALÍMPICO DE NATAÇÃO – GLASGOW / ESCÓCIA
O Mundial Paralímpico de Natação foi disputado de 13 a 19 de julho, em Glasgow, na Escócia,
com a presença de 578 atletas de 66 países, sendo 23 brasileiros. A TV Brasil foi convidada
para o evento, mas aproveitei para produzir matérias e reportagens para a Rádio Nacional e
para a RádioAgênciaNacional. Além de mim, a equipe contou com o cinegrafista Rodolpho
Rodrigues e o coordenador Sérgio Bocage.
No total, foram produzidas:
- 6 reportagens para o Repórter Brasil Noite
- 5 reportagens para o Repórter Brasil Tarde
- 5 VTs para o programa Stadium (19.07) da TV Brasil
- 9 reportagens para os programas esportivos da Rádio Nacional
- 11 reportagens para a Rádio Agência Nacional
- 20 depoimentos com atletas de renome internacional para Especial Paralimpíada 2016
- reportagens a serem exibidas nos programas Stadium, da TV Brasil e da Rádio Nacional
- flashes para os programas “Brasileirão Série C” e “No Mundo da Bola”, da TV Brasileiro

1329/2015

PABLO ALVES DA
COSTA

Empregado

CHEGADA – 12 DE JULHO
Saída do Rio de Janeiro no dia 11 de julho, às 21h55, pelo vôo BA 248 da British Airways, com
chegada às 17h35, em Glasgow (horário local – 13h35 no Rio de Janeiro). Ida para o hotel em
transporte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

-

1º DIA DE COMPETIÇÕES – 13 DE JULHO
Ida para o Tollcross International (local da competição) às 8h30. Cobertura do Desfile de
Abertura e das provas e entrevista com os atletas Daniel Dias, André Brasil, Phelipe Andrews,
Carlos Farremberg, Matheus Rheine e Clodoaldo Silva. Envio de matérias para os telejornais da
EBC e para os programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência.
Retorno para o hotel às 23h.
2º DIA DE COMPETIÇÕES – 14 DE JULHO
Saída do hotel para o Tollcross às 8h30. Entrevistas com torcedores no estádio e
acompanhamento dos demais envolvidos na competição, além de técnicos e nadadores.
Entrevista com Matheus Rheiner. Envio de matérias para os telejornais da EBC e para os
programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência. Retorno para o hotel
às 22h30.
3º DIA DE COMPETIÇÕES – 15 DE JULHO
Saída para o Centro de Glasgow às 9h para reportagem especial sobre a cidade. Fomos a
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/07/2015

21/07/2015

DIJOR

23/06/2015

11/07/2015

21/07/2015

DIJOR

01/07/2015

03/07/2015

30/06/2015

02/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

5.670,00

95,00

5.765,00

23/06/2015

-

6.048,00

95,00

6.143,00

DINES

23/06/2015

793,53

802,75

95,00

1.691,28

DIGER

23/06/2015

1.669,84

592,20

95,00

2.357,04

RELATÓRIO – MUNDIAL PARALÍMPICO DE NATAÇÃO – GLASGOW / ESCÓCIA
O Mundial Paralímpico de Natação foi disputado de 13 a 19 de julho, em Glasgow, na Escócia,
com a presença de 578 atletas de 66 países, sendo 23 brasileiros. A TV Brasil foi convidada
para o evento, mas aproveitei para produzir matérias e reportagens para a Rádio Nacional e
para a RádioAgênciaNacional. Além de mim, a equipe contou com o coordenador Sérgio
Bocage e o auxiliar Pablo Costa.
No total, foram produzidas:
- 6 reportagens para o Repórter Brasil Noite
- 5 reportagens para o Repórter Brasil Tarde
- 5 VTs para o programa Stadium (19.07) da TV Brasil
- 9 reportagens para os programas esportivos da Rádio Nacional
- 11 reportagens para a Rádio Agência Nacional
- 20 depoimentos com atletas de renome internacional para Especial Paralimpíada 2016
- reportagens a serem exibidas nos programas Stadium, da TV Brasil e da Rádio Nacional
- flashes para os programas “Brasileirão Série C” e “No Mundo da Bola”, da TV Brasileiro

RODOLPHO
1330/2015 RODRIGUES
SILVA

Empregado

CHEGADA – 12 DE JULHO
Saída do Rio de Janeiro no dia 11 de julho, às 21h55, pelo vôo BA 248 da British Airways, com
chegada às 17h35, em Glasgow (horário local – 13h35 no Rio de Janeiro). Ida para o hotel em
transporte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
1º DIA DE COMPETIÇÕES – 13 DE JULHO
Ida para o Tollcross International (local da competição) às 8h30. Cobertura do Desfile de
Abertura e das provas e entrevista com os atletas Daniel Dias, André Brasil, Phelipe Andrews,
Carlos Farremberg, Matheus Rheine e Clodoaldo Silva. Envio de matérias para os telejornais da
EBC e para os programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência.
Retorno para o hotel às 23h.
2º DIA DE COMPETIÇÕES – 14 DE JULHO
Saída do hotel para o Tollcross às 8h30. Entrevistas com torcedores no estádio e
acompanhamento dos demais envolvidos na competição, além de técnicos e nadadores.
Entrevista com Matheus Rheiner. Envio de matérias para os telejornais da EBC e para os
programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência. Retorno para o hotel
às 22h30.
3º DIA DE COMPETIÇÕES – 15 DE JULHO
Saída para o Centro de Glasgow às 9h para reportagem especial sobre a cidade. Fomos a
RELATÓRIO – MUNDIAL PARALÍMPICO DE NATAÇÃO – GLASGOW / ESCÓCIA
O Mundial Paralímpico de Natação foi disputado de 13 a 19 de julho, em Glasgow, na Escócia,
com a presença de 578 atletas de 66 países, sendo 23 brasileiros. A TV Brasil foi convidada
para o evento, mas aproveitei para produzir matérias e reportagens para a Rádio Nacional e
para a RádioAgênciaNacional. Além de mim, a equipe contou com o cinegrafista Rodolpho
Rodrigues e o auxiliar Pablo Costa.
No total, foram produzidas:
- 6 reportagens para o Repórter Brasil Noite
- 5 reportagens para o Repórter Brasil Tarde
- 5 VTs para o programa Stadium (19.07) da TV Brasil
- 9 reportagens para os programas esportivos da Rádio Nacional
- 11 reportagens para a Rádio Agência Nacional
- 20 depoimentos com atletas de renome internacional para Especial Paralimpíada 2016
- reportagens a serem exibidas nos programas Stadium, da TV Brasil e da Rádio Nacional
- flashes para os programas “Brasileirão Série C” e “No Mundo da Bola”, da TV Brasileiro

SERGIO
1331/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

CHEGADA – 12 DE JULHO
Saída do Rio de Janeiro no dia 11 de julho, às 21h55, pelo vôo BA 248 da British Airways, com
chegada às 17h35, em Glasgow (horário local – 13h35 no Rio de Janeiro). Ida para o hotel em
transporte do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
1º DIA DE COMPETIÇÕES – 13 DE JULHO
Ida para o Tollcross International (local da competição) às 8h30. Cobertura do Desfile de
Abertura e das provas e entrevista com os atletas Daniel Dias, André Brasil, Phelipe Andrews,
Carlos Farremberg, Matheus Rheine e Clodoaldo Silva. Envio de matérias para os telejornais da
EBC e para os programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência.
Retorno para o hotel às 23h.
2º DIA DE COMPETIÇÕES – 14 DE JULHO
Saída do hotel para o Tollcross às 8h30. Entrevistas com torcedores no estádio e
acompanhamento dos demais envolvidos na competição, além de técnicos e nadadores.
Entrevista com Matheus Rheiner. Envio de matérias para os telejornais da EBC e para os
programas da Rádio Nacional, assim como boletins para a RádioAgência. Retorno para o hotel
às 22h30.
3º DIA DE COMPETIÇÕES – 15 DE JULHO
Saída para o Centro de Glasgow às 9h para reportagem especial sobre a cidade. Fomos a
Dia 01/07/15 - Sucursal Rio de Janeiro: Reunião com equipe para ajuste das apresentações do
projetos de patrocínios aos clientes Petrobras/Eletrobras e BNDES.
Dia 02/07/15:
Petrobrás - Reuniu com o sr. Luiz Fernando Nery - recém empossado Gerente Executivo da
Comunicação, para encontro de relacionamento institucional e de possibilidades de parceria e
oportunidades de negócios de captação em projetos de patrocínio dos veículos da EBC.
Eletrobras - Reuniu com o sr. George Faucci - Assessor da presidência, para apresentação de
projetos esportivos da TV Brasil, "Beach Soccer e Paralimpíadas.

ANTONIO
1332/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

Dia 03/07/15:
BNDES - Reuniu com o sr. Fábio Kerche - Assessor da presidência, para apresentação de
projeto especial "BNDES/Orquestra Sinfônica Brasileira/Rádio MEC FM.
Em São Paulo, Sucursal EBC:
Acompanhamento de planos de ação da Gerência de Negócios de Captação de São Paulo.
O diretor foi para Rio de Janeiro, fazendo conexão em SP, e o trecho SP/RJ está na AV nº
1218/2015 em virtude de alteração da viagem anterior constante nessa mesma AV.
Não foi necessária a emissão de bilhete de volta à Brasília, pois o diretor ficou por conta própria
nos dias 04 e 05 de julho.

Relatório de Atividades
Dia 30/06 às 23:30H, chegada no Aeroporto ( Porto Alegre) , deslocamento com carro da
Localiza até o Morro da Polícia, local da estação retransmissora da TV Brasil. À 1:00H do dia
01/07, efetuei a reconfiguração dos parâmetros do receptor de satélite e do processador de
vídeo. Às 2:30 Hs do dia 01/07, deslocamento até o Hotel, no centro de Porto Alegre.

1333/2015

ADRIANO GOETZ
DA SILVA

Empregado

Dia 01/30 às 9:00 Hs, retomada do trabalho com deslocamento desde o hotel em Porto Alegre
até a cidade de Caxias do Sul, verificação da estação retransmissora da tv Brasil em Caxias do
Sul, reconfiguração dos parâmetros do receptor de satélite. Foi verificado que o LNB estava
inoperante , deslocamento até o centro de Caxias do Sul para aquisição de novo LNB, parada
para o almoço. Às 14:00H, retorno á retransmissora para troca do LNB, configuração do
receptor, verificação das leituras do transmissor, averiguação patrimonial dos componentes da
estação. Após realisadas as tarefas previstas para Caxias do Sul, às 19:00 Hs, iniciamos o
deslocamento à Porto Alegre, com chegada no hotel para pernoite às 21:30 Hs.
Dia 02/07, às 9:00H, deslocamento até a sede da RBS TV, de lá, deslocamento até a estação
retransmissora da TV Brasil no morro da Polícia, para verificação da estabilidade dos
equipamentos, leitura dos instrumentos e averiguação patrimonial dos componentes da estação
retransmissora de Porto Alegre. Às 15:00 Hs, retorno ao aeroporto com parada para almoço.
Chegada no aeroporto , com liberação do carro da Localiza e realisação do Check-in às
17:00H. Retorno à Brasíla, chegada na capital às 20:30 Hs.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/06/2015

02/07/2015

DIGER

23/06/2015

30/06/2015

01/07/2015

DIJOR

23/06/2015

30/06/2015

03/07/2015

DIGER

23/06/2015

30/06/2015

01/07/2015

DIJOR

23/06/2015

03/07/2015

13/07/2015

DIJOR

24/06/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
30/06 – Saída de Brasília/DF às 10h e chegada à estação de EBC em Uberlândia às 16h.
Foram verificados todos os equipamentos da estação e realizadas as medidas de rotina (nível
de recepção de satélite, potencia transmitida, potencia refletida, tensão de entrada no TX e
corrente por fase no TX) onde constatei a normalidade dos parâmetros. Às 0h30, já do dia
01/07, foi realizada a re-sintonia do sinal de satélite nas novas configurações. Após alguns
testes verifiquei a boa qualidade do sinal. O trabalho na estação foi encerrado às 1h30.

WENDER
1334/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

01/07 – Chegada à estação da EBC às 10h, o sinal foi verificado e foi montada uma nova fonte
de energia no medidor de potencia BIRD. A fonte do equipamento estava queimada, assim foi
necessário instalar essa nova fonte, após a instalação o equipamento voltou a funcionar
normalmente. O trabalho foi encerrado às 14h30. Saída de Uberlândia às 15h.

-

528,75

-

528,75

1.146,47

224,20

190,00

1.560,67

1.193,26

708,00

95,00

1.996,26

-

267,90

190,00

457,90

-

2.677,50

95,00

2.772,50

02/07 – Chegada em Brasília às 12h.

Participou, como representante da equipe vencedora, de entrega de premiação.
A repórter foi integrante e representante da equipe vencedora do Prêmio Petrobras de
Jornalismo, categoria Rádio Responsabilidade Sócio-Ambiental.

1335/2015

DANYELE
SOARES SOUZA

Empregado

Relatório de viagem
Viajei representando a equipe do Tim Lopes para receber o Prêmio Petrobras de Jornalismo. A
entrega da premiação começou no final da tarde do dia 30 e seguiu pela noite. Na ocasião,
também estavam presentes outros membros da equipe no Rio de Janeiro e a coordenadora do
projeto, Juliana Cézar. Ela representou a EBC e falou em agradecimento a todos.
Retornei na manhã do dia primeiro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Dia 30/06 –Chegada em Belo Horizonte às 14h00. Na estação, foi realizado o levantamento de
todos os equipamentos e feito uma vistoria nos equipamentos. A 00h30, foi realizado a
mudança dos parâmetros nos receptores RX1290 e TT1222, ambos da Tandberg, afim de
possibilitar a transmissão do sinal da TV Brasil na região devido as novas características. Como
consequência dessa mudança, também foi preciso modicar alguns parâmetros no equipamento
Harris, modelo X85. Os trabalhos foram encerrados à 01h30.
Dia 01/07 – Saída de Belo Horizonte/MG às 09hrs, chegando a estação de Juiz de Fora/MG às
14h30. Na estação foi feito a sintonia dos receptores e fez o levantamento de todos os
equipamentos e o diagrama unifilar do sistema. Os trabalhos foram encerrados às 19h30.

1336/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Empregado

Dia 02/07 – Saída de Juiz de Fora/MG às 09h30, chegando em Belo Horizonte/MG às 15h00.
Foi feito vistoria na estação da região, em que se fez a regulagem das bombas d’água do
sistema de refrigeração a água do transmissor. Os trabalhos foram encerrados às 17h00.
Dia 03/07 – Chegada a estação de Belo Horizonte/MG para a última checagem do sistema e
feitos testes para averiguar a transmissão do sinal da TV Brasil. Foi feito também imagens da
estação, a fim de registrar o funcionamento do sistema e de todas as mudanças realizadas.
Observação: No momento de fazer o check-in do voo de retorno para Brasília, constatou-se a
possiblidade de realizar a antecipação do voo sem quaisquer custos adicionais. Diante disso, o
voo de retorno para Brasília foi o G3-1084 que saiu de Belo Horizonte às 12h53 e chegou em
Brasília às 13h56.

A jornalista participou da entrega do Prêmio Petrobrás de Jornalismo. A EBC ganhou o prêmio
com a série de reportagens "Direitos das Crianças no país da Copa" .
Os custos de passagem e hospedagem foram pagos pela Petrobras.
Relatório de viagem:

JULIANA CÉZAR
1337/2015
NUNES

Empregado

Objetivo da viagem: entrega do Prêmio Petrobras de Jornalismo, a convite da Petrobras
Ida: 30 de junho, às 9h (passagem paga pela organização do prêmio)
Retorno: 1 de julho: 8h (passagem paga pela organização do prêmio)
Atividades: Intercâmbio de experiências com premiados aos longo do dia e entrega do prêmio à
noite

Produziu material jornalístico centrado em aspectos culturas: as pontes entre o Brasil e o
Congo. Os custos com as passagens aéreas no trecho Guarulhos/Kishasa/Guarulhos,
hospedagens e traslados correram à conta da Association France Bahia, representada pelo seu
tesoureiro Philip D. Cullen.
Viagem prestando serviços para a diretoria de jornalismo, TV Brasil.
A empregada tem direito a mais uma meia diária em função da alteração do dia de retorno, de
12 para 13 de julho, conforme emails anexos do dia 26 de junho.
Relatório de viagem
-Dia: 03/07 - Sexta-feira – Saída de São Paulo para África/Congo e chegada dia 04/07 Sábado em Kinshasa as 23h45.
-Dia: 05/07 - Domingo - Pela manhã de 09h00 às 13h00 – entrevistas e imagens com os
integrantes da missão. De: 13h40 – 21h00 - gravação de imagens gerais da cidade, imagens
do culto kimbanguista, gravação de passagem e sonoras.

1340/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Empregado

-Dia: 06/07 - Segunda-feira – De: 12h00 as 21h30 – Imagens gerais da cidade, imagens de
exposição, gravação de sonora.
-Dia: 07/07 - Terça-feira - Pela tarde às 18h00 saída de carro de Kinshasa para Nkamba
chegada na cidade às 02h15 da manhã do dia 08/07 - Quarta-feira.
-Dia: 08/07 - Quarta-feira – Pela manhã de 09h00 às 12h30 gravação de Imagens e sonora
com o líderes religiosos e almoço. De: 13h00 às 19h00 gravação de entrevistas com os
historiadores, imagens de cerimônia religiosa, imagens gerais da cidade de Nkamba.
-Dia 09/07 - Quinta-feira – Pela manhã de 07h30 às 12h30 gravação de imagens gerais de
trabalhadores, moradores, gravação de sonoras, gravação de imagens gerais de Nkamba.
12h30 – 13h00 – almoço. A tarde de 13h00 às 17h00 – gravação de sonoras e imagens gerais
da Igreja Kimbanguista, gravação de passagem, imagens de estradas, gravação de sonoras
17h20 Retorno de carro para Kinshassa e chegada à 01h00 da manhã do dia 10/07 - Sextafeira.
-Dia: 10/07 - Sexta-feira – Pela manhã de 10h00 às 13h00 gravação de imagens e entrevistas
com mulheres Congolesas – Imagens gerais da cidade. Pela tarde de: 15h00 às 21h00 –
Gravação de Passagem, sonora e imagens do ateliê de Freddy Tsimba, artista plástico.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/07/2015

13/07/2015

DIJOR

24/06/2015

03/07/2015

12/07/2015

DIJOR

24/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

DIJOR

24/06/2015

30/06/2015

01/07/2015

DIJOR

24/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

DIJOR

24/06/2015

25/06/2015

26/06/2015

DINES

25/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

DIJOR

25/06/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

2.677,50

95,00

2.772,50

-

2.677,50

-

2.677,50

133,95

190,00

2.064,19

267,90

142,50

410,40

2.318,83

133,95

95,00

2.547,78

1.282,87

267,90

142,50

1.693,27

88,50

-

Produziu material jornalístico centrado em aspectos culturas: as pontes entre o Brasil e o
Congo. Os custos com as passagens aéreas no trecho Guarulhos/Kishasa/Guarulhos,
hospedagens e traslados correram à conta da Association France Bahia, representada pelo seu
tesoureiro Philip D. Cullen.
O empregado tem direito a mais uma meia diária em função da alteração do dia de retorno, de
12 para 13 de julho, conforme emails anexos do dia 26 de junho.
Relatório de viagem
-Dia: 03/07 - Sexta-feira – Saída de Brasília para África/Congo e chegada dia 04/07 - Sábado
em Kinshasa as 23h45.
-Dia: 05/07 - Domingo - Pela manhã de 09h00 às 13h00 – entrevistas e imagens com os
integrantes da missão. De: 13h40 – 21h00 - gravação de imagens gerais da cidade, imagens
do culto kimbanguista, gravação de passagem e sonoras.
-Dia: 06/07 - Segunda-feira – De: 12h00 as 21h30 – Imagens gerais da cidade, imagens de
exposição, gravação de sonora.

1341/2015

OSVALDO ALVES
DOS SANTOS

Empregado

-Dia: 07/07 - Terça-feira - Pela tarde às 18h00 saída de carro de Kinshasa para Nkamba
chegada na cidade às 02h15 da manhã do dia 08/07 - Quarta-feira.
-Dia: 08/07 - Quarta-feira – Pela manhã de 09h00 às 12h30 gravação de Imagens e sonora
com o líderes religiosos e almoço. De: 13h00 às 19h00 gravação de entrevistas com os
historiadores, imagens de cerimônia religiosa, imagens gerais da cidade de Nkamba.
-Dia 09/07 - Quinta-feira – Pela manhã de 07h30 às 12h30 gravação de imagens gerais de
trabalhadores, moradores, gravação de sonoras, gravação de imagens gerais de Nkamba.
12h30 – 13h00 – almoço. A tarde de 13h00 às 17h00 – gravação de sonoras e imagens gerais
da Igreja Kimbanguista, gravação de passagem, imagens de estradas, gravação de sonoras
17h20 Retorno de carro para Kinshassa e chegada à 01h00 da manhã do dia 10/07 - Sextafeira.
-Dia: 10/07 - Sexta-feira – Pela manhã de 10h00 às 13h00 gravação de imagens e entrevistas
com mulheres Congolesas – Imagens gerais da cidade. Pela tarde de: 15h00 às 21h00 –
Gravação de Passagem, sonora e imagens do ateliê de Freddy Tsimba, artista plástico.

RAFAEL CALADO
1342/2015 DOS SANTOS
ROSA

FLORESTAN
1343/2015 FERNANDES
JÚNIOR

-Dia 11/07 - Sábado - Pela manhã de 09h00 às 12h20 imagens gerais de comercio e povo fala
– A tarde de 13h00 às 18h00 – Gravação de imagens da universidade Kimbanguista, gravação
A viagem foi cancelada porque a Association France Bahia, patrocinadora da viagem, não
conseguiu emitir os bilhetes em nome do viajante. Desse modo, o viajante não recebeu a
quantia em dollar referente às diárias e está devolvendo o valor das taxas de embarque e
desembarque no trecho nacional que foi depositado na conta dele, de R$95,00.
Empregado

1) Gravou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Gravou um programa com o advogado Luiz Moreira Gomes Jr. às 15:00, esse programa foi
ao ar no mesmo dia.
3) O viajante: o jornalista Florestan Fernandes Junior.
Obs: Considerando o Decreto 7.689/2012, itens II, informamos que a viagem ultrapassou 40
(quarenta) diárias intercaladas por servidor/ano, e que justificamos a presença do Florestan,
tendo em vista que o programa é apresentando "ao vivo" em Brasília e não temos cenário do
programa em São Paulo, dai a necessidade de viajar semanalmente.
Empregado

Relatório do viajante:
Viajei para Brasília no dia 30/06/15, e gravei o programa Espaço Público, que foi ao ar no
mesmo dia. O entrevistado foi o advogado Luiz Moreira Gomes Jr. e o tema principal foi a
operação lava jato. Devidamente autorizado pela diretoria retornei ao Rio de Janeiro - RJ, onde
tinha assuntos pessoais para resolver no dia seguinte, e naquela noite o programa "Caminhos
da Reportagem" estava recebendo uma premiação no Rio de Janeiro - RJ, então acompanhei
a premiação.

1.740,24

1) Recebeu, premiação para o programa "Caminhos da Reportagem".
2) Recebeu o prêmio de melhor documentário para TV com o Caminhos da Reportagem
Cinema Brasileiro: luz, câmera, verba! Os organizadores vão pagar a passagem para o dia 30
com retorno no dia 01 de julho. Passagens e hospedagem serão pagos pela Petrobrás,
conforme convite encaminhado à empregada.

BIANCA MARIA
1344/2015 MELLO DE
VASCONCELLOS

Empregado

3) A viajante: a jornalista Bianca M. M. Vasconcellos.

-

Relatório do Viajante:
Viajei para o Rio de Janeiro-RJ para receber o prêmio de melhor documentário para TV com o
programa "Caminhos da Reportagem Cinema Brasileiro: luz, câmera, verba!". Retornei para
São Paulo-SP no dia seguinte.

O diretor acadêmico e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de
Contagem, Luiz Moreira Gomes Junior participou da gravação do programa Espaço Público no
dia 30 de Junho.
Relatório de viagem:

1347/2015

LUIZ MOREIRA
GOMES JUNIOR

Colaborador

O jurista compareceu aos estúdios da EBC para gravação do programa no dia 30/06 e debateu
com os apresentadores sobre a operação Lava Jato, judicialização da política e do
empoderamento do sistema judiciário. Retornou a Gramado/RS nesse dia, 30/06/2015.

Ordem de Serviço SECOM no 308/2015

1348/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia : 25/06 - Partida em vôo da Tam às 15hs38, com destino ao aeroporto Santos Dumont no
Rio de Janeiro ( RJ ).
Na chegada fui até o box da Localiza para solicitar o veículo com
motorista e em seguida me dirigi até o Copacaba Palace Hotel, localizado no Bairro de
Copacabana, para aguardar a chegada da Empresa Câmera 2 contratada para a
transmissão do evento. Com a chegada da mesma e após credenciar toda a equipe técnica,
iniciamos os trabalhos de montagem de equipamentos. Por volta de 20Hs00, fizemos os testes
de áudio e vídeo e fechamos a cadeia com o técnico Rogério em nosso Sistema e Brasília.
Tudo OK. Às,2lHs43 teve inicio o evento com a presença da Senhora Presidenta da República
Dilma Rousseff e foi transmitido na íntegra para Brasília, que só colocou no ar ao vivo a
participação da Presidenta. que durou aproximadamente 12 minutos. Ao final não houve
geração de matérias jornalística e baixamos o sinal em definitivo às 22Hs54. Após a
desmontagem, me dirigi até o Hotel Astória no próprio Bairro de Copacabana e liberei o
motorista. Pernoite.
Dia : 26/06 - Após o café da manhã, por volta de 09Hs00 fui para o aeroporto Santos Dumont,
onde embarquei em Vôo da Avianca, chegando em Brasília por volta de 13Hs40.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa "Caminhos da Reportagem".

1349/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

2) Produzimos um programa que abordou uma parte da história da Segunda Guerra Mundial
no Brasil, em que soldados dos Estados Unidos estabeleceram uma base militar em Natal, em
1942. Em Campinas, entrevistamos um personagem, o Sr. Iran Machado, que morava em
Natal e era criança nessa época. Ele tem alguns relatos interessantes; inclusive foi levado pela
família para um abrigo antiaéreo, até que descobriram que era um alarme falso. Foi entrevista
com o personagem, sonora e várias imagens de apoio.
3) A equipe: o repórter Gustavo Fernandes Minari (PJ), repórter cinematográfico João Marcos
Barboza e o auxiliar de cinegrafia, Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
Saímos da TVpor volta das 13H20 com destino a cidade de Campinas para uma sonora.
chegamos na marcação por volta das 14h40. Finalizamos as atividades por volta das 16h00 e
seguimos para a emissora onde chegamos as 17h20.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/07/2015

01/07/2015

DIJOR

25/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

DIJOR

25/06/2015

05/07/2015

14/07/2015

DIJOR

05/07/2015

14/07/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa "Caminhos da Reportagem".

EDUARDO
1350/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

2) Produziu um programa que abordou uma parte da história da Segunda Guerra Mundial no
Brasil, em que soldados dos Estados Unidos estabeleceram uma base militar em Natal, em
1942. Em Campinas, entrevistamos um personagem, o Sr. Iran Machado, que morava em
Natal e era criança nessa época. Ele tem alguns relatos interessantes; inclusive foi levado pela
família para um abrigo antiaéreo, até que descobriram que era um alarme falso. Fizemos a
entrevista com o personagem, sonora e várias imagens de apoio.
3) A equipe: o repórter Gustavo Fernandes Minari (PJ), repórter cinematográfico João Marcos
Barboza e o auxiliar de cinegrafia, Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
Fomos até a cidade de Campinas entrevistar um senhor que morou em Natal- RN na época da
ocupação Norte- Americana.

-

88,50

-

88,50

2.790,85

133,95

190,00

3.114,80

26/06/2015

934,67

1.681,50

95,00

2.711,17

26/06/2015

934,67

1.681,50

95,00

2.711,17

.

1) Gravou em Brasilia um programa "Brasilianas" especial.
2) Gravaria um programa Brasilianas Especial com o diretor do IPEA (Instituto de Pesquisa em
Estatística Aplicada), Jessé Souza, que cancelou a entrevista horas antes da gravação. O
substituto foi o Sr. Mariano Laplane, Presidente do CGEE (Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos) .
3) Viajante o jornalista Luis Nassif.

1351/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Relatório do viajante:
Informo que viajei a Brasília na data de 01/07/2015 para gravação de entrevista com Sr.
Mariano Laplane, Presidente do CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) sobre o
tema : Planejamento Governamental e Econômico, erros e acertos na história recente, para
programa Brasilianas.org.

Relatório de viagem
05/07/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Almenara-MG - O vôo partiu às
13h30 de Bsb até Porto Seguro. Almoço em Porto Seguro e depois 5 horas de estrada até
Almenara. Chegada às 22hs no hotel.
06/07/15 – Reportagem em Almenara -MG
Trabalho começou às 8hs com imagens, entrevistas e apresentação musical com as mulheres
do Coral das Lavadeiras (na casa de uma delas e na beira do rio). Almoço. Imagens de vários
pontos da cidade. Sonora com secretária municipal de Meio Ambiente.

FLÁVIA PEIXOTO
1355/2015 CARDOSO DE
BARROS

Empregado

07/07/15 – Reportagem em Almenara -MG e deslocamento noturno até Jequitinhonha-MG.
Trabalho começou às 7hs com imagens e entrevistas dos canoeiros que retiram areia do rio
Jequitinhonha para a construção civil. Em seguida, fomos à casa de Seu Zezinho, canoeiro
aposentado, para imagens e sonora. Pegamos estrada de terra para a zona rural ainda pela
manhã, onde fomos gravar com uma senhora sobre agricultura familiar, produção de farinha de
mandioca e preparação do prato típico "pirão de parida". Sonora com técnica da Emater sobre
agricultura familiar no vale. Retorno à zona urbana de Almenara. Imagens e sonora no mercado
de artesanato da cidade. Imagens e sonora com personagem Adelícia, sobre bordados. Noite:
deslocamento Almenara -MG até Jequitinhonha-MG.
08/07/15 – Jequitinhonha-MG
Trabalho começou às 7h30 com gravação de sonora e imagens com personagem do saber
popular Dona Elza Có. Em seguida, gravação de apresentação, imagens e sonora com o Coral
Vozes do Jequitinhonha. Depois, continuamos com personagem do saber popular Dona Elza
Có. Almoço. Imagens e sonora na Casa de Cultura de Jequitinhonha; imagens na Casa do
Artesão; imagens da cidade. Noite: gravação de apresentação folclórica do Boi de Janeiro.
09/07/15 – Jequitinhonha-MG e deslocamento para Itaobim, Santana do Araçuaí e Itinga – MG
Trabalho começou às 9h. Fomos para a zona rural de Jequitinhonha gravar 3 sonoras e
imagens a respeito de cisternas e agricultura familiar. Pegamos estrada para Itaobim, onde
almoçamos e pegamos uma personagem que foi conosco até Santana do Araçuaí. Neste
último município, realizamos entrevistas e imagens com familiares da escultora Izabel Cunha.
Seguimos viagem ao anoitecer para Itinga, onde dormimos.
10/07/15 – Itinga-MG e Araçuaí-MG
Trabalho começou às 8h com sonora de imagens do artesão Ulisses Mendes. Imagens do
município de Itinga. Deslocamento para cidade de Araçuaí. Almoço e acomodação no hotel.
Tarde: gravação de sonoras e imagens para o Caminhos da Reportagem sobre o hospitalProdução do programa Caminhos da Reportagem – Vale do Jequitinhonha - Nova Visão.
Relatório de viagem
05/07/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Almenara-MG - O vôo partiu às
13h30 de Bsb até Porto Seguro. Almoço em Porto Seguro e depois 5 horas de estrada até
Almenara. Chegada às 22hs no hotel.
06/07/15 – Reportagem em Almenara -MG
Trabalho começou às 8hs com imagens, entrevistas e apresentação musical com as mulheres
do Coral das Lavadeiras (na casa de uma delas e na beira do rio). Almoço. Imagens de vários
pontos da cidade. Sonora com secretária municipal de Meio Ambiente.

DAILTON
1356/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

07/07/15 – Reportagem em Almenara -MG e deslocamento noturno até Jequitinhonha-MG.
Trabalho começou às 7hs com imagens e entrevistas dos canoeiros que retiram areia do rio
Jequitinhonha para a construção civil. Em seguida, fomos à casa de Seu Zezinho, canoeiro
aposentado, para imagens e sonora. Pegamos estrada de terra para a zona rural ainda pela
manhã, onde fomos gravar com uma senhora sobre agricultura familiar, produção de farinha de
mandioca e preparação do prato típico "pirão de parida". Sonora com técnica da Emater sobre
agricultura familiar no vale. Retorno à zona urbana de Almenara. Imagens e sonora no mercado
de artesanato da cidade. Imagens e sonora com personagem Adelícia, sobre bordados. Noite:
deslocamento Almenara -MG até Jequitinhonha-MG.
08/07/15 – Jequitinhonha-MG
Trabalho começou às 7h30 com gravação de sonora e imagens com personagem do saber
popular Dona Elza Có. Em seguida, gravação de apresentação, imagens e sonora com o Coral
Vozes do Jequitinhonha. Depois, continuamos com personagem do saber popular Dona Elza
Có. Almoço. Imagens e sonora na Casa de Cultura de Jequitinhonha; imagens na Casa do
Artesão; imagens da cidade. Noite: gravação de apresentação folclórica do Boi de Janeiro.
09/07/15 – Jequitinhonha-MG e deslocamento para Itaobim, Santana do Araçuaí e Itinga – MG
Trabalho começou às 9h. Fomos para a zona rural de Jequitinhonha gravar 3 sonoras e
imagens a respeito de cisternas e agricultura familiar. Pegamos estrada para Itaobim, onde
almoçamos e pegamos uma personagem que foi conosco até Santana do Araçuaí. Neste
último município, realizamos entrevistas e imagens com familiares da escultora Izabel Cunha.
Seguimos viagem ao anoitecer para Itinga, onde dormimos.
10/07/15 – Itinga-MG e Araçuaí-MG
Trabalho começou às 8h com sonora de imagens do artesão Ulisses Mendes. Imagens do
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/07/2015

14/07/2015

DIJOR

06/07/2015

14/07/2015

06/07/2015

14/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/06/2015

934,67

1.681,50

95,00

2.711,17

DIJOR

26/06/2015

-

1.797,75

-

1.797,75

DIJOR

26/06/2015

-

1.797,75

-

1.797,75

Produção do programa Caminhos da Reportagem – Vale do Jequitinhonha - Nova Visão.
Relatório de viagem
05/07/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Almenara-MG - O vôo partiu às
13h30 de Bsb até Porto Seguro. Almoço em Porto Seguro e depois 5 horas de estrada até
Almenara. Chegada às 22hs no hotel.
06/07/15 – Reportagem em Almenara -MG
Trabalho começou às 8hs com imagens, entrevistas e apresentação musical com as mulheres
do Coral das Lavadeiras (na casa de uma delas e na beira do rio). Almoço. Imagens de vários
pontos da cidade. Sonora com secretária municipal de Meio Ambiente.

1357/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

07/07/15 – Reportagem em Almenara -MG e deslocamento noturno até Jequitinhonha-MG.
Trabalho começou às 7hs com imagens e entrevistas dos canoeiros que retiram areia do rio
Jequitinhonha para a construção civil. Em seguida, fomos à casa de Seu Zezinho, canoeiro
aposentado, para imagens e sonora. Pegamos estrada de terra para a zona rural ainda pela
manhã, onde fomos gravar com uma senhora sobre agricultura familiar, produção de farinha de
mandioca e preparação do prato típico "pirão de parida". Sonora com técnica da Emater sobre
agricultura familiar no vale. Retorno à zona urbana de Almenara. Imagens e sonora no mercado
de artesanato da cidade. Imagens e sonora com personagem Adelícia, sobre bordados. Noite:
deslocamento Almenara -MG até Jequitinhonha-MG.
08/07/15 – Jequitinhonha-MG
Trabalho começou às 7h30 com gravação de sonora e imagens com personagem do saber
popular Dona Elza Có. Em seguida, gravação de apresentação, imagens e sonora com o Coral
Vozes do Jequitinhonha. Depois, continuamos com personagem do saber popular Dona Elza
Có. Almoço. Imagens e sonora na Casa de Cultura de Jequitinhonha; imagens na Casa do
Artesão; imagens da cidade. Noite: gravação de apresentação folclórica do Boi de Janeiro.
09/07/15 – Jequitinhonha-MG e deslocamento para Itaobim, Santana do Araçuaí e Itinga – MG
Trabalho começou às 9h. Fomos para a zona rural de Jequitinhonha gravar 3 sonoras e
imagens a respeito de cisternas e agricultura familiar. Pegamos estrada para Itaobim, onde
almoçamos e pegamos uma personagem que foi conosco até Santana do Araçuaí. Neste
último município, realizamos entrevistas e imagens com familiares da escultora Izabel Cunha.
Seguimos viagem ao anoitecer para Itinga, onde dormimos.
10/07/15 – Itinga-MG e Araçuaí-MG
Trabalho começou às 8h com sonora de imagens do artesão Ulisses Mendes. Imagens do
Apoiou à produção do programa Caminhos da Reportagem – Vale do Jequitinhonha, na
qualidade de colaborador eventual.
Relatório de viagem:
05/07/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Almenara-MG - O vôo partiu às
13h30 de Bsb até Porto Seguro. Almoço em Porto Seguro e depois 5 horas de estrada até
Almenara. Chegada às 22hs no hotel.
06/07/15 – Reportagem em Almenara -MG
Trabalho começou às 8hs com imagens, entrevistas e apresentação musical com as mulheres
do Coral das Lavadeiras (na casa de uma delas e na beira do rio). Almoço. Imagens de vários
pontos da cidade. Sonora com secretária municipal de Meio Ambiente.

1358/2015

BRENO ANTUNES
RODRIGUES

Colaborador

07/07/15 – Reportagem em Almenara -MG e deslocamento noturno até Jequitinhonha-MG.
Trabalho começou às 7hs com imagens e entrevistas dos canoeiros que retiram areia do rio
Jequitinhonha para a construção civil. Em seguida, fomos à casa de Seu Zezinho, canoeiro
aposentado, para imagens e sonora. Pegamos estrada de terra para a zona rural ainda pela
manhã, onde fomos gravar com uma senhora sobre agricultura familiar, produção de farinha de
mandioca e preparação do prato típico "pirão de parida". Sonora com técnica da Emater sobre
agricultura familiar no vale. Retorno à zona urbana de Almenara. Imagens e sonora no mercado
de artesanato da cidade. Imagens e sonora com personagem Adelícia, sobre bordados. Noite:
deslocamento Almenara -MG até Jequitinhonha-MG.
08/07/15 – Jequitinhonha-MG
Trabalho começou às 7h30 com gravação de sonora e imagens com personagem do saber
popular Dona Elza Có. Em seguida, gravação de apresentação, imagens e sonora com o Coral
Vozes do Jequitinhonha. Depois, continuamos com personagem do saber popular Dona Elza
Có. Almoço. Imagens e sonora na Casa de Cultura de Jequitinhonha; imagens na Casa do
Artesão; imagens da cidade. Noite: gravação de apresentação folclórica do Boi de Janeiro.
09/07/15 – Jequitinhonha-MG e deslocamento para Itaobim, Santana do Araçuaí e Itinga – MG
Trabalho começou às 9h. Fomos para a zona rural de Jequitinhonha gravar 3 sonoras e
imagens a respeito de cisternas e agricultura familiar. Pegamos estrada para Itaobim, onde
almoçamos e pegamos uma personagem que foi conosco até Santana do Araçuaí. Neste
último município, realizamos entrevistas e imagens com familiares da escultora Izabel Cunha.
Seguimos viagem ao anoitecer para Itinga, onde dormimos.
10/07/15 – Itinga-MG e Araçuaí-MG
Apoiou à produção do programa "Caminhos da Reportagem" cujo o tema foi Vale do
Jequitinhonha, na qualidade de colaboradora eventual.
Relatório de viagem:
05/07/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Almenara-MG - O vôo partiu às
13h30 de Bsb até Porto Seguro. Almoço em Porto Seguro e depois 5 horas de estrada até
Almenara. Chegada às 22hs no hotel.
06/07/15 – Reportagem em Almenara -MG
Trabalho começou às 8hs com imagens, entrevistas e apresentação musical com as mulheres
do Coral das Lavadeiras (na casa de uma delas e na beira do rio). Almoço. Imagens de vários
pontos da cidade. Sonora com secretária municipal de Meio Ambiente.

1359/2015

Daniela Caldeira
Caixeta

Colaborador

07/07/15 – Reportagem em Almenara -MG e deslocamento noturno até Jequitinhonha-MG.
Trabalho começou às 7hs com imagens e entrevistas dos canoeiros que retiram areia do rio
Jequitinhonha para a construção civil. Em seguida, fomos à casa de Seu Zezinho, canoeiro
aposentado, para imagens e sonora. Pegamos estrada de terra para a zona rural ainda pela
manhã, onde fomos gravar com uma senhora sobre agricultura familiar, produção de farinha de
mandioca e preparação do prato típico "pirão de parida". Sonora com técnica da Emater sobre
agricultura familiar no vale. Retorno à zona urbana de Almenara. Imagens e sonora no mercado
de artesanato da cidade. Imagens e sonora com personagem Adelícia, sobre bordados. Noite:
deslocamento Almenara -MG até Jequitinhonha-MG.
08/07/15 – Jequitinhonha-MG
Trabalho começou às 7h30 com gravação de sonora e imagens com personagem do saber
popular Dona Elza Có. Em seguida, gravação de apresentação, imagens e sonora com o Coral
Vozes do Jequitinhonha. Depois, continuamos com personagem do saber popular Dona Elza
Có. Almoço. Imagens e sonora na Casa de Cultura de Jequitinhonha; imagens na Casa do
Artesão; imagens da cidade. Noite: gravação de apresentação folclórica do Boi de Janeiro.
09/07/15 – Jequitinhonha-MG e deslocamento para Itaobim, Santana do Araçuaí e Itinga – MG
Trabalho começou às 9h. Fomos para a zona rural de Jequitinhonha gravar 3 sonoras e
imagens a respeito de cisternas e agricultura familiar. Pegamos estrada para Itaobim, onde
almoçamos e pegamos uma personagem que foi conosco até Santana do Araçuaí. Neste
último município, realizamos entrevistas e imagens com familiares da escultora Izabel Cunha.
Seguimos viagem ao anoitecer para Itinga, onde dormimos.
10/07/15 – Itinga-MG e Araçuaí-MG
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

29/06/2015

29/06/2015

DIJOR

26/06/2015

-

88,50

-

88,50

29/06/2015

29/06/2015

DIJOR

26/06/2015

-

88,50

-

88,50

30/06/2015

30/06/2015

DIJOR

29/06/2015

-

88,50

-

88,50

08/07/2015

09/07/2015

DIPRE

29/06/2015

1.498,25

386,37

190,00

2.074,62

12/07/2015

13/07/2015

DIGEL

29/06/2015

1.701,97

380,70

190,00

2.272,67

05/07/2015

14/07/2015

DINES

29/06/2015

1.270,63

2.129,90

190,00

3.590,53

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Campinas-SP.

1360/2015

JOAO PEDRO
GOMES

Empregado

2) Foi realizada gravação de um VT sobre a crise que o time do Guarani atravessa. O Guarani,
tradicional clube paulista (104 anos), que se orgulha de ser o único time do interior a conquistar
o Campeonato Brasileiro, vive crise sem precedentes, com o estádio sendo leiloado num
confuso processo judicial. Na semana passada, o presidente Horley Alberto Cavalcanti Senna
anunciou que poderia acabar com o clube. O presidente do clube recebeu a equipe na segundafeira e também foi possível gravação no estádio. Além disso, as informações sobre o
agravamento da situação que incluem o fechamento do clube foram divulgadas apenas na
última quarta-feira.
As reportagensforam exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Gustavo Fernandes Minari (repórter), João Pedro Gomes (cinegrafista) e Ivan de
Souza Meira(auxiliar).
Relatório do viajante:
Saimos da TV em direção a cidade de Campinas por volta das 07h30 e chegamos no local da
gravação as 8h55, gravamos imagens do estádio Brinco de ouro da Princesa, sonoras dos
Funcionarios com o salário atrasados, passagem do repórter e torcedores do Guarani.Saimos
de Campinas por volta das 12 horas e chegamos na Tv por voltas das 13h45.

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Campinas-SP.

1361/2015

IVAN DE SOUZA
MEIRA

ASTRID NICK DE
1362/2015 OLIVEIRA
MARTINS

1363/2015

JOSE RICARDO
NEGRÃO

Empregado

Empregado

Empregado

2) Foi realizada gravação de um VT sobre a crise que o time do Guarani atravessa. O Guarani,
tradicional clube paulista (104 anos), que se orgulha de ser o único time do interior a conquistar
o Campeonato Brasileiro, vive crise sem precedentes, com o estádio sendo leiloado num
confuso processo judicial. Na semana passada, o presidente Horley Alberto Cavalcanti Senna
anunciou que poderia acabar com o clube. O presidente do clube recebeu a equipe na segundafeira e também foi possível gravação no estádio. Além disso, as informações sobre o
agravamento da situação que incluem o fechamento do clube foram divulgadas apenas na
última quarta-feira.
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Gustavo Fernandes Minari (repórter), João Pedro Gomes (cinegrafista) e Ivan de
Souza Meira(auxiliar).
Relatório do viajante:
Saida da TV para a cidade de Campinas por volta das 07h30 e chegada no local da gravação
as 8h55, gravamos imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa, sonoras dos funcionarios
com o salário atrasado, passagem do repórter e torcedores do Guarani.Saida de Campinas por
volta das 12h00 e chegada na Tv por voltas das 13h45.

Relatório de viagem
Dia 30/06/2015
Viajei a Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, pela manhã, para cobrir os preparativos
finais das Seleções Brasileira de Judô, masculina e feminina, visando os Jogos Pan-Americanos
de Toronto 2015, no Canadá. As seleções estavam concentradas no Hotel Porto Real e, após
os treinos, gravei as entrevistas com os atletas Felipe Kitadai, Erica Miranda, Alex Pombo e
David Moura. Retornei a EBC/ Rio de Janeiro no início da tarde.

Representou o Diretor- Presidente da EBC, conforme item da norma de viagens 5.7, a convite
da Associação Software Livre.Org (ASL) e o Projeto Software Livre Brasil (PSLBrasil),
participou da Cerimônia de Abertura do 16º Fórum Internacional Software Livre-FISL16, no
Centro de Eventos da PUCRS, na cidade de Porto Alegre RS. Em 2014, a 15ª Edição do FISL
reuniu 6.017 participantes vindos de 23 estados do Brasil e contou com a participação de 23
patrocinadores, 58 expositores e 16 Grupos de Usuários, além de representantes de 21 países.
Ao todo, foram realizadas 388 atividades, totalizando 508 horas de palestras, painéis, oficinas e
encontros comunitários. O FISL15 mostrou que a tecnologia baseada em compartilhamento de
conhecimento pode estar a serviço da cidadania, seja através de software, hardwares, redes,
internet, educação, energia e cultura digital. Reconhecidamente, o Fórum é um espaço
dedicado à discussão e a expansão do software livre e da cultura digital, reunindo a
comunidade, contando com a participação de empresários, profissionais e técnicos do setor,
representantes da área governamental, professores, pesquisadores e acadêmicos de diversas
áreas.

A empregada participou de reunião do Módulo de Promoção do Fórum SBTVD, do qual é
representante da EBC, conforme convocação abaixo:
Prezados Senhores,

ELISABETE
1365/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

Convidamos para participar da reunião do Módulo de Promoção, que será realizada no dia 13
de julho de 2015 (segunda feira), no Slaviero Hotel ( Rua Baronesa de Bela Vista, 499 Campo
Belo – São Paulo),com início às 10h30.
A empregada embarcou na data de 12/07/15 no final da tarde pois foi realizada uma pesquisa
no sistema Reserva e constatou-se a inviabilidade de preços e horários de voos que chocam
com a agenda.

1366/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

VIAGEM EBC/NBR RIO DO PERÍODO DE 05/07/2015 A 14/07/2015
FUNCIONÁRIO: RAPHAEL MARTINS RODRIGUES DA COSTA
DESCRIÇÃOBSB
1º DIA 05/07/2015
Chegada no aeroporto de Brasília.8:40
Horário Saída do Avião.10:00
Horário de chegada no Rio de Janeiro.12:30
Horário chegada do hotel.13:10
2º DIA 06/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
3º DIA 07/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
4º DIA 08/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
5º DIA 09/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
6º DIA 10/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
7º DIA 11/07/2015
Sábado17:23
8º DIA 12/07/2015
Domingo18:26
9º DIA 13/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/07/2015

10/07/2015

DIPRO

29/06/2015

12/07/2015

17/07/2015

DIGEL

29/06/2015

05/07/2015

18/07/2015

DIPRE

29/06/2015

05/07/2015

18/07/2015

DIPRE

07/07/2015

08/07/2015

05/07/2015

30/06/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.512,48

784,70

190,00

2.487,18

2.551,50

95,00

2.646,50

1.401,67

1.569,40

190,00

3.161,07

29/06/2015

1.401,67

1.569,40

190,00

3.161,07

DIJOR

29/06/2015

620,67

267,90

190,00

1.078,57

18/07/2015

DIPRE

29/06/2015

1.401,67

1.569,40

190,00

3.161,07

30/06/2015

DIJOR

29/06/2015

Solicitamos viagem do Rio de Janeiro para Brasília do cenotecnico JORGE DIAS BARBOSA
pois, estamos em fase de finalização da cenografia do programa BRASILEIROS NO MUNDO,
da TVBi, e, como em Brasília não temos cenotécnicos, precisamos dos serviços do profissional
para realização de finalização e adereçamento do cenário.
[RELATÓRIO DO VIAJANTE]

1367/2015

JORGE DIAS
BARBOSA

Empregado

07/07/2015 (terça-feira)
Deslocamento Rio de Janeiro >> Brasília
Checagem do material para inicio do trabalho de cenotecnia.
O material cenográfico enviado do Rio para Brasíla não havia chegado.
08/07/2015
Início da preparação da finalização do material cenográfico (mapa mundi confeccionado em
isopor).
Início da pintura das tapadeiras para o programa “Brasileiros Mundo Afora”.
09/07/2015
Finalização da pintura das tapadeiras para o programa “Brasileiros Mundo Afora”.
Montagem das tapadeiras no estúdio para a cenografia do programa “Brasileiros Mundo Afora”.
Finalização e pintura artística do mapa mundi, para aplicação em uma das tapadeiras do
programa.
10/07/2015
Aplicação do mapa mundi e finalização dos serviços de cenotecnia conforme projeto
cenográfico

[JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO]
Por motivo de extravio dos comprovantes de embarque o viajante solicitou declaração na
companhia aérea que foi entregue hoje dia 10/09/2015.

NILSON
1368/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Participou do III Congresso de Telecomunicações da América Latina (CLT2015), realizada de
13 a 16 de julho de 2015, na Cidade de Cancún/México. A UIT, organizadora do Fórum assumiu
as despesas de passagem no trecho Brasília/Cancún/Brasília, cabendo à EBC a cobertura dos
gastos com alimentação e hospedagem. Obs: Diárias ao limite de 50% (cinquenta por cento)
para despesas com alimentação. A hospedagem será fornecida pela EBC. Norma de
Viagens/NOR-201, Itens 05; 07 e 08, subitens 5.7; 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos,
respectivamente.

-

Segue relatório em anexo.
1- Fato: A empregada auxiliou no processo de migração do domínio de rede Radiobrás para o
Sinfonia na Coordenação de Atendimento da Regional do Rio de Janeiro, durante o período de
05 a 18 de julho de 2015.
2- Motivação: O procedimento foi necessário para que processo de autodeclaração de gênero e
raça, solicitado pela DIPRE, com prazo até 01/08, ocorresse.

1369/2015

KARLA COELHO
RAMOS

Empregado

3- Justificativa das datas: Esta migração deveria acontecer até 18/07, por isso, a empregada
chegou dia 05/07 e esteve Regional dia 06/07 pela manhã. Voltou dia 18/07, pois solucionou
as eventualidades que ocorreram até o final do dia 17/07.
4- Equipe de migração:
- Karla Coelho Ramos (ACP-Administração de Sistemas)
- Carlos Roberto de Oliveira (TCA-Suporte em Comunicação)
- Ricardo de Souza Santos (TCA-Suporte em Comunicação)

1- Fato: O empregado auxiliou no processo de migração do domínio de rede Radiobrás para o
Sinfonia na Coordenação de Atendimento da Regional do Rio de Janeiro, durante o período de
05 a 18 de julho de 2015.
2- Motivação: O procedimento foi necessário para que processo de autodeclaração de gênero e
raça, solicitado pela DIPRE, com prazo até 01/08, ocorresse.

CARLOS
1370/2015 ROBERTO DE
OLIVEIRA

Empregado

3- Justificativa das datas: Esta migração deveria acontecer até 18/07, por isso, o empregado
chegou dia 05/07 e esteve Regional dia 06/07 pela manhã. Voltou dia 18/07, pois solucionou
as eventualidades que ocorreram até o final do dia 17/07.
4- Equipe de migração:
- Karla Coelho Ramos (ACP-Administração de Sistemas)
- Carlos Roberto de Oliveira (TCA-Suporte em Comunicação)
- Ricardo de Souza Santos (TCA-Suporte em Comunicação)

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou, no dia 07 de julho, o jornalista e ex-ministro de Comunicação social do governo
Lula, Franklin Martins. No dia 08, estava prevista a gravação com a jornalista e escritora
Daniela Arbex, que foi transferida para a próxima semana.
3) O viajante: o jornalista Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
1371/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do viajante:
Viajei para Brasília no dia 07/07/15, e apresentei ao vivo o programa Espaço Público. O
entrevistado foi o jornalista Franklin Martins. A abordagem foi sobre o livro de musica dele:
"Quem foi que inventou o Brasil? A música popular conta a história da República" que está
chegando às livrarias. Retornei para São Paulo no dia 08/07/15.

1- Fato: O empregado auxiliou no processo de migração do domínio de rede Radiobrás para o
Sinfonia na Coordenação de Atendimento da Regional do Rio de Janeiro, durante o período de
05 a 18 de julho de 2015.
2- Motivação: O procedimento foi necessário para que processo de autodeclaração de gênero e
raça, solicitado pela DIPRE, com prazo até 01/08, ocorresse.

1372/2015

RICARDO DE
SOUZA SANTOS

Empregado

3- Justificativa das datas: Esta migração deveria acontecer até 18/07, por isso, o empregado
chegou dia 05/07 e esteve Regional dia 06/07 pela manhã. Voltou dia 18/07, pois solucionou
as eventualidades que ocorreram até o final do dia 17/07.
4- Equipe de migração:
- Karla Coelho Ramos (ACP-Administração de Sistemas)
- Carlos Roberto de Oliveira (TCA-Suporte em Comunicação)
- Ricardo de Souza Santos (TCA-Suporte em Comunicação)
1 - A equipe de esporte do Rio de Janeiro realizou reportagem sobre a seleção brasileira de
judô.
2 - A seleção, que atualmente treina na cidade de Mangaratiba/RJ, está escalada para
representar o Brasil nos jogos Pan-Americanos deste ano e conta com a participação de
quatorze atletas, sendo sete no masculino e sete no feminino.
3 - A equipe composta pelos empregados:
repórter - Daniela Christoffer (PJ)
repórter cinematográfico – Amanda Brandão;
Auxilio operacional – Adaroan Barros.

1373/2015

AMANDA RIBEIRO
BRANDAO

Relatório de viagem
Empregado

-

88,50

-

Dia 30/06/2015 - terça-feira
Manhã – viagem para Mangaratiba/RJ.
Filmagem do treinamento da Seleção Brasileira de judô masculino;
Entrevista com atletas masculinos, como Rafael Silva, Tiago Camilo etc.
Filmagem do treinamento dos atletas de judô feminino;
Entrevista com Mayra Aguiar, Rafaela Silva etc.
Passagem da repórter às 12:20 h.
Tarde - Saída do centro de treinamento;
Retorno à TV Brasil e devolução de equipamentos às 16:30 h.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/06/2015

30/06/2015

DIJOR

29/06/2015

-

88,50

-

88,50

07/07/2015

08/07/2015

DIGER

29/06/2015

-

177,00

-

177,00

07/07/2015

12/07/2015

DIPRO

30/06/2015

2.142,17

1.395,90

190,00

3.728,07

27/07/2015

01/08/2015

DIGER

30/06/2015

3.763,76

3.456,00

95,00

7.314,76

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1 - A equipe de esporte do Rio de Janeiro realizou reportagem sobre a seleção brasileira de
judô.
2 - A seleção, que atualmente treina na cidade de Mangaratiba/RJ, está escalada para
representar o Brasil nos jogos Pan-Americanos deste ano e conta com a participação de
quatorze atletas, sendo sete no masculino e sete no feminino.
3- A equipe composta pelos empregados:
repórter - Daniela Christoffer (PJ)
repórter cinematográfico – Amanda Brandão;
Auxilio operacional – Adaroan Barros.

1374/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Relatório de viagem
Empregado

Dia 30/06/2015 - terça-feira
Manhã – viagem para Mangaratiba/RJ.
Filmagem do treinamento da Seleção Brasileira de judô masculino;
Entrevista com atletas masculinos, como Rafael Silva, Tiago Camilo etc.
Filmagem do treinamento dos atletas de judô feminino;
Entrevista com Mayra Aguiar, Rafaela Silva etc.
Passagem da repórter às 12:20 h.
Tarde - Saída do centro de treinamento;
Retorno à TV Brasil e devolução de equipamentos às 16:30 h.

Dia 7 de julho
Saída do Rio às 9 horas com destino à Campos
Vistoria da retransmissora
Prosseguimento da viagem para Macaé.
Macaé
Vistoria da retransmissora
Pernoite
Prosseguimento da viagem para Arraial do Cabo

1375/2015

PAULO MARTINS
DA COSTA CODO

Empregado

Dia 08 de julho
Arraial do Cabo
Vistoria da retransmissora
retorno para o Rio
Chegada no Rio às 15 horas

O empregado Daniel Fernando Vaquero Roviriego (matrícula 12959) representou a Diretoria de
Produção no 16º Fórum Internacional de Software Livre (FISL 16).
O evento foi realizado no período de 8 a 11 de julho de 2015 onde aconteceu o desafio de
programação "Hackathon", voltado para produção de um aplicativo para o programa Estúdio
Móvel.
Daniel foi responsável pela organização do evento. Por isso precisou chegar um dia antes do
início das atividades para coordenar a montagem do espaço onde se realizou o hackathon e
retornou na primeira hora do dia seguinte, uma vez que a entrega dos prêmios aconteceu no
final do dia.
Sugestão de passagens:
7 JUL - RIO - PORTO ALEGRE
12 JUL - PORTO ALEGRE - RIO

1376/2015

DANIEL
FERNANDO
VAQUERO
ROVIRIEGO

[RELATÓRIO DO VIAJANTE]
Empregado

Dia 8 de julho
9h – término da montagem do estande
10h às 18h – Divulgação e Inscrição de grupos participantes do “Hackathon”, apresentação da
equipe de produção de conteúdo a organização do evento
18h - Participação do cerimonial de abertura do evento que contou com a presença institucional
da EBC
Dia 9 de julho
10h às 18h – Divulgação e Inscrição de grupos participantes do “Hackathon”, assim como
acompanhamento de grupos participantes.
Dia 10 de julho
9h às 19h - Acompanhamento de grupos participantes do “Hackathon”
Dia 11 de julho
9h às 14h - Acompanhamento de grupos participantes do “Hackathon”
Segue o cronograma das atividades realizadas pela empregada:
DocMontevideo 2015
Segunda-feira, 27 de julho
18h – Chegada a Montevidéu
19h - Cerimonia de Abertura / Sala de conferências, Teatro Solís
21.00hs / Exibição do filme El hombre Nuevo (q&a), Sala Zitarrosa

SAHADA
1377/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Terça 28 de julho
9.30-13.00hs / Pitching séries (Sala de conferências del Teatro Solís)
15.00-18.30hs / A programação organizada pela TAL, o DocMontevideo e a OEA, com a
finalidade de desenvolver temas relacionados à formação e à capacitação profissional, com a
temática de Direitos Humanos e Meios de Comunicação promoveu a mesa Direitos Humanos e
as TVs Públicas brasileiras, no Fórum de Televisões Latino-Americana, coordenada por Ignacio
Javier Hernaiz (Argentina) Diretor da Oficina OEI – Mercosul. Participantes: Thiago Thobias,
diretor de conteúdo e relações internacionais da ACERP, representando as TV ESCOLA e TV
INES, eu, Sahada Luedy, assessora do diretor-geral da EBC, representando a TV BRASIL e
Angela Reiniger produtora independente, realizadora do Programa Especial (veiculado pela TV
BRASIL).
20.30 /Exibição do filme Ultimas Conversas (q&a), Sala Zavala Muniz, Teatro Solís
Quarta- 29 de julho
9.30-13.00hs / Pitching Documental . Participei da mesa do piching documental, com outras
televisões latino-americanas e representante do The New York Times, Sundance Festival, IDFA,
the International Documentary Film festival de Amsterdam
15.00-18.30 / Meetings para conhecer as séries e documentários latinos-americanas. Os
meetings ocorreram de 13 em 13 minutos, e atendi 12 produtores/diretores/ Sala de
conferências, Teatro Solís
20.30 /Exibição do filme documentário A paixão de JL (q&a), Sala Zavala Muniz, Teatro Solís
Quinta - 30 de julho
9.30-13.00hs /Meetings para conhecer as séries e documentários latinos-americanas. Os
meetings ocorreram de 13 em 13 minutos, e atendi 12 produtores/diretores/ Sala de
conferências, Teatro Solís.
15.00-18.30hs / Reunião anual da TAL - para associados à Rede TAL , palestras da NHK,
apresentação do BRASIL 4D pelo Superintendente de Relacionamento, André Barbosa.
21.00-22.30hs / Prêmios TAL – Cerimonia de Gala da Apresentação / Sala Principal del Teatro
Solís. A TV BRASIL concorreu em 5 categorias, com seis conteúdos audiovisuais, além de
concorrer ao Gran Premio com o Brasil 4D. Recebi o prêmio de Melhor Série Documental para
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/07/2015

12/07/2015

DINES

08/07/2015

12/07/2015

07/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/06/2015

8.305,56

5.632,00

95,00

14.032,56

DINES

30/06/2015

9.270,84

4.320,00

95,00

13.685,84

11/07/2015

DIGER

30/06/2015

1.566,22

634,50

190,00

2.390,72

08/07/2015

12/07/2015

DINES

30/06/2015

9.270,84

4.320,00

95,00

13.685,84

07/07/2015

11/07/2015

DIGER

30/06/2015

1.766,64

531,00

190,00

2.487,64

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015
07 Julho 2015
09h44 Embarque Brasília para São Paulo

1381/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

Empregado

08 Julho 2015
07h15 desembarque em Roma
15h00 reconhecimento dos locais dos eventos
17h00 envio de matéria jornalísticas (flash, passagem e imagens)
09 Julho 2015
09h00 verificando credenciamento da equipe com secretário Itamaraty
14h00 reunião com a imprensa internacional
17h00 envio por ftp de matéria (off/passagem/entrevistas)
10 Julho 2015
12h00 envio por ftp da chegada da Pres Dilma a Roma
13h20 envio por ftp do encontro da Pres.Dilma com Presidente da república Italiana
14h00 play –out das imagens do almoço com Pres. República Italiana e encontro
Da Pres.Dilma com Diretor da Fao, José Graziano
17h00 play-out das imagens do primeiro Ministro da República Italiana e declaração a imprensa
.
11 Julho 2015
21h15 embarque Roma para São Paulo
12 Julho 2015
11h00 chegada em Brasília
OBS: informo que ,nessa viagem, as despesas de toda a equipe foram pagas por mim.
O cartão coorporativo da funcionária PRISCILA MACHADO RORIZ
Matricula: 12694.

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015

MARCELO
1383/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

A viagem à cidade de Roma, na Itália, da equipe de reportagem da EBC Serviços visou a
cobertura jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. Chegamos em Roma no dia 9 de
julho. Após dar entrada no hotel, saímos para gravar boletins para a programação ao Vivo,
passagem para VT, além de gravar vídeo web. No hotel, entrei ao vivo por Skype para o
Direito do Planalto. No dia seguinte, 10/07, acompanhamos a chegada da presidenta a Roma,
gravamos e geramos reportagem para Brasília, para a TV NBR e Voz do Brasil. Embarcamos
de volta ao Brasil no dia 11/07.
Entre os dias 8 a 11 de julho a equipe SUADI participou da 16ª edição do Fórum Internacional
Software Livre, que aconteceu em Porto Alegre que teve três finalidades centrais:
- cobertura do evento para o canal de tecnologia do Portal EBC: produção de conteúdos em
texto, vídeo, áudio e foto, além de alimentação de redes sociais e interações a partir desses
espaços.
- produção do Programa Ponto Com Ponto Br - edição especial FISL, apresentado direto do
evento, em parceria com a Rádio Software Livre. O Ponto Com Ponto Br é o programa das
Rádios Nacional de Brasília e MEC AM do Rio de Janeiro, realizado em parceria com o Portal
EBC. É voltado para tecnologia e cultura web.
- apoio e parceria à ação "desafio hacker", capitaneada pela DIPRO. A partir do desafio, esperase o desenvolvimento de uma ferramenta (protótipo) para envio de sugestão de pauta para os
veículos EBC.

ANDERSON
1384/2015 FERNANDES
FALCÃO SERRA

Para atender o pacote de ações, foi indicada a participação de dois jornalistas e um
coordenador do setor, entre eles o colaborador para quem solicitamos a viagem em questão.
Empregado

Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Dia 7 - Chegada a Porto Alegre por volta de 23h30
Dia 8
- Reunião de pauta com a equipe de conteúdo para cobertura do evento
- apoio à cobertura e edição de matérias para o Portal EBC
- cobertura do evento para redes sociais
- produção do Programa Ponto com Ponto Br para a Rádio Software Livre
Dia 9
- Reunião de pauta com a equipe de conteúdo para cobertura do evento
- apoio à cobertura e edição de matérias para o Portal EBC
- cobertura do evento para redes sociais
- apresentação do Programa Ponto com Ponto Br para a Rádio Software Livre
- ações para divulgação do Hackathon EBC/FISL
Dia 10
ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015.

OSMAR
1385/2015 FERREIRA DO
NASCIMENTO

Empregado

A viagem à cidade de Roma, na Itália, da equipe de reportagem da EBC Serviços visou a
cobertura jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. Chegamos em Roma no dia 9 de
julho. Após dar entrada no hotel, saímos para gravar boletins para a programação ao Vivo,
passagem para VT, além de gravar vídeo web. No hotel, entrei ao vivo por Skype para o
Direito do Planalto. No dia seguinte, 10/07, acompanhamos a chegada da presidenta a Roma,
gravamos e geramos reportagem para Brasília, para a TV NBR e Voz do Brasil. Embarcamos
de volta ao Brasil no dia 11/07.
Entre os dias 23 a 26 de junho, Eu, Ana Elisa Santana, editora de Educação e Cultura do Portal
EBC, participei com a equipe do veículo da 16ª edição do Fórum Internacional de Software Livre
(Fisl). A Empresa Brasil de Comunicação participou como apoiadora do evento, e o Portal EBC
fez a cobertura multimídia, com a produção de reportagens, fotos, vídeos, transmissões ao vivo
via redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, Vine e Periscope), além da produção e
apresentação de uma edição especial do programa de rádio Ponto Com Ponto Br.
Segue abaixo relato de atividades por dia de cobertura:
07/07, terça-feira:
- Chegada a Porto Alegre

ANA ELISA ALVES
1386/2015 DE SANTANA E
SILVA

08/07, quarta-feira:
- Planejamento de cobertura
- Acompanhamento de palestras
- Atualização de redes sociais
- Publicação da reportagem "Software livre será ferramenta contra violência sexual de crianças
e adolescentes"
Empregado

09/07, quinta-feira:
- Publicação da reportagem "Drones e arduínos na escola desenvolvem a cognição de crianças
e adolescentes"
- Publicação da reportagem "Confira lista de softwares livres que podem ser usados na
produção musical"
- Produção e apresentação do programa de rádio Ponto Com Ponto Br, edição especial Fisl
10/07, sexta-feira:
- Acompanhamento de palestras
- Atualização de redes sociais
- Publicação da reportagem "Entenda os benefícios do software livre na educação"
- Publicação da reportagem "Laptop "Novena" pode ser alternativa para futuro com tecnologia
totalmente "livre""
11/07, sábado:
- Publicação da reportagem "Internet das coisas: Brasil precisa buscar soberania
computacional, diz Silvio Rhatto"
- Publicação da reportagem "Sensor feito com tecnologia livre pretende medir poluição do ar
em regiões críticas"
- Retorno a Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/07/2015

12/07/2015

DIGER

07/07/2015

11/07/2015

07/07/2015

11/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/06/2015

1.669,35

637,20

190,00

2.496,55

DIGER

30/06/2015

1.655,38

955,80

190,00

2.801,18

DIGER

30/06/2015

1.593,68

1.142,10

190,00

2.925,78

O jornalista realizou a cobertura jornalística do 16º Fórum Internacional de Software Livre, em
Porto Alegre. Além da produção de matérias para o Portal EBC, realizou cobertura em redes
sociais, com inserções de entrevistas ao vivo pelo Periscope.
Ida
07/07/2015
Rio de Janeiro – Porto Alegre
Embarque: 20h58 – 23h05
Volta
12/07/2015
Rio de Janeiro – Porto Alegre
Embarque: 10h42 - 13h15
Descrição de atividades realizadas entre 07/07/2015 a 12/07/2015 em Porto Alegre

1387/2015

DAVI DE CASTRO
DE MAGALHÃES

Empregado

Terça (07/07)
Cheguei ao hotel por volta das 23h30. Breve reunião com os outros membros da equipe para
definir as pautas do dia seguinte.
Quarta (08/07) – 8h às 23h
Reunião de pauta para definir a agenda de cobertura do dia. Acompanhamento de paineis e
palestras para a produção de conteúdo para o Portal EBC, além de entrevistas com
especialistas. Também foi feita cobertura em tempo real pelas redes sociais. Cobertura da
abertura oficial do evento.
Quinta (09/07) – 8h às 22h
Reunião de pauta do dia. Produção do programa Ponto Com Ponto Br, que foi gravado na
Rádio de Software Livre do evento. Entrevistas ao vivo pelo Periscope. Edição de vídeos e
produção de conteúdo para o Portal EBC.
Sexta (10/07) – 8h às 21h
Reunião de pauta. Cobertura de palestras em redes sociais. Entrevistas com especialistas para
a produção de matérias. Gravação e edição de vídeos.
Sábado (11/07) – 8h às 20h
Reunião de pauta. Edição e publicação das matérias pendentes. Cobertura da Hackathon EBC
em tempo real nas redes e pelo Periscope. Produção de matérias para o Portal EBC.
O evento Fórum Internacional Software Livre(FISL) tem por objetivo apresentar os principais
valores desde a primeira edição a manutenção da transparência na tecnologia, como também,
apresentar novas ferramentas, soluções de desenvolvimento e cultura de contribuição entre as
comunidades de tecnologia, sejam de software ou hardware. O evento aconteceu do dia 8 de
Julho de 2015 a 11 de julho de 2015, iniciando o evento as 9h da manhã e finalizando as 19h.
No dia 8 de julho assisti as seguintes palestras: “Processando Big Data com Apache Spark,”
“Mapas interativos com AngularJS e Leaflet”, “A busca pelo Happy Hacking na formação
acadêmica dos alunos de computação”, “Nem tudo o que reluz é ouro. Hackeando as principais
dicas de desenvolvimento seguros” e “MongoDB e NoSQL, tudo o que você precisa saber”.

1388/2015

DIOGO LUIS DA
SILVA

Empregado

No dia 9 de julho assisti as seguintes palestras: “Assim na Terra como no Shell”, “Cientista de
Dados – Dominando o Big Data com Software Livre”, “PostgreSQL: Replicação com
RepManager”, “Escalabilidade: de uma máquina para múltiplos data centers”,“Ionic: Elevando o
nível do seu app multiplataforma com Cordova, AngularJS e Sass”e “Arquiteturas escaláveis
para aplicações PHP”.
No dia 10 de julho assisti as seguintes palestras: “Inove com Arduino”, “Arquitetura Big Data
OpenBus”, “Big Data & Analytics com Pentaho Community Edition”, “Como encontrar uma
agulha num palheiro de logs”, “Identificação de fraudes em placas de bomba de combustível
líquido”, “Linux Containers”.
No dia 11 de julho assisti as seguintes palestras: “Hackeando o seu carro com GNU/Linux,
OBD2 e python”, “Comunicação RealTime com WebRTC, presente ou futuro?”, “Cloud
Computing: Quando a nuvem pode ser um risco para o negócio”
Foi necessário ir um dia antes por questão de disponibilidade de voos e deslocamento até o
local do evento.

Ocorreu nos dias 8 de Julho de 2015 à 11 de julho de 2015 o Fórum Internacional Software
Livre (FISL) em sua 16° edição. Com uma temática de acompanhamento das mudanças da
tecnologia para proposição de soluções.
Dentre as várias apresentações dos diversos temas, tive o privilegio de compartilhar
conhecimento por meio da palestra “Como informar os resultados da eleição antes do TSE”
onde se apoio na caso de sucesso e fracasso da EBC na apuração da Eleição de 2012 e 2014.

THIAGO ANTONIO
1389/2015 FERREIRA DIEB
PIMENTEL

As atividades no dia 8 foram inciadas com a palestra “10 anos de Joomla! Novidades da versão
3.5 e reestruturação da liderança”, possibilitando identificar diferenças com a tecnologia utilizada
na EBC, em seguida houve a participação da EBC com a palestra “”, demonstrando o lado
positivo e negativo de utilizar tantas tecnologias. Na parte da tarde a palestra “APIs em Tempo
Real Usando Websockets em PHP” exemplificou as diversas possibilidades de utilização em
tempo real, logo após participei da palestra “Nem tudo o que reluz é ouro. Hackeando as
principais dicas de desenvolvimento seguro”, que aborda vários problema que envolve a
segurança de aplicações disponibilizadas na internet, assim como a preocupação que deve
haver com o desenvolvimento seguro. Fechando o dia com “MongoDB e NoSQL, tudo o que
você precisa saber” apresentou os principais conceitos e diferenciais de um banco relacional.
Empregado

No dia seguinte, iniciou-se o trabalho com a palestra “Assim na Terra como no Shell”, em
seguida com “Cientista de Dados – Dominando o Big Data com Software Livre” e “
PostgreSQL: Replicação com RepManager”. Após o almoço houve “HTTP/2?”, “ Elevando o
nível do seu app multiplataforma com Cordova, AngularJS e Sass” e por fim “WordPress vs
Hacker - Descubra o que ainda é preciso saber para blindar seu CMS” na qual abordou
novamente critérios de segurança que envolviam desenvolvimento e CMS em php.
Para o dia 10, os trabalhos começaram com a apresentação “Sherlock Holmes e o mistério das
50 milhões de páginas”, “Arquitetura Big Data OpenBus” e “Big Data & Analytics com Pentaho
Community Edition”. Após o almoço houve “Using DRM technologies to protect users”,
“Segurança e vulnerabilidades mais comuns em Joomla” e “Hackerspaces feministas:
reduzindo a desigualdade de gênero na tecnologia”.
Já no último dia, as atividades foram mais corridas, com “Além do HTTPS - Como (tentar)
Aumentar a Segurança de seu Website/Aplicação Web”,“Comunicação RealTime com
WebRTC, presente ou futuro?”, “Cloud Computing: Quando a nuvem pode ser um risco para o
negócio” e por fim “HTTP: passado, presente e futuro”
Portanto, o FISL 16 evidenciou a grande necessidade do compartilhamento de informação e
atualização das inovações de mercado. Nesta mesma perspectiva, a EBC pode aproveitar em
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

07/07/2015

11/07/2015

DIGER

30/06/2015

11/07/2015

12/07/2015

DIJOR

01/07/2015

08/07/2015

12/07/2015

DINES

01/07/2015

9.334,86

4.320,00

95,00

13.749,86

03/08/2015

07/08/2015

DICOP

01/07/2015

345,33

1.142,10

190,00

1.677,43

07/07/2015

10/07/2015

DIAFI

01/07/2015

1.351,04

448,40

190,00

1.989,44

07/07/2015

10/07/2015

DIAFI

01/07/2015

1.351,04

448,40

190,00

1.989,44

07/07/2015

07/07/2015

DINES

01/07/2015

1.061,47

133,95

190,00

1.385,42

07/07/2015

07/07/2015

DINES

01/07/2015

1.061,47

133,95

190,00

1.385,42

19/07/2015

24/07/2015

DICOP

01/07/2015

3.348,67

601,80

190,00

4.140,47

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.593,68

955,80

190,00

2.739,48

300,90

-

Entre os dias 8 a 11 ocorreu à 16ª edição do Fórum Internacional Software Livre, na cidade de
Porto Alegre.
O conteúdo programático abordou temas importantes para o aprimoramento do conhecimento
dos participantes como a atuação estratégica da área de Tecnologia da Informação e mais
especificamente daqueles que gerem as ferramentas de softwares livres na Empresa Brasil de
Comunicação.
Dentre as diversas palestras, as de Big Data, Business Intelligence(BI) e escalabilidade em
nuvem me chamaram mais a atenção no que diz respeito a importância e aplicabilidade para a
EBC entre as melhores práticas de mercado adotadas pelo setor de tecnologia. A preocupação
com o gerenciamento da informação devido a crescente geração de dados pelos diversos
dispositivos conectados ficou evidente no FISL 16.

JONATHAN DE
1390/2015 ALMEIDA
MURIBECA

No dia 08/07/2015 assisti as seguintes palestras: “Melhorando o Processo Decisório com
Mineração de Dados e Software Livre”, “Start-Up Brasil: o que é uma boa ideia?”, “Como
informar os resultados da eleição antes do TSE ”, “Mapas interativos com AngularJS e Leaflet”,
“Negócios em Software Livre, isso existe?”, “Nem tudo o que reluz é ouro. Hackeando as
principais” e “MongoDB e NoSQL, tudo o que você precisa saber ”.
Empregado
No dia 09/07/2015 assisti as seguintes palestras: “Assim na Terra como no Shell”, “Dealing with
unstructured data - scaling to infinity”, “Aplicações WEB multi-plataforma: um único código,
diversas experiências”, “Escalabilidade: de uma máquina para múltiplos data centers”, “Ionic:
Elevando o nível do seu app multiplataforma com Cordova, AngularJS e Sass” e “WordPress vs
Hacker - Descubra o que ainda é preciso saber para blindar seu CMS”.
No dia 10/07/2015 assisti as seguintes palestras: "Unifying Events and Log into the Cloud with
Open Source Software", “Openstack, Computação em Nuvem e Software Livre”, “Big Data &
Analytics com Pentaho Community Edition” e “Governance makes the Difference: the case of
AppHub, the European open source market place”.
No dia 11/07/2015 assisti as seguintes palestras: “Hackeando o seu carro com GNU/Linux,
OBD2 e python” e “Comunicação RealTime com WebRTC, presente ou futuro?”.
Foi necessário ir um dia antes por questão de disponibilidade de voos e deslocamento até o
local do evento.

O repórter realizou cobertura do jogo da série C do Campeonato Brasileiro, Vila Nova x
Botafogo da Paraíba, para a TV Brasil.

1391/2015

CARLOS
MOLINARI
RODRIGUES
SEVERINO

O gerente de esportes, Alberto Leo, solicitou a participação do repórter Carlos Molinari para a
transmissão do jogo.
Empregado

Relatório de viagem
POR VIA TERRESTRE, COM CARRO DA PRÓPRIA EMPRESA, SAÍMOS DE BRASÍLIA ÀS
13H30 E CHEGAMOS EM GOIÂNIA ÀS 16H30. A PARTIDA COMEÇOU ÀS 19 HORAS. ÀS
21H30 SAÍMOS DO ESTÁDIO, CHEGANDO DE REGRESSO ÀS 00:20, JÁ DO DIA
SEGUINTE, 12 DE JULHO.

-

300,90

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015.

1392/2015

PRISCILA
MACHADO RORIZ

Empregado

A viagem à cidade de Roma, na Itália, da equipe de reportagem da EBC Serviços visou a
cobertura jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff. Chegamos em Roma no dia 9 de
julho. Após dar entrada no hotel, saímos para gravar boletins para a programação ao Vivo,
passagem para VT, além de gravar vídeo web. No hotel, entrei ao vivo por Skype para o
Direito do Planalto. No dia seguinte, 10/07, acompanhamos a chegada da presidenta a Roma,
gravamos e geramos reportagem para Brasília, para a TV NBR e Voz do Brasil. Embarcamos
de volta ao Brasil no dia 11/07.
O Gerente de Pesquisas participou do evento Feira e Congresso ABTA 2015, realizado pela
Associação Brasileira de TV por Assinatura – representada pela Converge Comunicação, no
período de 04, 05 e 06 de agosto de 2015, em São Paulo/SP.
A DICOP, em concordância com as suas atribuições, orienta esforços para oferecer conteúdos
de televisão com qualidade para atender as expectativas da sociedade e contribuir com a
formação crítica das pessoas. Participar de feiras e congressos vem ao encontro desses
esforços tendo em vista que abre a possiblidade de adquirir novos e melhores conteúdos e,
principalmente, permite acompanhar as tendências do mercado de TV por assinatura, cujo
mercado alcançou 19,71 milhões de assinantes no Brasil (fonte: Anatel fevereiro-2015).

1393/2015 ALBERTO ADLER

Empregado
A Feira e Congresso ABTA, desde 1992, é referência nos debates sobre os rumos do mercado
de TV por assinatura no Brasil. É o principal evento de TV por assinatura, mídia eletrônica e
telecomunicações da América Latina. Também, o evento conta com a presença de exibidores
nacionais e internacionais, de vários países, entre eles: Estados Unidos, Peru, Alemanha,
Bélgica, Portugal, França, Noruega, Inglaterra, Suíça, China, Taiwan e Japão.
A assessora da DICOP trabalhará ainda no dia 7/08 da EBC de São Paulo para entrar em
contato com outros fornecedores de conteúdo e voltará no final do dia.

RONEIDE
1394/2015 PORFÍRIO DA
SILVA

Empregado

MARCELO
1395/2015 CARVALHO
SOUSA

Empregado

MAURICIO
1396/2015 CAPASCIUTTI DE
OLIVEIRA

1397/2015

KAIQUE DE
ALMEIDA KIKUCHI

RICARDO
1399/2015 ALEXANDRE DE
MELO TENORIO

Empregado

Empregado

Empregado

A empregada ministrou o treinamento do Sistema Rubi/Senior à equipe de RH da
Superintendência Regional Sudeste I/Rio de Janeiro. O treinamento faz parte da
descentralização das atividades de gestão de pessoas das regionais da EBC.

O empregado ministrou o treinamento do Sistema Rubi/Senior à equipe de RH da
Superintendência Regional Sudeste I/Rio de Janeiro. O treinamento faz parte da
descentralização das atividades de gestão de pessoas das regionais da EBC.
A viagem para Brasília e as reuniões ocorreram conforme o planejado. De manhã, a equipe se
reuniu para a apresentação do novo plano estratégico para as equipes de negócios e
marketing da EBC. Após o Almoço, reunião com o Diretor de Negócios, Antonio Carlos
Gonçalves e na sequência iniciamos uma outra reunião com o Sr. Agripino, Gerente de finanças
da DIAFI, para tratar da implantação da nova política de incentivo ao mercado publicitário. Após
cumprir toda a agenda, a equipe retornou para São Paulo.

A viagem para Brasília e as reuniões ocorreram conforme o planejado. De manhã, a equipe se
reuniu para a apresentação do novo plano estratégico para as equipes de negócios e
marketing da EBC. Após o Almoço, reunião com o Diretor de Negócios, Antonio Carlos
Gonçalves e na sequência iniciamos uma outra reunião com o Sr. Agripino, Gerente de finanças
da DIAFI, para tratar da implantação da nova política de incentivo ao mercado publicitário. Após
cumprir toda a agenda, a equipe retornou para São Paulo.

O empregado foi responsável por ministrar o treinamento do sistema ETERE (curso:
manejamento e aperfeiçoamento em Controle Mestre e ETERE) para os colaboradores de São
Luís do Maranhão.
- Etere um poderoso e confiável sistema modular de transmissão capaz de reforçar o potencial
das emissoras em termos de funções e design de fluxo de trabalho.
Foi assim o cronograma de atividades do funcionário:
- Durante esse período, o funcionário teve uma rotina de ministração do treinamento; e
- Acompanhou o treinamento com os setores envolvidos para sanar os problemas aparentes.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/07/2015

15/07/2015

DIPRE

08/07/2015

14/07/2015

08/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/07/2015

2.321,15

239,70

190,00

2.750,85

DICOP

01/07/2015

2.211,12

160,55

142,50

2.514,17

13/07/2015

DINES

01/07/2015

8.997,00

5.280,00

95,00

14.372,00

09/07/2015

13/07/2015

DINES

01/07/2015

11.174,52

4.320,00

95,00

15.589,52

09/07/2015

13/07/2015

DINES

01/07/2015

10.964,68

4.320,00

47,50

15.332,18

09/07/2015

13/07/2015

DINES

01/07/2015

11.189,06

4.320,00

95,00

15.604,06

06/07/2015

07/07/2015

DIGER

01/07/2015

1.357,14

267,90

190,00

1.815,04

O empregado Alberto Pierre Viegas Dornelles representou a EBC na audiência da ação
trabalhista movida pela Sr.ª Lúcia de Fátima Norcio contra esta Empresa Brasil de
Comunicação S.A, que tem como referência o processo nº 27864-2014-007-09-00-8.
O embarque aconteceu às 10h05, no voo JJ 3967, saindo de Brasília para Curitiba no dia 14 de
julho de 2015, de onde se dirigiu ao Hotel Nacional INN Torres.

ALBERTO PIERRE
1400/2015 VIEGAS
DORNELLES

Empregado

A audiência aconteceu no dia 15/07/2015 às 13h30 na 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, - TRT
9ª Região, localizada na Avenida Vicente Machado 400 6º Piso - Centro, tendo acompanhado o
advogado designado, o preposto Luiz Fernando Prado Fraga, onde foi ouvida uma testemunha
da parte da autora, dispensados os depoimentos pessoais da reclamante e do preposto.
Encerrada a audiência e demais atividades o viajante, Dr. Alberto Pierre Viegas Dornelles,
retornou ao aeroporto no voo JJ 3886, às 16h44 do dia 15/07.2015, de Curitiba para Brasília,
conforme relatório e comprovantes de embarque anexos.

O diretor foi para o Rio de Janeiro e participou das seguintes reuniões:
-Reunião com a Gerência de Licenciamento Nacional
-Reunião com a Gerência de Licenciamento Internacional
-Reunião com a Gerência Executiva das Rádios

1401/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Foi para São Paulo dia 9/07 pela manhã onde trabalhou nos dias 9 e 10 na EBC.
Empregado

Dia 13/07 cumpriu a seguinte agenda:
10h: Reunião com o reitor da UniPalmares.
15h: Reunião da DIREX que participará através da videoconferência.
Dia 14/07 pela manhã voltou para Brasília.

ORDEM DE SERVI��O SECOM/PR N�� 322/2015
QUARTA (08/07/15)
13:10 - Embarque com destino a SP - Guarulhos
18:30 - Embarque com destino Mil��o - ITA
QUINTA (09/07/15)
15:00 - Desembarque em Mil��o (Malpenza Airport)
16:50 - Chegada ao Hotel em Mil��o
18:00 - Sa��da pra reconhecimento do local da Expo Mil��o
22:00 - Retorno ao Hotel

DORIVAN
1402/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

SEXTA (10/07/15)
07:00 - Encontro com T��cnico da Vale e sa��da para Expo
09:00 - Recolhimento da minha credencial. (OBS: As credenciais dos demais integrantes
n��o puderam ser retiradas pois a organiza����o s�� permitia que os mesmos
tirassem.)
12:00 - Reuni��o do ESCAV com equipe do pal��cio.
14:00 - Retorno a Expo para reuni��o com a equipe organizadora do espa��o para tentar
credenciais para a unidade de uplink que faria o play-out do evento;
18:00 - Grava����o da chegada da PR ao hotel.
18:30 - Meu deslocamento da EXPO at�� o meu hotel para gera����o do material
gravado.
19:30 - Chegada no hotel e inicio da gera����o (OBS: Tive dificuldades na gera����o
devido ao fraco sinal da internet do meu hotel, tive que me deslocar at�� o hotel da equipe do
Pal��cio, afim de continuar o envio do material.)
21:00 - T��rmino da Gera����o
22:00 - Retorno ao Hotel
SABADO (12/07/15)
06:00 - Sa��da do hotel para a EXPO
07:00 - Montagem dos equipamentos da gera����o no escrit��rio da organiza����o
do STAND BRASIL
08:40 - PR chega a EXPO
09:30 - Inicio da gera����o dos Takes com a PR visitando a EXPO.
11:00 - Fim da gera����o.
16:00 - Retorno ao Hotel para gera����o de passagens e outros takes feito pela equipe.
1730 - Inicio da Gera����o dos ��ltimos takes.
ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015

LEANDRO ROCHA
1403/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Júlio Leal e o Auxiliar Warley
Felipe embarcou, no dia 9 de julho, para Milão por volta das 13:10, com conexão em São Paulo
e Zurique. A chegada em Milão se deu por volta das 14h do dia 10 julho. No mesmo dia a
equipe já começou a produzir material para a web, Tv, e rádio, inclusive fechando matéria com
os assuntos tratados pela presidenta em Roma e também sobre a chegada dela e a agenda
em Milão. No dia seguinte a equipe seguiu para a Expomilão onde fez a cobertura da presidenta
Dilma Rousseff visitando o local. Além de matéria para Voz do Brasil e TV Nbr também foi
produzido material para a WEB. O retorno da equipe para Brasília se deu no dia seguinte, 12
de julho, com chegada em Brasília no dia 13 de julho por volta das 9:15.

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015

1404/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Júlio Leal e o Auxiliar Warley
Felipe embarcou, no dia 9 de julho, para Milão por volta das 13:10, com conexão em São Paulo
e Zurique. A chegada em Milão se deu por volta das 14h do dia 10 julho. No mesmo dia a
equipe já começou a produzir material para a web, Tv, e rádio, inclusive fechando matéria com
os assuntos tratados pela presidenta em Roma e também sobre a chegada dela e a agenda
em Milão. No dia seguinte a equipe seguiu para a Expomilão onde fez a cobertura da presidenta
Dilma Rousseff visitando o local. Além de matéria para Voz do Brasil e TV Nbr também foi
produzido material para a WEB. O retorno da equipe para Brasília se deu no dia seguinte, 12
de julho, com chegada em Brasília no dia 13 de julho por volta das 9:15.

ORDEM DE SERVIÇO SECOM/PR Nº 322/2015

1405/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Júlio Leal e o Auxiliar Warley
Felipe embarcou, no dia 9 de julho, para Milão por volta das 13:10, com conexão em São Paulo
e Zurique. A chegada em Milão se deu por volta das 14h do dia 10 julho. No mesmo dia a
equipe já começou a produzir material para a web, Tv, e rádio, inclusive fechando matéria com
os assuntos tratados pela presidenta em Roma e também sobre a chegada dela e a agenda
em Milão. No dia seguinte a equipe seguiu para a Expomilão onde fez a cobertura da presidenta
Dilma Rousseff visitando o local. Além de matéria para Voz do Brasil e TV Nbr também foi
produzido material para a WEB. O retorno da equipe para Brasília se deu no dia seguinte, 12
de julho, com chegada em Brasília no dia 13 de julho por volta das 9:15.

data: 06/07/15
saída São Paulo: 18:20h
chegada Brasília: 20:36h

JOSE ANTONIO
1406/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

data: 07/07/15
saída Brasília: 19:00h
chegada São Paulo: 20:30h
Justificativa:
Participação como representante técnico da EBC, na 12a Reunião do Grupo Técnico de
Recepção - (do GIRED), dia 7 de julho, das 10:00h às 18:00h,
na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/07/2015

14/07/2015

DIGER

03/08/2015

10/08/2015

14/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/07/2015

1.946,03

267,90

190,00

2.403,93

DICOP

02/07/2015

590,42

1.142,10

190,00

1.922,52

23/07/2015

DINES

02/07/2015

1.229,38

1.121,00

190,00

2.540,38

14/07/2015

15/07/2015

DIPRE

02/07/2015

2.321,15

200,60

190,00

2.711,75

06/07/2015

06/07/2015

DIPRO

02/07/2015

2.186,95

160,55

190,00

2.537,50

16/07/2015

17/07/2015

DIPRE

02/07/2015

2.140,64

401,85

190,00

2.732,49

data: 13/07/15
saída São Paulo: 19:40h
chegada Brasília: 21:29h

JOSE ANTONIO
1407/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

data: 14/07/15
saída Brasília: 19:15h
chegada São Paulo: 20:55h
Justificativa:
Participação como representante técnico da EBC, na 13a Reunião do Grupo Técnico de
Recepção - (do GIRED), dia 14 de julho, das 10:00h às 18:00h,
na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.
A empregada participou do evento Feira e Congresso ABTA 2015, realizado pela Associação
Brasileira de TV por Assinatura – representada pela Converge Comunicação, no período de 04,
05 e 06 de agosto de 2015, em São Paulo/SP.
A DICOP, em concordância com as suas atribuições, orienta esforços para oferecer conteúdos
de televisão com qualidade para atender as expectativas da sociedade e contribuir com a
formação crítica das pessoas. Participar de feiras e congressos vem ao encontro desses
esforços tendo em vista que abre a possibilidade de adquirir novos e melhores conteúdos e,
principalmente, permite acompanhar as tendências do mercado de TV por assinatura, cujo
mercado alcançou 19,71 milhões de assinantes no Brasil.

1408/2015

LUISA RAMOS
CAETANO

Empregado

A Feira e Congresso ABTA, desde 1992, é referência nos debates sobre os rumos do mercado
de TV por assinatura no Brasil. É o principal evento de TV por assinatura, mídia eletrônica e
telecomunicações da América Latina.
O evento contou com a presença de exibidores nacionais e internacionais, de vários países,
entre eles: Estados Unidos, Peru, Alemanha, Bélgica, Portugal, França, Noruega, Inglaterra,
Suíça, China, Taiwan e Japão.
A assessora da DICOP trabalhou ainda no dia 7/08 da EBC de São Paulo para entrar em
contato com outros fornecedores de conteúdo.
A empregada voltou no dia 10/08 por conta própria.
Foi necessário que ela chegasse um dia antes do evento a noite.
Saída de Brasília dia 14 de Julho às 8:50 e chegada ao Rio de Janeiro às 10:40 da manhã. Fiz
o check in no hotel as 13:00 e segui para a EBC na rua da Revelação às 14 hrs. Saí da
empresa às 16 hrs após apresentação à equipe do local.
Horários de trabalho:
Quarta 15/07
Entrada: 8:50
Saída: 17:40
Quinta 16/07
Entrada: 7:00
Saída: 15:40
Sexta 17/07
Entrada: 9:00
Saída: 18:30

1409/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

Sábado 18/07
FOLGA
Empregado
Domingo 19/07
FOLGA
Segunda 20/07
Entrada: 11:00
Saída: 19:00
Terça 21/07
Entrada: 8:00
Saída: 15:00
Quarta 22/07
Entrada: 8:00
Saída: 18:30
Quinta 23/07
Entrada: 8:00
Saída: 18:00
O empregado Luiz Fernando Prado Fraga, foi o preposto que acompanhou o advogado, Dr.
Alberto Pierre Viegas Dornelles, representante da EBC, na audiência da ação trabalhista
movida pela Sr.ª Lúcia de Fátima Norcio contra esta Empresa Brasil de Comunicação S.A, que
tem como referência o processo nº 27864-2014-007-09-00-8.

1410/2015

LUIZ FERNANDO
PRADO FRAGA

O embarque aconteceu às 10h05, no voo JJ 3967, saindo de Brasília para Curitiba no dia 14 de
julho de 2015, de onde se dirigiu ao Hotel Nacional INN Torres.
Empregado
A audiência aconteceu no dia 15/07/2015 às 13h30 na 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, - TRT
9ª Região, localizada na Avenida Vicente Machado 400 6º Piso - Centro.
Encerrada a audiência e demais atividades o viajante, Luiz Fernando Prado Fraga, retornou ao
aeroporto no voo JJ 3886, às 16h44 do dia 15/07.2015, de Curitiba para Brasília, conforme
comprovantes de embarque anexos
A Diretora de Produção Myriam Porto se reuniu em Brasília pela manhã com o Diretor Geral
Américo Martins e à tarde participou da 7º Reunião Ordinária da DIREX.
Ela saiu do Rio de Janeiro pela manhã e voltou no mesmo dia no final da tarde.
Estamos à disposição para esclarecimentos complementares.
[RELATÓRIO DA VIAJANTE]
Prezados,

MYRIAM FATIMA
1411/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Viajei à Brasília na segunda-feira, 6 de julho, para uma reunião na EBC com o Diretor Geral,
Américo Martins, e o Diretor de Programação, Asdrubal Figueiró, para tratarmos dos novos
conteúdos para a grade de programação da TV Brasil.
Em seguida, participei da reunião de Diretoria Executiva (Direx), às 15 horas.
Retornei ao Rio de Janeiro na mesma data.
Encaminho a seguir o trajeto da viagem:
Dia 06 de julho de 2015 - Voo - 2136 GOL/ Trecho: saindo do RJ às 07:37 para BSB às 09:26.
Dia 06 de julho de 2015 - Voo - O66231 AVIANCA/ Trecho: saindo de BSB às 19:49 para o RJ
às 21:40.
Fico à disposição para qualquer esclarecimento.

LUIS HENRIQUE
1412/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

Dia 16/07
Participou a convite da AGU da primeira reunião preliminar para concluir o juízo de
admissibilidade sobre a Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal.
Dia 17/7
Despachou na PROJU e na Presidência da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/07/2015

11/07/2015

DIGER

09/07/2015

11/07/2015

14/07/2015

04/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/07/2015

2.500,04

336,30

190,00

3.026,34

DIGER

02/07/2015

2.285,26

336,30

190,00

2.811,56

15/07/2015

DIGER

02/07/2015

884,04

401,85

190,00

1.475,89

17/08/2015

DIJOR

03/07/2015

-

7.056,00

95,00

7.151,00

Participou do Treinamento "Autuação de Processos", realizado na Coordenação de Protocolo
(Brasília), no dia 10.07.2015, com carga horária total de 08 horas.
O referido treinamento fundamentou-se na Ordem de Serviço DIAFI Nº 271/2015, que
estabelece a necessidade de descentralizar e otimizar a atividade de autuação de processos no
âmbito da EBC.

1416/2015

NATALIA
FERREIRA NEVES

Empregado

Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao treinamento devido ao início ocorrer pela manhã
(8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 10/07/15 e o desembarque na madrugada do dia
11/07/2015.

Participou do Treinamento "Autuação de Processos", realizado na Coordenação de Protocolo
(Brasília), no dia 10.07.2015, com carga horária total de 08 horas.
O referido treinamento fundamentou-se na Ordem de Serviço DIAFI Nº 271/2015, que
estabelece a necessidade de descentralizar e otimizar a atividade de autuação de processos no
âmbito da EBC.

1417/2015

DENNISON
DUARTE MURY

Empregado

Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao treinamento devido ao início ocorrer pela manhã
(8h00).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu na noite do dia 10/07/15 e o desembarque na madrugada do dia
11/07/2015.

1418/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local das atividades : instalações da EBC na AV. Gomes Freire, 474, R. da Relação e no
Parque de Itaóca
dia 14/07/2015 :
08h25 - embarque GRU no voo Azul 2400
09h30 - chegada à Gomes Freire
09h50 - ida a Itaóca em viatura 4x4 com Roni e oficiais da GB. Orientei as etapas de trabalho
de içamento e instalação das telhas Canalete de 167 kgf cada diretamente ao Eng. João Vitor
da GB. Verifiquei com Roni os serviços de recuperação do edifício dos TX : instalações
elétricas, lumináris a LED, divisórias novas e recuperadas, QF's e QL's reinstalados e
substituídos.
13h00 - retorno à Gomes Freire com o Eng. Wagner Victoria
14h00 - reunião com Eng. Paulo Codo sobre Autovistoria
15h00 - trabalhos no estudo da estrutura metálica do Sumaré - RJ e na travessia não destrutiva
horizontal do maciço para atirantamento dos taludes rompido e oposto.
17h00 - reunião com Eng. Renato sobre próximas etapas do ar condicionado, inclusive a
adoção de compressores a parafuso e termoacumulação. Nos dois faremos aproximação com
a ANEEL e LIGHT visando o ingresso no Programa de Otimização do Uso de Energia Elétrica.
21h00 - jantar com os Eng.s
dia 15/07/2015 :
09h00 - reunião com os Eng. Paulo Codo, Cíntia e Wagner sobre documentação destinada a
compor o Relatório de Autovistoria
11h00 - reunião ( 2ª ) de Autovistoria : Roni, Paulo Codo, Xaxá, Renato. Definidas as
incumbências de cada um na montagem do documento final. Próxima reunião marcada para
29.07.2015.
13h00 - almoço
14h00 - formatação do documento a ser apresentado à Prefeitura do Rio : meu Laudo de
Estabilidade Estrutural, unifilares do Martins, Laudo dos dois elevadores da Gomes Freire.
Laudo da GB sobre o Sistema de Ar Condicionado de Água Gelada em recuperação, etc.
15h00 - verificação do estado presente do condicionamento ambiente dos Estúdios e Switchers
das Rádios MEC e Nacional, AM e FM : temperaturas em operação entre 20.9°C e 22.9°C,
ótimas.
16h00 - ida a SDU para apresentação
17h36 - embarque no voo Azul 2407 para GRU
É o que tínhamos a relatar

Produziu material jornalístico sobre os Jogos Parapan-americanos no mês de agosto de 2015
que aconteceu na Cidade de Toronto, no Canadá. Os custos relacionados aos bilhetes de
passagens de ida em volta e a hospedagem foram custeadas pelo Comitê Paralímpíco
Brasileiro – CPB, cabendo a EBC as diárias ao limite de 50% (cinquenta por cento) para
despesas com alimentação.
Relatório de viagem
Dia 4/08/2015- Chegada a emissora às 14:00, verificação do equipamento e embalagem,
deslocamento para o aeroporto, embarque as 20:05.
Dia 5/08/2015- Chegada em Toronto 5:40 da manhã, chegada no hotel às 12:00, subimos para
o quarto, e tivemos 2:00 de descanso. Às 14:10 nos deslocamos para a Vila Para Olímpica
(West Dow Lands) para conhecer e fazer uma matéria. Retornamos para o hotel às 22:00, e
começamos a geração da matéria do dia seguinte, que durou ate às 1:45 da madrugada ,
encerrando assim, os trabalhos. Entre o dia 4 e 5, a equipe fez uma carga horaria dia 4/814:00 às 12:00 do dia 5/8 , e 14:00 às 1:30 do dia 6/8, madrugada.

PAULO ROBERTO
1419/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

Dia 6/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), vt com
os atletas, e recebimentos da delegação Brasileira, das autoridades do Canadá. Em seguida,
geração das imagens, off, passagem e sonoras. Término dos trabalhos às 1:45 da madrugada
do dia 7/8. Carga horária 8:00 às 1:45 da madrugada.
Dia 7/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), para
filmar os atletas, almoço, e da tarde para noite, abertura dos jogos (estádio CIBC). Chegada ao
hotel às 23:30, termino dos trabalhos. Carga horaria 8:00 as 23:30.
Dia 8/08/2015- Saída do hotel 8:00 para o centro de natação (Am Aquatics centre).
Eliminatórias de natação pela manhã, e almoço. Á tarde e a noite, finais da natação. Chegada
ao hotel às 22:30, com término dos trabalhos. Carga horária das 8:00 às 23:30
Dia 9/08/2015- Saída do hotel às8:00, geração de imagens, e matéria futebol de cinco
(Universidade de Toronto). Mais geração de off , passagem e entrevistas. Chegada ao hotel às
21: 30, com encerramento das atividades. Carga horária 8:00 as 21:30.
Dia 10/08/2015- Saída do hotel as 8:00, ida para o centro de futebol (Universidade de Toronto),
pela manha jogo de futebol de sete e tarde para noite joga fut de cinco, mais geração de
imagens ,off, passagem e entrevistas. Chegada ao hotel as 22:20, Carga horaria 8:00 as 22:20.
Dia 11/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para o centro de natação (Am Aquatics
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/08/2015

17/08/2015

DIJOR

03/07/2015

04/08/2015

17/08/2015

DIJOR

03/07/2015

07/07/2015

12/07/2015

DIAFI

03/07/2015

1- Motivo: A empregada participou de capacitação específica da área de TI e da palestra
"Como informar os resultados da eleição antes do TSE", no 16º Fórum Internacional de
Software Livre, evento patrocinado pela EBC.
2 - Justificativa das datas: O evento aconteceu entre os dias 08/07 e 11/07/2015. A viagem teve
início no dia 07/07, uma vez que foi necessário a montagem do espaço da EBC para o evento
dia 08/07 às 08 horas. O trecho de volta foi no dia 12/07, em virtude da palestra ter se
encerrado às 21:00 do dia 11/07.
3 - Equipe que participou da capacitação e da palestra:
* Fernando Imbroisi Martins Borba
* Laura Araújo Simoni
* Lucas Cunha de Alencar
* Marcos Estevam de Sousa

07/07/2015

12/07/2015

DIAFI

1- Motivo: O empregado participou de capacitação específica da área de TI e da palestra
"Como informar os resultados da eleição antes do TSE", no 16º Fórum Internacional de
Software Livre, evento patrocinado pela EBC.
2 - Justificativa das datas: O evento aconteceu entre os dias 08/07 e 11/07/2015. A viagem teve
início no dia 07/07, uma vez que foi necessário a montagem do espaço da EBC para o evento
dia 08/07 às 08 horas. O trecho de volta foi no dia 12/07, em virtude da palestra ter se
encerrado às 21:00 do dia 11/07.
3 - Equipe que participou da capacitação e da palestra:
* Fernando Imbroisi Martins Borba
* Laura Araújo Simoni
* Lucas Cunha de Alencar
* Marcos Estevam de Sousa

07/07/2015

12/07/2015

07/07/2015

12/07/2015

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

6.615,00

95,00

6.710,00

-

6.615,00

95,00

6.710,00

1.761,14

1.395,90

190,00

3.347,04

03/07/2015

1.827,14

1.168,20

190,00

3.185,34

DIAFI

03/07/2015

2.073,65

1.395,90

190,00

3.659,55

DIAFI

03/07/2015

2.073,65

1.168,20

190,00

3.431,85

Produziu material jornalístico sobre os Jogos Parapan-americanos no mês de agosto de 2015
que aconteceu na Cidade de Toronto, no Canadá. Os custos relacionados aos bilhetes de
passagens de ida em volta e a hospedagem foram custeadas pelo Comitê Paralímpíco
Brasileiro – CPB, cabendo a EBC as diárias ao limite de 50% (cinquenta por cento) para
despesas com alimentação.
Relatório de viagem
Dia 4/08/2015- Chegada a emissora às 14:00, verificação do equipamento e embalagem,
deslocamento para o aeroporto, embarque as 20:05.
Dia 5/08/2015- Chegada em Toronto 5:40 da manhã, chegada no hotel às 12:00, subimos para
o quarto, e tivemos 2:00 de descanso. Às 14:10 nos deslocamos para a Vila Para Olímpica
(West Dow Lands) para conhecer e fazer uma matéria. Retornamos para o hotel às 22:00, e
começamos a geração da matéria do dia seguinte, que durou ate às 1:45 da madrugada ,
encerrando assim, os trabalhos. Entre o dia 4 e 5, a equipe fez uma carga horaria dia 4/814:00 às 12:00 do dia 5/8 , e 14:00 às 1:30 do dia 6/8, madrugada.

1420/2015

EUSEBIO GOMES
DE LIMA

Empregado

Dia 6/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), vt com
os atletas, e recebimentos da delegação Brasileira, das autoridades do Canadá. Em seguida,
geração das imagens, off, passagem e sonoras. Término dos trabalhos às 1:45 da madrugada
do dia 7/8. Carga horária 8:00 às 1:45 da madrugada.
Dia 7/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), para
filmar os atletas, almoço, e da tarde para noite, abertura dos jogos (estádio CIBC). Chegada ao
hotel às 23:30, termino dos trabalhos. Carga horaria 8:00 as 23:30.
Dia 8/08/2015- Saída do hotel 8:00 para o centro de natação (Am Aquatics centre).
Eliminatórias de natação pela manhã, e almoço. Á tarde e a noite, finais da natação. Chegada
ao hotel às 22:30, com término dos trabalhos. Carga horária das 8:00 às 23:30
Dia 9/08/2015- Saída do hotel às8:00, geração de imagens, e matéria futebol de cinco
(Universidade de Toronto). Mais geração de off , passagem e entrevistas. Chegada ao hotel às
21: 30, com encerramento das atividades. Carga horária 8:00 as 21:30.
Dia 10/08/2015- Saída do hotel as 8:00, ida para o centro de futebol (Universidade de Toronto),
pela manha jogo de futebol de sete e tarde para noite joga fut de cinco, mais geração de
imagens ,off, passagem e entrevistas. Chegada ao hotel as 22:20, Carga horaria 8:00 as 22:20.
Dia 11/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para o centro de natação (Am Aquatics
Produziu material jornalístico sobre os Jogos Parapan-americanos no mês de agosto de 2015
que aconteceu na Cidade de Toronto, no Canadá. Os custos relacionados aos bilhetes de
passagens de ida em volta e a hospedagem foram custeadas pelo Comitê Paralímpíco
Brasileiro – CPB, cabendo a EBC as diárias ao limite de 50% (cinquenta por cento) para
despesas com alimentação.
Relatório de viagem
Dia 4/08/2015- Chegada a emissora às 14:00, verificação do equipamento e embalagem,
deslocamento para o aeroporto, embarque as 20:05.
Dia 5/08/2015- Chegada em Toronto 5:40 da manhã, chegada no hotel às 12:00, subimos para
o quarto, e tivemos 2:00 de descanso. Às 14:10 nos deslocamos para a Vila Para Olímpica
(West Dow Lands) para conhecer e fazer uma matéria. Retornamos para o hotel às 22:00, e
começamos a geração da matéria do dia seguinte, que durou ate às 1:45 da madrugada ,
encerrando assim, os trabalhos. Entre o dia 4 e 5, a equipe fez uma carga horaria dia 4/814:00 às 12:00 do dia 5/8 , e 14:00 às 1:30 do dia 6/8, madrugada.

1421/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Empregado

Dia 6/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), vt com
os atletas, e recebimentos da delegação Brasileira, das autoridades do Canadá. Em seguida,
geração das imagens, off, passagem e sonoras. Término dos trabalhos às 1:45 da madrugada
do dia 7/8. Carga horária 8:00 às 1:45 da madrugada.
Dia 7/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para Vila Para Olímpica (West Dow Lands), para
filmar os atletas, almoço, e da tarde para noite, abertura dos jogos (estádio CIBC). Chegada ao
hotel às 23:30, termino dos trabalhos. Carga horaria 8:00 as 23:30.
Dia 8/08/2015- Saída do hotel 8:00 para o centro de natação (Am Aquatics centre).
Eliminatórias de natação pela manhã, e almoço. Á tarde e a noite, finais da natação. Chegada
ao hotel às 22:30, com término dos trabalhos. Carga horária das 8:00 às 23:30
Dia 9/08/2015- Saída do hotel às8:00, geração de imagens, e matéria futebol de cinco
(Universidade de Toronto). Mais geração de off , passagem e entrevistas. Chegada ao hotel às
21: 30, com encerramento das atividades. Carga horária 8:00 as 21:30.
Dia 10/08/2015- Saída do hotel as 8:00, ida para o centro de futebol (Universidade de Toronto),
pela manha jogo de futebol de sete e tarde para noite joga fut de cinco, mais geração de
imagens ,off, passagem e entrevistas. Chegada ao hotel as 22:20, Carga horaria 8:00 as 22:20.
Dia 11/08/2015- Saída do hotel às 8:00, ida para o centro de natação (Am Aquatics
Apresentou a palestra "Como informar os resultados da eleição antes do TSE", no 16º Fórum
Internacional de Software Livre, evento patrocinado pela EBC. O vídeo da palestra está
disponível em:

FERNANDO
1422/2015 IMBROISI
MARTINS BORBA

1423/2015

1424/2015

LAURA ARAUJO
SIMONI

LUCAS CUNHA DE
ALENCAR

MARCOS
1425/2015 ESTEVAM DE
SOUSA

http://hemingway.softwarelivre.org/fisl16/high/41b/sala_41b-high-201507081259.ogv
Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

O evento aconteceu entre os dias 08/07 a 11/07/2015. A viagem teve início no dia 07/07, uma
vez que foi necessário a montagem do espaço da EBC para o evento dia 08/07 às 08 horas. E
o trecho de volta foi no dia 12/07, em virtude da palestra ter se encerrado às 21:00 do dia
11/07.

1- Motivo: O empregado participou de capacitação específica da área de TI e da palestra
"Como informar os resultados da eleição antes do TSE", no 16º Fórum Internacional de
Software Livre, evento patrocinado pela EBC.
2 - Justificativa das datas: O evento aconteceu entre os dias 08/07 e 11/07/2015. A viagem teve
início no dia 07/07, uma vez que foi necessário a montagem do espaço da EBC para o evento
dia 08/07 às 08 horas. O trecho de volta foi no dia 12/07, em virtude da palestra ter se
encerrado às 21:00 do dia 11/07.
3 - Equipe que participou da capacitação e da palestra:
* Fernando Imbroisi Martins Borba
* Laura Araújo Simoni
* Lucas Cunha de Alencar
* Marcos Estevam de Sousa
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/07/2015

18/07/2015

DIJOR

13/07/2015

18/07/2015

13/07/2015

18/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/07/2015

1.092,96

708,00

95,00

1.895,96

DIJOR

03/07/2015

1.179,86

531,00

95,00

1.805,86

DIJOR

03/07/2015

1.261,26

531,00

95,00

1.887,26

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem e Paratodos.
2) Entrevistou personagens italianos para o programa Caminhos da Reportagem, que está
produzindo um especial sobre os 140 anos da imigração italiana no Brasil. O Rio Grande do Sul
é historicamente um dos principais pontos da imigração o italiana no Brasil.
A equipe fez algumas pautas para o programa Paratodos.
3) A equipe: repórter Sarah Oliveira Quines, repórter cinematográfico João Marcos Barboza e o
auxiliar Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
13/07/2015 segunda-feira
Equipe partiu para Caxias do Sul/ RS
- por causa do nevoeiro, tivemos que ir até Porto Alegre e, de lá, pegar um ônibus até Caxias
do Sul
- gravação com a professora Luiza Iotti, diretora do Instituto de Memória Histórica e cultural da
Universidade de Caxias do Sul
- gravação de fotos históricas do instituto.
- gravações de imagens da cidade.

1426/2015

SARAH OLIVEIRA
QUINES

Empregado

14/07/2015 terça-feira
- imagens da cidade
- imagens da colônia, dos parrerais e da Estrada do Imigrante
- sonora com os nonos descendentes de italianos Seu Alcides e Dona Leonilda
- imagens nas Casas Bonnet
- imagens preparo da polenta italiana
- sonora grupo Girotondo
15/07/2015 quarta-feira
- imagens do Arquivo Público de Caxias
- passagens da repórter
- sonora com Seu Arioli, ex-pracinha da FEB e descendente de italianos
- imagens Museu de Ex-Combatentes da FEB
- imagens Museu da Casa de Pedra
- sonora com Nadir Tonus, descendente de italianos
- sonora grupo de teatro Miseri Coloni

1427/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

EDUARDO
1428/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

Empregado

16/07/2015 quinta-feira
- equipe partiu de Caxias do Sul para Silveira Martins, na Quarta Colônia
- imagens da cidade
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem e Paratodos.
2) A equipe entrevistou personagens italianos para o programa Caminhos da Reportagem, que
está produzindo um especial sobre os “140 anos da imigração italiana no Brasil”. O Rio Grande
do Sul é historicamente um dos principais pontos de imigração italiana no Brasil, onde ainda são
falados alguns dialetos e muitas tradições são preservadas.
A equipe fez pautas sobre a cultura italiana para o programa Paratodos.
3) A equipe: repórter Sarah Oliveira Quines, repórter cinematográfico João Marcos Barboza e o
auxiliar Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
13/07/2015 segunda-feira
Viagem para Caxias do Sul/ RS
- Devido ao nevoeiro, tivemos que ir até Porto Alegre ,e pegamos um ônibus até Caxias do Sul.
- Fizemos gravação com a professora Luiza Iotti, diretora do Instituto de Memória Histórica e
cultural da Universidade de Caxias do Sul
- gravação de fotos históricas do instituto.
- gravações de imagens da cidade.
14/07/2015 terça-feira
- Foi feita imagens da cidade
- imagens da colônia, dos parrerais e da Estrada do Imigrante
- sonora com os nonos descendentes de italianos Seu Alcides e Dona Leonilda
- imagens nas Casas Bonnet
- imagens e preparo da polenta italiana
- sonora com o grupo Girotondo
15/07/2015 quarta-feira
- imagens do Arquivo Público de Caxias
- passagens da repórter
- sonora com Seu Arioli, ex-pracinha da FEB e descendente de italianos
- imagens no Museu de Ex-Combatentes da FEB
- imagens Museu da Casa de Pedra
- sonora com Nadir Tonus, descendente de italianos
- sonora com o grupo de teatro Miseri Coloni
16/07/2015 quinta-feira
- equipe viajou de Caxias do Sul para Silveira Martins, na Quarta Colônia
- imagens da cidade
- sonora com seu Etelvino e dona Onilda, donos do Moinho do Moro e descendentes de
italianos
- imagens do alambique e do Moinho do Moro
17/07/2015 sexta-feira
- Fizemos sonora com dona Anitta, italiana que veio para o Brasil com 40 dias de vida
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem e Paratodos.
2) A equipe entrevistou personagens italianos para o programa Caminhos da Reportagem, que
está produzindo um especial sobre os “140 anos da imigração italiana no Brasil”. O Rio Grande
do Sul é historicamente um dos principais pontos de imigração italiana no Brasil, onde ainda são
falados alguns dialetos e muitas tradições são preservadas.
A equipe fez pautas sobre a cultura italiana para o programa Paratodos.
3) A equipe: repórter Sarah Oliveira Quines, repórter cinematográfico João Marcos Barboza e o
auxiliar Eduardo Domingues da Silva..
Relatório do viajante:
13/07/2015 segunda-feira
Equipe partiu para Caxias do Sul/ RS
- por causa do nevoeiro, tivemos que ir até Porto Alegre e, de lá, pegar um ônibus até Caxias
do Sul
- gravação com a professora Luiza Iotti, diretora do Instituto de Memória Histórica e cultural da
Universidade de Caxias do Sul
- gravação de fotos históricas do instituto.
- gravações de imagens da cidade.
14/07/2015 terça-feira
- imagens da cidade
- imagens da colônia, dos parrerais e da Estrada do Imigrante
- sonora com os nonos descendentes de italianos Seu Alcides e Dona Leonilda
- imagens nas Casas Bonnet
- imagens preparo da polenta italiana
- sonora grupo Girotondo
15/07/2015 quarta-feira
- imagens do Arquivo Público de Caxias
- passagens da repórter
- sonora com Seu Arioli, ex-pracinha da FEB e descendente de italianos
- imagens Museu de Ex-Combatentes da FEB
- imagens Museu da Casa de Pedra
- sonora com Nadir Tonus, descendente de italianos
- sonora grupo de teatro Miseri Coloni
16/07/2015 quinta-feira
- equipe partiu de Caxias do Sul para Silveira Martins, na Quarta Colônia
- imagens da cidade
- sonora com seu Etelvino e dona Onilda, donos do Moinho do Moro e descendentes de
italianos
- imagens do alambique e do Moinho do Moro
17/07/2015 sexta-feira
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/08/2015

17/08/2015

DIJOR

04/08/2015

17/08/2015

04/08/2015

04/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/07/2015

9.861,76

6.615,00

95,00

16.571,76

DIJOR

03/07/2015

9.861,78

6.615,00

95,00

16.571,78

17/08/2015

DIJOR

03/07/2015

9.861,76

6.615,00

95,00

16.571,76

17/08/2015

DIJOR

03/07/2015

9.861,76

6.615,00

95,00

16.571,76

Relatório de Viagem
Dia 04/08/2015
Saída de Brasília com destino a Toronto com voo fazendo conexão em São Paulo.
Dia 05/08/2015
Manhã– Acomodação, retirada de credencial e compra de chip.
Tarde– imagens da cidade.
Noite- Planejamento de pauta e produção.
Dia 06/08/2015
Manhã– imagens de acessibilidade pela cidade e no transporte público. Gravamos Coletiva do
CPB e fechamos VT.
Tarde/noite– Imagens, sonoras e Fechamento de VT sobre Expectativa brasileiros no
Parapan/Pequenos países e geração do material.
Noite- Planejamento de pauta e produção.

1429/2015

CARLA MAIA LIMP
DE AZEVEDO

Empregado

Dia 07/08/2015
Manhã– Gravamos com atletas do tênis de mesa e fechamos VT.
Tarde/noite– Deslocamento e Cerimônia de abertura dos Jogos Parapan.
Noite- Produção de texto para Stand Up jornal Visual. Planejamento de pauta e produção.
Dia 08/08/2015
Manhã– Imagens, sonoras atletas arco e flecha.
Tarde/noite– Gravação Stand up para o jornal Visual e geração.
Noite- Produção de texto para Stand Up jornal Visual. Planejamento de pauta e produção.
Dia 09/08/2015
Manhã/tarde– deslocamento para local do evento, fizemos matéria sobre Halterofilismo.
Tarde– Panamania. Gravação Stand up para o jornal Visual.
Noite– Geração. Produção de texto para Stand Up jornal Visual. Planejamento de pauta e
produção.
Dia 10/08/2015
Manhã/Tarde– VT Competição arco e flecha, Panamania. Gravação de Stand up para o jornal
Visual.
Noite– gravação OFF e Geração. Produção de texto e gravação de boletim para Rádio.
Produção de texto para Stand Up jornal Visual. Planejamento de pauta e produção.
Dia 11/08/2015
Produziu material jornalístico sobre os Jogos Paralimpicos durante os dias 04 a 17 de agosto
de 2015, realizados na cidade de Toronto/Canadá.
Relatório de viagem
Dia 04/08/2015
Saída de Brasília com destino a Toronto com voo fazendo conexão em São Paulo.
Dia 05/08/2015
Manhã – Acomodação, retirada de credencial e compra de chip.
Tarde – imagens da cidade.
Dia 06/08/2015
Manhã –imagens de acessibilidade pela cidade e no transporte publico, Gravamos Coletiva do
CPB e fechamos VT.
Tarde/noite – Imagens, sonoras e Fechamento de VT sobre Expectativa brasileiros no
Parapan/Pequenos países e Geração do material.

MARCELO YVES
1430/2015 DE SOUSA
MAGALHAES

Empregado

Dia 07/08/2015
Manha – Gravamos com atletas do tênis de mesa e fechamos VT.
Tarde/noite – Deslocamento e Cerimonia de abertura dos Jogos Parapan.
Dia 08/08/2015
Manha – Imagens, sonoras atletas arco e flecha.
Tarde/noite – Stand up e geração.
Dia 09/08/2015
Manha/tarde – deslocamento para local do evento, fizemos matéria sobre Halterofilismo.
Tarde – Panamania.
Noite - Geração.
Dia 10/08/2015
Manha/Tarde – VT Competição arco e flecha, Panamania.
Noite – gravação OFF e Geração.

Dia 11/08/2015
Manha – Geração do outro VT.
Tarde – Stand Up Jornal Visual, fechamento VT Competição Bocha.
Noite - Geração.
Acompanhou a Jornalista Carla Maia Limp de Azevedo, que é Cadeirante, durante a produção
de material jornalístico sobre os Jogos Paralimpicos durante os dias 04 a 17 de agosto de
2015, em Toronto/Canadá.

ELINETE
1431/2015 RODRIGUES DA
SILVA

Convidado

Relatório de viagem
A viajante auxiliou, durante o período de viagem, a repórter Carla Maia, que tem tetraplegia e é
cadeirante, em suas necessidades básicas como: vestimenta, higiene, alimentação, locomoção,
inclusive procedimento de cateterismo de alívio da bexiga, a cada quatro horas. Elinete era
responsável pelas seguintes tarefas: anotar o nome dos entrevistados; conferir horários de
jogos e local dos estádios; retocar a maquiagem da repórter, arrumar adaptações que
permitiam Carla segurar o microfone, digitar ou escrever bem como organizar informações
colhidas pela repórter.
Produziu material jornalístico sobre os Jogos Paralimpicos durante os dias 04 a 17 de agosto
de 2015, realizados na cidade de Toronto/Canadá.
Relatório de viagem
Dia 04/08/2015
Saída de Brasília com destino a Toronto com voo fazendo conexão em São Paulo.
Dia 05/08/2015
Manhã – Acomodação, retirada de credencial e compra de chip.
Tarde – imagens da cidade.
Dia 06/08/2015
Manhã –imagens de acessibilidade pela cidade e no transporte publico, Gravamos Coletiva do
CPB e fechamos VT.
Tarde/noite – Imagens, sonoras e Fechamento de VT sobre Expectativa brasileiros no
Parapan/Pequenos países e Geração do material.

1432/2015

LION ARTHUR
JULIO
FERNANDES DA
SILVA

Empregado

Dia 07/08/2015
Manha – Gravamos com atletas do tênis de mesa e fechamos VT.
Tarde/noite – Deslocamento e Cerimonia de abertura dos Jogos Parapan.
Dia 08/08/2015
Manha – Imagens, sonoras atletas arco e flecha.
Tarde/noite – Stand up e geração.
Dia 09/08/2015
Manha/tarde – deslocamento para local do evento, fizemos matéria sobre Halterofilismo.
Tarde – Panamania.
Noite - Geração.
Dia 10/08/2015
Manha/Tarde – VT Competição arco e flecha, Panamania.
Noite – gravação OFF e Geração.

Dia 11/08/2015
Manha – Geração do outro VT.
Tarde – Stand Up Jornal Visual, fechamento VT Competição Bocha.
Noite - Geração.
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AV nº

Viajante

DIMAS
1433/2015 ALEXANDRE
SOLDI

EBENEZER
1434/2015 CUPERTINO
NASCIMENTO

1435/2015

CARLOS
EDUARDO
PINOTTI DE
ASSUMPÇAO

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou cobertura jornalística na cidade de Piracicab-SP.
2) A equipe realizou VTs, onde mostra que diante dos baixos resultados do PIB nacional, o
agronegócio foi uma das poucas áreas da economia que apresentou bons resultados. Para
mostrar isso e explicar o porque do bom desempenho, fomos até Piracicaba para conversar
com o produtor José Penatti, que planta cana-de-açúcar, o segundo principal produto agrícola
brasileiro, atrás apenas da soja, mais cultivada no centro-oeste. Lá fizemos imagens da
lavoura. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: repórter Dimas Alexandre Soldi, o repórter cinematográfico Carlos Eduardo Pinotti
de Assumpção e o auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:
Saímos da TV por volta das 7h30 do dia 06 de julho, com destino a Piracicaba, interior de São
Paulo. Chegamos à cidade por volta das 9h30. Lá encontramos um dos entrevistados, que nos
acompanhou até uma propriedade de cana-de-açúcar, onde gravamos duas entrevistas,
passagem e fizemos imagens de plantações e de usina de moagem. Deixamos a propriedade
por volta das 13h, almoçamos na cidade e logo em seguida voltamos para São Paulo.

Agenda de trabalho do Superintendente Regional em Brasília, no período de 13/07/15 a
17/07/15:
Dia 13/07 (segunda-feira)
Manhã: reunião na Procuradoria Jurídica da EBC onde foram tratados de assuntos relacionados
às ações judiciais em curso e novas ações recentemente impetradas (sobre preparação da
defesa). Discutiu e obteve orientações sobre o cancelamento de Contrato Pessoa Jurídica e
outras demandas.
Tarde: Reunião da DIREX.
Dia 14/07 (terça-feira)
Manhã: reunião com Paulo Machado (Diretor da DIAFI, substituto nas férias de Clóvis Curado) e
equipe, sobre os processos relacionados ao inventário, patrimônio e sobre as ações pendentes
(destinação final da torre, andamento dos contratos da Superintendência), convocações
pendentes (gestão de carreiras), Educação Corporativa (treinamento e desenvolvimento de
pessoas).
Tarde: reunião com Asdrúbal Figueiró (Diretor de Programação) e equipe, sobre a área de
Programação, convocação de pessoal, orientações, discussão de proposta de regionalização
com a produção de programação local e definição sobre a Revista Eletrônica "Isso é
Nordeste!!!".
Dias 15 e 16 de julho (quarta e quinta-feira)
Manhã e Tarde: treinamento - Oficina do Apreender - O Fazer Coletivo / Educação Corporativa
(convocação da SECEX).
Dia 17/07 (sexta-feira)
Manhã: reunião com área técnica da EBC (SUSUP).
Tarde: reunião com Nereide Beirão (Diretora de Jornalismo) e equipe, sobre ações na área de
Jornalismo, abertura de PSI para contratação de novo(a) apresentador(a), novos cenários para
o jornal Repórter Maranhão (sugestão de produção de séries jornalísticas para o noticiário local
e nacional), abertura de programa local de entrevistas, coberturas e avaliações.
Obs.01: devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu no Sábado dia 18/07/2015.

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

06/07/2015

06/07/2015

DIJOR

03/07/2015

12/07/2015

18/07/2015

DIGER

03/07/2015

06/07/2015

06/07/2015

DIJOR

03/07/2015

-

88,50

-

88,50

06/07/2015

06/07/2015

DIJOR

03/07/2015

-

88,50

-

88,50

10/07/2015

12/07/2015

DIGEL

03/07/2015

3.909,26

634,50

190,00

4.733,76

21/07/2015

30/07/2015

DIPRO

06/07/2015

1.519,71

133,95

190,00

1.843,66

4.163.248,44

-

1.474,72

Diárias
2.122.299,78

88,50

2.087,15

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

-

190,00

6.626.973,22

88,50

3.751,87

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Piracicaba-SP.
2) A equipe realizou VTs, onde mostrou que diante dos baixos resultados do PIB nacional, o
agronegócio foi uma das poucas áreas da economia que apresentou bons resultados. Para
mostrar isso e explicar o porque do bom desempenho, fomos a Piracicaba para conversar com
o produtor José Penatti, que planta cana-de-açúcar, o segundo principal produto agrícola
brasileiro, atrás apenas da soja, mais cultivada no centro-oeste. Lá também fizemos imagens
da lavoura. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: repórter Dimas Alexandre Soldi, o repórter cinematográfico Carlos Eduardo Pinotti
de Assumpção e o auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Empregado

Relatório do Viajante:
Dia 06/07/15 - Saímos em viagem para Piracicaba/SP.
Pauta: Agronegócio.
Em Piracicaba encontramos José Penatti, um dos entrevistados, que nos acompanhou até a
sua propriedade de cana-de-açúcar. Lá foram feitas duas entrevistas, passagens, imagens de
plantações e de uma usina de moagem. Retornamos para São Paulo no mesmo dia no período
da tarde.

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Piracicaba-SP.

1436/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Empregado

2) A equipe realizou VTs, onde mostra que diante dos baixos resultados do PIB nacional, o
agronegócio foi uma das poucas áreas da economia que apresentou bons resultados. Para
mostrar isso e explicar o porque do bom desempenho, fomos a Piracicaba para conversar com
o produtor José Penatti, que planta cana-de-açúcar, o segundo principal produto agrícola
brasileiro, atrás apenas da soja, mais cultivada no centro-oeste. Lá também fizemos imagens
da lavoura. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: repórter Dimas Alexandre Soldi, o repórter cinematográfico Carlos Eduardo Pinotti
de Assumpção e o auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:
Dia 06 de julho, viajamos para a cidade de Piracicaba/SP.Lá encontramos com o Senhor José
Pinatti que nos acompanhou até uma propriedade de cana-de-açucar, onde gravamos duas
entrevistas, passagem e fizemos imagens de plantações e da usina de moagem. Após o
almoço voltamos para São Paulo.

A Gerente de Projetos e Relações Internacionais participou do Fórum Internacional Software
Livre, realizado em Porto alegre no período de 08 a 11 de julho no Centro de eventos PUCRSUniversidade Católica do Rio Grande do Sul.
O Fórum Internacional Software Livre vem se firmando como um local de discussão e
exposição do que há de mais novo em tecnologias livres. Não é por acaso que o Marco Civil da
Internet, uma das legislações mais avançadas do mundo, surgiu dentro de uma das diversas
salas do evento. Ela foi resultado da articulação de especialistas, usuários e militantes, algo que
faz parte da dinâmica do evento de forma orgânica.

CRISTIANA
FREITAS
1437/2015
GONÇALVES DE
ARAUJO

Empregado

Em atenção ao item 4.1, inciso IV, da NOR 201- EBC, conforme o disposto no inciso II, do Art
7° do Decreto 7.689/2012, sobre o deslocamento de mais de 10 (dez) pessoas para o mesmo
evento, informamos que o referido limite foi ultrapassado, e que justifica-se pela essencialidade
da presença de mais de 10 (dez) empregados da Empresa no supracitado evento, tendo em
vista que a EBC é patrocinadora do evento e que o conteúdo abordado é de interesse para
desenvolvimento das rotinas de trabalho da Empresa.
A funcionária participou de reunião com o Sr. Marçal Aquino, Diretor DEPARTAMENTO DE
JOGOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, onde tratou dos jogos desenvolvidos para o projeto
Brasil 4D.
No dia 11 de julho participou da mesa: Conteúdos Audiovisuais Interativos e Software Livre e
ativismo, com apresentação do projeto de interatividade Brasil 4D.

1438/2015 Ana Lucia Ribeiro

Convidado

A Diretoria de Produção realizará uma reunião de negociação com a Jornalista Ana Ribeiro no
dia 21 de julho para ser consultora em um novo projeto, trata-se de um programa sobre
debates demandado pela Diretoria Geral.
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AV nº

Viajante

Tipo

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/07/2015

DIPRO

16/07/2015

15/07/2015

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/07/2015

1.230,07

401,85

190,00

1.821,92

DIPRO

06/07/2015

1.230,07

401,85

190,00

1.821,92

16/07/2015

DIGER

06/07/2015

1.991,96

267,90

190,00

2.449,86

03/08/2015

11/08/2015

DINES

06/07/2015

1.095,83

1.099,80

285,00

2.480,63

03/08/2015

06/08/2015

DINES

06/07/2015

1.095,83

507,60

190,00

1.793,43

A Colaboradora irá participar da atividade “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo”,
que será realizada nos dias 15 e 16 de junho/2015, em Brasília. O evento tem como objetivo
promover a integração e o aprendizado das chefias de gabinete e assessorias, que atuam em
parceria com a Secretaria Executiva, na elaboração e entrega das informações que subsidiam
as atividades de resultados e prestação de contas, dentre elas os relatórios gerenciais, as
agendas ordinárias e temáticas dos Colegiados e os relatórios aos órgãos de controle.
O evento começará às 14h00 do dia 15/07 e terminará às 18h00, do dia 16/07.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Local: Espaço Cultural (Brasília)
Períodos de realização:
15/07/2015 - 14h às 18h
16/07/2015 - 08h às 12h e 14h às 18h

CAROLINA
1439/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Programação:
Empregado

15/07/2015
1º DIA – 15.07.2015 – Tarde – 14h00 às 18h00
REFATIVIDADESC/H
1Abertura e Apresentação do ProjetoRegina Silverio4h
2Estrutura OrganizacionalJadislan Aguiar
3 Alinhamento das Competências dos Gabinetes - Chefes de Gabinete e Assessorias Jadislan
Aguiar
4Plano Estratégico da EBC – Atualização 2014Alice Basso
5PPA 2016/2019Alice Basso
2º DIA – 16.07.2015 – Manhã – 08h00 às 12h00
REFATIVIDADESC/H
1Apresentação Normas – Fluxo e a Politica de Normas da EmpresaJadislan Aguiar4h
2 Apresentação do Relatório Gerencial e Monitoramento do PPA - SIOP – Estrutura e
SondagemAlice Basso
3 Apresentação do Relatório de Gestão - TCU – Estrutura Normativa e Fluxo de
elaboraçãoDário
Martins
2º DIA – 16.07.2015 - Tarde – 14h00 às 18h00
REFATIVIDADESC/H
O Colaborador irá participar da atividade “Oficinas do Apreender – SECEX – O Fazer Coletivo”,
que será realizada nos dias 15 e 16 de junho/2015, em Brasília. O evento tem como objetivo
promover a integração e o aprendizado das chefias de gabinete e assessorias, que atuam em
parceria com a Secretaria Executiva, na elaboração e entrega das informações que subsidiam
as atividades de resultados e prestação de contas, dentre elas os relatórios gerenciais, as
agendas ordinárias e temáticas dos Colegiados e os relatórios aos órgãos de controle.
O evento começará às 14h00 do dia 15/07 e terminará às 18h00, do dia 16/07.

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Local: Espaço Cultural (Brasília)
Períodos de realização:
15/07/2015 - 14h às 18h
16/07/2015 - 08h às 12h e 14h às 18h

1440/2015

JOAO RODRIGO
COSTA DE SOUZA

Programação:
Empregado

15/07/2015
1º DIA – 15.07.2015 – Tarde – 14h00 às 18h00
REFATIVIDADESC/H
1Abertura e Apresentação do ProjetoRegina Silverio4h
2Estrutura OrganizacionalJadislan Aguiar
3 Alinhamento das Competências dos Gabinetes - Chefes de Gabinete e Assessorias Jadislan
Aguiar
4Plano Estratégico da EBC – Atualização 2014Alice Basso
5PPA 2016/2019Alice Basso
2º DIA – 16.07.2015 – Manhã – 08h00 às 12h00
REFATIVIDADESC/H
1Apresentação Normas – Fluxo e a Politica de Normas da EmpresaJadislan Aguiar4h
2 Apresentação do Relatório Gerencial e Monitoramento do PPA - SIOP – Estrutura e
SondagemAlice Basso
3 Apresentação do Relatório de Gestão - TCU – Estrutura Normativa e Fluxo de
elaboraçãoDário
Martins

CAMILA CRISTINA
1441/2015 GOMES DOS
SANTOS

2º DIA – 16.07.2015 - Tarde – 14h00 às 18h00
A empregada foi a sede da EBC em Brasilia e participou do evento "Oficinas do Apreender SECEX - O Fazer Coletivo, nos dias 15 e 16 de julho,onde recebeu uma série de
informações/orientações sobre temas como competências dos chefes de gabinete, plano
estratégico da empresa, política de normas da empresa, plano plurianual, relatório de gestão
TCU, dentre outros.
Empregado

Processo EBC nº 1840/2015
Objetivo: capacitação de treinamento e representação institucional, no evento Congresso ABTA
2015, em São Paulo/SP, realizado no período de 04,05 e 06 de agosto de 2015, no horário de
09:00 horas às 18:00.
O Gerente de Operações Vicente Carvelo Neto estava em São Paulo. Foi autorizado pelo
Ordenador de despesas a ida dele à cidade de Boa Vista, com deslocamento em seguida para
São Luís, para participar de eventos com a Presidenta da República Dilma Rousseff nesses
dois locais (e-mail anexo)
Segue Cronograma Realizado:
03/08:
Saída de Brasília as 18:15, chegando em São Paulo por volta das 20:00, deslocamento para
check in no hotel;

VICENTE
1442/2015
CARVELO NETO

04/08:
Saída do hotel as 09:00, chegando ao Transamérica Expocenter para participar do congresso
da ABTA, credenciamento, participação em palestras e por volta das 17:00, retorno ao hotel;
Empregado
05/08:
Saída do hotel as 09:00, chegando ao Transamérica Expocenter para participar do congresso
da ABTA, participação em palestras, durante o congresso apareceu demanda da SECOM em
Roraima com a participação da Presidenta Dilma, solicitação de remarcar passagens e retorno,
por volta das 17:00, retorno ao hotel;
06/08:
Saída do hotel as 04:30 para o aeroporto de Guarulhos (Táxi no trajeto R$ 188,55, valor bem
superior ao recebido para deslocamento (adicional de embarque EBC), precisa se rever estes
valores), escalas em Brasília e Manaus chegando em Boa Vista, por volta das 13:40, almoço e
deslocamento até o local do evento. Reconhecimento do local, e início da montagem do carro
de transmissão, como a estrutura de palco e som ainda não estavam prontas, foi feito testes
preliminares com CT Brasília, por volta das 18:00 deslocamento para o hotel.
07/08:
Saída do hotel por volta das 07:00, termino da montagem e testes finais com Brasília e por
volta das 11:30 início da cerimônia, por volta das 13:00, fim da cerimônia e início da geração
para Brasília com seu término por volta das 14:00, após, almoço e deslocamento para o hotel.

1443/2015

CHRISTINA
VILLELA MENDES

Empregado

Viagem realizada no dia 3 de agosto, segunda-feira, saindo de Brasília às 18h14 chegando no
aeroporto de Congonhas, São Paulo às 20h10 com o objetivo de participar do Congresso da
ABTA.
O Congresso foi realizado no período de 4 à 6 de agosto no Transamérica Expo Center.
Como as palestras terminaram no início da tarde do dia 6 de agosto, antecipei o retorno à
Brasília, sem custo, para o horário de 15h45 chegando em Brasília por volta das 18h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

10/07/2015

11/07/2015

DIJOR

06/07/2015

-

177,00

-

177,00

10/07/2015

11/07/2015

DIJOR

06/07/2015

-

177,00

-

177,00

10/07/2015

11/07/2015

DIJOR

06/07/2015

-

177,00

-

177,00

12/07/2015

24/07/2015

DIAFI

07/07/2015

1.392,62

2.802,50

190,00

4.385,12

28/07/2015

30/07/2015

SECEX

07/07/2015

1.629,56

430,95

190,00

2.250,51

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem sobre Futebol
Feminino.

1445/2015

1446/2015

ALINE PEREIRA
BÉCKESTEIN

JOAO MARCOS
BARBOZA

EDUARDO
1447/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

Empregado

Empregado

2) Entrevistou as jogadoras e a técnica do time em Taubaté-SP. A equipe mostrou o jogo do
time São José Futebol Clube, que foi campeão mundial em 2014. O São José será um dos
cases do programa. Houve a gravação do treinamento e, para encerrar o bloco, gravamos o
jogo e povo-fala com torcedores.
3) A equipe: repórter - Aline Pereira Beckstein, repórter cinematográfico - João Marcos
Barboza, auxiliar Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
A viagem para Taubaté foi para o programa "Caminhos da Reportagem" sobre futebol feminino.
Na sexta,10/07, gravamos a concentração das jogadoras do time de São José dos Campos. Já
no sábado, 11/07, fizemos a cobertura da partida final do campeonato regional e, em seguida,
retornamos a São Paulo.
1) Realizou a cobertura jornal��stica para o programa Caminhos da Reportagem sobre
Futebol Feminino.
2) Entrevistou as jogadoras e a t��cnica do time em Taubat��-SP. A equipe mostrou o
jogo do time S��o Jos�� Futebol Clube, que foi campe��o mundial em 2014. O S��o
Jos�� �� um dos cases do programa. Houve grava����o do treinamento e, para
encerrar o bloco, gravamos o jogo e povo-fala com torcedores.
3) A equipe: rep��rter - Aline Pereira Beckstein, rep��rter cinematogr��fico - Jo��o
Marcos Barboza, auxiliar Eduardo Domingues da Silva.
Relat��rio do viajante:
10/07
- Sa��mos da emissora as 16h e chegamos na cidade de Taubat�� as 18h para
acompanhar as jogadoras do time de futebol feminino de S��o Jos��. Acompanhamos as
jogadoras nas atividades de concentra����o. Fizemos algumas sonoras e finalizamos a
capta����o por volta das 22:h00,
em seguida fomos para o Hotel.
11/07
- Gravamos a partida final entre S��o Jos�� e Taubat�� pelos Jogos regionais de
Taubat�� .
- 13.30h retornamos para S��o Paulo, chegamos por volta das 15.30h

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem sobre Futebol
Feminino.
2) Entrevistou as jogadoras e a técnica do time em Taubaté-SP. A equipe mostrou o jogo do
time São José Futebol Clube, que foi campeão mundial em 2014. O São José é um dos cases
do programa. Houve a gravação do treinamento e, para encerrar o bloco, gravamos o jogo e
povo-fala com torcedores.
3) A equipe: repórter - Aline Pereira Beckstein, repórter cinematográfico - João Marcos
Barboza, auxiliar Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
10/07
- Saímos da emissora as 16h00 e chegamos as 18h00 para acompanhar as jogadoras do time
de futebol feminino de São José. Gravamos as jogadoras na concentração improvisada numa
escola pública em Taubaté.
11/07
- Gravamos a partida final entre São José e Taubaté pelos Jogos regionais de Taubaté .
- 13h00 retornamos para São Paulo, chegamos por volta das 15h30

A empregada ministrou o Curso: Como utilizar Bem a Voz a Comunicação Pública, para os
empregados da EBC/Sede. O curso faz parte das ações do PACC/EBC 2015.

MAGDA CALIPO
1448/2015
DE CAMPOS

Empregado

Considerando o Decreto nº 7.689/2012 e NOR 201 item 4.1, informa-se que o deslocamento
por prazo é superior a 10 (dez) dias contínuos e justifica-se a permanência da empregada no
final de semana (18 e 19/07), por motivos de economicidade, uma vez que o curso foi realizado
nos dias 13 a 17/07 e 20 a 24/07, nos períodos matutino e vespertino.
Pelo fato do curso começar às 8h, a viagem teve início dia 12 de julho (domingo).

A Secretária-Executiva irá cumprir agenda na Regional Nordeste da EBC no Maranhão, em
cumprimento ao projeto de visitas regionais, iniciando na Regional Maranhão, depois no Rio de
Janeiro e em seguida em São Paulo.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
29/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reunião de Alinhamento - Superitendência, gestores e empregados representantes da
Regional no plano estratégico.

1449/2015

REGINA MARIA
SILVERIO

Empregado

Tarde: fórum de como fazer mudanças contínuas na empresa; a estratégia, a gestão da
mudança e o alcance dos resultados; a estrutura organizacional e os processo alinhados à
estratégia.
30/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
Tarde: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
A viagem no dia 28/07 torna-se necessário devido ao cumprimento da agenda do dia 29/07 ter
inicio às 08h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
A Secretária-Executiva, cumpriu a agenda conforme especificado acima.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/07/2015

03/08/2015

SECEX

28/07/2015

03/08/2015

08/07/2015

11/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/07/2015

2.216,53

359,55

190,00

2.766,08

SECEX

07/07/2015

2.603,73

359,55

190,00

3.153,28

DINES

07/07/2015

2.960,89

619,50

190,00

3.770,39

A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Cleide Tavares, acompanhará a SecretáriaExecutiva na agenda prevista na Regional Nordeste da EBC no Maranhão, em cumprimento ao
projeto de visitas regionais, iniciando na Regional Maranhão, depois no Rio de Janeiro e em
seguida em São Paulo.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
A referida Gerente-Executiva irá realizar a apresentação dos resultados do planejamento para
as Regionais relacionados ao Plano Estratégico da EBC.

Agenda:

CLEIDE CILENE
1450/2015 TAVARES
RODRIGUES

29/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reunião de Alinhamento - Superitendência, gestores e empregados representantes da
Regional no plano estratégico.
Empregado
Tarde: fórum de como fazer mudanças contínuas na empresa; a estratégia, a gestão da
mudança e o alcance dos resultados; a estrutura organizacional e os processo alinhados à
estratégia.
30/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
Tarde: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
A viagem no dia 28/07 torna-se necessário devido ao cumprimento da agenda do dia 29/07 ter
inicio às 08h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
De acordo com a NORMA de Viagem - 201
5.7 Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,representando ou
acompanhando o Diretor
O Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Jadislan Aguiar, acompanhará a SecretáriaExecutiva na agenda prevista na Regional Nordeste da EBC no Maranhão, em cumprimento ao
projeto de visitas regionais, iniciando na Regional Maranhão, depois no Rio de Janeiro e em
seguida em São Paulo.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
O referido Gerente de Desenvolvimento Organizacional irá apresentar a Estrutura
Organizacional da EBC, resultado da primeira etapa do Plano Estratégico 2012/2022. Essa
Estrutura Organizacional foi implantada para dar conformidade às mudanças estruturais no
modelo organizacional necessário à implantação da Estratégia EBC 2022, bem como às ações
de relacionamento, comportamentos para os regulamentos da organização e os padrões
adotados para a tomada de decisão na Empresa.
Agenda:

1451/2015

JADISLAN
BATISTA AGUIAR

Empregado

29/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reunião de Alinhamento - Superintendência, gestores e empregados representantes da
Regional no plano estratégico.
Tarde: fórum de como fazer mudanças contínuas na empresa; a estratégia, a gestão da
mudança e o alcance dos resultados; a estrutura organizacional e os processo alinhados à
estratégia.
30/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
Tarde: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
A viagem no dia 28/07 torna-se necessário devido ao cumprimento da agenda do dia 29/07 ter
inicio às 08h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.

OS SECOM 322
8.7.15
6h: embarcamos no voo da Azul para Guarulhos/SP.
9h: embarcamos no voo da Passaredo para Dourados/MS, com escala em Foz do Iguaçu/PR.
12:35 chegamos a Dourados/MS.
12:50 deslocamento para o Alphonsus Hotel.

LUANA KAREN
1452/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

9.7.15
7:20 pegamos o carro da Localiza em direção ao local do evento do VPR.
7:35 chegamos ao local do evento.
8:00 gravação de imagens e passagem para TV NBR.
9:30 chegada do VPR ao evento e início da apresentação do sistema.
11:15 sonora do VPR
11:50 VPR embarcou em helicóptero, junto com nosso cinegrafista, para vistoriar região de
fronteira.
12:00 eu e o auxiliar fomos para o aeroporto, aguardar o cinegrafista.
13:00 o cinegrafista retornou do voo de helicóptero com o VPR.
13:30 deixamos o aeroporto para almoçar.
14:30 retornamos ao hotel.
10.7.15
17:00 fomos para o aeroporto
18:20 embarcamos com destino a Campinas/SP
21:50 chegamos a Campinas/SP
22:20 embarcamos para Brasília
11.01.15
00:20 chegamos a Brasília
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AV nº

Viajante

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/07/2015

11/07/2015

DINES

08/07/2015

11/07/2015

- Saí de Brasília as 09:20 minutos horas do dia 13/07/2015 e cheguei em Tabatinga AM as
17:00 horas, devido á conexão no aeroporto internacional de Manaus.
- Dia 14/07/2015: Montagem de cabos e preparação de equipamentos para serem usados
durante
cobertura do Festival Internacional da Confraternidade Amazônica em Letícia na
Colômbia.
-Dia 15/07/2015: De 08:00 as 16:00 horas, foram desenvolvidas as atividades de limpeza
verificação de funcionamento e ajustes dos equipamentos dos estúdios de rádio da emissora.
De 17 ás 00 horas foram realizadas as atividades de instalação de equipamentos e suporte
técnico a equipe de locutores da rádio na cidade de Letícia na Colômbia durante a transmissão13/07/2015
dos shows do Festival.
- As atividades do dia 15, foram repetidas nos dias 16 e 17 na ordem em que foram descritas
cima.
- Dia 18/07/2015: Manutenção e instalação de equipamentos na sala de link da rádio, visando
melhorar a distribuição de áudio para os transmissores de rádios AM, FM, gravação de
censura e para internet.
- As 17:30 minutos embarquei no aeroporto internacional de Tabatinga com destino a Brasília
DF chegando 15:20 minutos do dia 19/07/2015 após conexão e pernoite em Manaus AM.

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/07/2015

2.960,89

619,50

190,00

3.770,39

DINES

07/07/2015

2.960,89

619,50

190,00

3.770,39

19/07/2015

DIGER

07/07/2015

3.107,31

1.221,30

285,00

4.613,61

30/07/2015

DIGEL

07/07/2015

1.974,27

133,95

190,00

2.298,22

OS SECOM 322
8.7.15
6h: embarcamos no voo da Azul para Guarulhos/SP.
9h: embarcamos no voo da Passaredo para Dourados/MS, com escala em Foz do Iguaçu/PR.
12:35 chegamos a Dourados/MS.
12:50 deslocamento para o Alphonsus Hotel.

1453/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

9.7.15
7:20 pegamos o carro da Localiza em direção ao local do evento do VPR.
7:35 chegamos ao local do evento.
8:00 gravação de imagens e passagem para TV NBR.
9:30 chegada do VPR ao evento e início da apresentação do sistema.
11:15 sonora do VPR
11:50 VPR embarcou em helicóptero, junto com nosso cinegrafista, para vistoriar região de
fronteira.
12:00 eu e o auxiliar fomos para o aeroporto, aguardar o cinegrafista.
13:00 o cinegrafista retornou do voo de helicóptero com o VPR.
13:30 deixamos o aeroporto para almoçar.
14:30 retornamos ao hotel.
10.7.15
17:00 fomos para o aeroporto
18:20 embarcamos com destino a Campinas/SP
21:50 chegamos a Campinas/SP
22:20 embarcamos para Brasília
11.01.15
00:20 chegamos a Brasília

OS SECOM 322
8.7.15
6h: embarcamos no voo da Azul para Guarulhos/SP.
9h: embarcamos no voo da Passaredo para Dourados/MS, com escala em Foz do Iguaçu/PR.
12:35 chegamos a Dourados/MS.
12:50 deslocamento para o Alphonsus Hotel.

CELSO HENRIQUE
1454/2015 SOARES
OLIVEIRA

Empregado

9.7.15
7:20 pegamos o carro da Localiza em direção ao local do evento do VPR.
7:35 chegamos ao local do evento.
8:00 gravação de imagens e passagem para TV NBR.
9:30 chegada do VPR ao evento e início da apresentação do sistema.
11:15 sonora do VPR
11:50 VPR embarcou em helicóptero, junto com nosso cinegrafista, para vistoriar região de
fronteira.
12:00 eu e o auxiliar fomos para o aeroporto, aguardar o cinegrafista.
13:00 o cinegrafista retornou do voo de helicóptero com o VPR.
13:30 deixamos o aeroporto para almoçar.
14:30 retornamos ao hotel.
10.7.15
17:00 fomos para o aeroporto
18:20 embarcamos com destino a Campinas/SP
21:50 chegamos a Campinas/SP
22:20 embarcamos para Brasília
11.01.15
00:20 chegamos a Brasília

Relatório de viagem.
Objetivo:
Dar continuidade ao trabalhos de manutenção e revisão de equipamentos eletrônicos da
emissora sede da Rádio Nacional do Alto Solimões.

ANTONIO
1456/2015 CARLOS
DOMINGOS

Empregado

A empregada participou do "ENCONTRO RPTV 2015 - COMUNICAÇÃO" que aconteceu no dia
30/07/15 de 9h30 às 17h na EBC - RJ - Sala de treinamento, 8º andar, Rua da Relação, 18,
Centro - Rio de Janeiro.
Resumo do Evento: A Gerência Executiva de Rede promove todo ano encontros temáticos
(engenharia, produção, jornalismo, comunicação) com representantes da Rede Pública de
Televisão. Nesta edição o tema foi Comunicação/Divulgação e é organizado juntamente com a
Gerência Executiva de Comunicação e Marketing. Dado que entre os objetivos estratégicos que
norteiam as atividades da área está o de Consolidar a Rede Nacional de Comunicação Pública,
este evento mostra-se importante para atingi-lo e a participação da Coordenadora Regional de
São Paulo, Giovana Tiziani, responsável pelo relacionamento com as assessorias das
emissoras parceiras, tornou-se imprescindível.
A empregada embarcou no dia 30/07/15 pela manhã, participou do encontro das 9h30 às 17h
retornando para São Paulo no fim da tarde.
PROGRAMAÇÃO ENCONTRO RPTV 2015 - COMUNICAÇÃO
9h30 - café da manhã

1457/2015 GIOVANA TIZIANI

Empregado

10h - Início: Abertura/boas-vindas - A Rede Pública de Televisão (20 minutos)
- Gerência-executiva de Rede

30/07/2015

10h20 - A nova configuração da área de Comunicação e Marketing (10 minutos)
- Bete Rosa, Gerente-executiva de Comunicação e Marketing;
10h30 - Rodada de apresentações parceiras (1h20)
11h50 - Produtos de comunicação para a RPTV (20 minutos)
- Giovana Tiziani, coordenadora de comunicação da regional SP
12h10 - Migração Digital: o papel da comunicação (30 minutos)
- Bete Rosa, Gerente-executiva de Comunicação e Marketing;
12h40 - perguntas/dúvidas/debate (20 minutos)
13h - ALMOÇO (1h30)
14h30 - Tour pelos estúdios da TV e das rádios e acervo (1h30)
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

EDUARDO DE
1458/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

Relatório de Atividades:
Dia: 15/07/15
08h45 - Embarque BSB voo Avianca 6623
11h00 - Reunião de Autovistoria com os engenheiros Paulo Sergio Aquilini, Roni, Paulo Codo,
Renato Favilla. Definidas as incumbências de cada um na montagem do documento final sobre
as instalações da EBC na AV. Gomes Freire.
13h00 - almoço
15h00 - Reunião com o Cel. Alexandre Corval, da CCRIT - Coordenadoria de Comunicações
Críticas da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, onde foram definidas as
bases de acordo para a instalação dos equipamentos digitais no Morro do Medanha, com
possível cessão de uso de um grupo gerador da EBC, como contrapartida do uso do espaço
físico.

15/07/2015

16/07/2015

DIGER

15/07/2015

17/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/07/2015

2.039,55

321,10

190,00

2.550,65

DIGER

07/07/2015

1.942,06

401,85

190,00

2.533,91

14/07/2015

DIJOR

07/07/2015

-

177,00

-

177,00

14/07/2015

DIJOR

07/07/2015

-

177,00

-

177,00

Dia: 16/07/15
11h00 - Vistoria nas obras de Itaóca.
19h50 - Embarque SDU voo Azul 5174

Relatório de viagem ao Rio de Janeiro:
15/07/2015
08:45 - 10:32 - Saída de Brasília para o Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro
10:40 - 10:55 - Chegada a EBC - RJ
11:20 - 23:00 - Visita técnica as instalações físicas do sistema de automação ETERE na EBC
no Rio de Janeiro, levantamento e análise dos equipamentos disponíveis, configuração e
padronização do sistema.

BRUNO RICARDO
1459/2015 EMIDIO DE
OLIVEIRA

Empregado

16/07/2015
10:00 - 12:00 - Acompanhamento da visita técnica da equipe da Brasvideo e readequação do
cabeamento para nova estrutura da EBC-RJ Local.
14:30 - 17:30 - Configurado e viabilização da fibra óptica de interligação entre MAM e
Automação ETERE.
18:00 - 22:00 - Configuração das pastas padrões para o funcionamento da automação e MAM.
17/07/2015
10:00 - 12:30 - Levantamento das rotinas operacionais do Master e instruções aos operadores.
14:30 - 16:00 - Testes finais no sistema.
16:10 - Deslocamento hotel para Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro
20:45 - Chegada em Brasília

1460/2015

1461/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

CARLOS
EDUARDO
PINOTTI DE
ASSUMPÇAO

Empregado

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São
Carlos-SP.
2) Fez a cobertura da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos-SP. A reunião
começou dia 12 terminou dia 18 de julho. Nesta edição o tema foi “Luz, Ciência e Ação”, alusivo
ao Ano Internacional da Luz, que em 2015 é celebrado em diversos países. A programação
científica é, geralmente, composta por conferências, simpósios, mesas-redondas, encontros,
sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres. Também foram realizadas outras
atividades, como a SBPC Jovem (programação voltada para estudantes do ensino básico), a
ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (apresentação de atividades
artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados à cultura).
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Priscila Erthal Kerche (repórter), Carlos Eduardo Pinotti de Assumpção
(Cinegrafista) e Daniel Costa Teixeira (auxiliar).
Relatório do viajante:
Saímos na madrugada de segunda-feira e chegamos pela manhã na UFSCar. Acompanhamos
a coletiva de imprensa do ministério da ciência, tecnologia e inovação, que rendeu dados sobre
a pesquisa de percepção sobre ciência por parte dos brasileiros. Fizemos entrevista com o
ministro. Pela tarde acompanhamos a exposição de inovações tecnológicas que têm como
base a luz, tema da reunião da SBPC deste ano. Fechamos VT para o RBN do dia. Na manhã
seguinte acompanhamos parte da programação da SBPC indígena e fechamos um novo VT.
Voltamos para São Paulo depois do almoço.

1) Realizou a cobertura jornalística da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São
Carlos-SP.
2) Fez a cobertura da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos-SP. A reunião
começou dia 12 e terminou dia 18 de julho. Nesta edição o tema foi “Luz, Ciência e Ação”,
alusivo ao Ano Internacional da Luz, que em 2015 é celebrado em diversos países. A
programação científica é, geralmente, composta por conferências, simpósios, mesas-redondas,
encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres. Também foram realizadas
outras atividades, como a SBPC Jovem (programação voltada para estudantes do ensino
básico), a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (apresentação de
atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados à cultura).
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Priscila Erthal Kerche (repórter), Carlos Eduardo Pinotti de Assumpção
(Cinegrafista) e Daniel Costa Teixeira (auxiliar).
Relatório do viajante:
Saímos da TV na madrugada de segunda-feira e chegamos em São Carlos ( UFSCar) ainda
de manhã. Acompanhamos a coletiva de imprensa do ministério da ciência, tecnologia e
inovação, que rendeu dados sobre a pesquisa de percepção sobre ciência por parte dos
brasileiros. Fizemos entrevista com o ministro. Pela tarde acompanhamos a exposição de
inovações tecnológicas que têm como base a luz, tema da reunião da SBPC deste ano.
Fechamos VT para o RBN do dia. Na manhã seguinte acompanhamos parte da programação
da SBPC indígena e fechamos um novo VT. Retornamos para São Paulo á tarde.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1462/2015

Viajante

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou a cobertura jornalística da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São
Carlos-SP.
2) Fez a cobertura da 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos-SP. A reunião
começou dia 12 e terminou dia 18 de julho. Nesta edição o tema foi “Luz, Ciência e Ação”,
alusivo ao Ano Internacional da Luz, que em 2015 é celebrado em diversos países. A
programação científica é, geralmente, composta por conferências, simpósios, mesas-redondas,
encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres. Também são realizadas
outras atividades, como a SBPC Jovem (programação voltada para estudantes do ensino
básico), a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia) e a SBPC Cultural (apresentação de
atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados à cultura).
As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Priscila Erthal Kerche (repórter), Carlos Eduardo Pinotti de Assumpção
(Cinegrafista) e Daniel Costa Teixeira (auxiliar).
Relatório do viajante:

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

13/07/2015

14/07/2015

DIJOR

07/07/2015

-

177,00

-

177,00

18/07/2015

19/07/2015

DIJOR

08/07/2015

-

177,00

-

177,00

28/07/2015

29/07/2015

SECEX

08/07/2015

2.603,73

239,70

190,00

3.033,43

14/07/2015

15/07/2015

DIGER

08/07/2015

1.969,61

481,65

190,00

2.641,26

19/08/2015

22/08/2015

DIPRO

08/07/2015

1.329,67

507,60

190,00

2.027,27

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Saímos na madrugada de segunda-feira e chegamos pela manhã na UFSCar. Acompanhamos
a coletiva de imprensa do ministério da ciência, tecnologia e inovação, que rendeu dados sobre
a pesquisa de percepção sobre a ciência por parte dos brasileiros. Fizemos uma entrevista com
o ministro. Pela tarde acompanhamos a exposição de inovações tecnológicas que tem como
base a luz, tema da reunião da SBPC deste ano. Na manhã seguinte acompanhamos parte da
programação da SBPC indígena e fechamos um novo VT. Voltamos para São Paulo à tarde.

O repórter realizou a cobertura do jogo Tupi-MG x Londrina-PR da série C do Campeonato
Brasileiro.

1463/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Relatório de viagem
Sábado (18/07)
Deslocamento de carro da redação no Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Primeira parada para
fazer o check-in no hotel e almoçar. Mais próximo da hora do jogo, deslocamento do hotel até o
Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, para cobertura do jogo entre Tupi-MG e LondrinaPR. Participação no pré-jogo e durante a transmissão.O placar final da partida foi Tupi-MG 0x1
Londrina-PR. Após o jogo, retorno para o hotel.
Domingo (19/07)
Check-out no hotel e retorno para o Rio.

A Gerente de Planejamento e Avaliação, Alice Basso, acompanhará a Secretária-Executiva,
juntamente com sua Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Cleide Tavares, na agenda das
visitas previstas nas Regionais, com início na Regional do Maranhão, depois no Rio de Janeiro
e em seguida em São Paulo.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
A referida Gerente de Planejamento e Avaliação irá realizar, junto com a Gerente-Executiva de
Gestão Estratégica, a apresentação dos resultados do planejamento para as Regionais
relacionados ao Plano Estratégico da EBC.

Agenda:

ALICE
1464/2015 APARECIDA DOS
SANTOS BASSO

Empregado

29/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reunião de Alinhamento - Superitendência, gestores e empregados representantes da
Regional no plano estratégico.
Tarde: Fórum de como fazer mudanças contínuas na empresa; a estratégia, a gestão da
mudança e o alcance dos resultados; a estrutura organizacional e os processo alinhados à
estratégia.
30/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
Tarde: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
A viagem no dia 28/07 torna-se necessário devido ao cumprimento da agenda do dia 29/07 ter
inicio às 08h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
De acordo com a NORMA de Viagem - 201
5.7 Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,representando ou
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 14/07/15, para participar de uma reunião na ANCINE, com o Sr.
Paulo Alcoforado
(Secretário de Políticas de Financiamento), para tratar de assuntos relacionados a Linha de
Financiamento para
TV's Públicas. No dia 15/07/15, participará de uma reunião na ACERP, com a sra. Mônica
Franco (Diretora Geral),
sobre a negociação do aditivo do contrato EBC/ACERP, para execução do FSA (Fundo Setorial
do Audiovisual).

MARCO ANTONIO
1465/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida ao Rio de Janeiro, dia 14/07/15, onde participou de uma reunião na ANCINE, com o Sr.
Paulo Alcoforado
(Secretário de Políticas de Financiamento), para tratar de assuntos relacionados a Linha de
Financiamento para
TV's Públicas. No dia 15/07/15, participou de uma reunião na ACERP, com a sra. Mônica
Franco (Diretora Geral),
sobre a negociação do aditivo do contrato EBC/ACERP, para execução do FSA (Fundo Setorial
do Audiovisual).
Retornou à São Paulo, no dia 15 de Julho.
O empregado participou da 7ª Edição do Festival Comkids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015,
que trouxe à cena produções audiovisuais e interativas de qualidade produzidas na América
Latina, Ibero América e em países de língua portuguesa para o público infantojuvenil.
O evento se realizou nos dias 17 a 22/08/2015.
Contudo, o empregado participou durante os dias 20 e 22/08/2015.

RODRIGO
1466/2015
SOPRANA

Empregado

Como o início das atividades do evento foram programadas para a manhã do dia 20/08/2015
com início às 09hs, o empregado viajou no dia 19/08/2015 domingo à noite e retornou no dia
22/08/2015 após o encerramento do evento às 18h00 do mesmo dia.
A participação de empregados da DIPRO neste evento está previsto do Levantamento de
Necessidades de Capacitação 2015 da diretoria, que compõe o Plano Anual de Capacitação
por Competências da EBC, operado pela Gerência de Educação Corporativa.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/08/2015

23/08/2015

DIPRO

20/07/2015

25/07/2015

14/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/07/2015

355,72

1.649,70

190,00

2.195,42

DIGER

08/07/2015

1.594,17

1.473,45

190,00

3.257,62

15/07/2015

DIJOR

08/07/2015

1.735,95

267,90

190,00

2.193,85

16/07/2015

19/07/2015

DIPRE

08/07/2015

2.268,47

386,37

-

2.654,84

29/07/2015

02/08/2015

DIGEL

09/07/2015

2.535,22

3.360,00

95,00

5.990,22

A empregada participou da 7ª Edição do Festival Comkids Prix Jeunesse Iberoamericano 2015,
que trouxe à cena produções audiovisuais e interativas de qualidade produzidas na América
Latina, Ibero América e em países de língua portuguesa para o público infantojuvenil.
O evento se realizou nos dias 17 a 22/08/2015.

HERMINIA FROES
1467/2015
BRAGANÇA

Empregado

A colaboradora participou também de um importante workshop no sábado ministrado pela Dra.
Maya Goetz, pesquisadora e doutora, especializada em mídia, infância e juventude, diretora do
Prix Jeunesse Internacional e do Instituto Internacional para a Juventude e Televisão Educativa
(IZI).
A participação de empregados da DIPRO neste evento está prevista do Levantamento de
Necessidades de Capacitação 2015 da diretoria, que compõe o Plano Anual de Capacitação
por Competências da EBC, operado pela Gerência de Educação Corporativa.

A empregada foi a Brasilia, de acordo com autorização do Diretor Américo Martins, para
participar do "Festival Latinidades" no período de 22 a 25 de julho de 2015, e também para a
agenda na SEPPIR com a Ministra Nilma Lino Gomes, no dia 20/julho, além de reuniões
internas.
Relatório do Viajante:
Dia 20/julho
10:00 Reunião com a Ministra Nilma Lino Gomes - SEPPIR/PR.
16:00 Reunião com a Diretora de Jornalismo da EBC, Nereide Beirão.
17:00 Reunião com Superintendente de Relacionamento, Andre Barbosa.
Dia 21/julho
15:00 Reunião com a equipe da Diretoria de Jornalismo sobre o programa Caminhos da
Reportagem - Latino Americano
16:00 Reunião com a SPAAR/SEPPIR/PR - Projeto Guilhermina e Candelário e novela
Jikulumesso.

SAHADA
1469/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Dia 22/julho
10:20 horas - Mesa de Abertura - Cultura e Educação
14:00 horas - Sessão de Curtas
15:00 horas - Afinal, o que é cinema negro ?
17:00 horas - Conferência YabaBlay
18:30 horas - Lançamento da Década Internacional dos Afrodescendentes no Brasil
19:30 horas - Exibição do filme "MyNameIsNow com a presença de Elza Soares
21:30 horas - Show de Elza Soares
Dia 23/julho
10:00 horas - A Internet como território negro
14:00 horas - Sessão de Curtas
17:00 horas - Mesa: Encontros mostras e festivais
18:30 horas - Orquestra de Berimbaus
19:30 horas - Apresentação musical: Folakemi Quinteto
21:00 horas - Exibição do filme: Beyondtheligths
Dia 24/julho
10:00 horas - Mesa: Narrativas de Mulheres Negras
14:00 horas - Sessão de Curtas
15:00 horas - Estéticas da periferia
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Gravou às 15:00 com a jornalista e escritora Daniela Arbex e apresentou o programa ao vivo
com Maria Lucia Fattorelli, Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil e
colaboradora do Comitê da verdade sobre a Dívida Pública da Grécia.
3) Viajante: o jornalista Florestan Fernandes Junior.
Obs: Considerando o Decreto 7.689/2012, itens II, informamos que a viagem ultrapassou 40
(quarenta) diárias intercaladas por servidor/ano, e que justificamos a presença do Florestam,
tendo em vista que o programa é apresentando "ao vivo" em Brasília e não temos cenário do
programa em São Paulo, dai a necessidade de viajar semanalmente.

FLORESTAN
1471/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Relatório do Viajante:
Empregado
Viajei para Brasília no dia 14/07/15, gravei um programa com a jornalista e escritora Daniela
Arbex.
Apresentei ao vivo o programa Espaço Público. A entrevistada foi a especialista em dívida
pública, Maria Lúcia Fattorelli. Ela, que também é auditora fiscal aposentada da Receita
Federal, participou junto com outros 35 especialistas de uma auditoria em Atenas, a convite do
parlamento grego, para analisar a crise financeira que a Grécia atravessa. Retornei para São
Paulo no dia 15/07/2015.

O Diretor-Geral viajou à São Paulo para cumprir a seguinte agenda:
Dia 16 /07- Embarque para São Paulo.

AMÉRICO
1472/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Dia 17 /07- Reunião com Jornalista Nassif e Juca kfouri.
Empregado

-Despachos Internos na EBC/SP.
Dia 19 /07-Embarque para Brasília.
Obs: Devido a convocação de agenda extraordinária pelo Ministro Edinho Silva, o retorno do
Diretor-Geral foi antecipado para o dia 19/07/2015, (conforme email anexo).
O Superintendente, André Barbosa Filho, participou do Encontro Anual da Televisão América
Latina (eTAL), que foi realizado no período de 30 e 31 de julho de 2015, em Montevidéu,
Uruguai.
Durante o encontro o Superintendente Executivo de Relacionamento realizou palestra sobre o
projeto Brasil 4D aos associados, além de ter apresentado o projeto em curso com o Ministério
das Relações Exteriores, Ministérios das Comunicações e Banco Mundial para implantação do
modelo do Brasil 4D em oito países do continente que adotaram o ISDB-Tb.

1474/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O André Barbosa Filho, Superintendente Executivo de Relacionamento, não conseguiu
desembarcar no horário previsto em São Paulo/GRU no dia 29 de julho, devido ao mau tempo,
sendo direcionado o seu voo para Cofins-Belo Horizonte. Quando conseguiu embarcar para
Guarulhos foi impossibilitado de utilizar o voo emitido para Montevidéu no horário reservado e
novo bilhete teve que ser emitido, chegando em Montevidéu no dia 30 de julho. Em função dos
acontecimentos, houve um atraso na sua chegada e teve que ser alterado alguns
compromissos já agendados.
Desta forma, Foi necessário adiar seu retorno para cumprir agenda remarcada conforme
relatório anexo.
Não foi cumprido o prazo para prestação de contas determinado pela Norma (NOR 201), em
função da indisponibilidade da PCV dentro do prazo, pois a AV foi finalizada no dia 21/08/2015.
E ainda, o Superintendente esteve envolvido em várias reuniões e outras viagens desde seu
retorno, impossibilitando que o empregado entregasse os bilhetes antes desta data.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/07/2015

DINES

27/07/2015

30/07/2015

13/07/2015

17/07/2015

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/07/2015

1.796,77

610,65

165,00

2.572,42

DIPRE

09/07/2015

485,92

642,20

190,00

1.318,12

DINES

09/07/2015

1.264,07

412,42

165,00

1.841,49

OS SECOM 323
10/07/15- 09h20 - 14h30-embarque em avião da TAM com destino ao aeroporto de Jaguaruna
SC...com escala em Congonhas SP.
15h20-19h00-embarque em carro locado, para cidade de Tubarão...checkin no hotel...visitas
técnicas e contatos com pessoal envolvidos
na preparação técnica, para realização dos eventos em SC. Após, retorno ao hotel para
pernoite.
11/07/15 - 09h00-18h00-visitas técnicas aos locais de evento e reunião com pessoal da PR
envolvidos na missão em SC...retorno ao hotel, para pernoite.
12/07/15 - 09h00-19h00-acompanhamento da montagem de estruturas para realização dos
eventos de Tubarão e laguna...após retorno ao hotel, para o pernoite.

NEWTON
1475/2015 FERREIRA DO
PRADO

13/07/15 - 09h00- 21h00-acompanhamento da montagem de estruturas para realização dos
eventos de Tubarão e laguna...após retorno ao hotel, para o pernoite.
Empregado

14/07/15 - 08h00-22h30 acompanhamento montagem de estruturas do túnel/ponte...montagem 10/07/2015
de equipamentos de transmissão e primeiros testes (ponte)com Brasilia...participação na
reunião de coordenação do escav da PR, no hotel fliper, na cidade de Laguna...após, retorno
à cidade de Tubarão, para pernoite.
15/07/15 - 07h00 - 17h00 posicionamento de câmeras ajustes finais de áudio...realização
evento...retorno ao hotel...devolução de carro locado.
16/07- 12h07 -22h00 check out no hotel Sandrini, em Tubarão - SC...deslocamento até aeroporto
de Jaguaruna SC, onde devido ao mal tempo no local, embarcamos em ônibus locado, para o
aeroporto de Florianópolis . as 20h30 em voo da TAM partimos com destino a São Paulo...não
chegando em tempo hábil para prosseguir até Brasilia....fomos acomodados às expensas da
TAM, na cidade de SP...22h00 fizemos checkim no hotel, para pernoite.

17/07/15 - 07h20 12h00 Checkout em hotel, deslocamento até o aeroporto de Congonhas, onde
embarcamos em voo da TAM...com destino a Brasilia...após desembarque...concluímos a
missão SC
Laguna.
Participou no dia 27, 28 e 29/07, como representante do Conselho Curador do Fórum Participa
Brasil – Interconselhos ampliado, e no dia 30/07, da reunião da Comissão organizadora do
Seminário do Modelo Institucional da EBC
Pauta
27 a 29 de Julho de 2015
Universidade dos Correios - SCEN Trecho 02 - Lote 04 - L4 Norte - Brasília-DF
27/07
18h-18h30 Abertura - Contextualização e apresentação da metodologia do Fórum
18h30-19h30 Plenária - Apresentação geral do Relatório da Devolutiva do Fórum
(Apresentação da consolidação dos eixos e diretrizes estratégicas a partir das
contribuições dos Fóruns Nacional, Regionais e Setoriais)
(Presenças dos Ministros Miguel Rossetto e Nelson Barbosa, representantes da
sociedade civil e autoridades)

1476/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

28/07
8h-12h Mini-plenárias Temáticas - Apresentação e debate dos resultados dos Programas
Temáticos do PPA 2016-2019
(8 mini-plenárias por temas para apresentação dos programas temáticos
atualizados do PPA e das propostas do Fórum)
15h Lançamento do Dialoga Brasil Digital
(Apresentação da plataforma digital Dialoga Brasil com a presença da Presidenta)
29/07
8h30-9h30 Plenária - Apresentação de Proposta de Acompanhamento Participativo da
Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos
(Apresentação da proposta de acompanhamento participativo pela SPI/MPOG
9h30-12h30 Grupos de Trabalho - Apresentação e debate de proposta para a agenda de
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos
(8 grupos para levantamento de sugestões de agendas a serem monitoradas no
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos)
14h-16h30 Plenária - Apresentação das propostas dos Grupos de Trabalho
(Apresentação pelos relatores/as das propostas sugeridas pelos grupos para o
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos)
- Cronograma e Encaminhamentos para o acompanhamento participativo
(SPI/MPOG, SNPS/SG, SOF/MPOG e Relator do Projeto de Lei do PPA 2016-2019 no
17h-19h Plenária Final - Agenda da Participação Social
OS SECOM 323

1477/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia - 13/07 - Partida e voo da TAM às 08Hs15 para o aeroporto de Congonhas ( SP ) onde
chegamos, eu o op. de câmera
João Nabor e o op. de câmera Roberto Krelling por volta de 09Hs48 onde esperamos conexão
para a cidade de Jaguaruna
( SC ) onde chegamos às 02Hs12. de imediato fomos até a Localiza onde retirei o voucher de
locação de veículo co motorista em em seguida nos dirigimos à Cidade de Tubarão ( SC ) para
o check in no hotel reservado.
Após o check in, nos dirigimos até o Túnel na entrada da cidade que seria visitado pela Senhora
Presidenta, para fazer uma
avaliação das condições de atender a solicitação da Secom / PR. Já em companhia do
Supervisor de Transmissão Newton ao final da avaliação nos dirigimos até a Cidade de Laguna
para aguardarmos a chegada da terceirizada Valle Vídeo que
chegou por volta de 17Hs30, de imediato começamos os trabalhos de montagem de
equipamentos. Por volta de 19Hs40 fizemos os testes de áudio e vídeo com nosso sistema em
Brasília com o operador Anábio, que confirmou a recepção dos sinais e nos de o ok.
encerramos os trabalhos e fomos jantar e nos acomodar para o pernoite. às 22Hs50, fui
informado pelo Newton, do CANCELAMENTO da visita ao túnel, sendo confirmado a
Inauguração da ponte.
Dia - 14/07 - Montagem de equipamentos e testes com Brasilia.
Dia - 15/07 - Após o café da manhã, por volta de 07Hs00, nos dirigimos para a Ponte Anita
Garibali para a transmissão do
evento. quanto à transmissão não tivemos como mostrar a ponte, pois os quatrocentos metros
de cabo que consegui com a
Produtora contratada, apresentou piques de vídeo quando a Presidenta estava em frente a
mesma, quando chegou a gravação do jornalismo, optei por gravar o evento e não utilizar a
imagens da Ponte captadas pelo Cinegrafista.
O evento teve se início às 12Hs22 e teve um flash cancelado por problemas de áudio da
Unidade Móvel e deu trabalho para resolver. Após a geração de matérias para o Jornalismo,
baixamos o sinal em definitivo. retornamos para o hotel, onde
dispensei o motorista.
Dia - 16/07 - às 11Hs40, após o check out, nos dirigimos para o aeroporto de Jaguaruna para o
para Brasília, mas por problemas climáticos ( teto baixo ) fomos deslocados para Florianópolis
e de lá embarcamos para São Paulo e lá chegando
fomos informados que não havia voo disponível para Brasília naquela noite. Fomos então
conduzidos ao Hotel Blue Tree e pernoitamos.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/07/2015

17/07/2015

DINES

13/07/2015

17/07/2015

15/07/2015

14/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/07/2015

2.512,87

345,15

165,00

3.023,02

DINES

09/07/2015

2.512,87

345,15

165,00

3.023,02

17/07/2015

DICOP

09/07/2015

1.605,56

669,75

190,00

2.465,31

17/07/2015

DINES

09/07/2015

2.512,87

433,65

165,00

3.111,52

OS SECOM 323

JOÃO NABOR
1478/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

Dia - 13/07 - Partida e voo da TAM às 08Hs15 para o aeroporto de Congonhas ( SP ) onde
chegamos, eu o coordenador Walter Vicente e o op. de câmera Roberto Krelling por volta de
09Hs48 onde esperamos conexão para a cidade de Jaguaruna ( SC ) onde chegamos às
02Hs12. de imediato fomos até a Localiza onde retirei o voucher de locação de veículo co
motorista em em seguida nos dirigimos à Cidade de Tubarão ( SC ) para o check in no hotel
reservado.
Após o check in, nos dirigimos até o Túnel na entrada da cidade que seria visitado pela Senhora
Presidenta, para fazer uma
avaliação das condições de atender a solicitação da Secom / PR. Já em companhia do
Supervisor de Transmissão Newton ao final da avaliação nos dirigimos até a Cidade de Laguna
para aguardarmos a chegada da terceirizada Valle Vídeo que
chegou por volta de 17Hs30, de imediato começamos os trabalhos de montagem de
equipamentos. Por volta de 19Hs40 fizemos os testes de áudio e vídeo com nosso sistema em
Brasília com o operador Anábio, que confirmou a recepção dos sinais e nos de o ok.
encerramos os trabalhos e fomos jantar e nos acomodar para o pernoite. às 22Hs50, fui
informado pelo Newton, do CANCELAMENTO da visita ao túnel, sendo confirmado a
Inauguração da ponte.
Dia - 14/07 - Montagem de equipamentos e testes com Brasilia.
Dia - 15/07 - Após o café da manhã, por volta de 07Hs00, nos dirigimos para a Ponte Anita
Garibali para a transmissão do evento. quanto à transmissão não tivemos como mostrar a
ponte, pois os quatrocentos metros de cabo que consegui com a Produtora contratada,
apresentou piques de vídeo quando a Presidenta estava em frente a mesma, quando chegou a
gravação do jornalismo, optei por gravar o evento e não utilizar a imagens da Ponte captadas
pelo Cinegrafista.
O evento teve se início às 12Hs22 e teve um flash cancelado por problemas de áudio da
Unidade Móvel e deu trabalho para resolver. Após a geração de matérias para o Jornalismo,
baixamos o sinal em definitivo. retornamos para o hotel, onde
dispensei o motorista.
Dia - 16/07 - às 11Hs40, após o check out, nos dirigimos para o aeroporto de Jaguaruna para o
para Brasília, mas por problemas climáticos ( teto baixo ) fomos deslocados para Florianópolis
e de lá embarcamos para São Paulo e lá chegando
fomos informados que não havia voo disponível para Brasília naquela noite. Fomos então
conduzidos ao Hotel Blue Tree e per
noitamos.
Dia : 17/07 - Após o café da manhã fomos conduzidos para o Aeroporto em Congonhas e
OS SECOM 323

1479/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

Dia - 13/07 - Partida e voo da TAM às 08Hs15 para o aeroporto de Congonhas ( SP ) onde
chegamos, eu o op. de câmera João Nabor e o coordenador Walter Vicente por volta de
09Hs48 onde esperamos conexão para a cidade de Jaguaruna ( SC ) onde chegamos às
02Hs12. de imediato fomos até a Localiza onde retirei o voucher de locação de veículo co
motorista em em seguida nos dirigimos à Cidade de Tubarão ( SC ) para o check in no hotel
reservado.
Após o check in, nos dirigimos até o Túnel na entrada da cidade que seria visitado pela Senhora
Presidenta, para fazer uma avaliação das condições de atender a solicitação da Secom / PR.
Já em companhia do Supervisor de Transmissão Newton ao final da avaliação nos dirigimos até
a Cidade de Laguna para aguardarmos a chegada da terceirizada Valle Vídeo que
chegou por volta de 17Hs30, de imediato começamos os trabalhos de montagem de
equipamentos. Por volta de 19Hs40 fizemos os testes de áudio e vídeo com nosso sistema em
Brasília com o operador Anábio, que confirmou a recepção dos sinais e nos de o ok.
encerramos os trabalhos e fomos jantar e nos acomodar para o pernoite. às 22Hs50, fui
informado pelo Newton, do CANCELAMENTO da visita ao túnel, sendo confirmado a
Inauguração da ponte.
Dia - 14/07 - Montagem de equipamentos e testes com Brasilia.
Dia - 15/07 - Após o café da manhã, por volta de 07Hs00, nos dirigimos para a Ponte Anita
Garibali para a transmissão do evento. quanto à transmissão não tivemos como mostrar a
ponte, pois os quatrocentos metros de cabo que consegui com a Produtora contratada,
apresentou piques de vídeo quando a Presidenta estava em frente a mesma, quando chegou a
gravação do jornalismo, optei por gravar o evento e não utilizar a imagens da Ponte captadas
pelo Cinegrafista.
O evento teve se início às 12Hs22 e teve um flash cancelado por problemas de áudio da
Unidade Móvel e deu trabalho para resolver. Após a geração de matérias para o Jornalismo,
baixamos o sinal em definitivo. retornamos para o hotel, onde
dispensei o motorista.
Dia - 16/07 - às 11Hs40, após o check out, nos dirigimos para o aeroporto de Jaguaruna para o
para Brasília, mas por problemas climáticos ( teto baixo ) fomos deslocados para Florianópolis
e de lá embarcamos para São Paulo e lá chegando
fomos informados que não havia voo disponível para Brasília naquela noite. Fomos então
conduzidos ao Hotel Blue Tree e pernoitamos.
Dia : 17/07 - Após o café da manhã fomos conduzidos para o Aeroporto em Congonhas e
embarcamos para Brasília às 09Hs45 com
chegada às 11Hs50.
O funcion��rio Walter da Silva Silveira assumiu o cargo de Gerente Executivo de Acervo e
Pesquisa e por este motivo necessitou tomar conhecimento das pra��as de atua����o
que est��o sob sua ger��ncia.

1480/2015

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Empregado

Diante disto, necessitou fazer uma visita a Coordena����o de Acervo e Pesquisa do RJ e
que tratou de assuntos como:
- Conhecimento das estruturas e acervos da Coordena����o de Pesquisa e
Documenta����o do Rio de Janeiro que est��o sob sua responsabilidade;
- Se reuniu presencialmente com o Gerente de Documenta����o e Pesquisa, Bruno Rasga,
como tamb��m com a equipe daquela pra��a;
- Tomou conhecimento dos fluxos de trabalho que s��o executados atualmente.
Sua chegada ao Rio de Janeiro se deu no dia 15/07, quarta-feira, no per��odo da tarde e seu
retorno a Bras��lia dia 17/07, sexta-feira, partindo do RJ tamb��m no per��odo da tarde.

OS SECOM 323

LEANDRO ROCHA
1481/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, os cinegrafistas Edmar Nobre e Julio Leal e
os auxiliares Warley Felipe e Aldo Pinto decolaram de Brasília, com destino final a Jaguaruna –
SC às 9:17 da manhã do dia 14 de julho. Após uma escala em Congonhas, a equipe chegou
em Jaguaruna por volta das 14:30. No aeroporto a equipe se dividiu. Leandro, Edmar e Warley
foram para cidade de Tubarão fazer imagens do túnel que seria inaugurado no dia seguinte
com a presença da presidenta Dilma Rousseff e Júlio e Aldo foram para a cidade de Laguna
fazer imagens da ponte que seria inaugurada nessa cidade também com a presença da
presidenta Dilma Rousseff, cada grupo com um carro alugado pela empresa. No dia seguinte a
equipe de Tubarão foi informada que o evento do túnel não teria mais a presença da
presidenta, por isso seguiu direto para a cidade de Laguna para fazer a cobertura da
inauguração da ponte com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao fim do evento toda a
equipe se reagrupou e voltou para a cidade de Tubarão, onde se hospedou e devolveu os
carros alugados. No dia seguinte, 16 de julho, a equipe tomou um táxi e se dirigiu ao aeroporto
de Jaguaruna, onde foi informada que o voo para São Paulo tinha sido cancelado e a
companhia aérea levou de onibus os passageiros desse voo para Florianópolis onde a equipe
embarcou para São Paulo por volta das 21h. Ao chegar em São Paulo, a equipe foi informada
que o voo para Brasília havia sido cancelado. Por esse motivo a equipe foi obrigada a passar a
noite em São Paulo. No dia seguinte, 17 de julho, por volta das 9:30, a equipe retornou para
Brasília.
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AV nº
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Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, os cinegrafistas Edmar Nobre e Julio Leal e
os auxiliares Warley Felipe e Aldo Pinto decolaram de Brasília, com destino final a Jaguaruna –
SC às 9:17 da manhã do dia 14 de julho. Após uma escala em Congonhas, a equipe chegou
em Jaguaruna por volta das 14:30. No aeroporto a equipe se dividiu. Leandro, Edmar e Warley
foram para cidade de Tubarão fazer imagens do túnel que seria inaugurado no dia seguinte
com a presença da presidenta Dilma Rousseff e Júlio e Aldo foram para a cidade de Laguna
fazer imagens da ponte que seria inaugurada nessa cidade também com a presença da
presidenta Dilma Rousseff, cada grupo com um carro alugado pela empresa. No dia seguinte a
equipe de Tubarão foi informada que o evento do túnel não teria mais a presença da
presidenta, por isso seguiu direto para a cidade de Laguna para fazer a cobertura da
inauguração da ponte com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao fim do evento toda a
equipe se reagrupou e voltou para a cidade de Tubarão, onde se hospedou e devolveu os
carros alugados. No dia seguinte, 16 de julho, a equipe tomou um táxi e se dirigiu ao aeroporto
de Jaguaruna, onde foi informada que o voo para São Paulo tinha sido cancelado e a
companhia aérea levou de onibus os passageiros desse voo para Florianópolis onde a equipe
embarcou para São Paulo por volta das 21h. Ao chegar em São Paulo, a equipe foi informada
que o voo para Brasília havia sido cancelado. Por esse motivo a equipe foi obrigada a passar a
noite em São Paulo. No dia seguinte, 17 de julho, por volta das 9:30, a equipe retornou para
Brasília.

14/07/2015

17/07/2015

DINES

14/07/2015

17/07/2015

14/07/2015

Tipo

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/07/2015

2.512,87

433,65

165,00

3.111,52

DINES

09/07/2015

2.512,87

433,65

165,00

3.111,52

17/07/2015

DINES

09/07/2015

2.512,87

433,65

165,00

3.111,52

14/07/2015

17/07/2015

DINES

09/07/2015

2.512,87

433,65

165,00

3.111,52

14/09/2015

16/09/2015

DIPRO

10/07/2015

314,61

380,70

190,00

885,31

OS SECOM 323

1482/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

OS SECOM 323

1483/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, os cinegrafistas Edmar Nobre e Julio Leal e
os auxiliares Warley Felipe e Aldo Pinto decolaram de Brasília, com destino final a Jaguaruna –
SC às 9:17 da manhã do dia 14 de julho. Após uma escala em Congonhas, a equipe chegou
em Jaguaruna por volta das 14:30. No aeroporto a equipe se dividiu. Leandro, Edmar e Warley
foram para cidade de Tubarão fazer imagens do túnel que seria inaugurado no dia seguinte
com a presença da presidenta Dilma Rousseff e Júlio e Aldo foram para a cidade de Laguna
fazer imagens da ponte que seria inaugurada nessa cidade também com a presença da
presidenta Dilma Rousseff, cada grupo com um carro alugado pela empresa. No dia seguinte a
equipe de Tubarão foi informada que o evento do túnel não teria mais a presença da
presidenta, por isso seguiu direto para a cidade de Laguna para fazer a cobertura da
inauguração da ponte com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao fim do evento toda a
equipe se reagrupou e voltou para a cidade de Tubarão, onde se hospedou e devolveu os
carros alugados. No dia seguinte, 16 de julho, a equipe tomou um táxi e se dirigiu ao aeroporto
de Jaguaruna, onde foi informada que o voo para São Paulo tinha sido cancelado e a
companhia aérea levou de onibus os passageiros desse voo para Florianópolis onde a equipe
embarcou para São Paulo por volta das 21h. Ao chegar em São Paulo, a equipe foi informada
que o voo para Brasília havia sido cancelado. Por esse motivo a equipe foi obrigada a passar a
noite em São Paulo. No dia seguinte, 17 de julho, por volta das 9:30, a equipe retornou para
Brasília.

OS SECOM 323

1484/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, os cinegrafistas Edmar Nobre e Julio Leal e
os auxiliares Warley Felipe e Aldo Pinto decolaram de Brasília, com destino final a Jaguaruna –
SC às 9:17 da manhã do dia 14 de julho. Após uma escala em Congonhas, a equipe chegou
em Jaguaruna por volta das 14:30. No aeroporto a equipe se dividiu. Leandro, Edmar e Warley
foram para cidade de Tubarão fazer imagens do túnel que seria inaugurado no dia seguinte
com a presença da presidenta Dilma Rousseff e Júlio e Aldo foram para a cidade de Laguna
fazer imagens da ponte que seria inaugurada nessa cidade também com a presença da
presidenta Dilma Rousseff, cada grupo com um carro alugado pela empresa. No dia seguinte a
equipe de Tubarão foi informada que o evento do túnel não teria mais a presença da
presidenta, por isso seguiu direto para a cidade de Laguna para fazer a cobertura da
inauguração da ponte com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao fim do evento toda a
equipe se reagrupou e voltou para a cidade de Tubarão, onde se hospedou e devolveu os
carros alugados. No dia seguinte, 16 de julho, a equipe tomou um táxi e se dirigiu ao aeroporto
de Jaguaruna, onde foi informada que o voo para São Paulo tinha sido cancelado e a
companhia aérea levou de onibus os passageiros desse voo para Florianópolis onde a equipe
embarcou para São Paulo por volta das 21h. Ao chegar em São Paulo, a equipe foi informada
que o voo para Brasília havia sido cancelado. Por esse motivo a equipe foi obrigada a passar a
noite em São Paulo. No dia seguinte, 17 de julho, por volta das 9:30, a equipe retornou para
Brasília.

OS SECOM 323

1485/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, os cinegrafistas Edmar Nobre e Julio Leal e
os auxiliares Warley Felipe e Aldo Pinto decolaram de Brasília, com destino final a Jaguaruna –
SC às 9:17 da manhã do dia 14 de julho. Após uma escala em Congonhas, a equipe chegou
em Jaguaruna por volta das 14:30. No aeroporto a equipe se dividiu. Leandro, Edmar e Warley
foram para cidade de Tubarão fazer imagens do túnel que seria inaugurado no dia seguinte
com a presença da presidenta Dilma Rousseff e Júlio e Aldo foram para a cidade de Laguna
fazer imagens da ponte que seria inaugurada nessa cidade também com a presença da
presidenta Dilma Rousseff, cada grupo com um carro alugado pela empresa. No dia seguinte a
equipe de Tubarão foi informada que o evento do túnel não teria mais a presença da
presidenta, por isso seguiu direto para a cidade de Laguna para fazer a cobertura da
inauguração da ponte com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ao fim do evento toda a
equipe se reagrupou e voltou para a cidade de Tubarão, onde se hospedou e devolveu os
carros alugados. No dia seguinte, 16 de julho, a equipe tomou um táxi e se dirigiu ao aeroporto
de Jaguaruna, onde foi informada que o voo para São Paulo tinha sido cancelado e a
companhia aérea levou de onibus os passageiros desse voo para Florianópolis onde a equipe
embarcou para São Paulo por volta das 21h. Ao chegar em São Paulo, a equipe foi informada
que o voo para Brasília havia sido cancelado. Por esse motivo a equipe foi obrigada a passar a
noite em São Paulo. No dia seguinte, 17 de julho, por volta das 9:30, a equipe retornou para
Brasília.

A pedido da Secretaria Executiva a Diretora de Produção Artística, Myriam Porto, indicou o
empregado João Rodrigo que participou do evento "Strategy Execution Summit 2015", que
aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, no AMCHAM, em São Paulo - SP.
O evento discutiu os desafios das organizações frente às grandes transformações,
impulsionadas pelas mudanças no ambiente dos negócios, na sociedade e na economia. Ele foi
direcionado a executivos e profissionais que pensam a estratégia, o planejamento e as ações
para resultados em grandes empresas.
João Rodrigo é do quadro efetivo da EBC e membro suplente do grupo que monitora o
Planejamento Estratégico da EBC.
[RELATÓRIO DO VIAJANTE]

1486/2015

JOAO RODRIGO
COSTA DE SOUZA

Empregado

No dia 14/09/2015, às 18h40 embarquei no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em
direção à São Paulo, onde desembarquei no aeroporto de Congonhas, às 19h30.
Peguei um taxi e me dirigi ao Hotel Transamérica, onde pernoitei.
Às 8h30, do dia 15/09, cheguei no AMCHAM, onde se realizaria o evento Strategy Execution
Summit 2015, do qual eu participaria.
Por volta das 9h houve a fala de abertura, seguida de uma palesta sobre o cenário
macroeconômico do país, que contextualizaria as discussões que se seguiriam.
Às 10h15 aconteceu um painel que trataria da formulação da estratégia, com olhar sobre o
setor público e privado, seguido por um intervalo para o café.
Às 11h30 os participantes foram divididos em 3 grupos, para participarem de atividades que
aconteceriam simultâneas, as quais a organização do evento chamou de “clínicas”. Participei da
clínica 03, sobre inteligência estratégica, com subtítulo “do entendimento do contexto à
realização de projetos inovadores”.
Em seguida almoçamos.
Às 14h15 aconteceu outro painel, sobre a evolução do modelo de negócios e às 16h, sobre
gestão e governança da estratégia.
Às 17h30 encerrou-se o primeiro dia e parti para o hotel
No dia seguinte, 16/09, às 8h, retornei ao evento, quando começou com um resgate do dia
anterior e reflexões sobre os debates que se fariam naquele dia.
Às 8h15, ocorreu uma palestra sobre como equacionar os projetos e orçamento para execução
da estratégia.
Às 9h15, foi realizado um painel sobre a busca pela excelência operacional e às 10h45 houve
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/07/2015

17/07/2015

DIPRO

23/07/2015

24/07/2015

15/07/2015

12/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/07/2015

2.261,87

267,90

190,00

2.719,77

DIPRO

10/07/2015

1.850,47

267,90

190,00

2.308,37

15/07/2015

DIPRO

10/07/2015

1.579,39

126,90

95,00

1.801,29

16/07/2015

DIGER

10/07/2015

1.286,97

442,50

95,00

1.824,47

A empregada fez avaliação do material cenográfico do show Partimpim, da Adriana Calcanhoto
que foi utilizado na produção do cenário da Hora da Criança de 2016, e que foi exibido na TV
Brasil.
A Prestação de Contas de Viagens esta atrasada, pois o comprovante da volta do Rio de
Janeiro para Brasília, no dia 17/07/15, foi extraviado e precisei solicitar o comprovante junto a
Empresa TAM, que foi encaminhado no dia 01 de setembro de 2015.
Viagem ao Rio de Janeiro para avalização do material cenográfico do show Partimpim, da
Adriana Calcanhoto e participou de reuniões com a Diretoria de Produção Artística - DIPRO.

JEANNE DE
1487/2015 OLIVEIRA
SANTOS

Empregado

16 de julho de 2015
08:45 - Saída de Brasília-DF
10:32 - Chegada ao Rio de Janeiro-RJ
Tarde - fez avaliação do material cenográfico do show partimpim, da Adriana Calcanhoto.
17 de julho de 2015 - fez avaliação do material cenográfico do show partimpim, da Adriana
Calcanhoto, e participou de reuniões com a Diretoria de Produção Artística - DIPRO.
20:37 - retornou à Brasília-DF.

O viajante foi a Brasília afim de acompanhar as entrevistas com os selecionados do PSI para a
2ª Coordenação de Rádio em Brasília, que foram marcadas para o dia 23 de julho .

FRANCISCO DE
1488/2015 ASSIS COUTO
TEIXEIRA

Empregado

No dia 24 , participou de uma avaliação realizada com a Equipe de Rádio em Brasília, e de
reuniões com as áreas financeira, jurídica e administrativa para tratar de assuntos de interesse
das Rádios na área de gestão de contratos.
Na ocasião, realizou também uma reunião com o produtor Henrique Filho (Reco do Bandolin)
para tratar do programa por ele proposto para a Nacional AM de Brasilia.
Justificativa:
O programa Ver TV convidou Suzana Varjão, Gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da
ANDI – a Agência Nacional de Direitos da Infância - para participar da gravação de episódio
sobre "25 anos do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente", gravação esta que aconteceu
nos estúdios de São Paulo no dia 15 de julho (quarta-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da comemoração dos 25 anos que o Estatuto da
Criança e do Adolescente completa neste mês de julho de 2015, refletiu sobre o que o ECA
inspira, garante e protege em relação à televisão e a outros meios de comunicação.

1489/2015

Suzana Sandra
Varjão Dias

Convidado

Sobre a convidada:
Suzana Varjão é jornalista, escritora, pesquisadora, tem 27 prêmios de reportagem – a maioria,
pela defesa dos direitos humanos. Mestre em Cultura & Sociedade pela UFBa, é autora, entre
outros, do livro “Micropoderes, macroviolências”, um estudo sobre a palavra e seu impacto na
construção da ordem social. É gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da ANDI –
Comunicação e Direitos.
Suzana contribuiu muito para o debate, uma vez que representou uma das únicas agências do
país que discutem (e cobrem) especialmente questões relacionadas à comunicação e aos
direitos da infância e da adolescência - retratados pela mídia.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A convidada realizou a viagem com sucesso e sua participação foi de fato importante no debate
proposto pelo VerTV.

Entre os dias 12 e 16 de julho a repórter Maiana Cristina Santos Diniz realizou a Cobertura
jornalística pela Agência Brasil da 67ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC).
A repórter fez reportagens na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que
reúne todos os anos os principais nomes da comunidade científica nacional e é uma
oportunidade insuperável para o estabelecimento de contato com fontes que podem elevar o
padrão da cobertura das áreas de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação pela empresa. A
programação do evento contou com conferências sobre diversos assuntos, como astronomia e
energia nuclear. Que teve a participação do Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação - Aldo
Rebelo. A SBPC teve grandes mostras e feiras que apresentaram as principais pesquisas do
país. O evento foi realizado nos dias 12 a 18 de julho na cidade de São Carlos – SP.
3- Viajante:
Repórter Maiana Cristina Santos Diniz
Justificativas:

MAIANA CRISTINA
1490/2015
SANTOS DINIZ

Empregado

A viagem se iniciou no final de semana (domingo dia 12 de julho) em função das pautas a
serem cumpridas e por conta da data de início do evento.
Abaixo, a lista de atividades nas quais a repórter esteve presente:
No domingo (12), embarque para São Paulo/SP e logo em seguida viagem para
Araraquara/SP.
Na segunda (13) pela manhã, participei de entrevista coletiva com o Ministro Aldo Rebelo, sobre
pesquisa de percepção pública sobre a ciência, em seguida da abertura das atividades
científicas. No final da manhã participei de conferência sobre energia nuclear e depois fiz
entrevistas em exposição sobre ciência. E no final do dia retorno para Araraquara/SP.
Na terça (14) pela manhã, participei de conferencia sobre buracos negros, a tarde participei do
encontro do Ministro Aldo Rebelo com estudantes de Pós-Graduação e em seguida realizei
entrevista com engenheiro da Agência Espacial Brasileira.
Na quarta (15) participei do lançamento de um guia nacional de museus de ciências. Mais tarde
realizei entrevista com pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia sobre
purificador de água com energia solar.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

19/07/2015

21/07/2015

DIJOR

10/07/2015

-

265,50

-

265,50

19/07/2015

21/07/2015

DIJOR

10/07/2015

-

265,50

-

265,50

19/07/2015

21/07/2015

DIJOR

10/07/2015

-

265,50

-

265,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A equipe realizou a cobertura Festival Vale do Café, que aconteceu de 17 a 26 de julho na
cidade de Vassouras, no Vale do Paraíba, a 117 km do Rio de Janeiro.
Relatório de viagem
Dia 19/07 - iniciamos o trabalho às 6h, com a chegada à TV Brasil. Partimos, em viagem, para
a primeira pauta do dia, na zona rural de engenheiro Paulo de Frontin. Cobrimos um recital em
homenagem a Frank Sinatra, na programação do festival, na Fazenda das Palmas, além de
uma visita guiada às dependências da propriedade, uma das mais importantes da região no
século dezenove. O evento terminou por volta das 14h e, de lá, seguimos para o município de
Valença, a mais de 70 quilômetros de distância, para fazer a próxima marcação, para o vt
sobre fazendas históricas. No caminho, paramos em Conservatória para fazer imagens do
caminho dos seresteiros. Em Valença, visitamos a fazenda vista alegre. O trabalho neste local
acabou às 19h, quando iniciamos nossa viagem de volta a Vassouras, chegando no hotel às
21h.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 373km.

THAÍS ARAÚJO
1492/2015 DE FREITAS
CARVALHO

Empregado

Dia 20/07 - iniciamos o trabalho às 8h, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer imagens e
entrevistas no centro histórico de Vassouras. Às 10h chegamos à escola onde estavam
ocorrendo as oficinas do curso de música do festival do Vale do Café. Acompanhamos algumas
aulas, entrevistamos alunos e professores. De lá fomos para a Câmara Municipal de Vassouras
para completar o vt, acompanhando o recital dos alunos, que é uma apresentação diária de
conclusão das aulas. Às 14h, seguimos viagem para o município de Rio das Flores para visitar
mais uma propriedade para o vt das fazendas históricas. Desta vez, fomos à fazenda União,
que foi transformada em um hotel e tem um grande acervo de peças históricas e obras de arte
do século dezenove, entre elas armas usadas na guerra do Paraguai e a certidão de batismo
de Santos Dumont. Deixamos a fazenda união pouco depois das 18h, chegando ao hotel, em
Vassouras, às 19h30, quando encerramos as atividades neste dia.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 146km.
Dia 21/07 - iniciamos o trabalho às 8h30, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer mais
imagens de apoio do centro histórico da cidade e da paisagem nas estradas. De lá fomos para
Valença, também para fazer entrevistas e imagens do centro histórico. Depois de Vassouras,
seguimos para Rio das Flores, para fazer imagens da igreja onde Santos Dumont foi batizado
para complementar o vt das fazendas históricas, e do Rio das Flores, que fica na zona rural do
município. No caminho de volta paramos em alguns pontos da estrada para fazermos imagens
de placas e de paisagens para complementar os vts. Encerramos os trabalhos às 18h30, com
a chegada à tv.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 263km.
A equipe realizou a cobertura Festival Vale do Café, que aconteceu de 17 a 26 de julho na
cidade de Vassouras, no Vale do Paraíba, a 117 km do Rio de Janeiro.
Relatório de viagem
Dia 19/07 - iniciamos o trabalho às 6h, com a chegada à TV Brasil. Partimos, em viagem, para
a primeira pauta do dia, na zona rural de engenheiro Paulo de Frontin. Cobrimos um recital em
homenagem a Frank Sinatra, na programação do festival, na Fazenda das Palmas, além de
uma visita guiada às dependências da propriedade, uma das mais importantes da região no
século dezenove. O evento terminou por volta das 14h e, de lá, seguimos para o município de
Valença, a mais de 70 quilômetros de distância, para fazer a próxima marcação, para o vt
sobre fazendas históricas. No caminho, paramos em Conservatória para fazer imagens do
caminho dos seresteiros. Em Valença, visitamos a fazenda vista alegre. O trabalho neste local
acabou às 19h, quando iniciamos nossa viagem de volta a Vassouras, chegando no hotel às
21h.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 373km.

AMANCIO LUIZ
1493/2015
RONQUI

Empregado

Dia 20/07 - iniciamos o trabalho às 8h, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer imagens e
entrevistas no centro histórico de Vassouras. Às 10h chegamos à escola onde estavam
ocorrendo as oficinas do curso de música do festival do Vale do Café. Acompanhamos algumas
aulas, entrevistamos alunos e professores. De lá fomos para a Câmara Municipal de Vassouras
para completar o vt, acompanhando o recital dos alunos, que é uma apresentação diária de
conclusão das aulas. Às 14h, seguimos viagem para o município de Rio das Flores para visitar
mais uma propriedade para o vt das fazendas históricas. Desta vez, fomos à fazenda União,
que foi transformada em um hotel e tem um grande acervo de peças históricas e obras de arte
do século dezenove, entre elas armas usadas na guerra do Paraguai e a certidão de batismo
de Santos Dumont. Deixamos a fazenda união pouco depois das 18h, chegando ao hotel, em
Vassouras, às 19h30, quando encerramos as atividades neste dia.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 146km.
Dia 21/07 - iniciamos o trabalho às 8h30, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer mais
imagens de apoio do centro histórico da cidade e da paisagem nas estradas. De lá fomos para
Valença, também para fazer entrevistas e imagens do centro histórico. Depois de Vassouras,
seguimos para Rio das Flores, para fazer imagens da igreja onde Santos Dumont foi batizado
para complementar o vt das fazendas históricas, e do Rio das Flores, que fica na zona rural do
município. No caminho de volta paramos em alguns pontos da estrada para fazermos imagens
de placas e de paisagens para complementar os vts. Encerramos os trabalhos às 18h30, com
a chegada à tv.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 263km.
A equipe realizou a cobertura Festival Vale do Café, que aconteceu de 17 a 26 de julho na
cidade de Vassouras, no Vale do Paraíba, a 117 km do Rio de Janeiro.
Relatório de viagem
Dia 19/07 - iniciamos o trabalho às 6h, com a chegada à TV Brasil. Partimos, em viagem, para
a primeira pauta do dia, na zona rural de engenheiro Paulo de Frontin. Cobrimos um recital em
homenagem a Frank Sinatra, na programação do festival, na Fazenda das Palmas, além de
uma visita guiada às dependências da propriedade, uma das mais importantes da região no
século dezenove. O evento terminou por volta das 14h e, de lá, seguimos para o município de
Valença, a mais de 70 quilômetros de distância, para fazer a próxima marcação, para o vt
sobre fazendas históricas. No caminho, paramos em Conservatória para fazer imagens do
caminho dos seresteiros. Em Valença, visitamos a fazenda vista alegre. O trabalho neste local
acabou às 19h, quando iniciamos nossa viagem de volta a Vassouras, chegando no hotel às
21h.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 373km.

EDILSON
1494/2015 RAIMUNDO
BASTOS JÚNIOR

Empregado

Dia 20/07 - iniciamos o trabalho às 8h, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer imagens e
entrevistas no centro histórico de Vassouras. Às 10h chegamos à escola onde estavam
ocorrendo as oficinas do curso de música do festival do Vale do Café. Acompanhamos algumas
aulas, entrevistamos alunos e professores. De lá fomos para a Câmara Municipal de Vassouras
para completar o vt, acompanhando o recital dos alunos, que é uma apresentação diária de
conclusão das aulas. Às 14h, seguimos viagem para o município de Rio das Flores para visitar
mais uma propriedade para o vt das fazendas históricas. Desta vez, fomos à fazenda União,
que foi transformada em um hotel e tem um grande acervo de peças históricas e obras de arte
do século dezenove, entre elas armas usadas na guerra do Paraguai e a certidão de batismo
de Santos Dumont. Deixamos a fazenda união pouco depois das 18h, chegando ao hotel, em
Vassouras, às 19h30, quando encerramos as atividades neste dia.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 146km.
Dia 21/07 - iniciamos o trabalho às 8h30, saindo do hotel, em Vassouras, para fazer mais
imagens de apoio do centro histórico da cidade e da paisagem nas estradas. De lá fomos para
Valença, também para fazer entrevistas e imagens do centro histórico. Depois de Vassouras,
seguimos para Rio das Flores, para fazer imagens da igreja onde Santos Dumont foi batizado
para complementar o vt das fazendas históricas, e do Rio das Flores, que fica na zona rural do
município. No caminho de volta paramos em alguns pontos da estrada para fazermos imagens
de placas e de paisagens para complementar os vts. Encerramos os trabalhos às 18h30, com
a chegada à tv.
** total de quilômetros percorridos neste dia: 263km.
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AV nº

1495/2015

Viajante

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

A ouvidora Joseti Marques participará do Seminário Comunicação Legislativa e Cidadania em
Recife-PE. Participará como debatedora da mesa redonda,cujo o tema será “O público na
Comunicação: Participação e Formas de Controle Social”. Realizará palestra sobre o trabalho
empenhado pela ouvidoria da EBC, público e o impacto disso na produção de conteúdo da
empresa.
Assembleia Legislativa de Pernambuco arcará com as despesas de passagem aérea,
hospedagem correspondente a um pernoite e alimentação, bem como ficará responsável pelos
traslados entre hotel ao local do evento e o retorno do hotel para aeroporto.
Relatório:
Participei como debatedora da mesa redonda,cujo o tema foi “O público na Comunicação:
Participação e Formas de Controle Social. Fizeram parte da mesa Douglas Moreno (ouvidor da
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco) Indira Amaral (diretora de produção e
programação da TVPE) Socorro Macedo (diretora executiva da LeFil – Consultoria em
Inteligência Digital)

29/07/2015

30/07/2015

DIPRE

13/07/2015

20/07/2015

24/07/2015

DIJOR

13/07/2015

20/07/2015

24/07/2015

DIJOR

13/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

95,18

67,50

162,68

2.804,71

477,90

190,00

3.472,61

2.925,71

477,90

190,00

3.593,61

-

Participei de um encontro na UFPE com o vice-reitor Sílvio Romero, o diretor do Núcleo de TV
e Rádios Universitárias (NTVRU), Luiz Lourenço, o diretor de Comunicação da Pró-Reitoria de
Comunicação, Informação e Tecnologia (ProCIT), Paulo Cunha, e as professoras do
Departamento de Comunicação Carolina Dantas, Ana Veloso e Patrícia Horta.A
OBS: Não foi possível fazer a prestação de contas no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis,conforme NOR 201 de viagem, A ouvidora Joseti entrou de férias após o evento.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre a história de vida de Grande
Otelo.

Relatório de viagem
20/07 (segunda-feira)
Voo Brasília >> Uberlândia;
21/07 (terça-feira)
Entrevista pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Tadeu Pereira dos Santos;
Imagens, passagem e entrevista nos bairros onde Grande Otelo nasceu e passou infância.

1496/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

22/07 (quarta-feira)
Imagens jazigo do Grande Otelo no Cemitério São Pedro;
Povo fala;
Entrevista Secretário de Cultura de Uberlândia;
Imagens do livro de batismo e entrevista historiador no Museu da Diocese;
Imagens gerais da cidade;
23/07 (quinta-feira)
Voo Uberlândia >> Porto Alegre
Imagens centro histórico;
Gravação passagem repórter;
Imagens do acervo pessoal do Grande Otelo;
Entrevista Orson Soares, filho do Grande Otelo.
24/07 (sexta-feira)
Entrevista ator Sirmar Antunes.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre a história de vida de Grande
Otelo.

Relatório de viagem
20/07 (segunda-feira)
Voo Brasília >> Uberlândia.
21/07 (terça-feira)
Entrevista pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Tadeu Pereira dos Santos;
Imagens, passagem e entrevista nos bairros onde Grande Otelo nasceu e passou infância.

ROGERIO
1497/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

22/07 (quarta-feira)
Imagens jazigo do Grande Otelo no Cemitério São Pedro;
Povo fala;
Entrevista Secretário de Cultura de Uberlândia;
Imagens do livro de batismo e entrevista historiador no Museu da Diocese;
Imagens gerais da cidade.
23/07 (quinta-feira)
Voo Uberlândia >> Porto Alegre
Imagens centro histórico;
Gravação passagem repórter;
Imagens do acervo pessoal do Grande Otelo;
Entrevista Orson Soares, filho do Grande Otelo.
24/07 (sexta-feira)
Entrevista ator Sirmar Antunes.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/07/2015

24/07/2015

DIJOR

13/07/2015

20/07/2015

24/07/2015

DINES

13/07/2015

20/07/2015

24/07/2015

DINES

13/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.925,71

477,90

190,00

3.593,61

-

619,50

142,50

762,00

-

619,50

142,50

762,00

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre a história de vida de Grande
Otelo.

Relatório de viagem
20/07 (segunda-feira)
Voo Brasília >> Uberlândia;
21/07 (terça-feira)
Entrevista pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Tadeu Pereira dos Santos;
Imagens, passagem e entrevista nos bairros onde Grande Otelo nasceu e passou infância.

ALEXANDRE
1498/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

22/07 (quarta-feira)
Imagens jazigo do Grande Otelo no Cemitério São Pedro;
Povo fala;
Entrevista Secretário de Cultura de Uberlândia;
Imagens do livro de batismo e entrevista historiador no Museu da Diocese;
Imagens gerais da cidade;
23/07 (quinta-feira)
Voo Uberlândia >> Porto Alegre
Imagens centro histórico;
Gravação passagem repórter;
Imagens do acervo pessoal do Grande Otelo;
Entrevista Orson Soares, filho do Grande Otelo.
24/07 (sexta-feira)
Entrevista ator Sirmar Antunes.

20/7/2015
10h05 embarquei com destino a Foz do Iguaçu. O avião atrasou cerca de 40 minutos para sair
de Brasília. Foi feita uma escala em Curitiba. Cheguei a Foz às 15h.
15h20 junto com o empregado de Itaipu Binacional Kleber Vanolli, fomos almoçar.
16h20 fomos para Itaipu fazer a pauta veículo elétrico.
16h40 entrevista e imagens em Itaipu para a pauta veículo elétrico.
19h30 jantar com diretor de Itaipu, Nelton Friedrich
23h ida para o hotel, em Santa Helena

LUANA KAREN
1499/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

21/7/2015
7h deslocamento para Marechal Cândido Rondon
8h Imagens, entrevistas e passagem no Condomínio de Agroenergia Ajuricaba
11h imagens, entrevistas e passagem na inauguração do projeto piloto de reuso de água na
suinocultura
13h almoço orgânico na propriedade do sr. Anderle
14h imagens e entrevistas na microbacia de Sanga Gaúcha.
16h descolamento para Entre Rios do Oeste
16h30 imagens, entrevistas e sonoras do programa Mais Peixes em Nossas Águas
19h deslocamento para Terra Roxa
20h30 imagens, sonoras e passagem no evento Pacto das Águas
22h30 deslocamento para o hotel em Marechal Cândido Rondon
22/7/2015
7h30 descolamento para o município de Toledo
8h15 imagens e entrevistas no programa Cozinha Social
10h30 imagens, entrevistas e passagem no Programa Florir Toledo
13h deslocamento para almoço em restaurante popular
13h20 imagens e almoço no restaurante popular
14h deslocamento para Ouro Verde do Oeste
14h30 reunião do Comitê Gestor
15h30 imagens e entrevistas em campo
17h30 deslocamento para o hotel em Santa Helena
23/7/2015
8h deslocamento para o barracão de coleta seletiva em Santa Helena
8h15 imagens, entrevistas e passagem no barracão de catadores
11h deslocamento para a Aldeia do Ocoy
11h30 imagens e entrevistas na Aldeia de Ocoy
13h almoço na propriedade do Sr. Arruda
20/7/2015
10h05 embarquei com destino a Foz do Iguaçu. O avião atrasou cerca de 40 minutos para sair
de Brasília. Foi feita uma escala em Curitiba. Cheguei a Foz às 15h.
15h20 junto com o empregado de Itaipu Binacional Kleber Vanolli, fomos almoçar.
16h20 fomos para Itaipu fazer a pauta veículo elétrico.
16h40 entrevista e imagens em Itaipu para a pauta veículo elétrico.
19h30 jantar com diretor de Itaipu, Nelton Friedrich
23h ida para o hotel, em Santa Helena

1500/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

21/7/2015
7h deslocamento para Marechal Cândido Rondon
8h Imagens, entrevistas e passagem no Condomínio de Agroenergia Ajuricaba
11h imagens, entrevistas e passagem na inauguração do projeto piloto de reuso de água na
suinocultura
13h almoço orgânico na propriedade do sr. Anderle
14h imagens e entrevistas na microbacia de Sanga Gaúcha.
16h descolamento para Entre Rios do Oeste
16h30 imagens, entrevistas e sonoras do programa Mais Peixes em Nossas Águas
19h deslocamento para Terra Roxa
20h30 imagens, sonoras e passagem no evento Pacto das Águas
22h30 deslocamento para o hotel em Marechal Cândido Rondon
22/7/2015
7h30 descolamento para o município de Toledo
8h15 imagens e entrevistas no programa Cozinha Social
10h30 imagens, entrevistas e passagem no Programa Florir Toledo
13h deslocamento para almoço em restaurante popular
13h20 imagens e almoço no restaurante popular
14h deslocamento para Ouro Verde do Oeste
14h30 reunião do Comitê Gestor
15h30 imagens e entrevistas em campo
17h30 deslocamento para o hotel em Santa Helena
23/7/2015
8h deslocamento para o barracão de coleta seletiva em Santa Helena
8h15 imagens, entrevistas e passagem no barracão de catadores
11h deslocamento para a Aldeia do Ocoy
11h30 imagens e entrevistas na Aldeia de Ocoy
13h almoço na propriedade do Sr. Arruda
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/07/2015

24/07/2015

DINES

13/07/2015

20/07/2015

23/07/2015

DIPRO

13/07/2015

30/07/2015

03/08/2015

DICOP

14/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

619,50

142,50

762,00

2.399,25

535,80

190,00

3.125,05

680,06

1.142,10

190,00

2.012,16

20/7/2015
10h05 embarquei com destino a Foz do Iguaçu. O avião atrasou cerca de 40 minutos para sair
de Brasília. Foi feita uma escala em Curitiba. Cheguei a Foz às 15h.
15h20 junto com o empregado de Itaipu Binacional Kleber Vanolli, fomos almoçar.
16h20 fomos para Itaipu fazer a pauta veículo elétrico.
16h40 entrevista e imagens em Itaipu para a pauta veículo elétrico.
19h30 jantar com diretor de Itaipu, Nelton Friedrich
23h ida para o hotel, em Santa Helena

MARCELO
1501/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

21/7/2015
7h deslocamento para Marechal Cândido Rondon
8h Imagens, entrevistas e passagem no Condomínio de Agroenergia Ajuricaba
11h imagens, entrevistas e passagem na inauguração do projeto piloto de reuso de água na
suinocultura
13h almoço orgânico na propriedade do sr. Anderle
14h imagens e entrevistas na microbacia de Sanga Gaúcha.
16h descolamento para Entre Rios do Oeste
16h30 imagens, entrevistas e sonoras do programa Mais Peixes em Nossas Águas
19h deslocamento para Terra Roxa
20h30 imagens, sonoras e passagem no evento Pacto das Águas
22h30 deslocamento para o hotel em Marechal Cândido Rondon

-

22/7/2015
7h30 descolamento para o município de Toledo
8h15 imagens e entrevistas no programa Cozinha Social
10h30 imagens, entrevistas e passagem no Programa Florir Toledo
13h deslocamento para almoço em restaurante popular
13h20 imagens e almoço no restaurante popular
14h deslocamento para Ouro Verde do Oeste
14h30 reunião do Comitê Gestor
15h30 imagens e entrevistas em campo
17h30 deslocamento para o hotel em Santa Helena
23/7/2015
8h deslocamento para o barracão de coleta seletiva em Santa Helena
8h15 imagens, entrevistas e passagem no barracão de catadores
11h deslocamento para a Aldeia do Ocoy
11h30 imagens e entrevistas na Aldeia de Ocoy
13h almoço na propriedade do Sr. Arruda
A TV Brasil gravou e exibiu o show de abertura do Festival Latinidades com a cantora Elza
Soares, no dia 22 de Julho, às 21h30, no Cine Brasília.
A Diretoria de Produção Artística da EBC foi responsável pela direção artística da gravação e
empacotamento do programa. Deste modo, foi escalado para a realização deste trabalho, o
Gerente de TV, Ricardo Barros, que viajou à serviço.
O Festival Latinidades é o maior festival das mulheres negras da América Latina e traz
importantes temas relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando a
cultura negra da diáspora em visibilidade.
[RELATÓRIO DO VIAJANTE]

RICARDO
1502/2015 BARROS DE
MIRANDA

Empregado

DIA 20
10:19h - Saída Rio de Janeiro, Santos Dumont, voo TAM JJ 3024
12:11 - Chegada em Brasília
14h - Reunião de produção
15h - Visita técnica ao Cine Brasília e definição da logística
18h - Gravação das cabeças de abertura e encerramento do show no estúdio com a
apresentadora
DIA 21
14h - Início montagem UM no Cine Brasília e testes
Gravação making of
DIA 22
08h - Gravação making of
14h - Montagem e posicionamento das câmeras
17h - Ensaio técnico
21:30h - Gravação show até 23h
DIA 23
10:58h Saída de Brasília, TAM JJ3825
12:58h Chegada Rio de janeiro, Santos Dumont

Evento: Festival Radioca
Equipe: Carlos Senna. Mario Sartorello e Karina Cardoso.
Dias de shows: 01 e 02/08/2015 no Trapiche Barnabé, em Salvador - BA
Ida: 30/07
Retorno: 03/08
O Festival Radioca foi criado a partir de um programa de rádio na nossa parceira Rádio
Educadora de Salvador que apresenta os novos nomes da música brasileira. Na cobertura,
apresentamos o programa Café Nacional para a Nacional FM no dia 31/07 e a transmissão de
shows ao vivo nos dias 01 e 02/08, Pitombeira (BA), Ifá Afrobeat (BA), Apanhador Só (RS),
Cidadão Instigado (CE), O Quadro (BA), Mulheres Que Dizem Sim (RJ), Anelis Assumpção e
Siba (PE). Todos os shows foram gravados para pós-produção de programas especiais e a
equipe também esteve disponível para fazer flashes nas programações das demais emissoras
de rádio da EBC.
*Foi necessário o aluguel de carro com motorista para a locomoção da equipe.

1503/2015

CARLOS SERGIO
OLIVEIRA SENNA

Relatório da viagem:
Empregado
Dia 30/08 - 00h00 - Chegada a Salvador
Dia 31/08
- 13h00 às 19h00 - Montagens e transmissão ao vivo do Programa Café Nacional para a
Nacional FM
Dia 01/08
- 14h30 às 23h00 - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival.
Dia 02/08
- 14h30 às 23h00 - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival.
Dia 03/08 - Retorno a Brasília às 14h45.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/07/2015

08/08/2015

DICOP

31/07/2015

03/08/2015

29/07/2015

27/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

14/07/2015

680,07

955,80

190,00

1.825,87

DICOP

14/07/2015

680,06

888,30

190,00

1.758,36

30/07/2015

DICOP

14/07/2015

1.947,05

239,70

190,00

2.376,75

30/07/2015

DIPRE

14/07/2015

1.123,85

190,00

1.313,85

Evento: Festival Radioca
Equipe: Carlos Senna. Mário Sartorello e Karina Cardoso.
Dias de shows: 01 e 02/08/2015 no Trapiche Barnabé, em Salvador - BA
Ida: 30/07
Retorno: 03/08
O Festival Radioca foi criado a partir de um programa de rádio na nossa parceira Rádio
Educadora de Salvador que apresenta os novos nomes da música brasileira. Na cobertura,
apresentamos o programa Café Nacional para a Nacional FM, no dia 31/07 e a transmissão de
shows ao vivo nos dias 01 e 02/08, Pitombeira (BA), Ifá Afrobeat (BA), Apanhador Só (RS),
Cidadão Instigado (CE), O Quadro (BA), Mulheres Que Dizem Sim (RJ), Anelis Assumpção e
Siba (PE). Todos os shows foram gravados para pós-produção de programas especiais e a
equipe também esteve disponível para fazer flashes nas programações das demais emissoras
de rádio da EBC.
Relatório da viagem:

KARINA
1504/2015 CARDOSO
GOMES

Dia 30/08 - 00h00 - Chegada a Salvador
Empregado

Dia 31/08
- 13h00 às 19h00 - Montagens e transmissão ao vivo do Programa Café Nacional para a
Nacional FM
Dia 01/08
- 14h30 às 23h00 - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival.
Dia 02/08
- 14h30 às 23h00 - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival.
Dia 03/08 - Retorno da equipe a Brasília.
Conforme combinado com a chefia, emendei folgas e retornei no dia 08/08. Neste período
fiquei por minha conta, arcando com a remarcação da passagem de volta.

Evento: Festival Radioca
Equipe: Carlos Senna. Mario Sartorello e Karina Cardoso.
Dias de shows: 01 e 02/08/2015 no Trapiche Barnabé, em Salvador - BA
Ida: 31/07
Retorno: 03/08
O Festival Radioca foi criado a partir de um programa de rádio na nossa parceira Rádio
Educadora de Salvador que apresenta os novos nomes da música brasileira. Na cobertura,
apresentamos o programa Café Nacional para a Nacional FM, no dia 31/07 e a transmissão de
shows ao vivo nos dias 01 e 02/08, Pitombeira (BA), Ifá Afrobeat (BA), Apanhador Só (RS),
Cidadão Instigado (CE), O Quadro (BA), Mulheres Que Dizem Sim (RJ), Anelis Assumpção e
Siba (PE). Todos os shows foram gravados para pós-produção de programas especiais e a
equipe também esteve disponível para fazer flashes nas programações das demais emissoras
de rádio da EBC.Dia 30/08 - 00h00 - Chegada a Salvador
Relatório da viagem:

1505/2015

MARIO CELSO
SARTORELLO

Empregado

Dia 31/07 - 14h - Chegada a Salvador / ida para o local de transmissão do programa Café
Nacional
16h às 19h - Pré-produção e transmissão ao vivo do Programa Café Nacional para
a Nacional FM
19h às 21h - Visita técnica ao local de transmissão do Festival Radioca
21h30 - checkin hotel
Dia 01/08 - 14h30 às 23h - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival Radioca
Dia 02/08 - 14h30 às 23h - Montagens e transmissão ao vivo dos shows do Festival Radioca
Dia 03/08 - Retorno a Brasília às 14h45 / chegadas às 17h30

1506/2015 ALBERTO ADLER

Empregado

O gerente de Pesquisas Alberto Adler participou de uma pesquisa qualitativa de programação
com a Secom e o Ibope no dia 29/07/2015 a partir das 16 horas.
Participou no dia 27, 28 e 29/07, como representante do Conselho Curador do Fórum Participa
Brasil – Interconselhos ampliado, e no dia 30/07, da reunião da Comissão organizadora do
Seminário do Modelo Institucional da EBC
Pauta
27 a 29 de Julho de 2015
Universidade dos Correios - SCEN Trecho 02 - Lote 04 - L4 Norte - Brasília-DF
27/07
18h-18h30 Abertura - Contextualização e apresentação da metodologia do Fórum
18h30-19h30 Plenária - Apresentação geral do Relatório da Devolutiva do Fórum
(Apresentação da consolidação dos eixos e diretrizes estratégicas a partir das
contribuições dos Fóruns Nacional, Regionais e Setoriais)
(Presenças dos Ministros Miguel Rossetto e Nelson Barbosa, representantes da
sociedade civil e autoridades)

1507/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

28/07
8h-12h Mini-plenárias Temáticas - Apresentação e debate dos resultados dos Programas
Temáticos do PPA 2016-2019
(8 mini-plenárias por temas para apresentação dos programas temáticos
atualizados do PPA e das propostas do Fórum)
15h Lançamento do Dialoga Brasil Digital
(Apresentação da plataforma digital Dialoga Brasil com a presença da Presidenta)

-

29/07
8h30-9h30 Plenária - Apresentação de Proposta de Acompanhamento Participativo da
Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos
(Apresentação da proposta de acompanhamento participativo pela SPI/MPOG
9h30-12h30 Grupos de Trabalho - Apresentação e debate de proposta para a agenda de
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos
(8 grupos para levantamento de sugestões de agendas a serem monitoradas no
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos)
14h-16h30 Plenária - Apresentação das propostas dos Grupos de Trabalho
(Apresentação pelos relatores/as das propostas sugeridas pelos grupos para o
acompanhamento participativo da Gestão do PPA 2016-2019 e dos Orçamentos)
- Cronograma e Encaminhamentos para o acompanhamento participativo
(SPI/MPOG, SNPS/SG, SOF/MPOG e Relator do Projeto de Lei do PPA 2016-2019 no
17h-19h Plenária Final - Agenda da Participação Social
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AV nº

1508/2015

Viajante

ANDRE BARBOSA
FILHO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O Superintendente André Barbosa Filho participou de reunião com o chefe de gabinete do
Prefeito do Rio de Janeiro,senhor Luis Henrique Sanson, onde tratou do cronograma de
cessação das transmissões televisivas analógicas no território brasileiro e seu presente
processo de migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as
potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo o
ofício n°124/2015/DIPRE enviado à Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 2015.
A reunião ocorreu no dia 21 de julho às 15h no Gabinete do prefeito, Rua Afonso Cavalcante
455. 13° andar- Rio de Janeiro/RJ.
Relatório:
Reunião na TOTVS às 10:30
Discutiu com os representantes da TQTVD sobre os recentes desenvolvimentos realizados por
sua área de mídias digitais sobre as novas possibilidades de formatos para a plataforma de
interatividade para o Brasil 4D, considerando as especificações definidas pelo GIRED/ANATEL,
nas recentes decisões sobre o receptor digital a ser distribuído para 14 milhões de famílias
Brasileiras que já são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.
Ás 15h - apresentação na Prefeitura do Rio de Janeiro: teve a participação do Sr. Luis Henrique
David de Sanson (chefe de gabinete do prefeito) e o Sr. Pedro Freitas Teixeira (assessor do
gabinete do prefeito).
Primeiro foi realizado a apresentação do cronograma do processo de desligamento do sinal
televisivo analógico, suas consequências, riscos e, como oportunidade, o
Projeto Brasil 4D a ser adotado como plataforma de oferta de informações e serviços públicos
pelos poderes públicos locais. O objetivo é obter a adesão da prefeitura carioca no projeto
Brasil 4D, cujo município terá as transmissões analógicas encerradas em 27 de novembro de
2015.
A EBC realizou a apresentação do presente momento de discussões sobre o cronograma de
desligamento, demonstrando as presentes decisões do GIRED
Apresentamos o projeto do Brasil 4D, utilizando o set-top-box e um vídeo com depoimentos dos
beneficiários do projeto.
Andamentos:
Será feita uma discussão interna com os representantes das secretarias de governo da
prefeitura carioca para verificar os encaminhamentos futuros acerca da decisão para com o
implementação do Brasil 4D, com vistas a decidir quais seriam os conteúdos destas secretarias
a serem viabilizados para o projeto de interatividade.
De forma concomitante o senhor Fabiano Leal, coordenador Especial de Comunicação
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, passaria a mediar as reuniões vindouras sobre este
tema.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/07/2015

21/07/2015

DIGEL

24/07/2015

24/07/2015

24/07/2015

28/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

14/07/2015

2.580,87

160,55

190,00

2.931,42

DIGER

14/07/2015

2.684,27

126,90

190,00

3.001,17

24/07/2015

DIGER

14/07/2015

2.503,69

126,90

190,00

2.820,59

01/08/2015

DIGER

15/07/2015

225,67

45,00

270,67

Viagem - BSB-CGH-BSB - 24/07/15

1509/2015

ADRIANO
ADORYAN

Empregado

5:00 - Check in
6:00 - 7:30 - Vôo BSB-CGH
9:00 - Credenciamento TDC
10:15 - Apresentação
11:00 - 13:30 - Audiência às apresentações seguintes
13:30 - 14:00 - Traslado Aeroporto
14:15 - Check in
17:00 - Embarque após cerca de 2 horas de atraso
19:00 - Desembarque em Brasília

Relatório de viagem 24 de julho 2015 – Cidade de São Paulo

1510/2015

REGINALDO
GONTIJO

Empregado

Participamos do importante evento denominado The Developers Conference no segmento
Trilha de TV Digital que acontece desde 2008, com o objetivo de reunir profissionais de
desenvolvimento de software para discussões sobre os rumos e as aplicações das diferentes
linguagens, plataformas e tecnologias de programação voltado especialmente para TV Digital.
Dada a diversidade e especificidade de cada uma delas, o evento ocorre em trilhas temáticas,
reunindo profissionais com interesses comuns.
Como a EBC vem atuando ativamente para a difusão e evolução da aplicação da interatividade
em TV Digital, através do uso da Plataforma GINGA, sobretudo nos sistemas integrados de
Broadcast & Broadband, através do Projeto BRASIL 4D, onde é responsável pela concepção,
desenvolvimento, implantação e gestão, articulando diferentes parcerias com indústria,
universidades e Governo.
Devido a urgência de sua implantação em diversas cidades brasileiras, em função do
cronograma oficial de desligamento do sistema analógico de TV, além da implantação dos set
top boxes para os beneficiários do programa do Bolsa Família, usuários diretos do Projeto
Brasil 4D, demanda a capacitação constante dos envolvidos no projeto e o alinhamento às
visões e práticas das comunidades de desenvolvedores.
Assim nossa participação teve um duplo objetivo: Trocar informações e experiências com
outros profissionais e desenvolvedores das soluções GiNGA que viabilizam a interatividade na
TV Digital, bem como apresentar e divulgar o Projeto Brasil 4D como importante solução para a
interatividade na TV Digital Brasileira como instrumento de inclusão social das famílias de baixa
renda no pais.

Cobertura jornalística a convite do evento - 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.
A repórter participou a convite da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do evento que foi
realizado na cidade de Goiânia – GO, no período de 28 de julho a 01 de agosto. As passagens,
hospedagem e translado do hotel ao local do evento foram custeados pela Associação
Brasileira de Saúde Coletiva.
Cobertura do evento para Agência Brasil: Pesquisa em Saúde Pública.
Em razão da agenda do evento a viagem transcorrerá por um final de semana. 01/08.

1514/2015

ALINE LEAL
VALCARENGHI

Empregado

Dia 28/07 na Terça:
As 9h30 Embarque de Brasília para Goiânia,
As 14h Chegada na Universidade Federal de Goiás, onde o evento estava sediado,
As 20h. Abertura do evento com o Ministro da Saúde
As 22h30 retorno para o hotel.
As 23:30 Envio de materia para Agência Brasil.
conforme link abaixo:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-07/governo-quer-derrubar-pec-que-obrigapatrao-pagar-plano-de-saude-empregado

-

Na quarta dia 29/07
As 8h30 acompanhou a aula inaugural do epidemiologista Moyses Szklo, professor da Johns
Hopkins School of Public Health, um nome importante na área.
Na parte da tarde entrevistou o presidente da ABRASCO, Luís Eugênio.
Na noite da quarta-feira, das 18h30 às 20h30, acompanhou o debate Saúde da População
Brasileira, com o professor Cesar Victora.
Na quinta por volta das 8h00- matérias com o material da terça (entrevista com o presidente da
Abrasco) e outra com o ministro da saúde falando sobre a falta de recursos do ministério.
conforme link abaixo:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-07/chioro-defende-revisao-no-financiamentodo-sistema-de-saude-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-07/medico-diz-que-subfinanciamento-e-umadas-principais-dificuldades-do-sus
A tarde (14h às 16h30) acompanhou a mesa redonda com a professora Lígia Bahia sobre as
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/07/2015

31/07/2015

SECEX

23/07/2015

27/07/2015

29/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/07/2015

1.829,45

574,60

190,00

2.594,05

DIGER

15/07/2015

1.143,98

456,30

-

1.600,28

31/07/2015

DICOP

15/07/2015

3.137,37

599,25

190,00

3.926,62

22/07/2015

24/07/2015

DIGER

15/07/2015

2.066,14

336,30

190,00

2.592,44

17/07/2015

17/07/2015

DIGER

15/07/2015

3.123,05

106,20

142,50

3.371,75

A Assessora, Catherine Alves, acompanhará a Secretária-Executiva, Regina Silvério, de acordo
com sua agenda programada na Regional do Maranhão.

O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
Agenda:
29/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reunião de Alinhamento - Superintendência, gestores e empregados representantes da
Regional no plano estratégico.
Tarde: Fórum de como fazer mudanças contínuas na empresa; a estratégia, a gestão da
mudança e o alcance dos resultados; a estrutura organizacional e os processo alinhados à
estratégia.

1516/2015

CATHERINE
FÁTIMA ALVES

Empregado

30/07/2015 a partir das 08h00:
Manhã: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
Tarde: Reuniões com as equipes nas áreas de trabalho: jornalismo, produção, operações e
administração de acordo com as programações de cada regional.
A viagem no dia 28/07 torna-se necessário devido ao cumprimento da agenda do dia 29/07 ter
inicio às 08h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
De acordo com a NORMA de Viagem - 201
5.7 Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,representando ou
acompanhando o Diretor
- Presidente, Diretor ou Secretário - Executivo, na qualidade de Assessor, fará jus à passagem
na mesma classe e
diária no mesmo valor atribuído à autoridade representada ou acompanhada.

AMÉRICO
1517/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

O Voo da Assessora Catherine Alves, foi alterado do dia 30/07/2015 para o dia 31/07/2015, por
O Diretor Geral viajou à São Paulo para cumprir a seguinte agenda
23/07/2015 Participou do lançamento do livro de José Trajano ( Tijucamérica)
24/07/2015 Participou da reunião com o Sr. Fernando Di Genio Barbosa, do grupo Mix.
Despacho interno na EBC/ SP.
Obs.: O Diretor ficou por conta própria em São Paulo nos dias 25 e 26/07.
Nos dias que o Diretor estiver em serviço, somente será necessário o pagamento da
alimentação.
O funcionário Walter da Silva Silveira assumiu o cargo de Gerente Executivo de Acervo e
Pesquisa e por este motivo necessitou tomar conhecimento das praças de atuação que estão
sob sua gerência.

WALTER DA
1518/2015
SILVA SILVEIRA

Empregado

Diante disto, visitou a Coordenação de Tráfego e Pesquisa de São Luís e teve como agenda as
seguintes atividades:
- Dia 29/07 - Chegada a São Luís;
- Participação na reunião de apresentação do planejamento estratégico para as equipes do
Maranhão pela Secex;
- Dia 30/07 - houve a reunião com a equipe de Tráfego e Pesquisa, juntamente com o Gerente
de Documentação e Pesquisa;
- Reunião com o Superintendente do Nordeste e o Gerente de Documentação e Pesquisa;
- Dia 31/07 - retorno a Brasília;

RELATÓRIO DE VIAGEM
GEIDSON GERCY ELLER CORDEIRO
PROCLASS CURSOS E TREINAMENTOS – RIO DE JANEIRO
QUARTA-FEIRA 22 DE JULHO.

1519/2015

GEIDSON GERCY
ELLER CORDEIRO

Empregado

05:00h Saída de casa para o Aeroporto de Brasília.
05:25h Chegada no Aeroporto de Brasilia para Check-in em Voo GOL 1418 para Santos
Dumont, Rio de Janeiro.
06:20h Partida do Voo GOL 1418 para Santos Dumont, chegada prevista no Rio de Janeiro as
08:00.
08:20h Rio de Janeiro, peguei o Taxi no Aeroporto rumo a Copacabana.
08:50h Em Copacabana chegando no Hotel Windsor Plaza, verifiquei as informações sobre a
reserva, mas por conta do horário ainda não poderia realizar o check-in, deixei as malas
guardadas no hotel e fui direto para o Curso.
09:30h Cheguei na ProClass, Av Nossa Senhora de Copacabana 195, Copacabana. Me
apresentei, conversamos sobre a EBC e minhas tarefas executadas com o Pro Tools na
empresa.
10:00h Inicio dos trabalhos com o Curso, apresentação da escola, corpo docente metodologias
de ensino e parcerias AVID.
12:30h Pausa para almoço
13:00h Retorno do Almoço e retorno as lições.
18:30h Fim das atividades do primeiro dia do curso Pro Tools 110.
19:00h Chegada no hotel.
20:00h Estudos das matérias do curso.
22:00h Fim dos estudos, descanso.
QUINTA-FEIRA 23 DE JULHO.
07:00h Despertar, e café da manhã no hotel.
08:00h Inicio dos estudos no quarto do hotel.
09:15h Fim dos estudos e partida para o local do curso.
09:30h Chegada no curso, preparação e momento de tirar duvidas e algumas dificuldades, e
trocas de experiências.
10:00h Inicio das Aulas.
13:00h Pausa para almoço.
13:30h Retorno do almoço.
18:30h Fim das atividades do segundo dia do curso Pro Tools 110.
19:00h Chegada no hotel.
No dia 17/07/2015, o fotógrafo Marcelo Camargo da Agência Brasil, acompanhou a repórter
Camila Maciel, que é repórter da Agência Brasil São Paulo, em entrevistas, com personagens
para a pauta do Dia das Mulheres Afro-Latino-Americanas.
Abaixo, a lista de atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Manhã: Saída de Brasília para São Paulo.
Entrevista com personagem colombiana para a matéria sobre mulheres latino-americanas.

1520/2015

MARCELO
CAMARGO

Empregado

Tarde: Entrevista com personagens haitianas para a matéria sobre mulheres latino-americanas.
Noite: Saída de São Paulo para Brasília.
OBS: O empregado utilizou o veículo alugado para o embarque no trajeto de destino e efetuará
a devolução da quantia de R$47,50 via GRU.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/07/2015

22/07/2015

DIJOR

30/07/2015

30/07/2015

22/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/07/2015

1.291,66

267,90

190,00

1.749,56

DIGEL

16/07/2015

1.657,48

133,95

190,00

1.981,43

24/07/2015

DIGEL

16/07/2015

1.292,93

531,00

190,00

2.013,93

21/07/2015

21/07/2015

DIGEL

16/07/2015

2.651,27

133,95

190,00

2.975,22

22/07/2015

24/07/2015

DIGEL

16/07/2015

2.634,65

531,00

190,00

3.355,65

29/07/2015

30/07/2015

DIGEL

16/07/2015

1.897,77

212,40

190,00

2.300,17

25/07/2015

26/07/2015

DIJOR

16/07/2015

1.736,66

177,00

142,50

2.056,16

21/07/2015

21/07/2015

DIGEL

16/07/2015

2.580,87

133,95

190,00

2.904,82

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o senador Romero Jucá (PMDB-RR). A entrevista foi exibida "ao vivo" no
programa Espaço Público.
3) O viajante: Florestan Fernandes Junior.

FLORESTAN
1521/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 21/07/15. Apresentei o programa Espaço Público "ao vivo".
Entrevistei o senador Romero Jucá (PMDB-RR). Ele falou sobre a agenda política do
Congresso Nacional no segundo semestre, que promete ser intensa, dos desdobramentos
políticos das últimas semanas e das alianças partidárias que envolvem o PMDB.

30/07 - Organizou e participou do Encontro Setorial de Comunicação (edição 2015), da Rede
Nacional de Comunicação Pública Televisão que ocorreu no dia 30 de julho, na Sede da EBC
no Rio de Janeiro. O Encontro iniciou as 9h30 da manhã com término as 17h00.
Esse evento foi promovido pela Gerência Executiva de Rede e pela Gerência de Comunicação
SP e visou a troca de experiências de divulgação e também traçou novas estratégias a fim de
aperfeiçoar a comunicação da Rede Nacional de Comunicação Pública TV.

1522/2015 DAVI MOLINARI

Empregado

A Gestão de Imagem e Planejamento conseguiu viabilizar, junto a SECOM, uma pesquisa de
opinião sobre a TV Brasil. Essa pesquisa tem por finalidade entender como as pessoas
percebem a Imagem da EBC por meio da grade de programação da TV Brasil. A pesquisa
acontecerá em nove capitais brasileiras e a empregada Luciana Cristina Lucena Durans,
acompanhou a pesquisa na cidade de Belo Horizonte - MG (3 grupos) nos dias 22 e 23/07.

LUCIANA
1523/2015 CRISTINA
LUCENA DURANS

1524/2015

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

Programação:
Empregado

Empregado

22/07/15: a empregada embarcou no turno da manhã para acompanhar a pesquisa de opinião;
23/07/15: continuidade da pesquisa de opinião;
24/07/15: retornou à Brasília, tendo em vista que a pesquisa de opinião aconteceu até as 22h45
do dia 23/07.

A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou o Superintendente Executivo
de Relacionamento na reunião com o chefe de gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro,senhor
Luis Henrique Sanson, que tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas
analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente
processo de migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as
potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo o
ofício n°124/2015/DIPRE enviado à Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 2015.
Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município do Rio de Janeiro.
A reunião ocorreu no dia 21 de julho às 15h no Gabinete do prefeito, Rua Afonso Cavalcante
455. 13° andar- Rio de Janeiro/RJ

A Gestão de Imagem e Planejamento conseguiu viabilizar, junto a SECOM, uma pesquisa de
opinião sobre a TV Brasil. Essa pesquisa tem por finalidade entender como as pessoas
percebem a Imagem da EBC por meio da grade de programação da TV Brasil. A pesquisa
acontecerá em nove capitais brasileiras e a empregada Ana Carolina Machado, que conduziu o
processo junto a SECOM, acompanhou a pesquisa na cidade de Porto Alegre (3 grupos) nos
dias 22 e 23/07.

ANA CAROLINA
1525/2015 DA SILVA
MACHADO

Cronograma de viagem:
Empregado

22/07/15: a empregada embarcou para Porto Alegre no período da manhã para acompanhar a
pesquisa de opinião;
23/07/15: continuidade da pesquisa de opinião;
24/07/15: retornou para Brasília no período da tarde.
Justificativa: a empregada voltou no dia 24/07/15 devido a pesquisa ter terminado no dia 23/07
às 22h45 e no dia 24/07 só tinha voo no período da tarde.

A Gestão de Imagem e Planejamento conseguiu viabilizar, junto a SECOM, uma pesquisa de
opinião sobre a TV Brasil. Essa pesquisa tem por finalidade entender como as pessoas
percebem a Imagem da EBC por meio da grade de programação da TV Brasil. A pesquisa
acontecerá em nove capitais brasileiras e a empregada Ana Carolina Machado, que conduziu o
processo junto a SECOM, acompanhou a pesquisa na cidade de Recife 29/07.

ANA CAROLINA
1526/2015 DA SILVA
MACHADO

WILLIAM
1527/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

NILSON
1528/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

Cronograma de viagem:
29/07/15: a empregada embarcou para Recife no período da manhã para acompanhar a
pesquisa de opinião que acabou as 22h45;
30/07/15: retornou para Brasília no período da manhã.

Empregado

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística sobre o Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Fez a cobertura do campeonato brasileiro da série C – Caxias(RS) x Guarani (SP), no
estádio Francisco Stédile, mais conhecido como Centenário, em Caxias, pela nona rodada
(Jogo 86). As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) Viajante: o jornalista William Douglas de Almeida.
Relatório do viajante:
Dia 25/07 - pela manhã viagem para Caxias do Sul
17 horas: ida para o estádio. Reportagem de campo no jogo Caxias x Guarani (ao vivo entre
18h30 e 21h)
Dia 26/07 - retorno de Caxias do Sul para São Paulo

O Gerente Executivo de Relacionamento acompanhou o Superintendente Executivo de
Relacionamento na reunião com o chefe de gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro,senhor Luis
Henrique Sanson, que tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas
analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente
processo de migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as
potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo o
ofício n°124/2015/DIPRE enviado à Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 23 de junho de 2015.
A reunião ocoteceu no dia 21 de julho às 15h no Gabinete do prefeito, Rua Afonso Cavalcante
455. 13° andar- Rio de Janeiro/RJ
Segue relatório em anexo.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1529/2015

1530/2015

Viajante

REGINALDO
GONTIJO

Samuel de Abreu
Pessoa.

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

O Coordenador de Sistema Manutenção de Programas Audiovisual Digital, Reginaldo Gontijo,
acompanhou o Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, na reunião
com o chefe de gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro,senhor Luis Henrique Sanson, onde
tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas analógicas no território
brasileiro e seu presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Conforme solicitado pelo o ofício n°124/2015/DIPRE enviado à Prefeitura do Rio de Janeiro no
dia 23 de junho de 2015.
A reunião ocorreu no dia 21 de julho às 15h no Gabinete do prefeito, Rua Afonso Cavalcante
455. 13° andar- Rio de Janeiro/RJ.
Relatório:
Reunião na TOTVS às 10:30
Discutiu com os representantes da TQTVD sobre os recentes desenvolvimentos realizados por
sua área de mídias digitais sobre as novas possibilidades de formatos para a plataforma de
interatividade para o Brasil 4D, considerando as especificações definidas pelo GIRED/ANATEL,
nas recentes decisões sobre o receptor digital a ser distribuído para 14 milhões de famílias
Brasileiras que já são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.
15h - apresentação na Prefeitura do Rio de Janeiro: teve a participação do Sr. Luis Henrique
David de Sanson (chefe de gabinete do prefeito) e o Sr. Pedro Freitas Teixeira (assessor do
gabinete do prefeito).
Primeiro foi realizado a apresentação do cronograma do processo de desligamento do sinal
televisivo analógico, suas consequências, riscos e, como oportunidade, o
Projeto Brasil 4D a ser adotado como plataforma de oferta de informações e serviços públicos
pelos poderes públicos locais. O objetivo é obter a adesão da prefeitura carioca no projeto
Brasil 4D, cujo município terá as transmissões analógicas encerradas em 27 de novembro de
2015.
A EBC realizou a apresentação do presente momento de discussões sobre o cronograma de
desligamento, demonstrando as presentes decisões do GIRED
Apresentamos o projeto do Brasil 4D, utilizando o set-top-box e um vídeo com depoimentos dos
beneficiários do projeto.
Andamentos:
Será feita uma discussão interna com os representantes das secretarias de governo da
prefeitura carioca para verificar os encaminhamentos futuros acerca da decisão para com o
implementação do Brasil 4D, com vistas a decidir quais seriam os conteúdos destas secretarias
a serem viabilizados para o projeto de interatividade.
De forma concomitante o senhor Fabiano Leal, coordenador Especial de Comunicação
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, passaria a mediar as reuniões vindouras sobre este
tema.

21/07/2015

21/07/2015

DIGER

20/07/2015

20/07/2015

28/07/2015

Tipo

Empregado

Colaborador

Foi entrevistado no programa Brasilianas.org.
Samuel Pessoa, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas do Rio de Janeiro, participou do programa Brasilianas.org, ao vivo, que foi realizado no
estúdio da EBC de São Paulo no dia 20/07/2015, das 20:00 às 21:00.
O convidado, que se encontrava no Rio de Janeiro, mora em São Paulo e concordou em
antecipar seu retorno à cidade para conceder a entrevista ao programa. Justifica-se, dessa
forma, o motivo pelo qual foi cadastrado somente o trecho RJ/SP.

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/07/2015

2.651,27

133,95

190,00

2.975,22

DIJOR

16/07/2015

987,13

-

95,00

1.082,13

01/08/2015

DIPRE

17/07/2015

1.102,46

1.205,55

190,00

2.498,01

28/07/2015

01/08/2015

DIPRE

17/07/2015

443,64

1.008,90

285,00

1.737,54

Relatório do Viajante:
Fui entrevistado no programa Brasilianas.org, ao vivo, que foi realizado no estúdio da EBC de
São Paulo no dia 20/07/2015, das 20:00 às 21:00.
A emprega Celizara irá conduzir a eleição do representante do conselho curador da EBC na
regional do Rio de Janeiro/RJ, devendo está no dia 28/07, considerando que a eleição ocorrerá
no dia 29/07 a partir das 06h00 às 22h00. Desta forma faz-se necessário o retorno apenas no
dia 30/07.
Agenda:

CELIZARA
1531/2015 MIGUEL DA
SILVEIRA

Empregado

28/07 - Chegada no Rio de Janeiro/RJ
29/07 - Eleição do representante do Conselho Curador
30/07 - Retorno à Brasília/DF
O Retorno da Gerente Celizara Silveira , foi reagendado para o dia 01/08/2015, devido a
prorrogação da data da eleição do representante dos empregados no Conselho Curador do dia
29 para o dia 31 de julho. Desta forma estabelecendo o princípio da economicidade, foi
necessário a permanência da Gerente Celizara Silveira, Presidente da Comissão na Regional
Rio de Janeiro.
O empregado Caio Cunha irá auxiliar na condução da eleição do representante do conselho
curador da EBC na regional do Rio de Janeiro/RJ, devendo está no dia 28/07, considerando
que a eleição ocorrerá no dia 29/07 a partir das 06h00 às 22h00. Desta forma faz-se
necessário o retorno apenas no dia 30/07.
Agenda:

1532/2015

CAIO CUNHA
CESTARI

Empregado

28/07 - Chegada no Rio de Janeiro/RJ
29/07 - Eleição do representante do Conselho Curador
30/07 - Retorno à Brasília/DF
O Retorno do empregado Caio Cestari, foi reagendado para o dia 01/08/2015, devido a
prorrogação da data da eleição do representante dos empregados no Conselho Curador do dia
29 para o dia 31 de julho. Desta forma estabelecendo o princípio da economicidade, foi
necessário a permanência do empregado Caio Cestari, membro da Comissão na Regional Rio
de Janeiro.
30/07 - Organizou e participou do Encontro Setorial de Comunicação (edição 2015), da Rede
Nacional de Comunicação Pública Televisão que ocorreu no dia 30 de julho, na Sede da EBC
no Rio de Janeiro. O Encontro iniciou as 9h30 da manhã com término as 17h00.

JOSÉ ROBERTO
1533/2015 BARBOSA
GARCEZ

Empregado

Esse evento foi promovido pela Gerência Executiva de Rede e pela Gerência de Comunicação
SP e visou a troca de experiências de divulgação e também traçou novas estratégias a fim de
aperfeiçoar a comunicação da Rede Nacional de Comunicação Pública TV.

30/07/2015

30/07/2015

DIGEL

17/07/2015

1.763,07

133,95

190,00

2.087,02

LUIS HENRIQUE
1534/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

O empregado cumpriu a seguinte agenda:
Dia 30/07 - Reunião com o Diretor-Geral Américo Martins;
Dia 30/07 - Participou da Reunião com o Diretor da Ancine, Manoel Rangel;
Dia 31/07 - Despachos PROJU e DIPRE

30/07/2015

31/07/2015

DIPRE

17/07/2015

1.987,42

401,85

190,00

2.579,27

28/07/2015

01/08/2015

DIPRE

17/07/2015

1.109,06

531,00

190,00

1.830,06

O empregado Flávio Brandão irá conduzir a eleição do representante do conselho curador da
EBC na regional de São Paulo/SP, devendo está no dia 28/07, considerando que a eleição
ocorrerá no dia 29/07 a partir das 06h00 às 22h00. Desta forma faz-se necessário o retorno
apenas no dia 30/07.
Agenda:

FLAVIO BRANDAO
1535/2015
DOS SANTOS

Empregado

28/07 - Chegada em São Paulo/SP
29/07 - Eleição do representante do Conselho Curador
30/07 - Retorno à Brasília/DF
O Retorno do empregado Flávio Brandão, foi reagendado para o dia 01/08/2015, devido a
prorrogação da data da eleição do representante dos empregados no Conselho Curador do dia
29 para o dia 31 de julho. Desta forma estabelecendo o princípio da economicidade, foi
necessário a permanência do empregado Flávio Brandão, membro da Comissão na Regional
de São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/07/2015

01/08/2015

DIPRE

28/07/2015

31/07/2015

28/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/07/2015

1.109,06

634,50

190,00

1.933,56

DIPRE

17/07/2015

1.235,57

479,40

190,00

1.904,97

30/07/2015

DIGEL

17/07/2015

2.108,19

528,75

285,00

2.921,94

23/07/2015

28/07/2015

DICOP

17/07/2015

2.637,75

160,55

285,00

3.083,30

20/07/2015

22/07/2015

DINES

20/07/2015

1.508,64

265,50

95,00

1.869,14

A emprega Gracielly irá conduzir a eleição do representante do conselho curador da EBC na
regional de São Paulo/SP, devendo está no dia 28/07, considerando que a eleição ocorrerá no
dia 29/07 a partir das 06h00 às 22h00. Desta forma faz-se necessário o retorno apenas no dia
30/07.
Agenda:

GRACIELLY
1536/2015 BITTENCOURT
MACHADO

Empregado

28/07 - Chegada em São Paulo/SP
29/07 - Eleição do representante do Conselho Curador
30/07 - Retorno à Brasília/DF
O Retorno da empregada Gracielly Machado, foi reagendado para o dia 01/08/2015, devido a
prorrogação da data da eleição do representante dos empregados no Conselho Curador do dia
29 para o dia 31 de julho. Desta forma estabelecendo o princípio da economicidade, foi
necessário a permanência da empregada Gracielly Machado, membra da Comissão na
Regional de São Paulo.
A empregada Erika Motta irá conduzir a eleição do representante do conselho curador da EBC
na regional do Maranhão, devendo está no dia 28/07, considerando que a eleição ocorrerá no
dia 29/07 a partir das 06h00 às 22h00. Desta forma faz-se necessário o retorno apenas no dia
30/07.
Agenda:

ÉRIKA
1537/2015 GUILHERMINO
REIS DA MOTTA

Empregado

28/07 - Chegada em São Luís/MA
29/07 - Eleição do representante do Conselho Curador
30/07 - Retorno à Brasília/DF
O Retorno da empregada Erika Motta, foi reagendado para o dia 31/07/2015, devido a
prorrogação da data da eleição do representante dos empregados no Conselho Curador do dia
29 para o dia 31 de julho. Desta forma estabelecendo o princípio da economicidade, foi
necessário a permanência da empregada Erika Motta, membra da Comissão que
permaneceu na Regional do Maranhão no período da manhã do dia 31/07, no período da tarde
os trabalhos para continuidade da eleição foi conduzido pelo empregado Carlos Alberto da
Rocha, também membro da comissão.
A Gestão de Imagem e Planejamento conseguiu viabilizar, junto a SECOM, uma pesquisa de
opinião sobre a TV Brasil. Essa pesquisa tem por finalidade entender como as pessoas
percebem a Imagem da EBC por meio da grade de programação da TV Brasil. A pesquisa
acontecerá em nove capitais brasileiras e a empregada Elisabete Pereira da Rosa,
acompanhou a pesquisa em duas cidades: Salvador (3 grupos) no dia 28/07 e Rio de Janeiro (3
grupos) no dia 29/07. Seguindo o seguinte cronograma:
28/07/15: a empregada embarcou para Salvador no turno da manhã para acompanhar a
pesquisa de opinião no turno da tarde;
29/07/15: continuidade da pesquisa de opinião em Salvador, embarcando para o Rio de Janeiro
no turno da tarde para compromisso no dia 30/07/15 da seguinte agenda:
A empregada participou do "ENCONTRO RPTV 2015 - COMUNICAÇÃO" que aconteceu no dia
30/07/15 de 9h30 às 17h na EBC - RJ - Sala de treinamento, 8º andar, Rua da Relação, 18,
Centro - Rio de Janeiro.

ELISABETE
1538/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

Resumo do Evento: A Gerência Executiva de Rede promove todo ano encontros temáticos
(engenharia, produção, jornalismo, comunicação) com representantes da Rede Pública de
Televisão. Nesta edição o tema será Comunicação/Divulgação e é organizado juntamente com
a Gerência Executiva de Comunicação e Marketing. Dado que entre os objetivos estratégicos
que norteiam as atividades da área está o de Consolidar a Rede Nacional de Comunicação
Pública, este evento mostra-se importante para atingi-lo e a participação da Gerente Executiva
de Comunicação e Marketing, Elisabete Pereira da Rosa, responsável pelo relacionamento com
as assessorias das emissoras parceiras, tornou-se imprescindível.
A empregada retornou para Brasília no dia 30/07/15 no período da noite.
PROGRAMAÇÃO ENCONTRO RPTV 2015 - COMUNICAÇÃO
9h30 - café da manhã
10h - Início: Abertura/boas-vindas - A Rede Pública de Televisão (20 minutos)
- Gerência-executiva de Rede
10h20 - A nova configuração da área de Comunicação e Marketing (10 minutos)
- Bete Rosa, Gerente-executiva de Comunicação e Marketing;
10h30 - Rodada de apresentações parceiras (1h20)
11h50 - Produtos de comunicação para a RPTV (20 minutos)
O diretor foi para o Rio de Janeiro e em seguida para São Paulo e participou das seguintes
reuniões:

1539/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

23/07 - acompanhamento da pesquisa qualitativa referente à TV Brasil, elaborada pela
SECOM no Rio de Janeiro.
24/07 - agenda de trabalho em São Paulo, a pedido do Diretor Geral, Américo Martins.
27/07 - acompanhamento da pesquisa qualitativa referente à TV Brasil, elaborada pela SECOM
em São Paulo.
28/07 - reunião com o Superintendente Regional de SP, Marco Antonio Coelho sobre
programas de trabalho com recursos do Prodav.
No seu período em São Paulo, o Diretor ficou por conta própria, inclusive o fim de semana.

OS SECOM 324
Relatório PIRACICABA/SP "EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE
ETANOL - SEGUNDA GERAÇÃO".
DIA 20 DE JULHO DE 2015 - SEGUNDA-FEIRA.
Embarque em Brasília para cidade de Campinas, seguindo em veículo da Localiza para cidade
de Piracicaba.

GILMAR
1540/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

DIA 21 DE JULHO DE 2015 - TERÇA FEIRA.
Deslocamento para o local do evento com a Sra. Presidente da República, encontrar a equipe
ESCAV/PR e encaminhar as demandas para os organizadores para realização do evento.
22:00 horas - Retorne para o hotel.
DIA 22 DE JULHO DE 2015 - QUARTA-FEIRA.
Deslocamento para o local do evento onde foram feitos testes de áudio e vídeo com o Sistema
e Switcher.
08:30 horas - Sinal no ar (gerado pela Valle Vídeo) até o final do evento.
20:00 horas - Embarque na cidade de Campinas para Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/07/2015

22/07/2015

DINES

21/07/2015

22/07/2015

21/07/2015

21/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/07/2015

1.508,64

177,00

95,00

1.780,64

DINES

20/07/2015

1.508,64

177,00

95,00

1.780,64

22/07/2015

DINES

20/07/2015

-

265,50

-

265,50

22/07/2015

DINES

20/07/2015

-

265,50

-

265,50

OS SECOM 324
21/07/2015
07:50h - Embarque para Campinas.
09:00h - Chegada a Campinas. Aguardamos a chegada do carro que estava com o
coordenador Gilmar.
12:00h - Almoço no aeroporto.
13:10h - Chegada do carro da localiza. Seguimos viagem para Piracicaba.
14:20h - Chegada a Piracicaba. Check-in do Hotel.
15:00h - Saída do Hotel para o local do evento.
15:20h - Chegada a Unidade de Produção de Etanol. Feito reconhecimento e plano de
câmeras. Ajuste de iluminação e cabeamento do carro de produção.
16:30h - teste com as câmeras (3 câmeras).
21:30h - Retorno para o Hotel.

1541/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

22/08/2015
07:30h - Saída do hotel.
08:00h - Chegada ao local do evento.
08:30h - teste com as câmeras (3 câmeras).
10:11h - Flash ao vivo Reporter Leonardo Meira.
10:20h - Chegada da Presidenta. Visita a Unidade de Produção de Etanol.
10:50h - Início da Cerimônia.
11:55h - Término da Cerimônia.
12:15h - Saída da Presidenta.
14:15h - Saída do local do evento para o Aeroporto de Campinas.
14:40h - Parada para o almoço.
15:00h - Seguimos viagem.
15:20h - Chegada ao aeroporto de Campinas. Aguardamos até a hora do embarque.
19:40h - Embarque para Brasília.
21:40h - Chegada em Brasília.
22:00h - Descanso.

OS SECOM 324
Relatório Piracicaba - SP de 21 e 22 de julho de 2015. Evento Inauguração da Unidade de
Produção de Etanol.

1542/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

21/07/2015
07:50h - Embarque para Campinas.
09:00h - Chegada a Campinas. Aguardamos a chegada do carro que estava com o
coordenador Gilmar.
12:00h - Almoço no aeroporto.
13:10h - Chegada do carro da localiza. Seguimos viagem para Piracicaba.
14:20h - Chegada a Piracicaba. Check-in do Hotel.
15:00h - Saída do Hotel para o local do evento.
15:20h - Chegada a Unidade de Produção de Etanol. Feito r conhecimento e plano de câmeras.
Ajuste de iluminação e cabeamento do carro de produção.
16:50h - Feito apontamento com o Satélite C3.
17:10h - Subida de sinal para teste na frequência 3974 operador Anábio. Verificado aspecto e
áudio e vídeo com colorbars.
18:55h - Descida.
21:00h - Subida de sinal para teste com Brasília operador Raul. Testado áudio embeded.
21:25h - Descida de sinal.
21:30h - Retorno para o Hotel.
22/08/2015
07:30h - Saída do hotel.
08:00h - Chegada ao local do evento.
08:30h - Subida de sinal.
09:20h - Fechamento de sinal com Brasília operador João.
09:35h - Testado Link.
10:11h - Flash ao vivo Reporter Leonardo Meira.
10:20h - Chegada da Presidenta. Visita a Unidade de Produção de Etanol.
10:50h - Início da Cerimônia.
11:55h - Término da Cerimônia.
12:15h - Saída da Presidenta.
12:20h - Início das Gerações. Recebido por Hilton.
14:10h - Fim das gerações. Baixamos o sinal.
14:15h - Saída do local do evento para o Aeroporto de Campinas.
14:40h - Parada para o almoço.
15:00h - Seguimos viagem.
OS SECOM 324
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Piracicaba, em torno das 21h do dia 21
de abril, terça-feira. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de inauguração
da usina de etanol 2G, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.

LEONARDO DO
1543/2015 NASCIMENTO
MEIRA

Empregado

Atividades executadas:
A equipe chegou à cidade de Piracicaba no dia anterior à cerimônia. Repórter alinhou o enfoque
da cobertura com a coordenação de reportagem.
No dia 22, quarta, em torno das 7h30, a equipe dirigiu-se à sede da usina de etanol 2G da
Raízen. Fez imagens do canavial, da usina e gravou passagem. Logo em seguida, o repórter
fez entrada ao vivo na programação. Além disso, acompanhou a cerimônia e fez entrevista com
representante da Raízen.
Em torno de 14h, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite. O retorno a São Paulo aconteceu em torno de 16h. A chegada na sede da EBC foi às
19h.

OS SECOM 324
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Piracicaba, em torno das 21h do dia 21
de abril, terça-feira. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de inauguração
da usina de etanol 2G, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.

1544/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

Atividades executadas:
A equipe chegou à cidade de Piracicaba no dia anterior à cerimônia. Repórter alinhou o enfoque
da cobertura com a coordenação de reportagem.
No dia 22, quarta, em torno das 7h30, a equipe dirigiu-se à sede da usina de etanol 2G da
Raízen. Fez imagens do canavial, da usina e gravou passagem. Logo em seguida, o repórter
fez entrada ao vivo na programação. Além disso, acompanhou a cerimônia e fez entrevista com
representante da Raízen.
Em torno de 14h, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite. O retorno a São Paulo aconteceu em torno de 16h. A chegada na sede da EBC foi às
19h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

21/07/2015

22/07/2015

DINES

20/07/2015

-

265,50

-

265,50

22/07/2015

22/07/2015

DINES

20/07/2015

-

88,50

190,00

278,50

23/07/2015

25/07/2015

DINES

20/07/2015

1.445,09

560,50

95,00

2.100,59

23/07/2015

25/07/2015

DINES

20/07/2015

1.445,09

560,50

95,00

2.100,59

24/07/2015

24/07/2015

DIPRE

20/07/2015

152,10

190,00

342,10

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

OS SECOM 324
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o técnico Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Piracicaba, em torno das 21h do dia 21
de abril, terça-feira. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de inauguração
da usina de etanol 2G, que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.

1545/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

Atividades executadas:
A equipe chegou à cidade de Piracicaba no dia anterior à cerimônia. Repórter alinhou o enfoque
da cobertura com a coordenação de reportagem.
No dia 22, quarta, em torno das 7h30, a equipe dirigiu-se à sede da usina de etanol 2G da
Raízen. Fez imagens do canavial, da usina e gravou passagem. Logo em seguida, o repórter
fez entrada ao vivo na programação. Além disso, acompanhou a cerimônia e fez entrevista com
representante da Raízen.
Em torno de 14h, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite. O retorno a São Paulo aconteceu em torno de 16h. A chegada na sede da EBC foi às
19h.

OS SECOM 324
Cerimônia de inauguração da Unidade de Produção de Etanol 2G da Raízen

1546/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

O repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, apresentou-se na Base Aérea de Brasília às
7h30min do dia 22 de julho de 2015, para iniciar viagem no avião presidencial com destino a
Piracicaba-SP, com o objetivo de realizar a cobertura jornalística da participação da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República Dilma Rousseff na Cerimônia de inauguração
da Unidade de Produção de Etanol 2G da Raízen.
O avião presidencial decolou por volta das 8h10min com destino a Campinas-SP. Pousando em
Campinas as 9h20min. Logo após o desembarque no Aeroporto Internacional de Viracopos o
mesmo embarcou em um helicóptero para deslocamento da até a fábrica da Raízen em
Piracicaba, chegando por volta de 10h.
A cerimônia inciou por volta das 13h30min. Com o término do evento às 12h20min, iniciou-se o
deslocamento de retorno embarcando em helicóptero até Campinas e após no avião
presidencial, desembarcando em Brasília por volta das 14h30min.
A Estrutura Temporária para Organização do Acervo da Comissão Nacional da Verdade irá
entregar ao Arquivo Nacional o material colhido peça CNV durante seu período de vigência no
próximo dia 24/07. Para tanto foi solicitada através da SECOM da Presidência da República a
captação do referido evento.
O pedido está sendo feito fora do prazo pois apenas agora foi solicitada a prestação de
serviços de captação de evento.
O empregado deve voltar no sábado pois não há previsão de horário de término desta
cerimônia, não sendo possível assim prever a hora de compra de passagens de volta sem
prejudicar as gravações.

---- Relatório

MÁRCIO COSTA
1547/2015 DE ANDRADE
JUNIOR

Empregado

No dia 23 de julho a equipe da Gerência de Criação ( Cinegrafista Marcio de Andrade e Auxiliar
Wesley Cerqueira) saiu de Brasília para o Rio de Janeiro com o objetivo de cobrir evento da
Comissão Nacional Da verdade no dia 24. Equipe chegou na Sede da EBC às sete horas da
manhã e se encaminhou para o aeroporto, o voo foi às 08:45 e a chegada no rio as 10:30.
Chegando na capital fluminense a equipe se deslocou à EBC para separar parte do
equipamento (Câmera EX3 e refletores) com os colegas do RJ. Importante frisar o quanto os
colegas da EBC RJ foram solícitos com as necessidades de equipamentos da gerência de
criação, com especial atenção da Lucia Abreu, que separou a câmera EX3 e com a
providencial ajuda do Valtinho que deixou a disposição da equipe todo o equipamento que havia
no almoxarifado da Gomes Freire.
Na sexta, dia da gravação, o carro saiu do prédio da relação a caminho do evento às sete da
manhã. A gravação ocorreu sem imprevistos, começando as 11 horas . Assim que acabou a
gravação a equipe se deslocou para o prédio da Gomes Freire, onde gerou o material para o
jornalismo da TV NBR de Brasília, que havia solicitado as imagens do evento e quebra queixo
com o ministro Pepe Vargas.
No sábado, dia 25, o voo de volta a Brasília saiu do Santos Dumont 15h24min fez escala em
Viracopos com chegada em Brasília 20h36. Equipe chegou na sede por volta de 21 horas
quando guardou os equipamentos.

A Estrutura Temporária para Organização do Acervo da Comissão Nacional da Verdade irá
entregar ao Arquivo Nacional o material colhido peça CNV durante seu período de vigência no
próximo dia 24/07. Para tanto foi solicitada através da SECOM da Presidência da República a
captação do referido evento.
O pedido está sendo feito fora do prazo pois apenas agora foi solicitada a prestação de
serviços de captação de evento.
O empregado deve voltar no sábado pois não há previsão de horário de término desta
cerimônia, não sendo possível assim prever a hora de compra de passagens de volta sem
prejudicar as gravações.
---- Relatório

WESLEY
1548/2015 CERQUEIRA
BRAGA

Empregado

No dia 23 de julho a equipe da Gerência de Criação ( Cinegrafista Marcio de Andrade e Auxiliar
Wesley Cerqueira) saiu de Brasília para o Rio de Janeiro com o objetivo de cobrir evento da
Comissão Nacional Da verdade no dia 24. Equipe chegou na Sede da EBC às sete horas da
manhã e se encaminhou para o aeroporto, o voo foi às 08:45 e a chegada no rio as 10:30.
Chegando na capital fluminense a equipe se deslocou à EBC para separar parte do
equipamento (Câmera EX3 e refletores) com os colegas do RJ. Importante frisar o quanto os
colegas da EBC RJ foram solícitos com as necessidades de equipamentos da gerência de
criação, com especial atenção da Lucia Abreu, que separou a câmera EX3 e com a
providencial ajuda do Valtinho que deixou a disposição da equipe todo o equipamento que havia
no almoxarifado da Gomes Freire.
Na sexta, dia da gravação, o carro saiu do prédio da relação a caminho do evento às sete da
manhã. A gravação ocorreu sem imprevistos, começando as 11 horas. Assim que acabou a
gravação a equipe se deslocou para o prédio da Gomes Freire, onde gerou o material para o
jornalismo da TV NBR de Brasília, que havia solicitado as imagens do evento e quebra queixo
com o ministro Pepe Vargas.
No sábado, dia 25, o voo de volta a Brasília saiu do Santos Dumont 15h24min fez escala em
Viracopos com chegada em Brasília 20h36. Equipe chegou na sede por volta de 21 horas
quando guardou os equipamentos.

O Procurador Geral embarcou para São Paulo no voo das 08:53hs da manhã do dia
24.07.2015 com chegada ao aeroporto de Congonhas às 10:35hs.
Ao desembarcar dirigiu-se a unidade da EBC em São Paulo onde se reuniu, por volta das 11hs,
com o Coordenador Regional Sudeste Sul /SP - Dr. Laerte Rodrigues - e, também com o Dr.
João Paulo Araújo dos Santos para tratarem dos assuntos jurídicos afetos àquela coordenação
regional.

1549/2015

MARCO ANTONIO
FIORAVANTE

Empregado

Após a reunião com o jurídico local, Dr. Marco encontrou-se com o Diretor Geral Américo
Martins dos Santos, por volta das 13hs. Após o almoço, ambos seguiram ao encontro do
jornalista esportivo José Trajano para a reunião agendada para as 14h.

-

A reunião com o jornalista esportivo José Trajano acorreu no horário previsto e ao seu término
Dr. Marco Fioravante dirigiu-se ao aeroporto de Congonhas embarcando às 19:25hs. O
desembarque em Brasília ocorreu às 21:48hs finalizando-se o expediente.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

ALINE BASTOS
1550/2015 DOS REIS
CARNEIRO

1551/2015

FRANCISCO DE
ASSIS SANTOS

ANDERSON
1552/2015 FERNANDES
FALCÃO SERRA

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Às 17H do dia 27/07/2015 pequei um táxi de minha residência em direção ao Aeroporto
internacional de Brasília, às 18H44 seguimos em direção ao Rio de Janeiro em um voo da
companhia aérea Gol, chegando no Rio de Janeiro às 20h56 no Aeroporto Internacional de
Santos Dumont, pequei um táxi para o hotel, no dia seguinte 28/07, foi para a EBC que e na
mesma rua do hotel onde la tivemos reunião com a equipe da NBR, às 17h peguei um táxi em
direção ao Aeroporto Santos Dumont, às 20h 45 peguei um voo da companhia Gol em direção
ao Aeroporto Internacional de Congonhas São Paulo, chegando la às 21H, peguei um táxi para
o hotel, no dia seguinte 29/07, peguei um táxi seguindo em direção a EBC, la tivemos reuniões
com a equipe da NBR e a tarde com a equipe técnico e operacional. Às 18H peguei um taxi
seguindo para o Aeroporto Congonhas, pegando o voo da companhia Gol às 21H55 em direção
ao Aeroporto Internacional de Brasília, chegando às 23H50

Às 17H do dia 27/07/2015 pequei um táxi de minha residência em direção ao Aeroporte
internacional de Brasília, às 18H44 seguimos em direção ao Rio de Janeiro em um voo da
companhia aérea Gol, chegando no Rio de Janeiro às 20h56 no Aeroporto Internacional de
Santos Dumont, pequei um táxi para o hotel, no dia seguinte 28/07, foi para a EBC que e na
mesma rua do hotel onde la tivemos reunião com a equipe da NBR, às 17h peguei um táxi em
direção ao Aeroporto Santos Dumont, às 20h 45 peguei um voo da companhia Gol em direção
ao Aeroporto Internacional de Congonhas São Paulo, chegando la às 21H, peguei um táxi para
o hotel, no dia seguinte 29/07, peguei um táxi seguindo em direção a EBC, la tivemos reuniões
com a equipe da NBR e a tarde com a equipe técnico e operacional. Às 18H peguei um taxi
seguindo para o Aeroporto Congonhas, pegando o voo da companhia Gol às 21H55 em direção
ao Aeroporto Internacional de Brasília, chegando às 23H50

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/07/2015

29/07/2015

DINES

27/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/07/2015

3.151,76

648,60

285,00

4.085,36

DINES

20/07/2015

3.151,76

648,60

285,00

4.085,36

03/08/2015

DIGER

22/07/2015

1.907,56

401,85

190,00

2.499,41

25/08/2015

25/08/2015

DIJOR

22/07/2015

1.508,95

133,95

190,00

1.832,90

28/07/2015

05/08/2015

DIJOR

22/07/2015

3.790,60

1.050,20

142,50

4.983,30

28/07/2015

01/08/2015

DIJOR

22/07/2015

1.826,79

560,50

95,00

2.482,29

Entre os dias 29/07 a 31/07/2015 o coordenador de Redes Sociais da Superintendência de
Agências e Conteúdo Digital participou, a convite da Gerência Executiva de Comunicação e
Marketing, do Encontro Setorial da Rede Pública de TV, que aconteceu no dia 30 de julho de
2015.
Empregado

OBS: O trecho de volta do viajante que estava previsto para a sexta dia 31/07/2016 foi trocado
por motivos pessoais, sem ônus para a empresa e o retorno para Brasília/DF ocorreu na
segunda dia 03/08/2015.
A doutora Lygia Carramaschi participou da gravação do programa Espaço Público do dia
25/08/15.

Lygia da Veiga
1553/2015 Pereira
Carramaschi

Colaborador

Relatório de viagem:
A doutora compareceu à EBC e debateu com os apresentadores Florestan Junior e Paulo Leite
sobre de suas pesquisas com células-tronco, dos avanços da ciência no Brasil e sobre sua
nova pesquisa com células troco embrionárias para testar novos medicamentos. Retornou para
São Paulo no mesmo dia, 25/08/15.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi “Os desafios da
educação na Amazônia”.
Relatório de viagem
28/07/2015
Equipe partiu do Rio de Janeiro e se encontrou com o auxiliar de Brasília em Manaus/AM.
Encontro com equipe da Secretária de Educação que deu apoio durante as gravações.
29/07/2015
Equipe partiu de carro para o Município de Beruri/AM
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Gilberto Mestrinho.
30/07/2015
- Ainda em Beruri, comunidade indígena Boa Sorte: Sonoras com professores, alunos e direção
da Escola Boa Fé;
- Equipe retornou para Manaus.

VERA DE SOUZA
1554/2015 FONTES
BARROSO

Empregado

31/07/2015
Gravações em Furo de Paracuuba e Careiro da Várzea (Região de Manaus/AM);
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Municipal Nossa Senhora da
Conceição;
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Tancredo Neves.
01/08/2015
Em Manaus/AM
- Sonora com Márcio Silva de Lira sobre o projeto Amazônia Conectada;
- Sonora com o Secretário Estadual da Educação sobre Os Desafios da Educação no
Amazonas;
02/08/2015
Em Manaus/AM
- Visuais de Manaus.
03/08/2015
Em Manaus/AM
- Sonoras com professor e alunos do Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire;
- Imagens e sonoras no Centro de Mídias - Espaço dedicado ao ensino à distância.
04/08/2015
O Caminhos da Reportagem realizou a segunda parte da reportagem sobre a história de vida
do artista Grande Otelo.
Relatório de viagem
28/07/15 (terça-feira)
Deslocamento Brasília >> Rio de Janeiro; Entrevista e imagens no Museu Nacional de História;
Natural (apoio para o Caminhos Brasil Pré-Histórico).
29/07/15 (quarta-feira)
Entrevista historiador Orlando de Barros; Entrevista ator Milton Gonçalves; Entrevista Mário
Prata (filho Grande Otelo).

1555/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

30/07/15 (quinta-feira)
Imagens Clínica São Vicente; Entrevista José Antônio Prata (filho Grande Otelo); Entrevista
advogado da Fundação Grande Otelo; Entrevista atriz Adelaide Chiozzo;
Entrevista atriz Ruth de Souza.
31/07/15 (sexta-feira)
Entrevista jornalista Sérgio Cabral; Imagens de apoio Circo e fachada Museu; Entrevista
cineasta Joel Zito Araújo; Entrevista Maurício Sherman (diretor Tv Globo).
01/08/15 (sábado)
Entrevista atriz Yaçanã Martins; Entrevista Eliza Larkin (Ipeafro); Deslocamento Rio >> Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/07/2015

05/08/2015

DIJOR

28/07/2015

01/08/2015

28/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/07/2015

3.790,60

1.050,20

142,50

4.983,30

DIJOR

22/07/2015

1.826,79

560,50

95,00

2.482,29

01/08/2015

DIJOR

22/07/2015

1.826,79

560,50

95,00

2.482,29

28/07/2015

05/08/2015

DIJOR

22/07/2015

2.933,08

1.050,20

142,50

4.125,78

21/07/2015

24/07/2015

DINES

22/07/2015

1.888,86

784,70

190,00

2.863,56

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi “Os desafios da
educação na Amazônia”.
Relatório de viagem
28/07/2015
Equipe partiu do Rio de Janeiro e se encontrou com o auxiliar de Brasília em Manaus/AM.
Encontro com equipe da Secretária de Educação que deu apoio durante as gravações.
29/07/2015
Equipe partiu de carro para o Município de Beruri/AM
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Gilberto Mestrinho.
30/07/2015
- Ainda em Beruri, comunidade indígena Boa Sorte: Sonoras com professores, alunos e direção
da Escola Boa Fé;
- Equipe retornou para Manaus.

1556/2015

EDINA MARIEL
GIRARDI

Empregado

31/07/2015
Gravações em Furo de Paracuuba e Careiro da Várzea (Região de Manaus/AM);
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Municipal Nossa Senhora da
Conceição;
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Tancredo Neves.
01/08/2015
Em Manaus/AM
- Sonora com Márcio Silva de Lira sobre o projeto Amazônia Conectada;
- Sonora com o Secretário Estadual da Educação sobre Os Desafios da Educação no
Amazonas;
02/08/2015
Em Manaus/AM
- Visuais de Manaus.
03/08/2015
Em Manaus/AM
- Sonoras com professor e alunos do Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire;
- Imagens e sonoras no Centro de Mídias - Espaço dedicado ao ensino à distância.
04/08/2015
O Caminhos da Reportagem realizou a segunda parte da reportagem sobre a história de vida
do artista Grande Otelo.
Relatório de viagem
28/07/15 (terça-feira)
Deslocamento Brasília >> Rio de Janeiro; Entrevista e imagens no Museu Nacional de História;
Natural (apoio para o Caminhos Brasil Pré-Histórico).
29/07/15 (quarta-feira)
Entrevista historiador Orlando de Barros; Entrevista ator Milton Gonçalves; Entrevista Mário
Prata (filho Grande Otelo).

ROGERIO
1557/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

30/07/15 (quinta-feira)
Imagens Clínica São Vicente; Entrevista José Antônio Prata (filho Grande Otelo); Entrevista
advogado da Fundação Grande Otelo; Entrevista atriz Adelaide Chiozzo; Entrevista atriz Ruth
de Souza.
31/07/15 (sexta-feira)
Entrevista jornalista Sérgio Cabral; Imagens de apoio Circo e fachada Museu; Entrevista
cineasta Joel Zito Araújo; Entrevista Maurício Sherman (diretor Tv Globo).
01/08/15 (sábado)
Entrevista atriz Yaçanã Martins; Entrevista Eliza Larkin (Ipeafro); Deslocamento Rio >> Brasília.

O Caminhos da Reportagem realizou a segunda parte da reportagem sobre a história de vida
do artista Grande Otelo.
Relatório de viagem
28/07/15 (terça-feira)
Deslocamento Brasília >> Rio de Janeiro; Entrevista e imagens no Museu Nacional de História;
Natural (apoio para o Caminhos Brasil Pré-Histórico).
29/07/15 (quarta-feira)
Entrevista historiador Orlando de Barros; Entrevista ator Milton Gonçalves; Entrevista Mário
Prata (filho Grande Otelo).

ALEXANDRE
1558/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

30/07/15 (quinta-feira)
Imagens Clínica São Vicente; Entrevista José Antônio Prata (filho Grande Otelo); Entrevista
advogado da Fundação Grande Otelo; Entrevista atriz Adelaide Chiozzo; Entrevista atriz Ruth
de Souza.
31/07/15 (sexta-feira)
Entrevista jornalista Sérgio Cabral; Imagens de apoio Circo e fachada Museu; Entrevista
cineasta Joel Zito Araújo; Entrevista Maurício Sherman (diretor Tv Globo).
01/08/15 (sábado)
Entrevista atriz Yaçanã Martins; Entrevista Eliza Larkin (Ipeafro); Deslocamento Rio >> Brasília.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi “Os desafios da
educação na Amazônia”.
Como não há disposição de uma equipe completa no Rio de Janeiro para as gravações do
Caminhos da Reportagem, o funcionário de Brasília (auxiliar cinematográfico) foi designado
para realizar as gravações de sonoras, aberturas, passagens e imagens de cobertura do
programa.
Relatório de viagem
28/07/2015
Partiu de Brasília e se encontrou com a equipe do Rio de Janeiro em Manaus/AM;
Encontro com equipe da Secretária de Educação que deu apoio durante as gravações.
29/07/2015
Equipe partiu de carro para o Município de Beruri/AM
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Gilberto Mestrinho.

DAILTON
1559/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

30/07/2015
- Ainda em Beruri, comunidade indígena Boa Sorte: Sonoras com professores, alunos e direção
da Escola Boa Fé;
- Equipe retornou para Manaus.
31/07/2015
Gravações em Furo de Paracuuba e Careiro da Várzea (Região de Manaus/AM)
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Municipal Nossa Senhora da
Conceição;
- Sonoras com professores, alunos e direção da Escola Estadual Tancredo Neves.
01/08/2015
Em Manaus/AM
- Sonora com Márcio Silva de Lira sobre o projeto Amazônia Conectada;
- Sonora com o Secretário Estadual da Educação sobre Os Desafios da Educação no
Amazonas;
02/08/2015
Em Manaus/AM
- Visuais de Manaus.

1561/2015

DANILO
FERREIRA DE

Empregado

03/08/2015
A viagem para o Rio de Janeiro 21/07 à 24/7/15 foi para substituição do colega Denilson Viana
que estava de atestado médico.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/07/2015

07/08/2015

DIPRE

28/07/2015

30/07/2015

28/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/07/2015

1.598,02

2.802,50

190,00

4.590,52

DIGER

22/07/2015

2.227,91

669,75

285,00

3.182,66

28/07/2015

DIGEL

22/07/2015

1.877,80

152,10

190,00

2.219,90

28/07/2015

04/08/2015

DINES

22/07/2015

-

1.386,50

95,00

1.481,50

28/07/2015

04/08/2015

DINES

22/07/2015

-

1.386,50

95,00

1.481,50

Dr. Francisco Olímpio da Silva, empregado em exercício na unidade da EBC do Maranhão
desde o dia 20 de julho de 2015, ocupante do cargo de ACP/Advocacia, esteve na sede da
EBC em Brasília, na Proju – Procuradoria Jurídica, para treinamento e capacitação para o
exercício de suas atribuições naquela regional.
O viajante embarcou no voo do Maranhão para Brasília no dia 26 de julho às 15h48 no voo da
TAM – JJ 3419, conforme comprovante anexo.

FRANCISCO
1563/2015 OLIMPIO DA
SILVA

Empregado

O empregado cumpriu a primeira etapa da programação interna de treinamento, entre os dias
27 de julho e 07 de agosto, executou atividades consultivas, analisou processos e emitiu
pareceres instrutório e de mérito, juntamente com a equipe e a gerente da área da Gerência de
Direito e Administração Pública, responsável por todas as contratações da área meio da EBC.
No dia 7 de agosto embarcou de volta ao Maranhão no voo JJ 3452 às 20h04 chegando a São
Luis às 23:33 conforme comprovante anexo.

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das atividades : instalações da EBC na AV. Gomes Freire, 474, e no Morro do Mendanha,
Ambas no Rio; e na SUSUP em Brasília.

1564/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

dia 28/07/2015 :
08h25 - embarque GRU no voo Azul 2400
10h00 - chegando na Gomes Freire.Reunião com Faia sobre as Rádios MEC e Nacional
Reunião com Eng. Renato sobre os Estúdios de TV : listagem de itens na recuperação
de desempenho
Estudo de interferências nas torres do Mendanha para subida amanhã com James e
Eng. Paulo Codo
13h00 - almoço
14h00 - Reunião com Eng. Paulo Codo e Wagner Victória sobre as etapas de montagem de
nossa Autovistoria relativa à edificação da Av. Gomes Freire
16h00 - levantamento das temperaturas reais de operação das switchers das Rádios : Rd MEC
AM : 21,7°C ; MEC FM : 22,4°C ; Nacional : 20,3°C
17h00 - continuei trabalho na Autovistoria com Paulo Codo
18h00 - Reunião com Eng. Renato e Roni sobre o andamento das obras
Empregado
dia 29/07/2015 :
09h00 - saída com o Eng. Paulo Codo e James, em viatura 4x4, para o Morro do Mendanha
12h00 - chegada ao Pico
1. sala dos TX's : verificação dos dimensionais para instalação do novo transmissor
Hitashi. Verificação do estado do no break Powerwere e suas baterias
2. análise da estrutura da torre da Petrobrás : medidas, fotos, detalhes das seções dos
montantes, subida para avaliar rigidez
3. torre traseira de seção quadrada: medidas, fotos, detalhes das seções e talas dos
montantes, subida para avaliar rigidez e estado da corrosão
4. torre traseira triangular : medidas, fotos, detalhes das seções e flanges dos
montantes, subida para avaliar rigidez e estado da corrosão
em ambas as torres, o skyline está desimpedido para Campo Grande e região.
Ambas 3 e 4 , firmes ao vento e balanço
17h00 - retorno à Gomes Freire. Reunião com engenheiros sobre o Mendanha
18h00 - saída para embarque em SDU
19h42 - embarque no voo Gol 1492. Decolagem às 19h31 para BSB
dia 30/07/2015 :
O Superintendente André Barbosa Filho participou de reunião com o Prefeito de Belo
Horizonte, senhor Márcio Araújo de Lacerda, tratou do cronograma de cessação das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Conforme solicitado pelo ofício nº117/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de Belo Horizonte no
dia 23 de junho de 2015.
Relatório:

1565/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

A prefeitura vai avaliar junto com os diversos setores do governo , quais serão as primeiras
famílias que receberão os primeiros testes do Brasil 4D.
A Tv conecta poderá produzir conteúdos para o canal e a rede municipal de 250 telecentros
serão envolvidos nos teste.
Nova reunião na prefeitura será marcada com a participação de outros setores.
Não foi cumprido o prazo para prestação de contas determinado pela Norma, em função do
Superintendente ter embarcado para Montevidéu no dia 29.07 às 06:00hs, não comparecendo
na EBC para entregar os seu comprovantes de embarque e só retornou para Brasília no dia
02.08.2015.
Ordem de Serviço SECOM no 325
Objetivo: Cobertura Jornalística das ações de equipes de saúde indígena do Ministério da
Saúde dentro do programa Expedicionários da Saúde na Cidade de Maturacá/AM que ocorreu
no período de 28/07/15 a 04/08/2015.
Relatório:

JOÃO PEDRO
1567/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

A equipe formada por Danilo Sousa (Repórter Cinematográfico), João Pedro Netto (Jornalista),
Rafael Gomes (Auxiliar Operacional) e Pedro Cardoso (Produtor Executivo), saiu de Brasília no
dia 28/07 rumo a Boa Vista, em voo providenciado pela Secretaria de Saúde Indigena, do
Ministério da Saúde. No dia 29/07, viajou para o território indígena Yanomami em Maturacá/AM,
em voo fretado. Já nesse dia, foram feitas gravações nas dependências onde ocorreriam os
mutirões de cirurgias dos Expedicionários da Saúde. No dia 30, foram feitas gravações e
colhidos depoimentos sobre a preparação do local. No dia seguinte, foram gravados mais
depoimentos e acompanhadas as primeiras cirurgias em indígenas. Também foram captadas
imagens nas aldeias próximas. No dia 1º e 2/08, uma extensa programação com cirurgias,
recepção de pacientes de avião, barco e helicóptero: tudo foi captado pela equipe, além de
depoimentos feitos com indígenas, médicos e demais profissionais do pólo de saúde. No dia
3/08, a equipe voltou em voo fretado para Boa Vista em torno das 14h (horário local). A equipe
de reportagem retornou a Brasília no dia 4/08, chegando na empresa por volta das 19h. A
viagem ocorreu sem transtornos e maiores problemas.

Ordem de Serviço SECOM no 325

DANILO
1568/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

A equipe formada por Danilo Sousa (Repórter Cinematográfico), João Pedro Neto (Jornalista),
Rafael Gomes (Auxiliar Operacional) e Pedro Cardoso (Produtor Executivo), saiu de Brasília no
dia 28/07 rumo a Boa Vista. No dia 29/07, viajou para o território indígena Yanomami em
Maturacá/AM, em voo fretado. Já nesse dia, foram feitas gravações nas dependências onde
ocorreriam os mutirões de cirurgias dos Expedicionários da Saúde.
No dia 30, foram feitas gravações e colhidos depoimentos sobre a preparação do local.
No dia seguinte, foram gravados mais depoimentos e acompanhadas as primeiras cirurgias em
indígenas. Também foram captadas imagens nas aldeias próximas.
No dia 1º e 2/08, uma extensa programação com cirurgias, recepção de pacientes de avião,
barco e helicóptero: tudo foi captado pela equipe, além de depoimentos feitos com indígenas,
médicos e demais profissionais do pólo de saúde.
No dia 3/08, a equipe voltou em voo fretado para Boa Vista em torno das 14h (horário local).
A equipe de reportagem retornou a Brasília no dia 4/08, chegando na empresa por volta das
19h. A viagem ocorreu sem transtornos e maiores problemas.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/07/2015

04/08/2015

DINES

22/07/2015

30/07/2015

31/07/2015

DINES

22/07/2015

28/07/2015

04/08/2015

DINES

22/07/2015

28/07/2015

28/07/2015

DIGEL

22/07/2015

29/07/2015

31/07/2015

DICOP

22/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.386,50

95,00

1.481,50

267,90

190,00

2.274,15

-

1.386,50

95,00

1.481,50

-

126,90

190,00

316,90

359,55

190,00

4.790,81

Ordem de Serviço SECOM no 325

1569/2015 RAFAEL GOMES

1570/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

Empregado

A equipe formada por Danilo Sousa (Repórter Cinematográfico), João Pedro Neto (Jornalista),
Rafael Gomes (Auxiliar Operacional) e Pedro Cardoso (Produtor Executivo), saiu de Brasília no
dia 28/07 rumo a Boa Vista. No dia 29/07, viajou para o território indígena Yanomami em
Maturacá/AM, em voo fretado. Já nesse dia, foram feitas gravações nas dependências onde
ocorreriam os mutirões de cirurgias dos Expedicionários da Saúde.
No dia 30, foram feitas gravações e colhidos depoimentos sobre a preparação do local.
No dia seguinte, foram gravados mais depoimentos e acompanhadas as primeiras cirurgias em
indígenas. Também foram captadas imagens nas aldeias próximas.
No dia 1º e 2/08, uma extensa programação com cirurgias, recepção de pacientes de avião,
barco e helicóptero: tudo foi captado pela equipe, além de depoimentos feitos com indígenas,
médicos e demais profissionais do pólo de saúde.
No dia 3/08, a equipe voltou em voo fretado para Boa Vista em torno das 14h (horário local).
A equipe de reportagem retornou a Brasília no dia 4/08, chegando na empresa por volta das
19h. A viagem ocorreu sem transtornos e maiores problemas.

A Viagem ocorreu conforme o programado.
30/07 - 11:00 Produtora Bossapro - Hélio Pitanga ( Sócio )
Reuniu-se com o produtor da obra "Brasil Capoeira" para discutir alterações na redistribuição
patrimonial no contrato de produção e definir estratégia de parceria para derivação da obra
para licenciamento.
30/07 - 16:00 Agência de Publicidade Havas - Ângela Cardoso (Gerente de Mídia ) Reuniu-se
de negócios para apresentar o projeto de patrocínio "Copa do Mundo SUB-17 da FIFA 2015"
para os clientes da agência, além de promover estreitamento das relações institucionais.
31/07 - 10h30 - Agência NBS - Vanessa Alves ( Gerente de Mídia ) - Reuniu-se para
apresentar o plano de patrocínio dos jogos Paralímpicos aos clientes da agência,além de
promover estreitamento das relações institucionais.
31/07 - 14:00 -Produtora FBL - Rozane Braga ( Sócia )
Assunto: Reuniu-se para tratar da elaboração do contrato de fixação de direitos de
Comercialização e discussão de novos projetos da obra "ABZ do Ziraldo".

-

1.816,25

Ordem de Serviço SECOM no 325
Objetivo: Cobertura Jornalística das ações de equipes de saúde indígena do Ministério da
Saúde dentro do programa Expedicionários da Saúde na Cidade de Maturacá/AM que ocorrerá
no período de 28/07/15 a 04/08/2015.
Justificativa:
1) A cobertura jornalística visa registrar as ações de equipes de saúde indígena do Ministério da
Saúde dentro do programa Expedicionários da Saúde na Cidade de Maturacá/AM;
2)O empregado não necessitará de veículo locado;
3)A demanda é do Núcleo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
7) Esta viagem está sendo solicitada dentro do prazo previsto na Norma de Viagem - NOR 201,
Aprovada pela Deliberação DIREX 013/2015 de 02/02/2015, 05 dias úteis de antecedência.
4) Equipe: Repórter: João Pedro Netto, Repórter Cinematográfico: Danilo Ferreira de Sousa,
Auxiliar: Rafael Gomes e Produtor de arte: Pedro Henrique Cardoso Joaquim.

1571/2015

PEDRO
HENRIQUE
CARDOSO
JOAQUIM

Empregado

A equipe chegará 28/07/2015 em Boa Vista/RO e 29/07/2015 se deslocará para Maturacá/AM.
A equipe retornará no dia 04/08/2015 para Boa Vista. Os trechos serão feitos por meio de
transporte aéreo fretado pelo Ministério da Saúde.

-----------------------------------------------RELATÓRIO
A equipe formada por Danilo Sousa (Repórter Cinematográfico), João Pedro Neto (Jornalista),
Rafael Gomes (Auxiliar Operacional) e Pedro Cardoso (Produtor Executivo), saiu de Brasília no
dia 28/07 rumo a Boa Vista. No dia 29/07, viajou para o território indígena Yanomami em
Maturacá/AM, em voo fretado. Já nesse dia, foram feitas gravações nas dependências onde
ocorreriam os mutirões de cirurgias dos Expedicionários da Saúde.
No dia 30, foram feitas gravações e colhidos depoimentos sobre a preparação do local.
No dia seguinte, foram gravados mais depoimentos e acompanhadas as primeiras cirurgias em
indígenas. Também foram captadas imagens nas aldeias próximas.
No dia 1º e 2/08, uma extensa programação com cirurgias, recepção de pacientes de avião,
barco e helicóptero: tudo foi captado pela equipe, além de depoimentos feitos com indígenas,
médicos e demais profissionais do pólo de saúde.
No dia 3/08, a equipe voltou em voo fretado para Boa Vista em torno das 14h (horário local).
A equipe de reportagem retornou a Brasília no dia 4/08, chegando na empresa por volta das
19h. A viagem ocorreu sem transtornos e maiores problemas.
A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou o Superintendente Executivo
de Relacionamento na reunião com o Prefeito de Belo Horizonte, senhor Márcio Araújo de
Lacerda, na qual tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas analógicas no
território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente processo de
migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as potencialidades
do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo ofício
nº117/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de Belo Horizonte no dia 23 de junho de 2015.

CRISTIANA
FREITAS
1572/2015
GONÇALVES DE
ARAUJO

Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município de Belo Horizonte.
Empregado

A reunião ocorreu no dia 28 de julho às 16:30h no Gabinete do prefeito, Av. Afonso Pena, 1212 Centro - Belo Horizonte - CEP 30.130-009.
Informo que não foi cumprido o prazo para finalização da PCV em 05 dias úteis após o trecho
de volta, em função de a AV ter sido finalizada no sistema Jetro somente no dia 03 de agosto
de 2015.
Segue o relatório anexo.

O empregado Bruno Rasga acompanhou o empregado Walter da Silva Silveira que assumiu o
cargo de Gerente Executivo de Acervo e Pesquisa e por este motivo necessitou conhecer a
praça de São Luís.

1574/2015

BRUNO PEREIRA
RASGA

Empregado

Diante disto, acompanhou o Gerente Executivo, tendo como cronograma naquela cidade as
seguintes atividades:
- Dia 29/07 - Chegada a São Luís;
- Participação na reunião de apresentação do planejamento estratégico para as equipes do
Maranhão pela Secex;
- Dia 30/07 - reunião com a equipe de acervo e Gerente Executivo de Acervo.
- Reunião com o Superintendente do Nordeste e Gerente Executivo de Acervo;
- Dia 31/07 - retorno ao RJ;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/07/2015

01/08/2015

DINES

- reunião com o presidente da Rede Minas, Sr. Israel do Vale e o sr. Carlos Henrique Paulino, 28/07/2015
gerente de núcleo Transmídia da emissora;

28/07/2015

28/07/2015

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/07/2015

2.149,56

1.457,30

190,00

3.796,86

DIGER

22/07/2015

1.877,80

126,90

190,00

2.194,70

28/07/2015

DIGER

22/07/2015

964,26

126,90

190,00

1.281,16

23/08/2015

27/08/2015

DICOP

23/07/2015

1.342,75

634,50

190,00

2.167,25

A viagem foi realizada pela Gerente de Educação Corporativa – Eneides Batista Soares de
Araújo que foi designada pela EBC a ministrar o Curso de Gestão de Pessoas na dinâmica das
Unidades da EBC em São Paulo – SP. O curso faz parte das ações do PACC/EBC/2015
especificamente, do Programa de Desenvolvimento Gerencial.
O curso aconteceu no período de 04 a 06 de agosto de 2015, sendo dividido em duas turmas,
nos seguintes dias e horários:
1ª Turma: das 09 h às 13 h
2ª Turma: 14 h às 18 h.
Equipe da Palestra:
Palestrante: Eneides Batista Soares de Araújo
Multiplicador: Élvis Seiti Iwan.

04/08/2015

06/08/2015

DIAFI

23/07/2015

2.146,37

380,70

190,00

2.717,07

A viagem foi realizada pelo Coordenador de Cadastro,Pagamento e Benefícios – Elvis Seiti
Iwano que foi designada pela EBC a ministrar o Curso de Gestão de Pessoas na dinâmica das
Unidades da EBC em São Paulo – SP. O curso faz parte das ações do PACC/EBC/2015
especificamente, do Programa de Desenvolvimento Gerencial.
O curso aconteceu no período de 04 a 06 de agosto de 2015, sendo dividido em duas turmas,
nos seguintes dias e horários:
1ª Turma: das 09 h às 13 h
2ª Turma: 14 h às 18 h.
Equipe da Palestra:
Palestrante: Eneides Batista Soares de Araújo
Multiplicador: Élvis Seiti Iwan.

04/08/2015

06/08/2015

DIAFI

23/07/2015

2.146,37

380,70

190,00

2.717,07

31/08/2015

04/09/2015

DIAFI

23/07/2015

2.087,36

599,25

190,00

2.876,61

31/07/2015

02/08/2015

DIJOR

23/07/2015

4.218,24

265,50

190,00

4.673,74

1º DIA 26/07/2015
Chegada no aeroporto de Brasília.19:49
Horário Saída do Avião.20:00
Horário de chegada no Rio de Janeiro.21:00
Horário chegada do hotel.21:30
2º DIA 27/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
3º DIA 28/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00

1575/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

4º DIA 29/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
5º DIA 30/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
6º DIA 31/07/2015
Horário de saída do hotel5:50
Chegada na NBR Rio7:30
Saída da NBR Rio15:00
Chegada no hotel16:00
7º DIA 01/08/2015
Saída do Hotel13:30
Chegada no aeroporto do Brasília.14:00
No dia 28 de julho estive em Belo Horizonte, em companhia do Superintendente Executivo de
Relacionamento,, Sr. André Barbosa filho, e outros membros da EBC, para participar de
reuniões de trabalho.
Os objetivos da viagem foram cumpridos na sua totalidade, a saber:

1576/2015

REGINALDO
GONTIJO

Empregado

- reunião na prefeitura de Belo Horizonte, com o prefeito Márcio Lacerda, os secretários de
Comunicação Social e o de Desenvolvimento Urbano.

Segue Relatório:

JOSE ANTONIO
1577/2015 DE SOUZA
GARCIA

1578/2015

ADRIANO SILVA
BERNARDES

Ida: São Paulo - Belo Horizonte
Data: 28 de julho de 2015
Hora: 08:15
Retorno: Belo Horizonte-São Paulo
Data: 28 de julho de 2015
Hora: 19:03
Empregado
Acompanhei o Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, na reunião
com o Prefeito de Belo Horizonte, senhor Márcio Araújo de Lacerda, para tratar do cronograma
de cessação das transmissões televisivas analógicas no território brasileiro bem como
apresentar as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.

Empregado

O empregado ADRIANO SILVA BERNARDES, Coordenador de Programação DF participou
do Congresso SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, em São Paulo, nos dias
23 a 27 de agosto de 2015.
- A SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão é uma associação técnico científica
de profissionais e empresas, sem fins lucrativos, que tem por finalidade constituir-se em órgão
de difusão, expansão, estudo e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e
científicos, atuando nas áreas de engenharia e afins nos campos de televisão,
telecomunicações, rádio, Internet e novas mídias;
-A participação do empregado contribuiu para o aprimoramento dos conhecimentos e
intercâmbio de experiências com instituições, especialistas e gestores experimentados,
agregando conhecimentos necessários ao desempenho eficaz de suas atribuições na EBC;

ENEIDES
1579/2015 BATISTA SOARES
DE ARAUJO

1580/2015

ELVIS SEITI
IWANO

ENEIDES
1581/2015 BATISTA SOARES
DE ARAUJO

Empregado

Empregado

Empregado

A Gerente ministrou o curso: Gestão de Pessoas na Dinâmica das Unidades da EBC em São
Luis - MA, que é parte das ações do PACC/EBC 2015, especificamente, do Programa de
Desenvolvimento Gerencial, no período de 01 a 03 de setembro de 2015.O evento aconteceu
entre os dias 01 e 03/09/2015. A viagem teve início no dia 31/08/2015, uma vez que o curso foi
ministrado no começo da manhã do dia 01/09/2015, e o retorno foi no dia 04/09, em virtude da
indisponibilidade de voo no dia 03/09 após o evento.
O repórter realizou a cobertura do jogo da série C do Campeonato Brasileiro, Juventude x
Brasil.

1582/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Relatório de viagem
Sexta (31.07)
Deslocamento do Rio de Janeiro até Caxias do Sul.
Sábado (01.08)
Ida para o Estádio Alfredo Jaconi. A transmissão se iniciou às 18h30, meia hora antes do jogo.
Participei do pré-jogo e durante a partida entre Juventude, de Caxias do Sul e Brasil, de
Pelotas. A partida se encerrou com o placar de 3 a 2 para o Brasil, que terminou a rodada em
primeiro lugar no grupo B. Logo após a partida, retornei para o hotel.
Domingo (02.08)
Deslocamento de volta de Caxias do Sul até o Rio de Janeiro.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1583/2015

Viajante

ELVIS SEITI
IWANO

TAMAR COUTO
1584/2015 PARENTES
FORTES

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O empregado ministrou o curso: Gestão de Pessoas na Dinâmica das Unidade da EBC em
São Luis - MA - que é parte das ações do PACC/EBC 2015, especificamente, do Programa de
Desenvolvimento Gerencial, no período de 01 a 03 de setembro . A viagem teve início no dia
31/08/2015, uma vez que o curso foi ministrado no começo da manhã do dia 01/09/2015, e o
retorno foi no dia 04/09, em virtude da indisponibilidade de voo no dia 03/09 após o evento.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

31/08/2015

04/09/2015

DIAFI

29/07/2015

31/07/2015

29/07/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/07/2015

2.142,36

599,25

190,00

2.931,61

DIGEL

23/07/2015

1.856,57

401,85

190,00

2.448,42

30/07/2015

DIGEL

23/07/2015

1.494,02

401,85

190,00

2.085,87

02/08/2015

10/08/2015

DICOP

23/07/2015

2.275,70

304,20

285,00

2.864,90

23/07/2015

24/07/2015

DINES

23/07/2015

2.610,57

265,50

95,00

2.971,07

23/07/2015

24/07/2015

DINES

23/07/2015

3.741,26

277,30

142,50

4.161,06

23/07/2015

24/07/2015

DINES

23/07/2015

3.741,26

277,30

142,50

4.161,06

23/07/2015

24/07/2015

DINES

23/07/2015

2.610,57

265,50

95,00

2.971,07

23/07/2015

24/07/2015

DINES

23/07/2015

3.741,26

277,30

142,50

4.161,06

30/07 - Participou do Encontro Setorial de Comunicação (edição 2015), da Rede Nacional de
Comunicação Pública Televisão que ocorreu no dia 30 de julho, na Sede da EBC no Rio de
Janeiro.
Colaborador
A Viajante não embarcou no voo emitido para o dia 30 de julho, segundo ela devido ao forte
nevoeiro no Rio de Janeiro. Os gastos ocorridos no dia 31 de julho foram de responsabilidade
da viajante.
30/07 - Participou do Encontro Setorial de Comunicação (edição 2015), da Rede Nacional de
Comunicação Pública Televisão que ocorreu no dia 30 de julho, na Sede da EBC no Rio de
Janeiro.

1585/2015

Doris Veiga
Pinheiro

Colaborador

29/07 - Levando em consideração que esse evento iniciou as 9h30', então a colaboradora
eventual chegou um dia antes da data do encontro.
Esse evento foi promovido pela Gerência Executiva de Rede e pela Gerência de Comunicação
SP e visou a troca de experiências de divulgação e também traçou novas estratégias a fim de
aperfeiçoar a comunicação da Rede Nacional de Comunicação Pública TV.

O diretor, Asdrúbal Figueiró, teve as seguintes agendas em Recife/PE e São Paulo/SP:
03/08 - 09h30 - reunião para definir os projetos da chamada pública PRODAV TVS PÚBLICAS
09/2014 que serão contratados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo SulBRDE. sede da Empresa Pernambuco de Comunicação – TV Pernambuco, localizada na Av.
Conde da Boa Vista, 1424, Boa Vista, Recife.
04, 05 e 06/08 - participou do Congresso da ABTA - Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura no Transamerica Expo Center em São Paulo.

1586/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

07/08 - despachou com o Superintendente Regional Sudeste II, Marco Antonio, na sede da
EBC em São Paulo.
O diretor esteve em São Paulo dia 02/08, por conta própria e não foi necessário o pagamento
de diárias em São Paulo.

Ordem de Serviço SECOM no 326

GILMAR
1587/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

DIA 23 DE JULHO DE 2015 - QUINTA FEIRA.
Embarque em Brasília para cidade de Curitiba com destino a Prudentópolis.
Empregado

DIA 24 DE JULHO DE 2015 - SEXTA FEIRA.
Deslocamento de Prudentópolis para cidade de Irati para realização de evento com a
Presidente da República, evento este abortado em função da forte chuva que se abatia na
cidade impedindo assim a chegada da Presidenta.
20:40 horas - Embarque em Curitiba para Brasília.
Ordem de Serviço SECOM no 326
Relatório da viagem a Curitiba-Irati / Paraná entre os dias 23 e 24 de julho/ 2015

PAULO JOSE LA
1588/2015
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley de Andrade e Edmar Nobre saiu de Brasília no
dia 23/07 com destino a Curitiba. Chegando no local retirou o carro da Localiza no aeroporto e
seguiu para o hotel na cidade. No dia seguinte, 24/07, fomos com o carro da Localiza para Irati,
a 150 quilómetros de Curitiba, acompanhar a presidenta Dilma Rousseff na décima quarta
jornada agroecológica, que estava ocorrendo no munícipio. Devido ás fortes chuvas que
atingiram o estado, a presidenta Dilma Rousseff cancelou a viagem. Mesmo assim fechamos
duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil sobre o plano nacional de agroecologia e produção
orgânica. Neste mesmo dia, 24/07, regressamos para Curitiba no meio da tarde, fizemos check
out no hotel e seguimos para o aeroporto. O embarque ocorreu às 20h40 e a chegada a
Brasília às 22h30 dessa sexta-feira.

Ordem de Serviço SECOM no 326
Relatório da viagem a Curitiba-Irati / Paraná entre os dias 23 e 24 de julho/ 2015

1589/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley de Andrade e Edmar Nobre saiu de Brasília no
dia 23/07 com destino a Curitiba. Chegando no local retirou o carro da Localiza no aeroporto e
seguiu para o hotel na cidade. No dia seguinte, 24/07, fomos com o carro da Localiza para Irati,
a 150 quilómetros de Curitiba, acompanhar a presidenta Dilma Rousseff na décima quarta
jornada agroecológica, que estava ocorrendo no munícipio. Devido ás fortes chuvas que
atingiram o estado, a presidenta Dilma Rousseff cancelou a viagem. Mesmo assim fechamos
duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil sobre o plano nacional de agroecologia e produção
orgânica. Neste mesmo dia, 24/07, regressamos para Curitiba no meio da tarde, fizemos check
out no hotel e seguimos para o aeroporto. O embarque ocorreu às 20h40 e a chegada a
Brasília às 22h30 dessa sexta-feira.

Ordem de Serviço SECOM no 326

ROBSON DE
1590/2015 FREITAS
CARVALHO

DIA 23 DE JULHO DE 2015 - QUINTA FEIRA.
Embarque em Brasília para cidade de Curitiba com destino a Prudentópolis.
Empregado

DIA 24 DE JULHO DE 2015 - SEXTA FEIRA.
Deslocamento de Prudentópolis para cidade de Irati para realização de evento com a
Presidente da República, evento este abortado em função da forte chuva que se abatia na
cidade impedindo assim a chegada da Presidenta.
20:40 horas - Embarque em Curitiba para Brasília.
Ordem de Serviço SECOM no 326
Relatório da viagem a Curitiba-Irati / Paraná entre os dias 23 e 24 de julho/ 2015

1591/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley de Andrade e Edmar Nobre saiu de Brasília no
dia 23/07 com destino a Curitiba. Chegando no local retirou o carro da Localiza no aeroporto e
seguiu para o hotel na cidade. No dia seguinte, 24/07, fomos com o carro da Localiza para Irati,
a 150 quilómetros de Curitiba, acompanhar a presidenta Dilma Rousseff na décima quarta
jornada agroecológica, que estava ocorrendo no munícipio. Devido ás fortes chuvas que
atingiram o estado, a presidenta Dilma Rousseff cancelou a viagem. Mesmo assim fechamos
duas matérias para TV NBR e Voz do Brasil sobre o plano nacional de agroecologia e produção
orgânica. Neste mesmo dia, 24/07, regressamos para Curitiba no meio da tarde, fizemos check
out no hotel e seguimos para o aeroporto. O embarque ocorreu às 20h40 e a chegada a
Brasília às 22h30 dessa sexta-feira.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

27/07/2015

27/07/2015

DIJOR

24/07/2015

-

88,50

-

88,50

27/07/2015

27/07/2015

DIJOR

24/07/2015

-

88,50

-

88,50

27/07/2015

27/07/2015

DIJOR

24/07/2015

-

88,50

-

88,50

28/07/2015

28/07/2015

DIGEL

24/07/2015

2.491,25

126,90

190,00

2.808,15

28/07/2015

29/07/2015

DIGER

24/07/2015

2.137,35

321,10

-

2.458,45

03/08/2015

05/08/2015

DICOP

27/07/2015

1.525,97

634,50

190,00

2.350,47

03/08/2015

04/08/2015

DICOP

27/07/2015

1.967,68

253,80

190,00

2.411,48

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Gravação para o programa Caminhos da Reportagem

1593/2015

LUANA
FERNANDA IBELLI

Empregado

O Caminhos da Reportagem está percorrendo a história de vida e lembrando os momentos
marcantes da carreira do artista Grande Otelo, que completaria 100 anos no próximo mês de
outubro. Aproveitando que o escritor Mário Prata estava em Sorocaba, a equipe de São Paulo
do Caminhos da Reportagem foi entrevistá-lo, já que ele e Grande Otelo são primos “de
consideração”. Grande Otelo contava que achou bonito o sobrenome Prata, da família do
escritor, e por isso o adotou. Anos mais tarde, Mário Prata soube da história e os dois se
tornaram grandes amigos. O escritor tem várias histórias sobre o ator para contar.
Os viajantes; Luana Ibelli (jornalista)João Marcos Barboza (repórter cinematográfico) e Eduardo
Domingos Silva (auxiliar cinematográfico)
Relatório do viajante;
No dia 27/07/2015, fui com a equipe composta pelo cinegrafista João Marcos Barboza e auxiliar
Eduardo Domingues gravar uma entrevista com o escritor Mário Prata, para o Caminhos da
Reportagem sobre 100 anos de Grande Otelo, produzido pela praça de Brasília. O retorno para
a EBC São Paulo aconteceu no mesmo dia.

Gravação para o programa Caminhos da Reportagem

1594/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

O Caminhos da Reportagem está percorrendo a história de vida e lembrando os momentos
marcantes da carreira do artista Grande Otelo, que completaria 100 anos no próximo mês de
outubro. Aproveitando que o escritor Mário Prata estaria em Sorocaba, a equipe de São Paulo
do Caminhos da Reportagem foi entrevistá-lo, já que ele e Grande Otelo são primos “de
consideração”. Grande Otelo contava que achou bonito o sobrenome Prata, da família do
escritor, e por isso o adotou. Anos mais tarde, Mário Prata soube da história e os dois se
tornaram grandes amigos. O escritor tem várias histórias sobre o ator para contar.
Os viajantes são: Luana Ibelli (jornalista)João Marcos Barboza (repórter cinematográfico) e
Eduardo Domingues Silva (auxiliar cinematográfico)
Relatório do viajante:
Dia 27/07/15, viajamos para Sorocaba/SP. Gravamos uma entrevista com o escritor Mário
Prata, sobre os 100 anos de Grande Otelo produzido pelo Caminhos de Brasília. Voltamos para
São Paulo no mesmo dia.

Gravação para o programa Caminhos da Reportagem

EDUARDO
1595/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

O Caminhos da Reportagem está percorrendo a história de vida e lembrando os momentos
marcantes da carreira do artista Grande Otelo, que completaria 100 anos no próximo mês de
outubro. Aproveitando que o escritor Mário Prata estaria em Sorocaba, a equipe de São Paulo
do Caminhos da Reportagem foi entrevistá-lo, já que ele e Grande Otelo são primos “de
consideração”. Grande Otelo contava que achou bonito o sobrenome Prata, da família do
escritor, e por isso o adotou. Anos mais tarde, Mário Prata soube da história e os dois se
tornaram grandes amigos. O escritor tem várias histórias sobre o ator para contar.
Os viajantes são: Luana Ibelli (jornalista) João Marcos Barboza (repórter cinematográfico) e
Eduardo Domingues Silva (auxiliar cinematográfico)
Relatório do viajante:
- Atendendo a solicitação da produção do Caminhos da Reportagem da praça de Brasília,
fomos até a cidade de Sorocaba entrevistar o escritor Mário Prata que nos contou sobre seu
parentesco com ator Grande Otelo.
Retornamos no mesmo dia para a emissora.

A Gerente de Relações Parlamentares acompanhou o Superintendente Executivo de
Relacionamento na reunião com o Prefeito de Belo Horizonte, senhor Márcio Araújo de
Lacerda, na qual tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas analógicas no
território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente processo de
migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as potencialidades
do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo ofício
nº117/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de Belo Horizonte no dia 23 de junho de 2015.

MACARENA
ANDREA
1596/2015
BARBOSA
GALARCE

Empregado

Sua presença foi fundamental para auxiliar o Superintendente em suas relações políticoadministrativas, bem como expor a legislação e propostas do projeto Brasil 4D e suas novas
possibilidades para atender as necessidades do Município de Belo Horizonte, e ainda realizar
follow up e relatório da reunião.
A reunião ocorreu no dia 28 de julho às 16:30h no Gabinete do prefeito, Av. Afonso Pena, 1212 Centro - Belo Horizonte - CEP 30.130-009.
Informo que não foi cumprido o prazo para finalização da PCV em 05 dias úteis após o trecho
de volta, em função de a AV ter sido finalizada no sistema Jetro somente no dia 03 de agosto
de 2015.
Segue o relatório anexo.

O Diretor Geral, Américo Martins, viajou ao Rio de Janeiro e cumpriu a seguinte agenda:
Dia 28/07

AMÉRICO
1597/2015 MARTINS DOS
SANTOS

- Período Matutino: Despachos internos na sede da EBC/Rio de Janeiro.
Empregado

- Período Vespertino: Reunião com o Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.
Dia 29/07
-Embarque para Brasília.

O funcionário Walter da Silva Silveira assumiu o cargo de Gerente Executivo de Acervo e
Pesquisa e por este motivo necessitou tomar conhecimento das praças de atuação que estão
sob sua gerência.

WALTER DA
1598/2015
SILVA SILVEIRA

Empregado

Diante disto, visitou a Coordenação de Tráfego e Pesquisa de São Paulo, dando seguimento ao
cronograma abaixo:
- Dia 03/08 - Chegada a São Paulo;
- Reunião de apresentação para a equipe de SP;
- Dia 04/08 - Visita às dependências da EBC/SP; Central de Ingest, Almoxarifado, Estúdios,
Redação e Produção;
- Reunião com o Superintendente de SP para tratar de questões sobre o Acervo e a ANCINE.
Dia 05/08 - retorno a Brasília.

O empregado Bruno Rasga acompanhou o funcionário Walter da Silva Silveira que assumiu o
cargo de Gerente Executivo de Acervo e Pesquisa e por este motivo necessitou tomar
conhecimento das praças de atuação que estão sob sua gerência.

1599/2015

BRUNO PEREIRA
RASGA

Empregado

Diante disto, acompanhou o Gerente Executivo nas atividades na Coordenação de Tráfego e
Pesquisa de São Paulo, dando seguimento ao cronograma abaixo:
- Dia 03/08 - Chegada a São Paulo;
- Reunião de apresentação do gerente executivo a equipe de SP;
- Dia 04/08 - Visita às dependências da EBC/SP: Central de Ingest, Almoxarifado, Estúdios,
Redação e Produção.
- Retorno a cidade de origem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/08/2015

13/08/2015

DIPRE

12/08/2015

14/08/2015

10/08/2015

13/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/07/2015

1.241,95

642,20

190,00

2.074,15

DIPRE

27/07/2015

1.072,06

481,65

142,50

1.696,21

DIPRE

27/07/2015

1.786,67

642,20

190,00

2.618,87

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1600/2015

Mário Augusto
Jakobskind

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participou no dia 13/08/2015, da 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

1601/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1602/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/08/2015

14/08/2015

DIPRE

12/08/2015

13/08/2015

10/08/2015

13/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/07/2015

936,93

481,65

190,00

1.608,58

DIPRE

27/07/2015

1.241,95

321,10

190,00

1.753,05

DIPRE

27/07/2015

1.241,95

535,80

190,00

1.967,75

Participou no dia 13/08/2015 da 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
Pauta

JOÃO JORGE
1603/2015 SANTOS
RODRIGUES

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participar no dia 13/08/2015 da 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
Pauta

1604/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

JOELZITO
1605/2015 ALMEIDA DE
ARAÚJO

Convidado

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/08/2015

14/08/2015

DIPRE

10/08/2015

13/08/2015

10/08/2015

10/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/07/2015

1.081,73

1.444,95

190,00

2.716,68

DIPRE

27/07/2015

1.100,35

937,65

190,00

2.228,00

13/08/2015

DIPRE

27/07/2015

1.100,35

937,65

190,00

2.228,00

14/08/2015

DIPRE

27/07/2015

1.108,29

1.830,15

190,00

3.128,44

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1606/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Acompanhou o Sr. Isaias Dias (Cadeirante) nas seguintes atividades:

Mara Cristina
1607/2015
Gonçalves Dias

Convidado

11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC
13/08/2015 – Posse como Membro do Conselho Curador, conforme o de Decreto de 17 de
junho de 2015, DOU de 18 de junho seção 2, na 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador
da EBC.
Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1608/2015 Isaias Dias

Colaborador

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1609/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/07/2015

30/07/2015

DIGER

04/08/2015

06/08/2015

17/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/07/2015

1.832,87

160,55

190,00

2.183,42

DIPRO

27/07/2015

1.641,86

669,75

190,00

2.501,61

22/08/2015

DIPRO

27/07/2015

697,16

1.395,90

190,00

2.283,06

05/08/2015

06/08/2015

DIGER

27/07/2015

1.281,24

267,90

190,00

1.739,14

03/08/2015

15/08/2015

DIGER

27/07/2015

2.029,46

2.914,60

380,00

5.324,06

02/08/2015

08/08/2015

DIJOR

27/07/2015

1.344,56

619,50

142,50

2.106,56

Atendendo a convocação da Presidência da EBC, Superintendência Regional Sudeste - ll/Sul,
viajará para Brasília no dia 30/07/15.
Participará de reunião na sede da EBC em Brasília às 10:00 da manhã, para tratar da
repactuação de termo firmado entre a EBC e a ANCINE, visando à execução da linha de
programação voltada às TVs públicas.

MARCO ANTONIO
1610/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Atendendo a convocação da Presidência da EBC, ida à Brasília em 30/07/15, onde participou
de uma reunião, na sede da EBC, que teve como pauta, a repactuação de termo firmado entre
a EBC e a ANCINE, visando à execução da linha de programação voltada às TVs públicas.
Retornou à São Paulo, no final do dia, ao término da reunião.

A convite da organização da chamada pública PRODAV TVS PÚBLICAS 08/2014 - Região
Norte, a colaboradora participou do jurí que definiu os projetos selecionados.

CAROLINA
1611/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

A reunião ocorreu no dia 05 de agosto, quarta-feira, as 09h30, na sede da TV Cultura do
Amazonas, localizada na Av. Barcelos, 524, Centro, Manaus.
Empregado

Os representantes de EBC, SAV/MinC e ANCINE tiveram suas despesas custeadas pela
entidade que representam.
[OBSERVAÇÂO]
O vôo de ida foi alterado por necessidades pessoais da viajante.
A colaboradora participou do Festival ComKids – Prix Jeunesse Iberoamericano 2015 que
aconteceu de 17 a 22 de agosto de 2015.
Ela também participou de dois workshops:

CAROLINA
1612/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Empregado

Dia 20/08, das 19h30 às 22h30 – Desenvolvimento de Apps e experiências interativas para
crianças (um estudo de caso), com Anne-Sophie Brieger, VP de Operações do Estúdio de
aplicativos infantis Sago Mini (Canadá)
Dia 22/08, das 10h às 18h30 – Histórias fortes para crianças fortes, com Maya Goetz,
pesquisadora e doutora, especializada em mídia, infância e juventude, diretora do Prix
Jeunesse Internacional e do Instituto Internacional para a Juventude e Televisão Educativa – IZI
(Alemanha)

data: 05/08/15
saída São Paulo: 18:50h
chegada Brasília: 20:36h

JOSE ANTONIO
1613/2015 DE SOUZA
GARCIA

data: 06/08/15
saída Brasília: 19:12h
chegada São Paulo: 20:55h
Empregado
Justificativa:
Participação como representante técnico da EBC, na 14a Reunião do Grupo Técnico de
Recepção - (do GIRED), dia 06 de agosto, das 10:00h às 18:00h,
na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.

RELATÓRIO DE VIAGEM
PROCLASS CURSOS E TREINAMENTOS – RJ
PRO TOOLS 201 E 210P.
SEGUNDA-FEIRA 03 DE AGOSTO. PRO TOOLS 201
06:20 -Partida do Voo GOL 1418 para Santos Dumont, chegada prevista no Rio de Janeiro as
08:00.
08:20 -Rio de Janeiro, peguei o Taxi no Aeroporto rumo a Copacabana.
08:50- Em Copacabana chegando no Hotel Windsor Plaza, verifiquei as informações sobre a
reserva, mas por conta do horário ainda não poderia realizar o check-in, deixei as malas
guardadas no hotel e fui direto para o Curso.
09:30 -Cheguei na ProClass, Av Nossa Senhora de Copacabana 195, Copacabana. Me
apresentei, para a nova etapa de cursos 201 e 210P.
10:00- Inicio dos trabalhos com o Curso, apresentação da escola, corpo docente metodologias
de ensino e parcerias AVID.
14:30- Fim das atividades do primeiro dia do curso Pro Tools 201.
17:00 -Estudos das matérias do curso.
20:00 Fim dos estudos, descanso.

1615/2015

GEIDSON GERCY
ELLER CORDEIRO

Empregado

TERÇA-FEIRA 04 DE AGOSTO.
08:00- Inicio dos estudos no quarto do hotel.
09:15 - Fim dos estudos e partida para o local do curso.
09:30 - Chegada no curso, preparação e momento de tirar duvidas e algumas dificuldades, e
trocas de experiências.
10:00 - Inicio das Aulas.
14:30 - Fim das atividades do segundo dia do curso Pro Tools 201.
17:00- Estudos das matérias do curso.
20:00 - Fim dos estudos, descanso.
22:00 - Inicio dos estudos.
00:00 - Fim dos estudos e Descanso.
QUARTA-FEIRA 05 DE AGOSTO.
09:15 - Fim dos estudos e partida para o local do curso.
09:30 - Chegada no curso, preparação e momento de tirar duvidas e algumas dificuldades, e
trocas de experiências.
10:00 - Inicio das Aulas.
12:15 - Pausa para Café.
12:30 - Retorno do café e retorno as lições.
14:30 - Fim das atividades do terceiro dia do curso Pro Tools 201.
1 – Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi Brasil Pré-Cabralino.
Relatório de viagem
Domingo, 2 de agosto de 2015
Saída de Brasília para Campina Grande
Segunda-feira, 3 de agosto de 2015
Deslocamento de carro para Ingá-PB (40km de Campina Grande)
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara do Estreito, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara da Serra, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de inscrições rupestres no Sítio arqueológico Pedra do Ingá
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Deslocamento de carro até Sousa-PB (350km de Campina Grande)

1616/2015

MARIANA DIB
FABRE

Empregado

Terça-feira, 4 de agosto de 2015
- Gravação de imagens de pegadas de dinossauros no Parque Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Nathalia Mendes, guia e coordenadora do Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Robson Marques, que trabalha no parque há 30 anos
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Quarta-feira, 5 de agosto de 2015
Deslocamento de carro até Crato-CE (193km de Sousa-PB)
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de debate e mesa-redonda com especialistas a respeito de tráfico de fósseis
Quinta-feira, 6 de agosto de 2015
- Gravações de imagens da cidade de Crato-CE
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de imagens na sede do GeoPark Araripe – Parque dos Pterossauros
- Entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, Max Langer
- Entrevista com o paleontólogo Luiz Anelli
- Entrevista com paleontólogo Álamo Feitosa Saraiva
Sexta-feira, 7 de agosto de 2015
- Deslocamento de carro até Santana do Cariri-CE (54 km de Crato-CE), para acompanhar as

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/08/2015

08/08/2015

DIJOR

02/08/2015

08/08/2015

10/08/2015

14/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/07/2015

1.344,56

619,50

142,50

2.106,56

DIJOR

27/07/2015

1.344,56

619,50

142,50

2.106,56

DIPRE

28/07/2015

1.077,07

1.205,55

190,00

2.472,62

1 – Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi Brasil Pré-Cabralino.
Relatório de viagem
Domingo, 2 de agosto de 2015
Saída de Brasília para Campina Grande
Segunda-feira, 3 de agosto de 2015
Deslocamento de carro para Ingá-PB (40km de Campina Grande)
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara do Estreito, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara da Serra, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de inscrições rupestres no Sítio arqueológico Pedra do Ingá
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Deslocamento de carro até Sousa-PB (350km de Campina Grande)

1617/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

Terça-feira, 4 de agosto de 2015
- Gravação de imagens de pegadas de dinossauros no Parque Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Nathalia Mendes, guia e coordenadora do Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Robson Marques, que trabalha no parque há 30 anos
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Quarta-feira, 5 de agosto de 2015
Deslocamento de carro até Crato-CE (193km de Sousa-PB)
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de debate e mesa-redonda com especialistas a respeito de tráfico de fósseis
Quinta-feira, 6 de agosto de 2015
- Gravações de imagens da cidade de Crato-CE
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de imagens na sede do GeoPark Araripe – Parque dos Pterossauros
- Entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, Max Langer
- Entrevista com o paleontólogo Luiz Anelli
- Entrevista com paleontólogo Álamo Feitosa Saraiva
Sexta-feira, 7 de agosto de 2015
- Deslocamento de carro até Santana do Cariri-CE (54 km de Crato-CE), para acompanhar as
1 – Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico cujo tema foi Brasil Pré-Cabralino.
Relatório de viagem
Domingo, 2 de agosto de 2015
Saída de Brasília para Campina Grande
Segunda-feira, 3 de agosto de 2015
Deslocamento de carro para Ingá-PB (40km de Campina Grande)
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara do Estreito, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de pinturas rupestres em Itacoatiara da Serra, sítio arqueológico na
área rural de Campina Grande
- Gravação de imagens de inscrições rupestres no Sítio arqueológico Pedra do Ingá
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Deslocamento de carro até Sousa-PB (350km de Campina Grande)

EDIVAN DO
1618/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

Terça-feira, 4 de agosto de 2015
- Gravação de imagens de pegadas de dinossauros no Parque Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Nathalia Mendes, guia e coordenadora do Vale dos Dinossauros
- Entrevista com Robson Marques, que trabalha no parque há 30 anos
- Entrevista com o arqueólogo Juvandi de Souza
- Gravação de passagem
Quarta-feira, 5 de agosto de 2015
Deslocamento de carro até Crato-CE (193km de Sousa-PB)
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de debate e mesa-redonda com especialistas a respeito de tráfico de fósseis
Quinta-feira, 6 de agosto de 2015
- Gravações de imagens da cidade de Crato-CE
- Cobertura do Congresso Brasileiro de Paleontologia
- Gravação de imagens na sede do GeoPark Araripe – Parque dos Pterossauros
- Entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, Max Langer
- Entrevista com o paleontólogo Luiz Anelli
- Entrevista com paleontólogo Álamo Feitosa Saraiva
Sexta-feira, 7 de agosto de 2015
- Deslocamento de carro até Santana do Cariri-CE (54 km de Crato-CE), para acompanhar as
Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1619/2015

Enderson Araújo
de Jesus Santos

Colaborador

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE
Devido um problema de agenda foi alterado a vinda do Conselheiro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/08/2015

07/08/2015

DIGER

28/07/2015

09/08/2015

10/08/2015

DIJOR

10/08/2015

14/08/2015

03/08/2015

05/08/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

501,50

95,00

596,50

28/07/2015

920,48

177,00

142,50

1.239,98

DIGER

28/07/2015

1.153,06

1.205,55

190,00

2.548,61

06/08/2015

DIGER

28/07/2015

2.698,78

633,75

142,50

3.475,03

05/08/2015

DIGEL

28/07/2015

143,65

-

Entre os dias (03 a 07/08/2015) a repórter Mariana Bastos Torkania de Oliveira fez a cobertura
da Reunião Ordinária Itinerante do Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC) que contou
com a presença de várias autoridades federais, estaduais e municipais presentes durante a
abertura da reunião.
Justificativas:
A solicitação estava fora do prazo da NOR 201 porque, a Agência Brasil deliberou sobre a
participação da repórter nesse evento somente em 28 de julho, após entendimento com a
chefia superior e a organização do evento.
O retorno só ocorreu na sexta feira dia 07/08, porque os voos disponíveis para Brasília na
quinta feira 06/08, eram antes do encerramento do evento.
Observação:

MARIANA
BASTOS
1621/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

As passagens aéreas de ida e volta e o deslocamento na cobertura do evento foram por conta
do Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC).
Empregado

A EBC, custeou apenas as despesas com hospedagem, adicional de embarque de Brasília
para Maceió e adicional de desembarque de Maceió para Brasília/DF e Diárias de viagens.
A repórter já está lotado na Agência Brasil que faz parte da Superintendência Executiva de
Agência e Conteúdo Digital, falta apenas a atualização cadastral.
Abaixo, a lista de atividades nas quais a funcionária esteve presente:
Reunião Ordinária Itinerante do Conselho Nacional de Educação (CNE) - Maceió (AL)
3/08 (segunda)
16h - Chegada no local do evento em Maceió
Cobertura das mesas de abertura e discussões iniciais junto à população e autoridades de
Alagoas
21h - Término das atividades
4/08 (terça)
6h - Saída do hotel rumo à União dos Palmares para visita a comunidade quilombola
14h - Volta à Maceió
15h - Continuação da reunião do CNE
1- Realizou a cobertura jornalística do Campeonato Brasileiro da Série C.
2- Fez reportagem de campo do jogo Caxias x Juventude,
no estádio Centenário, pela 11° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
3- Viajante: Lincoln Chaves de Oliveira.

1622/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Relatório do Viajante:
Jogo: Caxias 0x0 Juventude - Rodada número 11 do Campeonato Brasileiro da Série C.
A partida foi disputada no estádio Francisco Stédile, o Centenário, em Caxias do Sul. A
transmissão começou às 18h30 e o jogo às 19h00, terminando às 20h50. O duelo, que
terminou empatado sem gols, foi marcado pelos vários cartões amarelos distribuídos pelo
árbitro Jean Pierre Goncalves Lima: 11, sendo cinco para o Juventude (Diogão, Vacaria, Itaque,
Fabrício e Mailson) e seis para o Caxias (Laerte, Dagoberto, Negueba, Léo, Diego Torres e
Danilinho). O empate levou o Caxias a seis pontos, ainda em 9º lugar no grupo 2, na zona de
rebaixamento. O Juventude foi a 18 pontos, em 3º lugar no mesmo grupo, na zona de
classificação).
No pré-jogo, realizei duas entradas. Na primeira, informei sobre o histórico do confronto e o
esquema de segurança da partida, uma vez que alguns brigadistas que seriam responsáveis
pelo policiamento no estádio ficaram retidos no posto por conta de uma manifestação de
familiares dos funcionários públicos - o policiamento foi reforçado por brigadistas de outras
cidades do interior. Na segunda, entrevistei o meia Wallacer, do Juventude. No fim do primeiro
tempo, conversei com o lateral Bebeto, do Caxias. Antes de a etapa final iniciar, falei com o
técnico Marcelo Vilar, do Caxias. Depois do segundo tempo, abordei o meia Douglas Packer,
do Caxias, e o zagueiro Heverton, do Juventude.
Após o jogo, retornei ao hotel. No dia seguinte, (segunda), retornei para São Paulo.

O Colaborador eventual, Laurindo Leal Filho,participou das seguintes agendas:
Dia 11 e 12/08- Seminário sobre o Modelo Institucional da EBC, organizado pelo Conselho
Curador;

1623/2015

LAURINDO LEAL
FILHO

Colaborador

Dia 13/08 - 57ª Reunião do Conselho Curador ;
Dia 14/08 - Reunião com o Diretor Américo.

Obs.: O Colaborador viajou no dia 10/08, devido ao horário de início do Seminário.
O Diretor viajará para cumprir as seguintes agendas:
Dia 03/08 - Ida para São Paulo
10:00 hrs - Reunião com o Gerente de Esportes, Carlos Gomes;
14 :00 hrs: Despachos internos na EBC/SP.

AMÉRICO
1624/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Dia 04/08- Abertura da Feira e Congresso ABTA/2015 (Associação Brasileira de TV por
Assinatura)
Empregado

Dia 05/08 - Viagem ao Rio de Janeiro
17:00 - Cerimônia Oficial de um ano para os Jogos Olímpicos - Rio 2016. Evento organizado
pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Dia 06/08 - Embarque para Brasília.
Obs.: O Diretor, quando em São Paulo, receberá somente 50% da diária.

O Superintendente André Barbosa Filho participou de reunião com o Reitor da Universidade
Federal de Goiânia, Sr. Orlando Afonso Valle do Amaral, às 11h para tratar de parceria com
nossa Rede na EBC. Ainda, reuniu-se com o desenvolvedor de aplicativos Ginga, o Sr. Daniel
Cruz,
que é engenheiro da TV Anhanguera, dirigente do Ginga -GO e professor do Senac e por fim,
participou de reunião com o Presidente da ABC, Agência Brasil Central, Sistemas de Rádio, TV
e Imprensa Oficial, o Sr. Alberto Leréia da Silva.
As Reuniões trataram do cronograma de cessação das transmissões televisivas analógicas no
território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente processo de
migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as potencialidades
do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.

1625/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

A reunião solicitada pelo ofício nº121/2015/DIPRE com o Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, foi
cancelada pelo Chefe de Gabinete durante o deslocamento do empregado a cidade de Goiânia,
devido a uma audiência de última hora do prefeito com um ministro em Brasília.

-

As reunião ocorreram todas no dia 05 de agosto.
Não há comprovante de passagem, visto que esta viagem foi feita através de veículo da EBC.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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143,65

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

05/08/2015

05/08/2015

DIGEL

28/07/2015

-

119,85

-

119,85

05/08/2015

05/08/2015

DIGEL

28/07/2015

-

119,85

-

119,85

29/07/2015

01/08/2015

DINES

28/07/2015

1.816,25

377,60

95,00

2.288,85

11/08/2015

12/08/2015

DIJOR

28/07/2015

926,46

267,90

190,00

1.384,36

29/07/2015

29/07/2015

DINES

28/07/2015

1.979,87

133,95

95,00

2.208,82

05/08/2015

05/08/2015

DIGER

28/07/2015

119,85

-

05/08/2015

10/08/2015

DIGER

28/07/2015

616,85

285,00

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou o Superintendente Executivo
de Relacionamento em diversas reuniões na qual tratou do cronograma de cessação das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D,
conforme relatório anexo.

CRISTIANA
FREITAS
1626/2015
GONÇALVES DE
ARAUJO

Empregado

A reunião com o Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, foi cancelada pelo Chefe de Gabinete
durante o deslocamento da empregada, devido a uma audiência de última hora do prefeito com
um ministro em Brasília.
Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município de Goiânia.
As reuniões ocorreram todas no dia 05 de agosto.
Não há comprovante de passagem, visto que esta viagem foi feita através de veículo da EBC.

A Gerente de Relações Parlamentares acompanhou o Superintendente Executivo de
Relacionamento em diversas reuniões na qual tratou do cronograma de cessação das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D,
conforme relatório anexo.

MACARENA
ANDREA
1627/2015
BARBOSA
GALARCE

A reunião com o Prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, foi cancelada pelo Chefe de Gabinete
durante o deslocamento da empregada, devido a uma audiência de última hora do prefeito com
um ministro em Brasília.
Empregado

Sua presença foi fundamental para auxiliar o Superintendente em suas relações políticoadministrativas, bem como expor a legislação e propostas do projeto Brasil 4D e suas novas
possibilidades para atender as necessidades do Município de Goiânia, bem como realizar
"follow up" e relatório da reunião.
As reuniões ocorreram todas no dia 05 de agosto.
Não há comprovante de passagem, visto que esta viagem foi feita através de veículo da EBC.

Ordem de Serviço SECOM no 327/2015
29/07/2015
7:31 hs - embarque via aérea de Brasília.
9:13 hs - chegada ao Rio de Janeiro.
10:30 hs - chegada ao local do evento para reunião de reconhecimento.
17 :00 hs - entrada no hotel para pernoite.

RAUL MOURAO
1628/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

30/08/2015
10/00 hs - saída do hotel.
10:30 hs - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19:00 hs - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
21:00 hs - retorno ao hotel. Pernoite.
31/07/2015
6:00 hs - saída do hotel.
6:40 hs - chegada ao local do evento.
11:40 hs as 12:40 hs - evento ao vivo.
17:00 hs - retorno ao hotel de pernoite.
01/08/2015
8:00 hs - saída do hotel.
11:06 hs - embarque via aérea do Rio de Janeiro.
12:30 hs - chegada a Brasília.
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.
A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa Espaço Público.
3) O viajante foi o jornalista Florestan Fernandes Junior que retornou no dia seguinte em função
do horário de término do programa.

FLORESTAN
1629/2015 FERNANDES
JÚNIOR

1630/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 11/08/15. Apresentei o programa Espaço Público "ao vivo".
Entrevistei o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Ele
falou sobre o trabalho à frente da pasta, que assumiu em 2013, com a missão de
desburocratizar o empreendedorismo no país. A ampliação do Simples Nacional (que unifica o
pagamento de tributos para pequenas e médias empresas) foi um dos temas da conversa.

Dia - 29/07 - Embarque em voo da Avianca às 09Hs06, com destino ao aeroporto do Galeão,
onde cheguei às
10HS42. De Imediato me dirigi a Localiza para retirada do veículo com motorista e de lá fui
para a Barra da Tijuca, onde participei de Reunião de Pauta, com os representantes do Coi, da
Presidência da República e demais parceiros, ao final da reunião. já por volta de 14Hs20,
retornei para o aeroporto Santos Dumont, onde embarquei em voo da Gol às 19Hs05 com
destino à Brasília, onde por conta de atraso na decolagem,cheguei por volta das 21Hs45.
No dia 05 de agosto de 2015 estive em Goiânia, em companhia do Superintendente Executivo
de Relacionamento, Sr. André Barbosa Filho, e outros membros da EBC, para participar de
reuniões de trabalho. A viagem foi realizada com motorista e carro da EBC. E o retorno, foi no
final da tarde do mesmo dia.
Os objetivos da viagem foram cumpridos quase que na sua totalidade, a saber:

REGINALDO
1631/2015
GONTIJO

Empregado

- Reunião com o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Cancelada pelo chefe de seu gabinete
durante o nosso deslocamento, no meio do caminho, devido a uma audiência do mesmo, de
última hora, com um ministro em Brasília.

-

119,85

- Reunião com o Reitor da UFG, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral e da equipe da
Fundação de Rádio e TV Educativa e Cultural da Universidade Federal de Goiás.
- Reunião com o desenvolvedor de aplicativos Ginga, Daniel Cruz, engenheiro da TV
Anhanguera, dirigente do Ginga-GO e professor no Senac.
- Reunião com o presidente da ABC, Agência Brasil Central, Sistemas de Rádio, TV e
Imprensa Oficial, Carlos Alberto Leréia da Silva.

EDUARDO DE
1632/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia 05.08 - 19h04 - Embarque para o Rio de Janeiro, chegando as 21h00.
Dia 06.08 - Visita in loco, com a equipe de Engenharia ao Morro do Sumaré.
A tarde participei de reunião com essa mesma equipe, onde tratamos de assuntos
operacionais da SUSUP, abrangendo também, os problemas existentes nas diversas áreas da
EBC.
Dia 06.08 - Embarque para São Paulo as 19h28, chegando as 20h50, antecipando minha ida
àquela cidade por necessidade de serviço.
Dia 07.08 - Participei de reunião com o Gerente de Engenharia, para discutir os projetos em
desenvolvimento naquela unidade.
As 19h28 embarquei para São Paulo.
Dias 08 e 09.08 - Permaneci em São Paulo às minhas expensas, pois na segunda teria
compromissos na EBC.
Dia 10.08 - Participei, juntamente com o pessoal das áreas de Engenharia, de reuniões pela
manhã e a tarde para tratar de assuntos operacionais da SUSUP naquela cidade. As 20h50
embarquei para Brasília.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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<25/10/2016 18:17>

3.168,70

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/07/2015

30/07/2015

DIJOR

05/08/2015

06/08/2015

10/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/07/2015

1.850,36

133,95

190,00

2.174,31

DIJOR

29/07/2015

1.686,31

321,10

190,00

2.197,41

14/08/2015

DIPRE

29/07/2015

945,62

802,75

190,00

1.938,37

11/08/2015

14/08/2015

DIPRE

29/07/2015

1.059,46

1.123,85

190,00

2.373,31

11/08/2015

13/08/2015

DIGER

29/07/2015

1.458,76

802,75

190,00

2.451,51

1) Gravou um programa "Brasilianas" especial.
2) Gravou entrevista com o Ministro do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior do
Brasil: Armando Monteiro.
3) O viajante: o jornalista Luis Nassif.
Relatório do Viajante:

1633/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Viajei para Brasília na data de 30/07/2015 para realizar gravação do programa
BRASILIANAS.ORG, sobre O Plano Nacional de Exportação e os Desafios para a
Reindustrialização Brasileira, com a participação de Armando Monteiro (Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

RELATÓRIO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DE 05 A 06/08/2015.

1635/2015

NEREIDE
LACERDA BEIRÃO

Dia 05/08/2015
12h00 – Assistiu aos jornais Repórter Brasil Tarde e Repórter Rio, na redação;
Participou de reunião na redação depois do jornal;
16h00 – Participou da cerimônia oficial que marcou “um ano para os jogos da XXXI Olimpíada”,
na Cidade das Artes, Barra da Tijuca.
Empregado
Dia 06/08/2015
11h00 - Reunião de pauta;
Em seguida, reunião com Alberto Léo - Gerente de Esporte, Regina Célia - Gerente de
Jornalismo e Cristiane Ribeiro - Gerente do Radiojornalismo;
15h30 – Reunião do Comitê de Programação e Rede.

Participou das seguintes atividades:
10/08/15 - Reunião da Comissão Organizadora do Seminário Modelo Institucional da EBC;
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1636/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1637/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

A Superintendente Regional do Rio participou do Seminário Modelo Institucional da EBC:
balanço e perspectivas do Conselho Curador, realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 2015, na
sede da EBC em Brasilia.

1638/2015

JOICE AMARAL
PACHECO

Empregado

No dia 13/agosto a Superintendente participou da Reunião do Conselho Curador na sede da
EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/08/2015

13/08/2015

DIPRE

30/07/2015

01/08/2015

30/07/2015

01/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/07/2015

1.354,73

160,55

190,00

1.705,28

DINES

29/07/2015

1.667,76

289,10

95,00

2.051,86

DINES

29/07/2015

1.669,96

289,10

95,00

2.054,06

Participou no dia 13/08/2015, da 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

1639/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

Pauta
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

Ordem de Serviço SECOM no 327/2015
Relatório Marica - RJ de 30 de Julho a 01 de Agosto de 2015. Evento Minha Casa Minha Vida.

1640/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

30/07/15
08:50h - Decolagem para o Rio de Janeiro aeroporto Santos Dumont.
10:30h - Chegada ao Rio de Janeiro.
11:00h - Demos entrada no carro da localiza e seguimos viagem para Maricá.
12:30h - Chegada ao hotel.
12:50h - Parada para almoço.
13:30h - Saída para o local do evento.
14:05h - Chegada ao local do evento. Apenas tenda e palco estavam montados.
14:40h - Chegada do carro da Valle Vídeo. Início da montagem do carro de produção.
16:00h - Feito apontamento com o satélite C3. Não foi feito o teste na frequência da presidência
por está sendo utilizado no Palácio da Alvorada em Brasília.
19:05h - Subida de sinal e teste com Brasília operador Anábio e Carlos na Ranac. Testado
Aspecto, barra, 1Khz, cadeia A e B e potência de sinal.
19:10h - Descida de sinal.
21:00h - Testado áudio com a mesa do evento.
21:15h - Subida de sinal. Teste com Brasília com áudio e vídeo do evento, operador Anábio.
21:35h - Descida de sinal.
22:00h - Retorno para o hotel.
22:40h - Chegada ao hotel. Descanso.
31/07/2015
07:00h - Saída do hotel para o local do evento.
07:40h - Subida de sinal. Operador Bruno na Ranac.
09:30h - Sinal fechado com a Ranac em Brasília operador Bruno. Testado todos os microfones
e passado vídeo das câmeras, aspecto e áudio do Link.
10:48h - Flash ao vivo com a repórter Carolina Rocha.
11:05h - Segundo Flash ao vivo repórter Carolina Rocha.
11:25h - Chegada da Presidenta.
11:40h - início do evento.
12:40h - Fim do evento.
12:55h - Saída da Presidenta.
12:55h - Início das gerações.
13:20h - Fim das gerações.
13:22h - Baixamos o sinal.
13:35h - Saída do local do evento para o Hotel.
Ordem de Serviço SECOM no 327/2015
30/07/15
08:50h - Decolagem para o Rio de Janeiro aeroporto Santos Dumont.
10:30h - Chegada ao Rio de Janeiro.
11:00h - Demos entrada no carro da localiza e seguimos viagem para Maricá.
12:30h - Chegada ao hotel.
12:50h - Parada para almoço.
13:30h - Saída para o local do evento.
14:05h - Chegada ao local do evento. Apenas tenda e palco estavam montados.
22:00h - Retorno para o hotel.
22:40h - Chegada ao hotel.

1641/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

31/07/2015
07:00h - Saída do hotel para o local do evento.
10:48h - Flash ao vivo com a repórter Carolina Rocha.
11:05h - Segundo Flash ao vivo repórter Carolina Rocha.
11:25h - Chegada da Presidenta.
11:40h - início do evento.
12:40h - Fim do evento.
12:55h - Saída da Presidenta.
12:55h - Início das gerações.
13:20h - Fim das gerações.
13:22h - Baixamos o sinal.
13:35h - Saída do local do evento para o Hotel.
13:50h - Parada para o almoço.
14:30h - Seguimos para o hotel.
16:00h - Chegada ao hotel.
01/08/2015
04:00h - Saída do hotel para o aeroporto Santos Dumont.
05:10h - Chegada ao aeroporto.
05:50h - Embarque para Brasília.
08:00h - Chegada a Brasília.
09:00h - Descanso.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/08/2015

13/08/2015

DIJOR

29/07/2015

04/08/2015

08/08/2015

DICOP

10/08/2015

13/08/2015

30/07/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

140,12

90,00

230,12

29/07/2015

999,68

560,50

190,00

1.750,18

DICOP

29/07/2015

1.637,07

937,65

190,00

2.764,72

31/07/2015

DIGER

29/07/2015

1.935,06

267,90

-

2.202,96

06/08/2015

08/08/2015

DIGER

29/07/2015

528,75

-

528,75

30/07/2015

07/08/2015

DIAFI

29/07/2015

11/08/2015

16/08/2015

DIPRE

30/07/2015

Participou do Encontro de Avaliação Radiotube 2015. A jornalista Sheily Noleto foi a indicada,
pela coordenadora Bianca Paiva, para participar do evento que ocorreu de 11 a 13 de agosto,
no Rio de Janeiro. O Radiotube é um parceiro de divulgação do Repórter Amazônia desde o
início do jornal, além de disponibilizar seu áudio para o site dos jornais das rádios da EBC e,
também, permite a publicação no site http://www.radiotube.org.br/.

Relatório Viagem – Rio de Janeiro – Evento Radiotube
11-08-15
Manhã
- chegada ao Rio de Janeiro
Tarde
- breve reunião com os organizadores do evento

1642/2015

SHEILY DA SILVA
NOLETO

Empregado

12-08-15 - de 9hs às 21hs
Manhã
- Credenciamento, apresentação dos participantes sobre projetos e relação com o Radiotube e
participação em reunião de grupos.
Tarde
- Apresentação dos debates em grupo e debates, reunião para sugestões de aprimoramento e
avaliação do evento.
Noite
- Prêmio Jornalismo Cidadão

13-08-15
- Retorno a Brasília.

RICARDO
1643/2015 ALEXANDRE DE
MELO TENORIO

MARGARETH
1644/2015 MARRONI
BORGES

1645/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

WENDER
1646/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

O empregado foi responsável por ministrar o treinamento do sistema ETERE para os
colaboradores do Rio de Janeiro.
-Durante o período de 04 a 07 de agosto, o funcionário teve uma rotina de ministração do
treinamento.
-Acompanhou o treinamento com os setores envolvidos para sanar os problemas aparentes.
-Devido ao horário de término do treinamento, o funcionário retornou no dia 08 de agosto.

- De 10 a 13 de agosto de 2015, a Gerente Executiva, Margareth Marroni, participou de
reuniões com a equipe de programação/RJ e acompanhou a implantação do Sistema de
Exibição - ETERE, tendo em vista que a mesma foi responsável pelo processo de
acompanhamento da implantação do referido Sistema.
Empregado

O Sistema ETERE é um poderoso e confiável sistema modular de transmissão capaz de
reforçar o potencial das emissoras em termos de funções e design de fluxo de trabalho.

O Colaborador Eventual Albino Castro Freaza Filho, participou de reuniões com o Diretor
Américo Martins.
Colaborador

Empregado

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
06/08 – Saída de Brasília/DF às 11h.
07/08 – Chegada à estação de EBC em Uberlândia às 08h30. Foram verificados todos os
equipamentos da estação e realizadas as medidas de rotina (nível de recepção de satélite,
potencia transmitida, potencia refletida, tensão de entrada no TX e corrente por fase no TX)
onde constatei que a potência do TX estava em 50% da nominal. O TX foi desativado e foi
retirada uma de suas gavetas de potência. Após aberta, constatei que um dos PAs de potencia
da gaveta não estava ativo devido à queima de transistores.Alternativamente, montei uma
gaveta de potência que havia sido levada de Brasília, entretanto, apesar desta gaveta ter
retornado da fábrica após manutenção, a mesma com a TX ligado apresentou um aumento na
potência refletida interna no TX.Diante disso, como o TX está em garantia, voltei para o sistema
a gaveta que já estava montada em Uberlândia e troxe de volta para Brasília a segunda gaveta
que deverá seguir para manutenção.Após o trabalho realizado o TX estabilizou sua potência em
1,3 kW com qualidade de sinal boas. O trabalho na estação foi encerrado às 17h30 e a saída
de Uberlândia ocorreu neste mesmo horário.
08/08 – Chegada em Brasília às 13h.

-

1 - Motivo: O empregado foi apoiar o re-estabelecimento do cabo óptico de interligação dos
prédios da Avenida Gomes Freire e Rua da Relação, localizados no Rio de Janeiro, rompido
em 27/07/2015, que provocou a paralisação da rede de dados de toda a unidade.

ANTONIO
1647/2015 CARLOS
DOMINGOS

Empregado

2 - Justificativa das datas: O empregado permaneceu no Rio de Janeiro entre os dias 01/08 à
07/08 pois, tendo em vista a gravidade do fato, houve a necessidade de plantão com
monitoramento para conclusão do serviço, portanto, a permanência do empregado foi
fundamental para evitar um colapso operacional no Rio de Janeiro. O retorno do empregado
será definido posteriormente pelo Gerente Executivo de Tecnologia Corporativa

2.271,65

1.905,70

47,50

4.224,85

1.123,85

190,00

1.313,85

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1648/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

Conselheiro

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE
A alteração para o dia 16/08/2015, foi por conta da Conselheira.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

JOSÉ ROBERTO
1649/2015 BARBOSA
GARCEZ

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/08/2015

12/08/2015

DIGEL

02/08/2015

05/08/2015

03/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/07/2015

1.824,95

669,75

190,00

2.684,70

DINES

31/07/2015

1.669,95

535,80

190,00

2.395,75

06/08/2015

DIGEL

31/07/2015

1.498,36

743,40

190,00

2.431,76

02/08/2015

06/08/2015

DINES

31/07/2015

1.669,95

560,50

190,00

2.420,45

11/08/2015

13/08/2015

DIPRO

31/07/2015

2.001,06

802,75

190,00

2.993,81

04/08/2015

06/08/2015

DINES

31/07/2015

1.637,07

401,85

142,50

2.181,42

10/08 - Fez reuniões com a equipe de Rede em Brasília, com o Superintendente André
Barbosa e com o Diretor Sylvio Andrade.
Empregado

11/08 e 12/08: Participou do Seminário Modelo Institucional da EBC, promovido pelo Conselho
Curador.

Ordem de Serviço SECOM 328 /2015
Objetivo: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, da participação da Presidenta Dilma
Rousseff, na cerimônia de celebração de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016, que
ocorreu no dia 05/08/15, às 17h00, na cidade do Rio de Janeiro (RJ).
Dia 02/08 - Partida para o Rio de Janeiro em voo da Tam, chegando ao aeroporto Santos
Dumont as 19Hs34, onde encontrei Bill Yonuke ( Operador de Sistema ) e nos dirigimos ao
Hotel Astória Copacabana onde fizemos o check in e pernoitamos.

1650/2015

WALTER VICENTE
DE OLIVEIRA

Empregado

Dia 03/08 - Após o café da manhã, nos dirigimos para a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca,
para reunião com os organizadores do evento e o pessoal do Escav/PR. Após a reunião que
durou quase duas horas. Intervalo para o almoço e o resto da tarde ficamos como o pessoal
operacional da casa discutindo as opções para a colocação de cabos de áudio e vídeo e alguns
detalhes para a transmissão. ao final da tarde retornamos para o hotel em Copacabana para o
pernoite.
Dia 04/08 - Após o café da manhã, e já com a presença do Robson e do Pimentel que haviam
chegado ao hotel retornamos para a Barra, onde aguardamos a chegada da Unidade Móvel da
terceirizada Valle Vídeo o que ocorreu por volta das 16Hs00, logo na sequência chegou o
Herivelton, que se juntou a nós e de imediato começamos a passagem de cabos e etc. por
volta de 19Hs00, comecei me sentir mal e retornei ao Hotel.
Dia 05/08 - Acordei por volta de 06Hs00 ainda passando muito mal, de fato não conseguiria
prosseguir a jornada, comuniquei o fato ao Herivelton, que de imediato solicitou passagem
aérea para o meu retorno. Me dirigí ao Santos Dumont, acompanhado gentilmente pelo
Pimentel e cheguei à Brasília as 14Hs54, onde já me aguardava o meu filho, que me
acompanhou até o Hospital Santa Luzia onde fiquei internado na UTI, para tratamento imediato.

1652/2015

LEONARDO SILVA
DE OLIVEIRA

Empregado

O empregado participou do Congresso ABTA 2015, realizado pela Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura – ABTA, representada pela Converge Comunicações ministrado na
data de 04 a 06/08/15 em São Paulo/SP, no horário das 08h00 às 18h00, com carga horária de
22h30.
O empregado embarcou no dia 03/08/15 no final da tarde e retornou no dia 09/08/15, trocando
seu bilhete por conta própria.
Ordem de Serviço SECOM 328 /2015
Relatório Rio de Janeiro - RJ de 02 a 06 de Agosto de 2015. Evento Evento do COI. Comitê
Olímpico Internacional.
02/08/2015
17:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
18:00h - Embarque para o Rio de Janeiro.
20:20h - Chegada ao aeroporto Santos Dumont.
20:40h - Pegamos um táxi e seguimos para o hotel.
21:00h - Chegada ao hotel Astoria. Descanso.

1655/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

03/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento na Barra da Tijuca.
09:30h - Chegada ao Cidade das Artes.
10:20h - Início da reunião.
10:40h - Feito percursora com a equipe do ESCAV na Cidade das Artes para reconhecimento
do local e posicionamento do carro de produção e câmeras. Acertado passagens de cabos e
AC.
12:00h - Devido ao carro da Valle Video só chegar no evento no próximo dia, não podemos
iniciar a montagem. Retorno para o Hotel.
12:30h - Almoço.
14:00h - Retorno para o hotel. A disposição da empresa.
04/08/2015
13:00h - Saída do hotel para o local do evento.
13:40h - Chegada ao local do evento.
14:00h - Feito brifing com os operadores de câmeras Robson e Pimentel sobre todo o evento.
14:30h - Chegada da UM da Valle Vídeo.
15:00h - Início da montagem.
19:10h - Subida de sinal para teste com Brasília operador Moisés. Testado barra e tom.
Verificado aspecto, áudio PGM e vídeo IN e OUT do evento.
19:30h - Baixamos o sinal.
20:00h - Feito teste nos cabos de vídeo para distribuição e retorno do telão.
20:45h - Saída do local do evento para o hotel.
21:30h - Chegada ao Hotel. Descanso.

MYRIAM FATIMA
1656/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

05/08/2015
08:20h - Saída do hotel para a Reunião.
09:20h - Chegada ao hotel do ESCAV para a reunião.
A Diretora de Produção Myriam Porto participou nos dias 11 e 12 de agosto do Seminário sobre
Modelo Institucional da EBC e no dia 13 de agosto participou também da 57ª Reunião
Ordinária do Conselho Curador.
Ordem de Serviço SECOM 328 /2015
Relatório Rio de Janeiro - RJ de 04 a 06 de Agosto de 2015. Celebração de 1 ano para os
Jogos Olímpicos RIO 2016.

HERIVELTON
1657/2015 LOPES
MAGALHAES

04/08/2015
13h17 – Saída de Brasília;
14h37 – Chegada no Rio de Janeiro;
15h00 - Saída do hotel para o local do evento;
16h10 - Chegada ao local do evento;
16h35 – Dispensei o Sr. Walter Vicente de suas obrigações para que fosse procurar um Médico
pois o mesmo estava passando muito mal;
19h10 – Subida sinal para teste com Brasília operador Moisés. Testado barra e tom. Verificado
aspecto, áudio PGM e vídeo IN e OUT do evento.
19h30 - Baixamos o sinal.
20h00 - Feito teste nos cabos de vídeo para distribuição e retorno do telão.
20h45 - Saída do local do evento para o hotel.
21h30 - Chegada ao Hotel.
Empregado

05/08/2015
09h00 – Liguei para Brasília e pedi para anteciparem a passagem do Sr. Walter Vicente; pois o
Mesmo continuava a passar mal e se recusava a ir ao Médico;
10h55 - Chegada ao local do evento;
11h00 - Check-list do evento;
11h30 - Credenciamento da equipe;
12h40 - Parada para o almoço;
13h15 - Retorno do almoço;
13h20 - Subida para teste;
14h10 - Descida para ajustes no carro de produção;
15h20 - Subida de sinal;
15h34 - Fechamento de sinal com a Ranac em Brasília, operador Bruno;
15h40 - Flash com a repórter Carolina Ribeiro;
15h58 - Segundo Flash com a Repórter;
16h25 - Chegada da Presidenta;
16h30 - Foto oficial;
16h35 - A presidenta seguiu para a sala Vip. Aguardamos o início da cerimônia;
17h15 - Início da cerimônia;
18h30 - Fim da cerimônia. Aguardamos para o link do jornal;
19h10 - Link com a Reporter Carol para o Jornal da NBR;
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/08/2015

06/08/2015

DINES

04/08/2015

06/08/2015

12/08/2015

04/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

31/07/2015

1.637,07

336,30

142,50

2.115,87

DINES

31/07/2015

1.747,49

336,30

142,50

2.226,29

17/08/2015

DIGER

31/07/2015

1.464,26

672,60

190,00

2.326,86

06/08/2015

DIGER

31/07/2015

1.526,05

634,50

190,00

2.350,55

Ordem de Serviço SECOM 328 /2015
Dia 04/08/2015 - 3ª feira
08:45 - Decolagem de Brasília com destino ao Rio de Janeiro
10:30 - Chegada no Rio de Janeiro e ida para o hotel Astoria.
11:10 - Check-in no hotel e saída para Almoço!
13:00 - Saída para Locação (Cidade das Artes).
14:15 - Chegada no Local do Evento
20:40 - Término do testes e ensaio e saída para o hotel.
21:15 - Chegada no hotel para jantar e pernoite!

ROBSON DE
1658/2015 FREITAS
CARVALHO

Dia 05/08/2015 - 4ª feira
Empregado

08:00 - Saída para o local do evento
08:40 - Chegada ao local do evento (Cidade das Artes). Para testes finais e transmissão do
Evento da PR.
20:00 - Término do evento e retorno para o Hotel
20:45 - Chegada no Hotel para jantar e pernoite.
Dia 06/08/2015 - 5ª feira
09:30 - Check-out no hotel Astoria
10:00 - Chegada no Aeroporto Santos Dumont para check-in
13:00 - Chegada do vôo em Brasília
Ordem de Serviço SECOM 328 /2015
Dia 04/08/2015 - 3ª feira
06:20h - saída em direção ao Aeroporto JK
07:15h - chegada ao Aeroporto para check-in e embarque.
10:30h - desembarque no Rio de Janeiro e ida para o hotel Astoria.
11:10h - check-in no hotel e saída para Almoço!
13:00h - chegada no hotel e saída para Locação (Cidade das Artes).
14:15h - chegada na Locação (Cidade das Artes-Barra da Tijuca).
Para vistoria e reconhecimento.
20:40h - término do testes e ensaio e saída para o hotel.
21:15h - chegada no hotel para jantar e pernoite!
Dia 05/08/2015 - 4ª feira

ANTONIO CELSO
1659/2015
PIMENTEL

Empregado

08:00h - Acompanhamento e procedimentos para o Coordenador Walter, para transporte e
embarque no vôo com Destino à Brasília, pois o mesmo necessitava de cuidados médicos!
11:45h - Táxi com destino ao Aeroporto para acompanhar o Coordenador Walter para
embarque com destino à Brasília.
13:00h - Saída do Aeroporto Santos Dumont, para almoço e destino à Locação.
14:30h - Chegada à Locação (Cidade das Artes). Para testes finais e transmissão do Evento da
PR.
20:00h - Término do evento e retorno para o Hotel
20:45h - Chegada no Hotel para jantar e pernoite.
Dia 06/08/2015 - 5ª feira
08:00h - Alvorada, café da manhã e preparativos para check-out.
09:30h - saída do hotel com destino ao Aeroporto Santos Dumont.
10:00h - chegada no Aeroporto para check-in e Embarque!
13:00h - Chegada em Brasília no Aeroporto Juscelino Kubitscheck
14:30h - chegada em minha Residência (Santa Maria).
Fim da Viagem, Eu, Antônio Celso Pimentel, relatei.

12/08 - Quarta-feira
Saida do aeroporto de Brasília às 08h45, com chegada ao aeroporto do Rio às 10h30.
Ida aos locais dos eventos (Jardim Botânico e Parque Lage) às 14h00 para reconhecimento
técnico, vistoria dos locais para estacionar, energia, posicionamento de câmeras e etc.
Retorno ao Hotel às 18h00.
13/08 - Quinta-feira
Ida para a EBC-RJ às 10h30 para verificar a U.M, testes de gerador, áudio e vídeo e demais
equipamentos. Sem ocorrências técnicas no teste da U.M, operacional.
Retorno ao hotel às 12h30
14/08 - Sexta-feira
Saída do hotel às 08h30, inicio da montagem para o show no Jardim Botânico pela manhã
(energização da U.M, cabeamento, montagem das câmeras, grua, etc).
Pausa para Almoço, retorno da montagem e testes pela tarde.
Inicio do Show às 20h30 com término às 22h00, desmontagem dos equipamentos,
recolhimento dos cabos, cases e acessórios até 23h30.
Retorno ao hotel às 00h30.

1660/2015

OSMIFRAN MUNIZ
DOS SANTOS

Empregado

15/08 - Sábado
Saída do hotel às 17h00 com ida ao Parque Lage para inicio da montagem do show
(energização da U.M, cabeamento, montagem e teste das câmeras, grua, etc) .
Retorno ao hotel às 22h30
16/08 - Domingo
Saída do hotel às 06h30, ao chegar no Parque retomamos os testes e configurações dos
equipamentos até 09h00.
Inicio do Show às 11h00 com término às 12h30. Desmontagem dos equipamentos,
recolhimento dos cabos, cases e acessórios até 13h30.
Retorno ao hotel às 14h30.
17/08 - Segunda-feira
Embarque do aeroporto Santos Dumont RJ às 11h58;
Chegada ao aeroporto de BSB às 13h40

Por motivos de alteração na agenda do Diretor-Geral, o Chefe de Gabinete BRÁULIO COSTA
RIBEIRO, substituiu o Diretor na Feira e Congresso ABTA/2015 (Associação Brasileira de TV
por Assinatura) em São Paulo.
O evento contou com a presença de exibidores nacionais e internacionais, de vários países,
entre eles: Estados Unidos, Peru, Alemanha, Bélgica, Portugal, França, Noruega, Inglaterra,
Suíça, China, Taiwan e Japão.

1661/2015

BRÁULIO COSTA
RIBEIRO

Empregado

Segue o cronograma do evento:
.
Dia 04/08- Embarque para São Paulo
Dia 05/08 - Debates e palestras ao longo do dia.
Dia 06/08 - Debates e palestras ao longo do dia.
-Embarque para Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/08/2015

14/08/2015

DIPRE

10/08/2015

13/08/2015

11/08/2015

20/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/08/2015

3.343,38

1.205,55

190,00

4.738,93

DIPRE

03/08/2015

1.637,07

784,70

190,00

2.611,77

DIJOR

03/08/2015

3.139,86

1.203,60

237,50

4.580,96

Participou das seguintes atividades:
11 e 12/08/2015 – Seminário Modelo Institucional da EBC.

1662/2015

Leticia Luiza
Yawanawá

Convidado

13/08/2015 – 57º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária de Fevereiro;
3. Lançamento da Revista;
4. Posse dos/as novos/as Conselheiros/as + Informe sobre eleição da nova representante dos
Empregados
para o Conselho;
5. Boas Vindas da Diretoria da EBC aos/as novos/as Conselheiros/as – Sala da Presidência
SEGUNDA PARTE
6. Avaliação do Seminário Modelo Institucional da EBC (40min)
7. Apresentação do Monitoramento Semestral do Plano de Trabalho;
8. Relatório da Ouvidoria;
Coffee break
TERCEIRA PARTE
9. Informes Conselho Curador (Parabenizar equipe do Caminhos da Reportagem finalista do
Prêmio MPT;
Fórum Interconselhos; Atividades da FrenteCom – Mandado de Segurança CCS);
10. Informes Direção EBC;
11. Outros Assuntos
PENDÊNCIAS
- Programa da Ouvidoria na TV Brasil
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa. (a Secretaria
Executiva comunica
que a partir da próxima reunião já pode apresentar esse ponto)
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação Social (modelo impresso)
FIQUE DE

A empregada Isabela Vieira - Suplente do Conselheiro dos Empregados da EBC no Conselho
de Administração, virá participar do Seminário Modelo Institucional da EBC - Balanço e
Perspectiva do Conselho Curador no dias 11 e 12 de agosto de 2015.
A emissão da passagem deverá ser realizada Rio de Janeiro/Brasília no dia 10/08/2015 e com
retorno ao Brasília/Rio de Janeiro no dia 13/08/2015, considerando que o evento começará no
dia 11/08/2015 às 09h00 com previsão de término no dia 12/08/2015 às 18h30.

ISABELA DE
1663/2015
SOUZA VIEIRA

O Seminário tem como objetivo de fazer um balanço dos sete anos da EBC e ampliar a
discussão sobre sua estrutura e funcionamento com diferentes atores sociais, o Seminário será
um espaço para a sociedade brasileira contribuir para a comunicação pública.
Empregado
O Seminário será realizado pelo Conselho Curador nos dias 11 e 12 de agosto, na Sede da
EBC em Brasília.

A empregada Isabela Vieira, realizou a viagem de acordo como o programado inicialmente
conforme comprovantes em anexo.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (segunda
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 11 de agosto
Deslocamento de Brasília para Petrolina (de 14h07 às 17h25).
Deslocamento de carro, Petrolina – São Raimundo Nonato. Chegando após às 22 horas na
cidade piauiense.
Quarta-feira, 12 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com a arqueóloga Niede Guidon.
Imagens no Museu do Homem Americano. E laboratórios de pesquisa.
Quinta-feira, 13 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com o francês Eric Boedá. Percorremos
o parque com o guia Antoniel Santana. Gravação dos paredões de pintura rupestre.

1664/2015

CARLOS
MOLINARI
RODRIGUES
SEVERINO

Empregado

Sexta-feira, 14 de agosto
Gravações com arqueólogos e pesquisadores da UFPE e gravações no aeroporto ainda
inacabado de São Raimundo Nonato.
Deslocamento São Raimundo Nonato – Petrolina
Sábado, 15 de agosto
Deslocamento de Petrolina para Belo Horizonte (de 04h00 às 09h24).
Hospedagem em Belo Horizonte
Domingo, 16 de agosto
Ida à Serra do Cipó gravar dois sítios arqueológicos, o da Lapa do Sucupira e o do Grande
Abrigo, em Santana do Riacho, com entrevista com Celso do Lago Paiva (ICMBio)
Segunda-feira, 17 de agosto
Ida ao Parque Estadual do Sumidouro. Visitando a gruta de Lund, o sítio de Lapa Vermelha IV,
gravação de abertura do programa, imagens da Praça Lund, em Lagoa Santa. Enrevista com
Rogério Tavares.
Terça-feira, 18 de agosto
Entrevista com o professor Castor Cartelle, no Museu de Ciência Naturais da PUC-MG.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/08/2015

20/08/2015

DIJOR

11/08/2015

20/08/2015

11/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/08/2015

3.139,86

1.203,60

237,50

4.580,96

DIJOR

03/08/2015

3.204,76

1.203,60

237,50

4.645,86

12/08/2015

DIPRE

03/08/2015

1.662,25

267,90

190,00

2.120,15

10/08/2015

13/08/2015

DIPRO

03/08/2015

1.592,67

535,80

190,00

2.318,47

10/08/2015

13/08/2015

DIPRO

03/08/2015

1.754,65

937,65

190,00

2.882,30

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (segunda
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 11 de agosto
Deslocamento de Brasília para Petrolina (de 14h07 às 17h25).
Deslocamento de carro, Petrolina – São Raimundo Nonato. Chegando após às 22 horas na
cidade piauiense.
Quarta-feira, 12 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com a arqueóloga Niede Guidon.
Imagens no Museu do Homem Americano. E laboratórios de pesquisa.
Quinta-feira, 13 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com o francês Eric Boedá. Percorremos
o parque com o guia Antoniel Santana. Gravação dos paredões de pintura rupestre.

1665/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

Sexta-feira, 14 de agosto
Gravações com arqueólogos e pesquisadores da UFPE e gravações no aeroporto ainda
inacabado de São Raimundo Nonato.
Deslocamento São Raimundo Nonato – Petrolina
Sábado, 15 de agosto
Deslocamento de Petrolina para Belo Horizonte (de 04h00 às 09h24).
Hospedagem em Belo Horizonte
Domingo, 16 de agosto
Ida à Serra do Cipó gravar dois sítios arqueológicos, o da Lapa do Sucupira e o do Grande
Abrigo, em Santana do Riacho, com entrevista com Celso do Lago Paiva (ICMBio)
Segunda-feira, 17 de agosto
Ida ao Parque Estadual do Sumidouro. Visitando a gruta de Lund, o sítio de Lapa Vermelha IV,
gravação de abertura do programa, imagens da Praça Lund, em Lagoa Santa. Enrevista com
Rogério Tavares.
Terça-feira, 18 de agosto
Entrevista com o professor Castor Cartelle, no Museu de Ciência Naturais da PUC-MG.
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (segunda
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 11 de agosto
Deslocamento de Brasília para Petrolina (de 14h07 às 17h25).
Deslocamento de carro, Petrolina – São Raimundo Nonato. Chegando após às 22 horas na
cidade piauiense.
Quarta-feira, 12 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com a arqueóloga Niede Guidon.
Imagens no Museu do Homem Americano. E laboratórios de pesquisa.
Quinta-feira, 13 de agosto
Entrevistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, com o francês Eric Boedá. Percorremos
o parque com o guia Antoniel Santana. Gravação dos paredões de pintura rupestre.

EDIVAN DO
1666/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

Sexta-feira, 14 de agosto
Gravações com arqueólogos e pesquisadores da UFPE e gravações no aeroporto ainda
inacabado de São Raimundo Nonato.
Deslocamento São Raimundo Nonato – Petrolina
Sábado, 15 de agosto
Deslocamento de Petrolina para Belo Horizonte (de 04h00 às 09h24).
Hospedagem em Belo Horizonte
Domingo, 16 de agosto
Ida à Serra do Cipó gravar dois sítios arqueológicos, o da Lapa do Sucupira e o do Grande
Abrigo, em Santana do Riacho, com entrevista com Celso do Lago Paiva (ICMBio)
Segunda-feira, 17 de agosto
Ida ao Parque Estadual do Sumidouro. Visitando a gruta de Lund, o sítio de Lapa Vermelha IV,
gravação de abertura do programa, imagens da Praça Lund, em Lagoa Santa. Enrevista com
Rogério Tavares.

ORLANDO JOSÉ
1667/2015 FERREIRA
GUILHON

Empregado

Terça-feira, 18 de agosto
Entrevista com o professor Castor Cartelle, no Museu de Ciência Naturais da PUC-MG.
O empregado participou do "Seminário Modelo Institucional da EBC: balanço e perspectivas",
do Conselho Curador, realizado nos dias 11 e 12 de agosto/2015, na sede da EBC em Brasilia.
No período de 10 a 13 de agosto a Gerente Executiva Eliana Cariello participou do processo
Seletivo do PSI para Gerente de Produção de Brasília, que contou com as etapas de correção
de prova escrita e entrevista, além de preparação do programa-piloto do Enem.

1668/2015 ELIANA CARIELLO

LAURO DOS
1669/2015 SANTOS
MESQUITA

Empregado

No período, ela também realizou reuniões com o Ministério da Cultura referente ao Projeto
Expresso Sur, com o departamento de Marketing e com o Procurador Jurídico Adjunto para
conversar sobre os projetos da DIPRO em tramitação e a tramitar.
No período de 10 a 13 de agosto o Gerente Executivo Lauro dos Santos Mesquita, participou
do processo Seletivo do PSI para Gerente de Produção de Brasília, que contou com as etapas
de correção de prova escrita e entrevista, além de preparação do programa-piloto do Enem.

Empregado

No período, ele também se reuniu com representantes da Superintendência de Agência e
Conteúdo Digital sobre Hackatton, publicação de podcasts no site da EBC e sobre o
Redesenho das duas áreas.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/08/2015

18/08/2015

DINES

07/08/2015

08/08/2015

07/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/08/2015

1.359,98

1.062,00

190,00

2.611,98

DIGER

03/08/2015

2.075,37

456,30

190,00

2.721,67

08/08/2015

DIGER

03/08/2015

2.075,37

253,80

190,00

2.519,17

10/08/2015

12/08/2015

DIGER

03/08/2015

1.669,96

401,85

190,00

2.261,81

12/08/2015

17/08/2015

DIGER

03/08/2015

1.246,79

672,60

190,00

2.109,39

9.8.15
18h embarque com destino a SP
20h15 chegada ao aeroporto de Congonhas/SP
20h40 deslocamento para o hotel Go Inn Jaguaré
10.8.15
9h30 deslocamento para Embu-Guaçu, pauta: Aquisição Agricultura
11h chegada ao local das entrevistas, na zona rural de Embu-Guaçu.
11h10 gravação de imagens, sonoras e passagem
13h retorno para São Paulo
13h30 parada para almoço
14h30 chegada à empresa. Redação e gravação de OFFs.

LUANA KAREN
1670/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

11.08.15
9h20 deslocamento para Escola Paulista de Medicina, pauta: Residência Médica
10h40 chegada ao local
10h50 gravação de entrevistas, imagens e passagem
12h45 finalização dos trabalhos e parada para almoço
13h30 deslocamento para a redação
15h chegada, redação e gravação de offs
12.08.15
8h15 partida para Sorocaba, pauta: Indústria Eólica
9h40 chegada a Sorocaba, empresa Tecsis
10h gravação de imagens
11h30 entrevista com CEO da Tecsis, Marcelo Soares
12h gravação de passagem
12h45 retorno para São Paulo
14h00 chegada a São Paulo e parada para almoço
15h chegada à redação e gravação de offs
13.08.15
13h deslocamento para Palácio do Anhembi, pauta: Olimpíada Profissões
13h45 chegada ao local
14h gravação de imagens, sonoras e boletins pra TV e Web
17h sonora com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro
19h deslocamento para redação
19h30 chegada e redação dos offs

MARCO ANTONIO
1671/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Ida à Salvador (Bahia), no dia 07 de Agosto de 2015, para participar do evento de lançamento
dos Concursos DOCTV e FICTV, que integram o Programa de Fomento à Produção e
Teledifusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade de Língua Portuguesa (Programa
CPLP Audiovisual), que ocorrerá na Casa de Angola (Praça dos Veteranos, nº 5 - Nazaré), a
partir das 16h00.
Retorno à São Paulo, no dia 08 de Agosto.
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 07 de Agosto de 2015, ida à Salvador, onde participou do evento de lançamento dos
Concursos DOCTV e FICTV, que integram o Programa de Fomento à Produção e Teledifusão
de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade de Língua Portuguesa (Programa CPLP
Audiovisual), que ocorrerou na Casa de Angola (Praça dos Veteranos, nº 5 - Nazaré), a partir
das 16h00.
Retornou à São Paulo, no dia 08 de Agosto.
Ida à Salvador (Bahia), no dia 07 de Agosto de 2015, para participar do evento de lançamento
dos Concursos DOCTV e FICTV, que integram o Programa de Fomento à Produção e
Teledifusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade de Língua Portuguesa (Programa
CPLP Audiovisual), que ocorrerá na Casa de Angola (Praça dos Veteranos, nº 5 - Nazaré), a
partir das 16h00.
Retorno à São Paulo, no dia 08 de Agosto.

1673/2015

ALINE DE
OLIVEIRA PENNA

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 07 de Agosto de 2015, ida à Salvador, onde participou do evento de lançamento dos
Concursos DOCTV e FICTV, que integram o Programa de Fomento à Produção e Teledifusão
de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade de Língua Portuguesa (Programa CPLP
Audiovisual), que ocorreu na Casa de Angola (Praça dos Veteranos, nº 5 - Nazaré), a partir das
16h00.
Retornou à São Paulo, no dia 08 de Agosto, pela manhã.
Relatório de Atividades:
10/08/2015
08:45 - 10:32 - Saída de Brasília para o Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro
10:40 - 10:55 - Chegada a EBC - RJ
11:20 - 23:00 - Visita técnica as instalações físicas do sistema de automação ETERE na EBC
no Rio de Janeiro.

BRUNO RICARDO
1677/2015 EMIDIO DE
OLIVEIRA

Empregado

11/08/2015
10:00 - 12:00 - Acompanhamento e adequações para iniciarmos o operação do sistema no ar.
14:30 - 17:30 - Passagem de cabeamento.
18:00 - 22:00 - Configurações na matriz de comunicação.
12/08/2015
10:00 - 12:30 - Operação assistida controle mestre.
14:30 - 16:00 - configuração matriz de video.
16:10 - Deslocamento hotel para Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro
20:45 - Chegada em Brasília

12/08 - Quarta-feira
Saida do aeroporto de Brasília às 08h45, com chegada ao aeroporto do Rio às 10h30.
Ida aos locais dos eventos (Jardim Botânico e Parque Lage) às 14h00 para reconhecimento
técnico, vistoria dos locais para estacionar, energia, posicionamento de câmeras e etc.
Retorno ao Hotel às 18h00.
13/08 - Quinta-feira
Ida para a EBC-RJ às 10h30 para verificar a U.M, testes de gerador, áudio e vídeo e demais
equipamentos. Sem ocorrências técnicas no teste da U.M, operacional.
Retorno ao hotel às 12h30
14/08 - Sexta-feira
Saída do hotel às 08h30, inicio da montagem para o show no Jardim Botânico pela manhã
(energização da U.M, cabeamento, montagem das câmeras, grua, etc).
Pausa para Almoço, retorno da montagem e testes pela tarde.
Inicio do Show às 20h30 com término às 22h00, desmontagem dos equipamentos,
recolhimento dos cabos, cases e acessórios até 23h30.
Retorno ao hotel às 00h30.

1678/2015 ISAAC TAE HO AN

Empregado

15/08 - Sábado
Saída do hotel às 17h00 com ida ao Parque Lage para inicio da montagem do show
(energização da U.M, cabeamento, montagem e teste das câmeras, grua, etc) .
Retorno ao hotel às 22h30
16/08 - Domingo
Saída do hotel às 06h30, ao chegar no Parque retomamos os testes e configurações dos
equipamentos até 09h00.
Inicio do Show às 11h00 com término às 12h30. Desmontagem dos equipamentos,
recolhimento dos cabos, cases e acessórios até 13h30.
Retorno ao hotel às 14h30.
17/08 - Segunda-feira
Embarque do aeroporto Santos Dumont RJ às 11h58;
Chegada ao aeroporto de BSB às 13h40
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/08/2015

13/08/2015

DICOP

12/08/2015

16/08/2015

10/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/08/2015

2.605,88

535,80

190,00

3.331,68

DIGER

03/08/2015

1.372,85

1.205,55

190,00

2.768,40

10/08/2015

DIGEL

04/08/2015

1.595,16

126,90

190,00

1.912,06

10/08/2015

10/08/2015

DIGEL

04/08/2015

803,33

126,90

95,00

1.025,23

22/08/2015

22/08/2015

DIJOR

04/08/2015

-

88,50

-

A viagem ocorreu conforme descrito abaixo, cumprindo agenda de trabalho com grupo de
Gestores das Emissoras de Rádio e com Gestores de outras áreas da EBC em Brasília.
Agenda:
Data: 10/8/2015:
- Das 10h30 às 13h - Reunião de Gestão Gerencias Regionais RJ, Brasília e Amazônia;
- Das 15h às 17h - Reunião de Festivais de Música;
- Das 17h às 18h30 - Reunião equipe de Web e Portal.

1680/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

Data: 11 e 12/8/2015:
- Das 10h às 18h30 - Seminário de Modelo Institucional da EBC;
Data: 13/8/2015:
- Das 10h às 12h - Reunião de despacho Gerência Regional Brasília;
- Das 12h às 13h30 - Reunião de pauta equipes Nacional e MEC Brasília e Amazônia;
- Das 15h às 16h - Reunião de orçamento 2015;
- Das 16h às 17h30 - Reunião revisão Plano de Trabalho 2015;
- Das 17h30 às 18h - Despacho com Diretor DICOP.

Entre os dias 13 a 15 de agosto o Gerente de Desenvolvimento de Sistemas web participou do
evento internacional de Gestão de Projetos Ágeis, denominado ScrumRio 2015, onde
apresentou um caso de sucesso da EBC no evento, exemplificando o desenvolvimento do novo
Portal EBC lançado em 2015, com o tema "Como fazer um Portal de 25 milhões de usuários
em 3 semanas na administração pública utilizando SCRUM?".
Foi necessário ir um dia antes e voltar um dia depois por questão de disponibilidade de voos e
deslocamento até o local do evento.
Segue abaixo relatório de viagem onde foram desenvolvidos as seguintes atividades descritas
abaixo:
1° dia – 12.08 (quarta)

THIAGO ANTONIO
1681/2015 FERREIRA DIEB
PIMENTEL

15:40 Hs Decolagem de Brasília para Rio de Janeiro. (atraso no vôo de 10 minutos)
17:45Hs Chegada ao aeroporto Santos Dumon - Rio de Janeiro
18:10Hs Tranfer Aeroporto - Hotel
20:20Hs Checkin no Hotel
Empregado

2° dia – 13.08 (quinta)
07:20Hs Transfer Hotel – Local do Evento
08:20Hs Credenciamento
09:00Hs Abertura do Gathering
09:20Hs Keynote - As grandes falácias da agilidade
10:10Hs Coffee Break
10:40Hs Palestra: Só tem maluco em time Scrum! Entenda de Perfis Psicológicos, valores e
motivadores e acelere seu Team Building
Comentário: A apresentação trouxe e exemplificou muito bem o mundo da gestão de pessoas
dentro dos times ágeis, agregando as várias facetas de como iniciar as avaliações intrínsecas e
extrínsecas de cada membro.
11:40Hs Palestra: Análise de Negócios – Papel ou Competência?
Comentário: O objetivo da palestra foi diferenciar exatamente a prespectiva das pessoas que
agem como analistas de negócios e as que assumem o papel. A partir da análise colocada é
fato que não podessse fechar nas atribuições de um cargo.
12:30Hs Almoço
14:00Hs Palestra: Como fazer um Portal de 25 milhões de usuários em 3 semanas na
administração pública utilizando SCRUM
A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou o Superintendente Executivo
de Relacionamento na reunião com o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social da Prefeitura de SP- Francisco Macena, onde tratou do cronograma de cessação das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Conforme solicitado pelo ofício nº118/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de São Paulo no dia 23
de junho de 2015.Esta reunião ocorreu no dia 10 de agosto às 16h no Gabinete do Secretário,
no Ed. Matarazzo - Viaduto do Chá, 15 - São Paulo.

1684/2015

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

Ainda, Acompanhou também na reunião com o Sr, Renato Nery - Diretor de Inovação,
Criatividade e Acesso da SP Cines, às 14:30 para tratar de parceria.
Empregado
Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município de São Paulo,
conforme relatório anexo.
Não foi cumprido o prazo para prestação de contas determinado pela Norma (NOR 201), em
função da Gerente de Projetos de Relações Internacionais estar envolvida desde seu retorno
nas edições e gravações dos novos vídeos do Projeto Brasil 4D para entregar ao Minicom e
Anatel no prazo de 27/08, impossibilitando que a empregada realizasse o relatório de viagem e
a entrega dos bilhetes antes desta data.

1685/2015

MACARENA
ANDREA
BARBOSA
GALARCE

A Gerente de Relações Parlamentares participou, representando o Gerente Executivo de
Relacionamento, Nilson Roberto da Silva, da reunião do módulo de Mercado do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital, às 09:30hs no Slaviero hotel que se estendeu durante todo o
dia da segunda-feira 10/08/2015.
Empregado

Apresenta-se somente o bilhete de volta pois, a funcionária já se encontrava em São Paulo por
motivos pessoais.
Segue anexo o relatório.
1 - Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2 - Fez a cobertura do campeonato brasileiro da série C - Guarani /SP x Juventude (RS), em
Campinas, pela 13ª. rodada (jogo 124).
3 - Viajante: a jornalista Priscila Eugênia Trevisan Cestari.

PRISCILA
EUGENIA
1686/2015
TREVISAN
CESTARI

Empregado

Relatório do viajante:
Jogo: Guarani 1 x 1 Juventude - 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série C (jogo 124)
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa - Campinas
Saímos da redação às 15:00 horas e chegamos no estádio às 16:30. A transmissão teve início
às 18:30 e o jogo às 19:00 horas. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Brenner abriu o placar da
partida fazendo gol de cabeça após uma cobrança de falta próxima à área adversária. O
Guarani empatou o jogo aos 07 minutos do segundo tempo com Anderson, que aproveitou o
escanteio cobrado por Fumagalli. Aos 17 minutos o árbitro apontou impedimento e anulou o que
seria o segundo gol do time de Campinas. A transmissão foi encerrada às 21:00 horas. Deixei o
estádio às 21:40. Retornamos à redação da TV Brasil em São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/08/2015

11/08/2015

DIGER

07/08/2015

10/08/2015

17/08/2015

12/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/08/2015

873,12

442,50

190,00

1.505,62

DIGEL

04/08/2015

1.739,15

456,30

190,00

2.385,45

27/08/2015

DIGEL

04/08/2015

27.173,96

8.076,25

190,00

35.440,21

16/08/2015

DIGER

04/08/2015

1.372,85

669,75

190,00

2.232,60

Entre os dias 07 e 10 de agosto, a repórter Luana Antunes Lourenço da Agência Brasil, viajou
para a cidade de Campina Grande, na Paraíba para acompanhar a 5ª edição da Marcha das
Margaridas que teve início no ano de 2000.
O intuito da viagem é acompanhar a vinda de mulheres camponesas que participaram, no dia
12 de agosto, em Brasília, da Marcha das Margaridas.
A reportagem especial foi publicada no Portal EBC e na Agência Brasil. Também houve
divulgação em redes sociais que foi uma espécie de diário de bordo com o passo a passo da
viagem das margaridas.
Foi necessário pegar o voo no dia 7 de agosto (sexta-feira) para Campina Grande/PB.
Não foi necessário comprar a passagem de volta, já que a repórter fez esse trajeto no ônibus
das camponesas que foi pago pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(CONTAG). A saída foi marcada para as 7h de domingo dia 09/08. Eles chegaram em Brasília
na terça-feira dia 11.

1687/2015

LUANA ANTUNES
LOURENÇO

Empregado

A equipe precisou de um carro para chegar à cidade vizinha de Queimadas e fizeram
entrevistas na região no dia 08/08 (sábado)
Relatório de Viagem a Brasília/DF para Campina Grande para reportagem especial sobre a
Marcha das Margaridas
Sexta-feira, 07/08/2015
9h25 – decolagem para o Rio de Janeiro
11h20 – chegada ao Aeroporto Internacional Galeão – Rio de Janeiro
13h – Decolagem para Campina Grande
16h – Chegada ao Aeroporto de Campina Grande
19h – Jantar com a coordenadora da organização não-governamental AS-PTA – Agricultura
Familiar e Agroecologia, Adriana Galvão, para combinar as entrevistas com personagens no dia
seguinte
Sábado, 08/08/2015
7h30 – Viagem para o município de Alagoa Grande, a cerca de 50 quilômetros de Campina
Grande
- entrevista com Maria Soledade Leite, amiga da sindicalista Margarida Maria Alves
- imagens do Museu Margarida Maria Alves, antiga casa da sindicalista
- imagens da sede do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande
O Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, participou de reunião
na sexta-feira, dia 07 de agosto, às 16:30, na TV Pinguim, localizado na Rua Barão de
Capanema, 457- São Paulo.
O objetivo foi apresentar o projeto Brasil 4D e os avanços do modelo da TV digital brasileira, e
convidar a TV Pinguim a entrar com conteúdos educativos e de entretenimento no Brasil 4D.
Agendas no dia 10 de agosto:
Ás 09:30h participou de reunião do Conselho Deliberativo do Fórum do sistema Brasileiro de TV
Digital, que ocorreu no dia 10 de agosto às 09:30 no Slavieiro Hotel.

1688/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Ás 14:30h participou de reunião com o Sr.Renato Nery - Diretor de Inovação, Criatividade e
Acesso da SP Cines,para tratar de parceria.
Ás 16h no Gabinete do Secretário, no Ed. Matarazzo - Viaduto do Chá, 15 - São Paulo,
participou de reunião com o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da
Prefeitura de SP- Francisco Macena, na qual tratou do cronograma de cessação das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de migração digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Conforme solicitado pelo ofício nº118/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de São Paulo no dia 23
de junho de 2015.

O Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, participou,
representando o Diretor-Presidente da EBC, do XXVI Reunião da Comissão de Consulta
Permanente II: Radiocomunicações (CCP.II), organizado pela Secretaria da Comissão
Interamericana de Telecomunicações, CITEL, a ser realizada durante os dias 17 a 21 agosto
2015, em Ottawa, Canadá.
O empregado não embarcou no dia 16/08 pois o visto não foi entregue em tempo hábil.
Embarcando assim, no dia 17/08.
Devido a participação do Superintendente no Congresso da SET em São Paulo nos dias 23/08
a 27/08 foi alterada a data do voo de São Paulo para Brasília do dia 22/08 para 27/08 segundo
autorização e relatório em anexo.
Visto isso, o empregado embarcou no dia 17/08 para Ottawa e retornou a Brasília no dia 27/08.

1689/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

No Período de 23 a 27 de agosto aconteceu em São Paulo a 27° edição da SET Expo 2015, o
principal evento de negócios e de tecnologia para "broadcast" e novas mídias da América
Latina. Mais de 200 expositores, representando mais de 400 marcas nacionais e internacionais,
exibem as soluções mais inteligentes e sofisticadas em produção, distribuição e exibição de
conteúdo multiplataforma. Neste evento o Superintendente participa das agendas abaixo:
Feira de Produtos e Serviços - dia 23 de agosto
27° Congresso de Tecnologia do SET EXPO - conforme grade de ´programação - de 23 a 27
de agosto
2° Fórum Latino-americano de Negócios de Radiodifusão dias 25 e 26 de agosto
Fórum ISDB-T Internacional 2015 - dia 24 de agosto
O Superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, participou também no
dia 27 de agosto do painel: TVs Conectadas/Ginga.

Entre os dias 13 a 15 de agosto a Coordenadora irá participar do evento internacional de
Gestão de Projetos Ágeis, denominado ScrumRio 2015.
O evento conta com o suporte da Scrum Alliance e acontece em várias partes do mundo.
Participar de um Scrum Gathering (ScrumRio) possibilita a oportunidade de trocar experiências,
praticar os conceitos aprendidos, discutir desafios e fazer networking ao longo de três dias de
palestras e workshops sempre sobre o tópico de gestão de projetos ágeis.

1691/2015

CAMILA MARINHO
AMARAL

Empregado

Também haverá nesta segunda edição presença de palestrantes internacionais de órgãos
públicos e privados. Também será uma grande oportunidade para aprender mais sobre o
investimento em segurança, atualizar os conceitos com relação as novas técnicas e adquirir
conhecimento das novas tendências de mercado.
O evento inicia às 8h do dia 13/08 e termina às 19h do dia 15/08/2015. Será necessário ir um
dia antes e voltar um dia depois por questão de disponibilidade de voos e deslocamento até o
local do evento.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/08/2015

16/08/2015

DIGER

12/08/2015

16/08/2015

05/08/2015

09/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/08/2015

1.372,85

784,70

190,00

2.347,55

DIGER

04/08/2015

1.372,85

1.008,90

190,00

2.571,75

09/08/2015

DINES

04/08/2015

3.514,86

501,50

142,50

4.158,86

16/08/2015

DIPRE

04/08/2015

1.576,57

1.233,10

190,00

2.999,67

Entre os dias 13 a 15 de agosto o Analista participou do evento internacional de Gestão de
Projetos Ágeis, denominado ScrumRio 2015.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades conforme Relatório de Viagens descrito
Abaixo:

JONATHAN DE
1692/2015 ALMEIDA
MURIBECA

Empregado

1° dia do evento – 13.08 (Quinta)
09:40 Hs Decolagem de Brasília para Rio de Janeiro.
11:37Hs Chegada ao aeroporto Santos Dumon - Rio de Janeiro
11:45Hs Transfer Aeroporto - Hotel
12:20Hs Checkin no Hotel
13:30Hs Transfer Hotel – Local do Evento
13:45Hs Credenciamento
14:00Hs Palestra: Como fazer um Portal de 25 milhões de usuários em 3 semanas na
administração pública utilizando SCRUM
-Comentário: Como quebrar o paradigma de desenvolver ágil com a burocracia do setor
público. O palestrante mostrou que é possível mesmo com uma equipe reduzida conseguir isto
desde que haja um patrocínio da alta direção e que a equipe esteja motivada e compre o
confiança. Em duas semanas foi criado um novo portal para a EBC.
15:00Hs Palestra: Utilizando o Docker para um ambiente de múltiplos processos, pode isso?
-Comentário: Case de uma empresa que presta serviços para a globosat que com o uso do
docker conseguiu integrar o seu ambiente de desenvolvimento aumentando a produtividade
pois o time era distribuído em vários locais.
16:00Hs Palestra: Integração contínua. Quem quer, faz!
-Comentário: Casos de sucesso e experiências de profissionais que enfrentam dificuldades
para implantar integração contínua, seja devido a burocracia de corporações ou ritmo acelerado
de agências.
17:00Hs Palestra: Banco de dados e agilidade em grandes empresas
-Comentário: Mostrou os desafios encontrados ao adicionar o banco de dados no conceito de
pronto das equipes e como conseguir testá-lo diariamente, mitigando erros quando o produto
vai para produção, pois muitas vezes o banco de produção não segue as mudanças ocorridas
na base de desenvolvimento gerando erros em produção. Apresentou ferramentas que ajudam
a reduzir estes erros.
18:00Hs Reunião de confraterização - Consolidação do conhecimento
2° dia – 14.08 (Sexta)
07:30Hs Transfer Hotel – Local do Evento
09:00Hs Keynote - Jogando para ganhar!
09:30Hs Coofe Break
Entre os dias 13 a 15 de agosto o Empregado irá participar do evento internacional de Gestão
de Projetos Ágeis, denominado ScrumRio 2015.
O evento conta com o suporte da Scrum Alliance e acontece em várias partes do mundo.
Participar de um Scrum Gathering (ScrumRio) possibilita a oportunidade de trocar experiências,
praticar os conceitos aprendidos, discutir desafios e fazer networking ao longo de três dias de
palestras e workshops sempre sobre o tópico de gestão de projetos ágeis.

MARCELO
1693/2015 BERNARDES
NOGUEIRA

Empregado

Também haverá nesta segunda edição presença de palestrantes internacionais de órgãos
públicos e privados. Também será uma grande oportunidade para aprender mais sobre o
investimento em segurança, atualizar os conceitos com relação as novas técnicas e adquirir
conhecimento das novas tendências de mercado.
O evento inicia às 8h do dia 13/08 e termina às 19h do dia 15/08/2015. Será necessário ir um
dia antes e voltar um dia depois por questão de disponibilidade de voos e deslocamento até o
local do evento.

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
05/08-09h20-13h20- deslocamento em voo da Azul com destino à cidade de Boa Vista RR e
escala em Manaus AM
05/08-14h30-19h00- retirada no aeroporto do carro locado
- checkin no hotel
1º encontro de trabalho com a equipe do Escav visita técnica e contato com os responsáveis
pela estrutura do eventol onde será realizado o evento da PR
- retorno ao hotel para pernoite

NEWTON
1694/2015 FERREIRA DO
PRADO

06/08-08h00-22h00-montagens de equipamentos...teste de seguimento de satélite...testes de
áudio e vídeo com o sistema em Brasília...reunião de coordenação do evento...retorno ao hotel
para pernoite
Empregado

07/08/15-07h00-17h00-saída do hotel para local de realização do evento em Boa Vista
RR...montagem de equipamentos...testes de seguimento de satélite...realização de flash e
cerimônia...desmontagem de equipamentos...retorno ao hotel...devolução de carro locado.
08/08/15-no hotel aguardando o dia de retorno à Brasilia.
09/08/15-11h00-18h30
Check Out no hotel e deslocamento em taxi até o aeroporto de Boa Vista...onde embarcamos
em voo da TAM com destino à Brasília ... desembarcamos às 18h00...fim da missão MCMV
Boa vista RR.

Relatório relativo ao período de 09/08/2015 a 16/08/2015 do empregado ACP advocacia - Dr.
Francisco Olímpio da Silva.
Dia 09 de agosto de 2015 – Saída de São Luís/MA, aeroporto Cunha Machado, no voo
JJ3419, da companhia aérea TAM, que chegou em Brasília dentro do previsto às 18:50. Após
aterrissagem, dirigiu-se à hospedagem.

FRANCISCO
1695/2015 OLIMPIO DA
SILVA

Empregado

Dias 10 a 14 de agosto de 2015 – Participou da segunda etapa do treinamento e ambientação
na PROJU, localizada na sede da Empresa em Brasília, das 8:00 às 18:00, com intervalo para
almoço. Durante o qual esteve lotado junto à Gerência de Contencioso, na qual atuou em
processos judiciais, na formulação de peças e solicitação de informações junto à áreas
envolvidas, inclusive participando de audiência instrutória e diligências junto à Polícia Federal.
Por fim, organizou cópias de todos os autos do Contencioso referentes à Superintendência
Nordeste que foram posteriormente enviados a esta em São Luis/MA por malote interno e
informou-se dos procedimentos administrativos relativos à Gerência de Controle que envolvem
a citada Superintendência.
Dias 15 e 16 de agosto de 2015 – A passagem de retorno à São Luis/MA foi emitida para o
domingo 16/ago, com a sua ciência e consentimento, razão pela qual não foram solicitadas
diárias referente a esses dias. De modo que embarcou no aeroporto de Brasília, Juscelino
Kubitschek, no voo nº JJ4690 da companhia TAM às 23:13, e chegou em São Luis/MA por volta
das 02:30 como previsto, conforme comprovante anexo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/08/2015

07/08/2015

DIGER

10/08/2015

10/08/2015

06/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/08/2015

1.952,77

401,85

190,00

2.544,62

DIGER

04/08/2015

1.595,16

126,90

190,00

1.912,06

08/08/2015

DINES

04/08/2015

5.366,05

300,90

95,00

5.761,95

06/08/2015

08/08/2015

DINES

04/08/2015

3.826,32

501,50

95,00

4.422,82

06/08/2015

09/08/2015

DINES

04/08/2015

4.241,02

702,10

95,00

5.038,12

06/08/2015

09/08/2015

DINES

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

A empregada foi a Brasilia e participou das seguintes agendas:
Dia 06/agosto/2015
Das09:00 às 12:00horas

SAHADA
1696/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Participou do Encontro de Mídias Negras, com a Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial – SEPPIR, representada pela Ministra Nilma Lino Gomes e a Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, representada pelo Ministro Edinho
Silva, estiveram também presentes ao encontro: Ana Flauzina – Brado Negro; João Negrão –
Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira-DF); Jornal Manga com Leite; Daniela
Luciana – Pretas Candangas; Comunicadoras Negras; Leandro de Jesus Gomes – UneafroBrasil; Blog Negro Belchior (CartaCapital); Etiene Martins – Jornal Afronta; Carlos Moura –
Repórter fotográfico; Cojira-DF; João Bosco Borba – Associação Nacional de Empresários e
Empreendedores Afro-brasileiros; representante do jornal Nação Z; Jacira Silva – Movimento
Negro Unificado (MNU); Jussara da Silva – Movimento Negro Unificado (MNU); Cristiana Luiz –
Movimento Negro Unificado (MNU); Valdice Gomes – Comissão Nacional de Jornalistas pela
Igualdade Racial (Conajira); Cojira-AL; Sionei Leão – Cojira-DF; Washington Andrade – Portal
Áfricas; Juliana Gonçalves – CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e
Desigualdades) ; Pedro Caribé – Rede de Mídia Livre Bahia 1798; Lia Maria – Dagep /
Ministério da Saúde; Juliana Cézar Nunes – EBC; Cojira-DF; Felipe dos Santos – Fundação
Cultural Palmares; Marília Marques – Secretaria Geral da Presidência da República; Sahada
Luedy – EBC
Dia 06/agosto/2015
Das 17 às 19h – participu de reunião para discutir o TED para a veiculação da novela
Jikulumesso, com Ronaldo Barros, Cecília Sousa, Lindinalvo Júnior.
19h30 – Reunião com Pola Ribeiro da SAV, no MinC.

Dia 07agosto/2015
Das 10h às 13h – Participou de reunião na Seppir com Cecília Sousa para planejar o
lançamento e ações da Guilhermina e Candelário.
16h- Participou de reunião com Bete Rosa do Marketing da EBC.
17h Participou de reunião com Fanny da TVBrasil Internacional.

Relatório de Viagem - São Paulo 10 de Agosto de 2015
Acompanhei o Superintendente Executivo de Relacionamento Andre Barbosa Filho em reunião:
Ás 14:30h participei de reunião com o Sr.Renato Nery - Diretor de Inovação, Criatividade e
Acesso da SP Cines,para tratar de parceria.

REGINALDO
1697/2015
GONTIJO

Empregado

Ás 16h no Gabinete do Secretário, no Ed. Matarazzo - Viaduto do Chá, 15 - São Paulo,
participei de reunião com o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da
Prefeitura de SP- Francisco Macena, na qual tratou do cronograma de migração das
transmissões televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais
detalhes sobre o presente processo de transmissão digital, bem como as suas consequências
futuras, dentre as quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Conforme solicitado pelo ofício nº118/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de São Paulo no dia 23
de junho de 2015.

OS SECOM 329

1698/2015

PRISCILA
MACHADO RORIZ

Empregado

Embarcamos de Brasília para boa Vista na madrugada do dia 6 de agosto, as 4:40 da manhã.
Chegamos em Boa Vista no dia seguinte, por volta das 14hs e fomos direto ao hotel. No dia 7
de agosto, fomos as 8:30 para o local do evento, gravar imagens das casas e entrevistas com
moradores que receberam casas pelo programa minha casa minha vida. Após fazer entrada ao
vivo na programação, acompanhamos o evento de entrega das casas, feito pela presidenta
Dilma Rousseff. Gravamos matéria jornalística para a TV NBR e Voz Do Brasil. Embarcamos
para Brasília na madrugada do dia 7 de agosto e chegamos em Brasília no dia seguinte, dia 8
de agosto.
OS SECOM 329

JULIO CEZAR
1699/2015
PERTILE LEAL

Empregado

Embarcamos de Brasília para boa Vista na madrugada do dia 6 de agosto, as 4:40 da manhã.
Chegamos em Boa Vista no dia seguinte, por volta das 14hs e fomos direto ao hotel. No dia 7
de agosto, fomos as 8:30 para o local do evento, gravar imagens das casas e entrevistas com
moradores que receberam casas pelo programa minha casa minha vida. Após fazer entrada ao
vivo na programação, acompanhamos o evento de entrega das casas, feito pela presidenta
Dilma Rousseff. Gravamos matéria jornalística para a TV NBR e Voz Do Brasil. Embarcamos
para Brasília na madrugada do dia 7 de agosto e chegamos em Brasília no dia seguinte, dia 8
de agosto.
OS SECOM 329

ALDO SILVA
1700/2015
PINTO

Empregado

Embarcamos de Brasília para boa Vista na madrugada do dia 6 de agosto, as 4:40 da manhã.
Chegamos em Boa Vista no dia seguinte, por volta das 14hs e fomos direto ao hotel. No dia 7
de agosto, fomos as 8:30 para o local do evento, gravar imagens das casas e entrevistas com
moradores que receberam casas pelo programa minha casa minha vida. Após fazer entrada ao
vivo na programação, acompanhamos o evento de entrega das casas, feito pela presidenta
Dilma Rousseff. Gravamos matéria jornalística para a TV NBR e Voz Do Brasil.
Chegada em Brasília no dia 09/08.
Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

HAMILTON
1701/2015 APARECIDO DA
SILVA

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/08/2015

09/08/2015

DINES

06/08/2015

09/08/2015

06/08/2015

06/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

DINES

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

09/08/2015

DINES

05/08/2015

3.129,38

401,20

142,50

3.673,08

09/08/2015

DINES

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

1702/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

1703/2015

FABIANO DOS
REIS SANTOS

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

1704/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

TYAGO
BERNARDES
1705/2015
CABRAL DE
PAULA

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/08/2015

09/08/2015

DINES

06/08/2015

09/08/2015

06/08/2015

09/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

DINES

05/08/2015

3.129,98

401,20

142,50

3.673,68

09/08/2015

DINES

05/08/2015

2.713,08

401,20

142,50

3.256,78

17/08/2015

DIGER

05/08/2015

1.930,81

1.766,05

190,00

3.886,86

OS SECOM 329/2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.
Dia 07/08/2015

1706/2015

JOILSON SANTOS
DE JESUS

Empregado

7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015 as 10:04h embarque para Boa Vista RR, chegada Em Boa Vista as 13:30
horário local, passamos na localiza pegamos o carro que já estava reservado com motorista e
saímos para o almoço e em seguida para o hotel fazer check-in, do hotel seguimos para o
local do evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e fazer todos os preparativos
de transmissão para o Dia seguinte.

NOEL SILVA
1707/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 07/08/2015 saída do hotel as 7:00h horário local, para terminar algumas montagens de
equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com Brasília, sendo o primeiro teste e subida de
sinal via satélite na frequência de 6 mega as 7h48 com o técnico João na ranac em Brasília, as
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns fleches com a
Repórter Priscila e as 11h48 horário local a prioridade do sinal para o evento. após o evento
ficamos no local do evento para fazer gerações de material do jornalismo NBR, ao termino das
gerações desmontamos os equipamentos e seguimos para o almoço e voltamos para o hotel
assim liberamos o carro da localiza com o motorista.
Dia 08/08/2015 Ficamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015 embarcamos as 12h50 horário local, chegamos em Brasília as 18h29 horário
de Brasília.

Ordem de Serviço SECOM 329 /2015
Dia 06/08/2015
10h04 - Embarque para Boa Vista RR,
13h30 - Chegada Em Boa Vista ;horário local,
Saida do Aeroporto para o hotel e depois para o almoço;
Saida do almoço para o local do Evento, montar equipamentos fazer testes com Brasília e os
preparativos de transmissão para o Dia seguinte.

JOÃO NABOR
1708/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

Dia 07/08/2015
7h00 Saída do hotel, para montagens de equipamentos e fazer testes de áudio e Vídeo com
Brasília,
8h48 horário local fizemos o teste definitivo com Brasília, tivemos alguns Flash com a Repórter
Priscilla;
11h48 - Início do Evento;
16h30 - Final das transmissões;
Dia 08/08/2015
Continuamos em Boa Vista pois não tinha voo de Volta para Brasília.
Dia 09/08 /2015
12h50 Embarque para Brasília;
18h29 Chegada em Brasília.
Fim de Missão

Agenda de trabalho do Superintendente Regional em Brasília, no período de 10/08/15 a
13/08/15:
Dia 10/08 (segunda-feira)
Manhã: Reunião na DIJOR para resolução de pendências da Superintendência Regional do
Nordeste.
Tarde: Reunião da DIREX.
Dias 11/08 e 12/08 (terça-feira e quarta-feira)
Manhã e Tarde: Seminário Modelo Institucional da EBC: balanço e perspectivas.

EBENEZER
1709/2015 CUPERTINO
NASCIMENTO

Empregado

Dia 13/08 (quinta-feira)
Manhã: Reunião na DICOP para resolução de pendências da Superintendência Regional do
Nordeste.
Tarde: Reunião na DIGER para resolução de pendências da Superintendência Regional do
Nordeste.
Obs.01: devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno estava previsto para a noite do dia 13/08/15 com desembarque na
madrugada do dia 14/08/2015. No entanto, o roteiro de viagem do Superintendente Regional foi
modificado para atendimento a uma necessidade pessoal, sem gerar custos adicionais à EBC.
Foram acrescentados os trechos Brasília/Aracaju e Aracaju/São Luís, com todas as despesas
devidamente arcadas pelo viajante e sem geração de de diárias.
Obs. 02: a permanência do Superintendente Regional na cidade de Aracaju, para tratar de
assuntos particulares, foi previamente comunicada à Diretoria da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/08/2015

11/08/2015

DINES

06/08/2015

07/08/2015

06/08/2015

12/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/08/2015

5.014,37

719,10

142,50

5.875,97

DIJOR

05/08/2015

2.088,81

253,80

190,00

2.532,61

11/08/2015

DINES

05/08/2015

1.988,89

601,80

142,50

2.733,19

12/08/2015

DIJOR

05/08/2015

88,50

-

Ordem de Serviço SECOM 329 e 331/2015
06/08
09:20 hs - Partida para Boa Vista -RR
14:00 hs - Chegada no aeroporto de Boa Vista.
15:30 hs - Testes de equipamento
18:00 hs - Retorno ao hotel
07/08
07:00 hs - Chegada ao local do evento, ajustes finais de equipamento de transmissão.
11:30 hs - Início da Cerimônia
13:30 hs - Término da Cerimônia, desmontagem de estrutura técnica
15:00 hs - Deslocamento para o hotel
08/08
12:00 hs - Deslocamento para o aeroporto de Boa Vista - RR
15:00 hs - Deslocamento para São Luís - MA com escala em Manaus e Rio de Janeiro.
03:00 hs - Chegada em São Luís - MA

1710/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

09/08
10:00 hs - Deslocamento para o local do evento, início dos testes de interatividade com
recepções via satélite de quatro cidades.
21:30 hs - Término dos testes, deslocamento para o hotel.
10/08
06:30 hs - Deslocamento para o local do evento
11:10 hs - Início da 1ª Cerimônia
12:30 hs - Fim da ª Cerimônia, deslocamento para o local do 2º evento
13:00 hs - Chegada ao local do 2º evento, testes e ajustes finais
13:30 hs - Início do 2º evento
16:00 hs - Término dos trabalhos técnicos, deslocamento para hotel
11/08
03:00 hs - Deslocamento para o Aeroporto de São Luís - MA
04:50 hs - Partida para Brasília - DF
07:30 hs - Chegada em Brasília - DF, deslocamento para a EBC.

1) Gravou dois programas "Brasilianas" especiais.
2) Entrevistou para dois(02) programas Brasilianas na nossa afiliada TVE - RS, na quinta-feira
gravou: O Novo Violão Gaúcho com o professor Lúcio Yanel e mais dois discípulos (um deles
Yamandu Costa) e na sexta-feira um especial com Carlos Franklin Paixão Araújo sobre o
momento histórico vivido pelo país hoje.
3) O viajante: o jornalista Luis Nassif.

1713/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Relatório do Viajante:
Viajei para Porto Alegre de 06 a 07/08/2015 para realizar gravação de 02 programas
BRASILIANAS.ORG :
Especial com Lúcio Yanel , Gabriel Selvage e Yamandú Costa.
Especial com advogado trabalhista e ex-líder do PDT Carlos Franklin Paixão de Araújo com o
tema é: O Brasil hoje e suas relações políticas, econômicas e sociais.

Ordem de Serviço SECOM 331 /2015
06/08/2015
8:48hs - embarque de Brasília via aérea.
12:40hs - chegada a São Luís.
13:30hs - chegada ao local do evento para reunião de reconhecimento.
18:00hs - entrada no hotel para pernoite.
08/08/2015
09:00hs - saída do hotel.
09:40hs - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
17:00hs - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
1715/2015 DE ABREU
CHAGAS

1716/2015

MILENE MOREIRA
NUNES

Empregado

Empregado

09/08/2015
08:40h - Saída do hotel para o local do evento.
09:15h - Subida de sinal para teste com as praças.
09:30h - Chegada ao local do evento 1. Início da montagem.
16:40h - Teste com a Praça de Anastácio.
18:40h - Teste com a Praça de Campo Grande.
19:10h - Teste com a Praça de Caxias.
19:15h - Seguimos para o local do evento 2.
19:25h - Início das gerações recebida em Brasília por Henrique.
20:20h - Fim das gerações.
20:30h - Subida de sinal Porto Itaqui.
20:54h - Fechado sinal com Brasília na Ranac operador Anábio. Testado áudio, vídeo, cadeia e
aspecto. Baixamos o sinal.
21:00h - Retorno para o hotel.
21:45h - Chegada ao hotel. Descanso.
10/08/2015
07:00h - Saída do hotel para local do evento.
08:00h - Chegada ao local do evento 1.
08:20h - Subida de sinal Principal São Luiz. Testado com o operador João na RANAC.
10:50h - Fechamento de sinal com Brasília.
11:00h - Chegada da Presidenta.
11:05h - Visita da PR as Casas entregues.
11:15h - Início da cerimônia.
12:30h - Fim da cerimônia.
12:40h - Saída da PR.
1) Realizou cobertura jornalística na cidade de Santos-SP.
2) Produziu reportagem sobre o dia 13 de agosto data que completou um ano do acidente que
matou o candidato à presidência Eduardo Campos e outras seis pessoas (o fotógrafo
Alexandre Severo Gomes e Silva, o assessor de imprensa, Carlos Augusto Ramos Leal Filho,
conhecido como Percol, o cinegrafista da campanha Marcelo de Oliveira Lyra, e os pilotos
Geraldo Magela Barbosa da Cunha e Marcos Martins). Também mostramos a situação dos
quinze imóveis atingidos pelos destroços, das famílias que tiveram os imóveis afetados e a
questão das indenizações. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e
Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Aline Scarso,repórter, Milene Moreira Nunes (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro(Auxiliar).
Relatório do viajante:
Dia 12/08/2015- Viajamos para Santos. Pauta:Um ano do acidente aéreo que vitimou o
candidato Eduardo Campos e
equipe.
Chegando lá, fomos direto gravar com o primeiro entrevistado. Ele tem uma academia que
sofreu grandes danos com o acidente. Fizemos sonora com ele e com uma cliente da
academia que estava ali no dia do acidente. Fizemos imagens de fachada e das partes da
academia que estão prontas e outras que ainda estão em obras. Ali ainda gravamos uma
passagem com a repórter. Em seguida fomos até a casa da segunda entrevistada. Ela também
teve grandes prejuízos em seu imóvel. Com ela gravamos uma sonora, fizemos imagens de
apoio e gravamos também uma passagem com a repórter.Paramos para o almoço, e em
seguida retornamos para São Paulo.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

12/08/2015

12/08/2015

DIJOR

05/08/2015

-

88,50

-

88,50

11/08/2015

12/08/2015

DIJOR

05/08/2015

-

265,50

-

265,50

11/08/2015

12/08/2015

DIJOR

05/08/2015

-

177,00

-

177,00

11/08/2015

12/08/2015

DIJOR

05/08/2015

-

177,00

-

177,00

18/08/2015

19/08/2015

DIPRO

05/08/2015

975,84

253,80

95,00

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Santos-SP.
2) Produziu reportagem sobre o dia 13 de agosto data que completa um ano do acidente que
matou o candidato à presidência Eduardo Campos e outras seis pessoas (o fotógrafo
Alexandre Severo Gomes e Silva, o assessor de imprensa, Carlos Augusto Ramos Leal Filho,
conhecido como Percol, o cinegrafista da campanha Marcelo de Oliveira Lyra, e os pilotos
Geraldo Magela Barbosa da Cunha e Marcos Martins). Também mostramos a situação dos
quinze imóveis atingidos pelos destroços, das famílias que tiveram os imóveis afetados e a
questão das indenizações. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e
Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Priscila Erthal Kerche, Milene Moreira Nunes (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro(Auxiliar).
Relatório do viajante:

1717/2015

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Empregado

A equipe chegou as 7h00 da manhã na TV, checamos os equipamentos e saímos em direção a
Santos. Chegamos lá por volta das 9h00. Fomos direto gravar com o primeiro entrevistado. Ele
tem uma academia que sofreu grandes danos com o acidente. Fizemos sonora com ele e com
uma cliente da academia que estava ali no dia do acidente. Fizemos imagens de fachada e das
partes da academia que estão prontas e outras que ainda estão em obras. Ali ainda gravamos
uma passagem com a repórter.
Em seguida fomos até a casa da segunda entrevistada. Ela também teve grandes prejuízos em
seu imóvel. Com ela gravamos uma sonora, fizemos imagens de apoio e gravamos também
uma passagem com a repórter.
Quando terminamos, por volta de 13h30, paramos para almoçar e em seguida pegamos a
estrada para voltar para São Paulo.
Chegamos na TV, descarregamos os equipamentos e encerramos o expediente as 15h45.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem sobre Racismo
na Escola.
2) Entrevistou o professor de jornalismo da Unesp Juarez Xavier, vítima de ofensas racistas
encontradas em pichações em um banheiro da universidade. Também conversaram com Maria
dos Santos, a funcionária que encontrou as ofensa – que também é negra – além de alunos do
campus.
3) A equipe: repórter Luana Ibelli, repórter cinematográfico João Marcos Barbosa e auxiliar
Eduardo Domingues da Silva.

1718/2015

1719/2015

LUANA
FERNANDA IBELLI

JOAO MARCOS
BARBOZA

EDUARDO
1720/2015 DOMINGUES DA
SILVA

Empregado

Empregado

Empregado

Relatório da Viajante:
Dia 11/08/2015 - Saímos da TV às 07:00 para gravar em Bauru (aproximamente 320 km de
SP). Gravamos sonora com o professor de jornalismo Juarez Xavier, e fizemos imagens de
apoio no campus. Também entrevistamos alunos negros sobre racismo na educação.
Terminamos as gravações às 19:00.
Dia 12/08/2015 - Começamos as gravações na UNESP às 9:00, falamos com o vice-diretor da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, professor Marcelo Carbone, e depois
entrevistamos a professora do curso de educação física Andresa Ugaya, além de imagens de
apoio. Retornamos para SP às 14:00, chegando na TV por volta de 18:00.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem sobre Racismo
na Escola.
2) Entrevistou o professor de jornalismo da Unesp Juarez Xavier, vítima de ofensas racistas
encontradas em pichações em um banheiro da universidade. Também conversamos com Maria
dos Santos, a funcionária que encontrou as ofensa – que também é negra – além de alunos do
campus.
3) A equipe: repórter Luana Ibelli, repórter cinematográfico João Marcos Barboza e auxiliar
Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
Dia 11/08/2015-Viagem para Bauru, 320 km de SP.
Pauta: Racismo na Escola, Caminhos da Reportagem. Foi gravado sonora com o prof. de
jornalismo Juarez Xavier, e imagens de apoio no campus. Entrevistas com alunos negros sobre
racismo na educação.Final dos trabalhos 19h00.
Dia 12/08/2015-Começo das gravações na Unesp ás 9h00, entrevista com o vice-diretor da
Faculda, de Arquitetura, Artes e Comunicação, prof. Marcelo Carbone,e outra entrevista com a
Profa. do curso de educação física, Andresa Ugaya, e imagens de apoio. A volta para São
Paulo foi no final da tarde.
1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem sobre Racismo
na Escola.
2) Entrevistou o professor de jornalismo da Unesp Juarez Xavier, vítima de ofensas racistas
encontradas em pichações em um banheiro da universidade. Também conversamos com Maria
dos Santos, a funcionária que encontrou as ofensa – que também é negra – além de alunos do
campus.
3) A equipe: repórter Luana Ibelli, repórter cinematográfico João Marcos Barboza e auxiliar
Eduardo Domingues da Silva.
Relatório do viajante:
Dia 11/08/2015, viajamos para Bauru/SP,320 km de São Paulo.
Caminhos da Reportagem. Pauta: Racismo na Escola.Gravamos sonora com o prof. de
jornalismo Juarez Xavier, e fizemos imagens de apoio no campus. Foram feitas entrevistas com
alunos negros sobre o racismo na educação.Finalizamos as gravações por volta de 19h00.
Dia 12/08/2015- Inicio das gravações na Unesp ás 9h00, falamos com o vice-diretor da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, professor Marcelo Carbone, e entrevistamos a
Profa. do curso de educação física Andresa Ugaya, e imagens de apoio. Voltamos para São
Paulo`no periodo da tarde.

Justificativa:
O programa Ver TV convidou José Araripe Jr., Diretor Geral do IRDEB, Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia - para participar da gravação de episódio sobre "O papel
educativo da TV", gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 18 de agosto
(terça-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da qualidade educativa do conteúdo veiculado
pelas emissoras - programas jornalísticos, de dramaturgia, e até interprogramas - a função
educativa que cabe à TV brasileira.

1721/2015

José Araripe
Cavalcante Junior

Convidado

Sobre o convidado:
José Araripe Cavalcante Junior - Nomeado em 11/04/2014 para o cargo de Diretor-Geral do
IRDEB em substituição ao cineasta Pola Ribeiro. José Araripe Júnior, que também é cineasta, é
roteirista, diretor e artista plástico nascido em Ilhéus. Antes de assumir a direção geral do
IRDEB atuava na instituição como Diretor de Programação e Conteúdos da Televisão Educativa
da Bahia. Foi gerente do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura, gerente executivo
de Conteúdo e gerente do Núcleo de Programas Especiais da TV Brasil/RJ, da EBC Empresa
Brasil de Comunicação, onde coordenou a realização dos programas semanais “De Lá para
Cá”, “Cara e Coroa”, “3 a 1”, “Caminhos da Reportagem” e “Observatório da Imprensa”.
O convidado contribuiu muito para o debate, principalmente por representar a TVE Bahia, uma
TV pública regional que conta com bastante experiência de exibição de conteúdos educativos.
Observações
Foi necessário que o convidado chegasse ao aeroporto de São Paulo por volta das 15h, para
que dar tempo aos preparativos para a gravação (teste de áudio, maquiagem, briefing, etc).
Para o retorno, o convidado solicitou uma diária em hotel, alegando necessidade de pernoite
uma vez que a gravação terminaria no início da noite (poderia haver atraso até as 19h30), e o
retorno no mesmo dia neste caso poderia gerar cansaço e mal-estar, considerando ser pessoa
idosa, que se dispôs a participar do programa e contribuir com sua experiência, sem prejuízo à
sua saúde por conta da viagem. Solicitou que o retorno fosse no dia seguinte ao da gravação,
pela manhã.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
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1.324,64

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/08/2015

11/08/2015

DINES

09/08/2015

11/08/2015

09/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/08/2015

1.576,57

501,50

142,50

2.220,57

DINES

06/08/2015

1.576,57

501,50

142,50

2.220,57

11/08/2015

DINES

06/08/2015

1.576,57

501,50

142,50

2.220,57

09/08/2015

11/08/2015

DINES

06/08/2015

1.576,57

501,50

142,50

2.220,57

07/08/2015

11/08/2015

DIGER

06/08/2015

679,52

528,75

190,00

1.398,27

OS SECOM 331

1723/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley Andrade, Carlos Ramalho, Júlio Leal e Aldo da
Silva Pinto saiu de Brasília às 12h00 de domingo, 09/08. Ao chegar em São Luis, às 14h00,
retirou o carro da Localiza. Parte da equipe seguiu para uma coletiva organizada pela
Secretaria de Portos e a outra parte seguiu para a cobertura do programa Minha Casa, Minha
Vida. Foram realizados neste domingo 3 vídeos para a web, um plano sequência para a
programação e o material para o programa Minha Casa, Minha Vida em São Luis. Este material
consistiu em personagem, imagens e passagem. Toda a produção foi gerada neste mesmo
domingo para Brasília. Na segunda-feira, 10/08, foram realizadas 4 matérias, duas para a TV
NBR e duas para VOZ do BRASIL. As reportagens foram sobre a entrega de 2020 unidades
habitacionais do MCMV em São Luis e sobre a inauguração do terminal de grãos do Maranhão
no porto de Itaqui, que vai movimentar 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O retorno de
São Luis para Brasília ocorreu na terça-feira, 11/08, com chegada à capital federal às 19h00.

OS SECOM 331

1724/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley Andrade, Carlos Ramalho, Júlio Leal e Aldo da
Silva Pinto saiu de Brasília às 12h00 de domingo, 09/08. Ao chegar em São Luis, às 14h00,
retirou o carro da Localiza. Parte da equipe seguiu para uma coletiva organizada pela
Secretaria de Portos e a outra parte seguiu para a cobertura do programa Minha Casa, Minha
Vida. Foram realizados neste domingo 3 vídeos para a web, um plano sequência para a
programação e o material para o programa Minha Casa, Minha Vida em São Luis. Este material
consistiu em personagem, imagens e passagem. Toda a produção foi gerada neste mesmo
domingo para Brasília. Na segunda-feira, 10/08, foram realizadas 4 matérias, duas para a TV
NBR e duas para VOZ do BRASIL. As reportagens foram sobre a entrega de 2020 unidades
habitacionais do MCMV em São Luis e sobre a inauguração do terminal de grãos do Maranhão
no porto de Itaqui, que vai movimentar 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O retorno de
São Luis para Brasília ocorreu na terça-feira, 11/08, com chegada à capital federal às 19h00.

OS SECOM 331

1725/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley Andrade, Carlos Ramalho, Júlio Leal e Aldo da
Silva Pinto saiu de Brasília às 12h00 de domingo, 09/08. Ao chegar em São Luis, às 14h00,
retirou o carro da Localiza. Parte da equipe seguiu para uma coletiva organizada pela
Secretaria de Portos e a outra parte seguiu para a cobertura do programa Minha Casa, Minha
Vida. Foram realizados neste domingo 3 vídeos para a web, um plano sequência para a
programação e o material para o programa Minha Casa, Minha Vida em São Luis. Este material
consistiu em personagem, imagens e passagem. Toda a produção foi gerada neste mesmo
domingo para Brasília. Na segunda-feira, 10/08, foram realizadas 4 matérias, duas para a TV
NBR e duas para VOZ do BRASIL. As reportagens foram sobre a entrega de 2020 unidades
habitacionais do MCMV em São Luis e sobre a inauguração do terminal de grãos do Maranhão
no porto de Itaqui, que vai movimentar 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O retorno de
São Luis para Brasília ocorreu na terça-feira, 11/08, com chegada à capital federal às 19h00.

OS SECOM 331

1726/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley Andrade, Carlos Ramalho, Júlio Leal e Aldo da
Silva Pinto saiu de Brasília às 12h00 de domingo, 09/08. Ao chegar em São Luis, às 14h00,
retirou o carro da Localiza. Parte da equipe seguiu para uma coletiva organizada pela
Secretaria de Portos e a outra parte seguiu para a cobertura do programa Minha Casa, Minha
Vida. Foram realizados neste domingo 3 vídeos para a web, um plano sequência para a
programação e o material para o programa Minha Casa, Minha Vida em São Luis. Este material
consistiu em personagem, imagens e passagem. Toda a produção foi gerada neste mesmo
domingo para Brasília. Na segunda-feira, 10/08, foram realizadas 4 matérias, duas para a TV
NBR e duas para VOZ do BRASIL. As reportagens foram sobre a entrega de 2020 unidades
habitacionais do MCMV em São Luis e sobre a inauguração do terminal de grãos do Maranhão
no porto de Itaqui, que vai movimentar 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O retorno de
São Luis para Brasília ocorreu na terça-feira, 11/08, com chegada à capital federal às 19h00.

Entre os dias 07 e 10 de agosto, o repórter fotográfico José Marcello Gonçalves Casal Junior
da Coordenação de Fotografia da Agência Brasil, acompanhou a repórter da Agência Brasil
Luana Antunes Lourenço na cidade de Campina Grande, na Paraíba para cobertura jornalistica
da 5ª edição da Marcha das Margaridas que teve início no ano de 2000.
O intuito da viagem foi acompanhar a vinda de mulheres camponesas que participaram, no dia
12 de agosto, em Brasília, da Marcha das Margaridas.
A reportagem especial foi publicada no Portal EBC e na Agência Brasil. Também houve
divulgação em redes sociais – que foi uma espécie de diário de bordo com o passo a passo da
viagem das margaridas.
Não foi necessário comprar a passagem de volta, já que o repórter fotográfico fará esse trajeto
no ônibus das camponesas que será pago pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG). A saída ocorreu as 7h de domingo dia 09/08. E estava previsto para
Eles chegarem em Brasília na segunda-feira dia 10, mas chegaram somente na terça dia 10/08
na parte da manhã.

JOSE MARCELLO
1727/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

Empregado

A equipe utilizou de um carro para chegar à cidade vizinha de Lago Seca e fez entrevistas na
região no dia 08/08 (sábado).
Relatório de Viagem a Campina Grande (PB) para cobertura da Marcha das Margaridas
Dia 06.08.2015
09:22 Hs Descolagem com escala no Rio de Janeiro/RJ, para Campina Grande na Paraíba.
11:30Hs
13:00Hs
15:50Hs
16:30Hs

Chegada ao aeroporto Tom Jobim- Rio de Janeiro
Partida para Campina Grande _Paraíba
Chegada em Campina Grande Paraíba
Chegada e instalação no Marc Center Hotel -Campina Grande

Dia 08.08.2015
07:30Hs Cobertura fotográfica e entrevista em Alagoa Grande -Município de Campina
Grande(PB)
14:00Hs Retorno de Alagoa Grande para o Marc Center Hotel
15:00Hs Cobertura fotográfica e entrevista em Queimadas- município brasileiro localizado na
Região Metropolitana de Campina Grande
17:00Hs Retorno para o Marc Center Hotel
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/08/2015

11/08/2015

DINES

08/08/2015

11/08/2015

08/08/2015

08/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/08/2015

1.576,57

401,20

95,00

2.072,77

DINES

06/08/2015

2.127,76

401,20

95,00

2.623,96

11/08/2015

DINES

06/08/2015

2.127,76

631,30

95,00

2.854,06

11/08/2015

DINES

06/08/2015

1.726,64

631,30

95,00

2.452,94

Ordem de Serviço SECOM 331 /2015

08/08/2015
10:30h - Embarque para São Luiz - MA.
13:40h - Chegada ao aeroporto de São Luiz.
14:00h - Seguimos para o hotel.
14:50h - Chegada ao hotel.
15:10h - Almoço.
15:50h - Seguimos para o local do evento 1 Minha casa minha Vida.
16:30h - Chegada ao local do evento.
17:20h - Saída do Local do evento 1 Minha casa minha Vida para o 2 Porto Itaqui.
18:00h - Chegada ao local do evento 2 Porto de Itaqui.
18:40h - Saída do Porto para o hotel.
19:10h - Chegada ao hotel. Descanso.

1728/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

09/08/2015
08:40h - Saída do hotel para o local do evento.
09:15h - Subida de sinal para teste com as praças.
09:30h - Chegada ao local do evento 1. Início da montagem.
16:40h - Teste com a Praça de Anastácio.
18:40h - Teste com a Praça de Campo Grande.
19:10h - Teste com a Praça de Caxias.
19:15h - Seguimos para o local do evento 2.
19:25h - Início das gerações recebida em Brasília por Henrique.
20:20h - Fim das gerações.
20:30h - Subida de sinal Porto Itaqui.
20:54h - Fechado sinal com Brasília na Ranac operador Anábio. Testado áudio, vídeo, cadeia e
aspecto. Baixamos o sinal.
21:00h - Retorno para o hotel.
21:45h - Chegada ao hotel. Descanso.
10/08/2015
07:00h - Saída do hotel para local do evento.
08:00h - Chegada ao local do evento 1.
08:20h - Subida de sinal Principal São Luiz. Testado com o operador João na RANAC.
10:50h - Fechamento de sinal com Brasília.
11:00h - Chegada da Presidenta.
11:05h - Visita da PR as Casas entregues.
Ordem de Serviço SECOM 331 /2015
Dia 08/08
07:30 - Saída de Brasília para Campo Grande/MS.
10:50 - Chegada em Campo Grande.
11:00 - Demos entrada no carro da localiza.
11:30 - Entrada no hotel.
12:00 - Parada para o almoço.
13:00 - Ida para o local do evento.
13:20 - Chegada ao local do evento, apenas tenda e palco estavam montados.
16:20 - Por telefone falei com Tercio, responsável pela UM e me informou que chegaria no
local do evento no domingo pela manhã.
17:00 - Retornei para o hotel onde fiz contato por telefone com 0 Crumare representante
regional da caixa econômica, falei com ele sobre como estava a montagem no local do evento.
19:30 retomo para o hotel.

EDILSON RIBEIRO
1729/2015
DE FARIAS

Empregado

Dia 09/08
08:00 - Saída do hotel para o local do evento.
08:20 - Chegado no local do evento esperei pela chegada do pessoal responsável pela
montagem do evento.
09:00 - Encontre com o pessoal da caixa o Crumare representante regional da caixa e o Aldo
responsáveis pelo evento.
10:40 - encontrei com o Tercio da SBA, que me informou que a UM chegaria por volta do meio
dia.
12:20 - Chegada da UM.
12:30 - Parada para almoço.
13:30 - Retorno do almoço.
16:00 - Fui informado pelo técnico Edimilson da UM que a energia disponibilizada pelo pessoal
da caixa era incompatível com a necessidade
da UM para funcionar, ficamos aguardando a chegada de um gerador.
16:40 - Chegada do gerador.
17:20 - Testes com o Vicente em São Luís/MA.
17:50 - Fim dos testes.
18:30 - Encontrei-me com a Isabela assessorar do ministro das cidades ela queria saber qual a
sequência do evento.
19:50 - Retorno para o hotel.
Dia 10/08
07:00 - Chegada no local do evento, na chegada no local o gerador e a equipe da UM já estava
Ordem de Serviço SECOM 331 /2015
DIA 08- saída de Brasilia com destino a cidade de Anastacio MS no vôo TAM 3711, com
embarque às 07:20, chegando ao aeroporto de Congonhas às 08:53, embarcando para Campo
Grande às 09:20 e desembarcando no aeroporto às 11hs do mesmo. Me dirigi ao balcão da
Localiza para providenciar o veículo placa :PVY-0779 com o motorista Heitor Gomes que me
levaria a cidade de Anastácio, local do evento. Cheguei ás 14:30 indo direto para o local do
evento providenciar toda a parte operacional do evento, chegando no hotel às 20:00hs.

ANTONIO
1730/2015 CARLOS DOS
SANTOS

Empregado

DIA 09- saída do hotel às 8hs com destino ao local do evento, onde aguardamos à chegada da
unidade da Vale Video ás 13:27, iniciando assim a montagem dos equipamentos, e em seguida
deu-se a subida de satelite para teste com a central em São Luis-MA ás15:54, e descida
ás18:45.
Dia 10 – saida do hotel ás 7hs com destino ao local do evento com a subida de sinal do
satelite 8hs para ajuste final e a realização do evento,e a descida ás 11:28.Desmontagem e
regresso para o hotel para pernoite ás 18hs.
Dia 11- saida do hotel ás 05:40, chegada ao aeroporto de Campo Grande para embarque ás
07:20 com destino à Brasilia, no vôo Avianca 6389,desembarcando ás 10:40

Ordem de Serviço SECOM 331 /2015
08 / 08
10:00 - EMBARQUE DE BRASILIA PARA CAXIAS
12:00 - CHEGADA EM TERESINA
13:00 - TRASLADO DE TERESINA PARA CAXIAS
14:00 - INCIO DA VISITA DE RECONHECIMENTO DO LOCAL NO EVENTO

DORIVAN
1731/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

09 / 08
08:00 - IDA AO LOCAL DO EVENTO PARA AFINAR COM A PRODUÇÃO DO CERIMONIAL
12:00 - PARADA PARA O ALMOÇO
14:00 - RETORNO PARA LOCAL DO EVENTO.
22:00 - TERMINO DOS AJUSTES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
10 / 08
07:00 - CHEGADA AO LOCAL DO EVENTO
08:00 - INICIO DOS TESTES DE TRANSMISSÃO
11:30 - INCIO DO EVENTO
13:30 - TERMINO DO EVENTO
11/ 08
12:00 - ENTREGA DO CARRO DA LOCALIZA
12:57 - EMBARQUE DE TERESINA PARA RETORNO A BRASILIA
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/08/2015

11/08/2015

DINES

08/08/2015

11/08/2015

08/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/08/2015

1.576,57

702,10

95,00

2.373,67

DINES

06/08/2015

1.576,57

401,20

95,00

2.072,77

11/08/2015

DINES

06/08/2015

1.576,57

401,20

95,00

2.072,77

10/08/2015

12/08/2015

DIGEL

06/08/2015

1.958,08

560,50

190,00

2.708,58

10/08/2015

10/08/2015

DIGER

06/08/2015

1.002,54

-

95,00

1.097,54

OS SECOM 331
08/08/2015
10:30h - Embarque para São Luis - MA.
13:40h - Chegada ao aeroporto de São Luis.
14:00h - Saída para casa.
14:15h - Chegada em casa.
15:10h - Almoço.
15:50h - Seguimos para o local do evento 1 Minha casa minha Vida.
16:30h - Chegada ao local do evento.
17:20h - Saída do Local do evento 1 Minha casa minha Vida para o 2 Porto Itaqui.
18:00h - Chegada ao local do evento 2 Porto de Itaqui.
18:40h - Saída do Porto para casa.
19:10h - Chegada em casa. Descanso.

1732/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

09/08/2015
08:40h - Saída de casa para o local do evento.
09:30h - Chegada ao local do evento 1. Início da montagem.
14:00h - teste com as câmeras.
16:40h - Teste com a Praça de Anastácio.
18:40h - Teste com a Praça de Campo Grande.
19:10h - Teste com a Praça de Caxias.
19:15h - Seguimos para o local do evento 2.
19:45h - teste com as câmeras.
20:20h - Fim das gerações.
21:00h - Retorno para casa.
21:45h - Chegada em casa. Descanso.
10/08/2015
07:00h - Saída de casa para local do evento.
08:00h - Chegada ao local do evento 1.
08:45h - teste com as câmeras.
11:00h - Chegada da Presidenta.
11:05h - Visita da PR as Casas entregues.
11:15h - Início da cerimônia.
12:30h - Fim da cerimônia.
12:40h - Saída da PR.
12:45h - Seguimos para o evento 2 Porto Itaqui.
13:00h - Chegada ao Porto.
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Dia 08/08/2015 - (sábado)
08:30h - saída de casa em direção à emissora.
09:10h - chegada à emissora para retirada de equipamentos e despachá-los com destino à São
Luiz do Maranhão.
10:00h - chegada ao Aeroporto para check-in e despacho de equipamentos, balcão da TAM.
Embarque.
13:30h - chegada em São Luiz do Maranhão e aguardo do Motorista para transporte até hotel.
15:00h - chegada ao Hotel para check-in e almoço.
16:00h - Saída para a locação (Bairro do Maracanã)
17:15h - chegada à locação para vistoria.
17:30h - saída em direção a 2ª locação (Porto de Itaqui).
17:50h - chegada na locação para avaliação e checagem da área e afins.
18:30h - Saída em direção ao Hotel.
19:40h - chegada ao hotel para jantar e pernoite!

1733/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Dia 09/08/2015 - (Domingo)
Empregado
08:20h - saída em direção à Locação (Vila Maracanã) para vistoria e testes!
12:40h - almoço
13:30h - retorno à locação para testes e ajustes.
19:20h - saída em direção ao Hotel
20:30h - Chegada ao hotel, jantar e pernoite.

Dia 10/08/2015 - (2ª feira)
06:30h - Alvorada, café da manhã e saída para locação (bairro Maracanã)
06:50h - saída do hotel para a locação.
08:20h - chegada ao local do evento para testes e transmissão!
12:30h - Término do Evento no bairro Maracanã e ida para outro evento (Porto de Itaqui)
13:20h - chegada no Porto de Itaqui, para transmissão do evento.
14:30h - Término do Evento e ida para o hotel.
15:30h - Chegada no hotel para Almoço e Repouso.

Dia 11/08/2015 - (3ª feira)
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08/08/2015
10:30h - Embarque para São Luiz - MA.
13:40h - Chegada ao aeroporto de São Luiz.
14:00h - Seguimos para o hotel.
14:50h - Chegada ao hotel.
15:10h - Almoço.
15:50h - Seguimos para o local do evento 1 Minha casa minha Vida.
16:30h - Chegada ao local do evento.
17:20h - Saída do Local do evento 1 Minha casa minha Vida para o 2 Porto Itaqui.
18:00h - Chegada ao local do evento 2 Porto de Itaqui.
18:40h - Saída do Porto para o hotel.
19:10h - Chegada ao hotel. Descanso.

1734/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

09/08/2015
08:40h - Saída do hotel para o local do evento.
09:15h - Subida de sinal para teste com as praças.
09:30h - Chegada ao local do evento 1. Início da montagem.
16:40h – Aguardando teste nas praças de: Anastácio, Campo Grande e Caxias
20:00h - Fim dos testes.
21:00h - Retorno para o hotel.
21:45h - Chegada ao hotel. Descanso.
10/08/2015
07:00h - Saída do hotel para local do evento.
08:00h - Chegada ao local do evento 1.
10:50h - Fechamento de sinal com Brasília.
11:00h - Chegada da Presidenta.
11:05h - Visita da PR as Casas entregues.
11:15h - Início da cerimônia.
12:30h - Fim da cerimônia.
12:40h - Saída da PR.
12:45h - Seguimos para o evento 2 Porto Itaqui
13:15h - Chegada da PR.
13:25h - Início do evento.
14:20h - Término do evento.
15:10h - Retorno para o hotel.
1- Motivo: a empregada colaborou na organização do Seminário Modelo Institucional da EBC
promovido pelo Conselho Curador.

1736/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

Empregado

2 - Justificativa de solicitação fora do prazo: Esta viagem está sendo solicitada fora do prazo
previsto no item 6.1.11, da NOR 201, aprovada pela Deliberação DIREX nº 013, de 2 de
fevereiro de 2015, de 5 dias úteis de antecedência, em virtude da deliberação pela Comissão
Organizadora do evento ter ocorrido hoje, 06/08/2015.
No dia 10 de agosto de 2015, Diego Toledo Florentino veio a Brasília para iniciar suas
atividades como Gerente Executivo de Web e Novas Mídias da Superintendência Executiva de
Agências e Conteúdo Digital.

1737/2015

DIEGO TOLEDO
FLORENTINO

Onde foram realizadas as seguintes atividades:
Empregado
Segunda (10/08) pela manhã
Embarque para Brasília.
Desembarque em Brasília.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/08/2015

14/08/2015

DIGER

07/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

DIJOR

07/08/2015

09/08/2015

11/08/2015

DINES

07/08/2015

08/08/2015

18/08/2015

DIAFI

07/08/2015

10/08/2015

15/08/2015

21/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.147,35

401,85

190,00

2.739,20

88,50

-

2.015,35

501,50

142,50

2.659,35

07/08/2015

851,73

2.354,10

47,50

3.253,33

DIGER

07/08/2015

2.224,53

-

-

2.224,53

DIGER

07/08/2015

1.192,38

743,40

190,00

2.125,78

5a. feira - 13/agosto/2015
10h - acompanhou a posse dos novos conselheiros
11h - reunião com Cristina Mendes, Kátia diretora da DISER sobre o documentário Quilombo
Mesquita, solicitação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SEPPIRPR;
12h30 - acompanhou novos conselheiros e diretores na visita as instalações da EBC.
14h - Acompanhou reunião do Conselho Curador
18h - Reunião com Asdrúbal Figueiró, diretor geral em exercício.
18h30 - Reunião com Cecília Bizerra da SEPPIR-PR e Bete Rosa, Gerente Executiva de
Marketing da EBC, para a campanha de lançamento da série Guilhermina e Candelário.

SAHADA
1738/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

6a. feira - 14/agosto/2015
10h - Reunião com Jaqueline Fernandes, subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural, da
Secretária da Cultura, Governo do Distrito Federal e Ana Coimbra, representando Bete Rosa,
da Gerencia Executiva de Marketing da EBC, para discutir o apoio da secretaria ao lançamento
da série Guilhermina e Candelário, em outubro.
11h30 - Reunião com Francisco Wander e Meirielen Vieira para esclarecimento sobre o
contrato do projeto Quilombola .
14h30 - 17h- Reunião na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SEPPIRPR; com representantes da Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos,
do Governo do Distrito Federal para equacionar o apoio desta Secretaria ao lançamento da
série Guilhermina e Cancelário, como parte da campanha infância sem racismo.

1739/2015 ALINE SCARSO

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Santos-SP.
2) Produziu reportagem sobre o dia 13 de agosto data que completou um ano do acidente que
matou o candidato à presidência Eduardo Campos e outras seis pessoas (o fotógrafo
Alexandre Severo Gomes e Silva, o assessor de imprensa, Carlos Augusto Ramos Leal Filho,
conhecido como Percol, o cinegrafista da campanha Marcelo de Oliveira Lyra, e os pilotos
Geraldo Magela Barbosa da Cunha e Marcos Martins). Também mostramos a situação dos
quinze imóveis atingidos pelos destroços, das famílias que tiveram os imóveis afetados e a
questão das indenizações. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e
Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: Aline Scarso (repórter), Milene Moreira Nunes (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro(Auxiliar).
Relatório do viajante:
Saímos de São Paulo para Santos no início da manhã. Chegando lá, fomos direto gravar com o
primeiro entrevistado. Ele tem uma academia que sofreu grandes danos com o acidente.
Fizemos sonora com ele e com uma cliente da academia que estava ali no dia do acidente.
Fizemos imagens de fachada e das partes da academia que estão prontas e outras que ainda
estão em obras. Ali ainda gravamos uma passagem. Em seguida fomos até a casa da segunda
entrevistada. Ela também teve grandes prejuízos em seu imóvel. Com ela gravamos uma
sonora, fizemos imagens de apoio e gravamos também a passagem. Paramos para o almoço,
e em seguida voltamos para São Paulo. Aqui ainda fechamos dois textos, uma versão para o
RBN e outra versão para o RSP.

-

88,50
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1740/2015

ALDO SILVA
PINTO

ANTONIO
1741/2015 CARLOS
DOMINGOS

AMÉRICO
1742/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Empregado

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Warley Andrade, Carlos Ramalho, Júlio Leal e Aldo da
Silva Pinto saiu de Brasília às 12h00 de domingo, 09/08. Ao chegar em São Luis, às 14h00,
retirou o carro da Localiza. Parte da equipe seguiu para uma coletiva organizada pela
Secretaria de Portos e a outra parte seguiu para a cobertura do programa Minha Casa, Minha
Vida. Foram realizados neste domingo 3 vídeos para a web, um plano sequência para a
programação e o material para o programa Minha Casa, Minha Vida em São Luis. Este material
consistiu em personagem, imagens e passagem. Toda a produção foi gerada neste mesmo
domingo para Brasília. Na segunda-feira, 10/08, foram realizadas 4 matérias, duas para a TV
NBR e duas para VOZ do BRASIL. As reportagens foram sobre a entrega de 2020 unidades
habitacionais do MCMV em São Luis e sobre a inauguração do terminal de grãos do Maranhão
no porto de Itaqui, que vai movimentar 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O retorno de
São Luis para Brasília ocorreu na terça-feira, 11/08, com chegada à capital federal às 19h00.

1 - Motivo: O empregado esteve à frente da supervisão dos serviços técnicos que visaram o reestabelecimento do cabo óptico de interligação dos prédios da Avenida Gomes Freire e Rua da
Relação, localizados no Rio de Janeiro. A viagem do empregado foi fundamental em virtude da
gravidade do incidente e da necessidade de plantão com monitoramento nos finais de semana
até a conclusão do serviço.
2 - Justificativa da extensão da viagem: a modificação da data de retorno de 14/08/2015 para
18/08/2015, foi necessária para realização da identificação do cabeamento físico e migração do
tráfego de rede cabo óptico antigo para o novo cabo. Esta atividade só pôde ser iniciada dia
17/08, data em que a equipe de Tecnologia de Informação de Brasília estava no Rio de Janeiro,
e após às 22 horas, para que não houvesse o comprometimento das atividades na unidade do
Rio de Janeiro.
A emissão do bilhete somente de retorno do Diretor-Geral, que encontrava-se em São Paulo
em viagem particular com passagens custeadas as suas próprias expensas, teve como objetivo
atender a convocação do Exmo. Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva
para cumprimento de agenda no início da manhã. Cabe dizer ainda que o Diretor cumpriu
agenda institucional extraordinária em São Paulo nesta sexta-feira 07/08/15 com o CEO do
IBOPE, Sr. Andy Brown.
- O Diretor, quando em São Paulo,nos dias 07,08 e 09 de agosto não recebeu diárias.
- O trecho do dia 07/08, foi de responsabilidade do Diretor.

O repórter fotográfico da Agência Brasil, Marcelo Camargo viajou à São Paulo fez a cobertura
das manifestações que ocorreram nos dias 16 e 20 de agosto e, entre esse período realizou a
cobertura de reportagens especiais nos dias 17, 18 e 19 de agosto.
A viagem de retorno ocorreu somente no dia 21/08, devido a cobertura das manifestações do
dia 20/08.
A filial em São Paulo não dispõe de repórter fotográfico em seu quadro de empregados e por
isso foi preciso deslocar o repórter fotográfico Marcelo Camargo, lotado em Brasília.
Segue relatório de viagem com as atividades desenvolvidas:
15/08/2015
Tarde: Saída de Brasília para São Paulo.

1743/2015

MARCELO
CAMARGO

16/08/2015
Manhã: Cobertura das manifestações, em frente ao Instituto Lula.
Tarde: Cobertura da manifestação na Avenida Paulista.
Noite: Final da cobertura das manifestações e envio do material.
Empregado
17/08/2015
Manhã: Produção de fotos e vídeos para matéria especial sobre ocupações na cidade de São
Paulo. Ocupação Douglas Rodrigues, Vila Maria.
Tarde: Retorno à redação da EBC-SP. Edição do material.
18/08/2015
Manhã: Produção de fotos e vídeos para matéria especial sobre ocupações na cidade de São
Paulo. Ocupação Edifício União, Bom Retiro; Ocupação Prestes Maia, Centro.
Tarde: Retorno à redação da EBC-SP. Edição do material.
19/08/2015
Manhã: Cobertura de coletiva do Ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência,
Pepe Vargas, sobre o acondicionamento das Ossadas de Perus.
Tarde: Captação de imagens para arquivo: ciclovias, trânsito, cidade de São Paulo, elevado
Costa e Silva. Edição e envio do material.
20/08/2015
Tarde: Cobertura da manifestação de movimentos sociais em caminhada do Largo da Batata
até a Avenida Paulista.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/08/2015

22/08/2015

DICOP

31/08/2015

05/09/2015

31/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/08/2015

1.930,81

1.457,30

190,00

3.578,11

DICOP

10/08/2015

1.657,18

973,50

95,00

2.725,68

05/09/2015

DICOP

10/08/2015

1.659,38

973,50

95,00

2.727,88

12/08/2015

15/08/2015

DINES

10/08/2015

1.385,56

619,50

95,00

2.100,06

12/08/2015

15/08/2015

DINES

10/08/2015

1.385,56

619,50

95,00

2.100,06

A viagem se fez para a capacitação da empregada Clara Amaral como multiplicadora da EBC,
pela sua participação no Curso de Multiplicadores Internos, que foi ministrado pela ENAP, no
período de 17 a 21/08/2015.

1744/2015

CLARA RAMTHUM
DO AMARAL

Empregado

Pelo curso de Multiplicadores ter se iniciado na manhã do dia 17/08, sua chegada se deu na
noite do dia anterior, 16/08, dada a escassez de voos no trecho São Luís - Brasília.
O curso se estendeu por toda a semana, quando em todos os dias partia uma condução da
Sede da EBC com destino a ENAP, concluindo as atividades diária dos curso por volta das 17
horas.
Seu retorno e desembarque na cidade de origem se deu na madrugada do dia 22/08/2015.
Com isto, o curso promoveu a Formação do empregado como Educador Corporativo,
instituindo à EBC um Quadro de Educadores Internos, exercendo assim, além das
competências técnicas, as competências didático-pedagógicas.

No mês de Maio de 2015, o programa Ponto de Encontro, apresentado por Sula Sevilles,
completou 30 anos no ar e no dia 02 de Setembro, a Rádio Nacional da Amazônia comemorou
38 anos.Celebrando as datas a Programação da Nacional da Amazônia planejou viajar ao Pará
onde se concentra nossa maior audiência, foi transmitido ao vivo, no período de 01 a 04/09,
direto de São Felix do Xingu, programas especiais "Ponto de Encontro" e "Nossa Terra",
programa apresentado por Airton Miorim de Medeiros. A proposta foi concentrar o maior
número de ouvintes, distribuir brindes (camiseta e adesivos), divulgar ainda mais a nossa marca
e promover novas parcerias.
É importante destacar que contamos com o apoio e parceria do Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola - IMAFLORA(Associação civil sem fins lucrativos, fundada em
Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995), que viabilizou o transporte dos profissionais até
São Félix do Xingu, a partir de Ourilândia, e seus respectivos retornos. Dessa forma, a EBC
custeou o itinerário Brasilia / Ourilândia / Brasília; e o IMAFLORA, o itinerário Ourilândia / São
Felix do Xingu / Ourilândia.

Relatório da viagem:

1748/2015

AIRTON MIORIM
DE MEDEIROS

Empregado

Brasília à São Félix do Xingu – PA - Dia 31 de agosto de 2015.
Retorno dia 05 de setembro de 2015.

Motivo da Viagem – Comemoração dos 38 anos da Rádio Nacional da Amazônia, 30 anos do
programa Ponto de Encontro e 11 anos do programa Nossa Terra.

Atividades desenvolvidas: Produção e apresentação nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro do
Programa Nossa Terra, (das 17 às 18:30 horas) dedicado à agricultura familiar do norte
brasileiro, desde a CAMPPAX – Associação Para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do
Alto Xingu, da cidade de São Félix do Xingu. O programa foi apresentado normalmente durante
os dias citados.
Também participei nesse período do programa Ponto de Encontro, Eu De Cá, Você de Lá (AM)
e Tarde Nacional.
Informo que não tenho comprovante de passagem entre Marabá – Ourilândia 31/08 e
14:45/15:45 e Ourilândia – Marabá 05/09 , tendo em vista tratar-se de Fretamento de avião da
No mês de Maio de 2015, o programa Ponto de Encontro, apresentado por Sula Sevilles,
completou 30 anos no ar e no dia 02 de Setembro, a Rádio Nacional da Amazônia comemorou
38 anos.Para celebrar as datas a Programação da Nacional da Amazônia planejou e viajou ao
Pará onde se concentra nossa maior audiência, para transmitir ao vivo, no período de 01 a
04/09, direto de São Felix do Xingu, programas especiais "Ponto de Encontro" e "Nossa Terra",
programa apresentado por Airton Miorim de Medeiros. A proposta era concentrar o maior
número de ouvintes, distribuir brindes (camiseta e adesivos), divulgar ainda mais a nossa marca
e promover novas parcerias.
É importante destacar que contamos com o apoio e parceria do Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola - IMAFLORA(Associação civil sem fins lucrativos, fundada em
Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995), no sentido de viabilizar o transporte dos
profissionais até São Félix do Xingu, a partir de Ourilândia, e seus respectivos retornos. Dessa
forma, a EBC custeou o itinerário Brasilia / Ourilândia / Brasília; e o IMAFLORA, o itinerário
Ourilândia / São Felix do Xingu / Ourilândia.
Relatório da viagem:

CARMEN
HRISSULA
1749/2015
SEVILLIS
ALMEIDA

Empregado

EQUIPE:
Carmem Hrissula Sevillis Almeida, Airton Miorim de Medeiros, José Ageu Cantilino da Silva e
Gabriel Holanda Martins Araújo.
PARCEIROS
- CAMPPAX – Associação Para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu – a
rádio foi montada dentro da Camppax, que cedeu uma sala com ar condicionado, mobiliário,
duas linhas telefônicas e lanche durante a manhã e tarde nos 4 dias de transmissão dos
programas.
- IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – O Instituto é uma
associação civil sem fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995,
que tem buscado influenciar as cadeias produtivas dos produtos de origem florestal e agrícola;
colaborar para a elaboração e implementação de políticas de interesse público e, finalmente,
fazer, de fato, a diferença nas regiões em que atua, criando ali modelos de uso da terra e de
desenvolvimento sustentável que possam ser reproduzidos em outros municípios, regiões ou
biomas do País.
Técnicos do IMAFLORA ficaram toda a semana a disposição da nossa equipe, fazendo o
deslocamento da equipe do hotel até a rádio e volta. O Instituto colocou a nossa disposição
OS SECOM 332

LEANDRO ROCHA
1750/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, a produtora Gabriela Noronha, o cinegrafista
Júlio Leal e o auxiliar Aldo Pinto embarcaram de Brasília com destino a Petrolina às 11h48 do
dia 12 de agosto em voo com escala em Salvador. A chegada em Petrolina foi por volta das
16h30. A equipe pegou carro locado pela empresa e foi direto para o hotel. No dia seguinte a
equipe chegou a Juazeiro, onde fez a cobertura da assinatura do contrato de compra da casa
própria pelo programa minha casa minha vida. Durante todo o dia a equipe acompanhou um
personagem contemplado pelo programa e também foi ao condomínio onde ficam as novas
casas. A equipe também participou da coletiva da Caixa Econômica para tratar do programa
que acontecei no meio da tarde. A noite a equipe voltou para o residencial Juazeiro 1, onde o
repórter fez uma entrada ao vivo para o NBR Notícias e o cinegrafista gerou o material
produzido durante o dia para Brasília. No dia seguinte, dia 14, a equipe fez a cobertura da
participação da presidenta Dilma Rousseff na entrega das chaves às famílias contempladas
pelo programa, fechando matéria para o jornal e fazendo entradas ao vivo para a programação.
No dia 15 de agosto a equipe retornou, com o carro da Localiza, para o aeroporto onde às
12h40 embarcou de volta à Brasília, onde chegou na capital por volta das 14h50, após ter feito
uma escala em Salvador.
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1752/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, a produtora Gabriela Noronha, o cinegrafista
Júlio Leal e o auxiliar Aldo Pinto embarcaram de Brasília com destino a Petrolina às 11h48 do
dia 12 de agosto em voo com escala em Salvador. A chegada em Petrolina foi por volta das
16h30. A equipe pegou carro locado pela empresa e foi direto para o hotel. No dia seguinte a
equipe chegou a Juazeiro, onde fez a cobertura da assinatura do contrato de compra da casa
própria pelo programa minha casa minha vida. Durante todo o dia a equipe acompanhou um
personagem contemplado pelo programa e também foi ao condomínio onde ficam as novas
casas. A equipe também participou da coletiva da Caixa Econômica para tratar do programa
que acontecei no meio da tarde. A noite a equipe voltou para o residencial Juazeiro 1, onde o
repórter fez uma entrada ao vivo para o NBR Notícias e o cinegrafista gerou o material
produzido durante o dia para Brasília. No dia seguinte, dia 14, a equipe fez a cobertura da
participação da presidenta Dilma Rousseff na entrega das chaves às famílias contempladas
pelo programa, fechando matéria para o jornal e fazendo entradas ao vivo para a programação.
No dia 15 de agosto a equipe retornou, com o carro da Localiza, para o aeroporto onde às
12h40 embarcou de volta à Brasília, onde chegou na capital por volta das 14h50, após ter feito
uma escala em Salvador.
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AV nº

Viajante

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, a produtora Gabriela Noronha, o cinegrafista
Júlio Leal e o auxiliar Aldo Pinto embarcaram de Brasília com destino a Petrolina às 11h48 do
dia 12 de agosto em voo com escala em Salvador. A chegada em Petrolina foi por volta das
16h30. A equipe pegou carro locado pela empresa e foi direto para o hotel. No dia seguinte a
equipe chegou a Juazeiro, onde fez a cobertura da assinatura do contrato de compra da casa
própria pelo programa minha casa minha vida. Durante todo o dia a equipe acompanhou um
personagem contemplado pelo programa e também foi ao condomínio onde ficam as novas
casas. A equipe também participou da coletiva da Caixa Econômica para tratar do programa
que acontecei no meio da tarde. A noite a equipe voltou para o residencial Juazeiro 1, onde o
repórter fez uma entrada ao vivo para o NBR Notícias e o cinegrafista gerou o material
produzido durante o dia para Brasília. No dia seguinte, dia 14, a equipe fez a cobertura da
participação da presidenta Dilma Rousseff na entrega das chaves às famílias contempladas
pelo programa, fechando matéria para o jornal e fazendo entradas ao vivo para a programação.
No dia 15 de agosto a equipe retornou, com o carro da Localiza, para o aeroporto onde às
12h40 embarcou de volta à Brasília, onde chegou na capital por volta das 14h50, após ter feito
uma escala em Salvador.

12/08/2015

15/08/2015

DINES

12/08/2015

15/08/2015

13/08/2015

Tipo

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/08/2015

1.385,56

619,50

95,00

2.100,06

DINES

10/08/2015

1.385,56

619,50

95,00

2.100,06

17/08/2015

DIGER

10/08/2015

1.740,36

760,50

-

2.500,86

14/08/2015

16/08/2015

DIJOR

10/08/2015

2.046,97

265,50

95,00

2.407,47

19/08/2015

20/08/2015

DIGER

10/08/2015

1.152,11

267,90

190,00

1.610,01

26/08/2015

31/08/2015

DICOP

11/08/2015

1.145,90

719,10

190,00

2.055,00

23/08/2015

28/08/2015

DINES

11/08/2015

1.706,85

761,40

190,00

2.658,25

OS SECOM 332

1753/2015

GABRIELLA DE
SOUZA NORONHA

Empregado

OS SECOM 332

1754/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

AMÉRICO
1755/2015 MARTINS DOS
SANTOS

WILLIAM
1756/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, a produtora Gabriela Noronha, o cinegrafista
Júlio Leal e o auxiliar Aldo Pinto embarcaram de Brasília com destino a Petrolina às 11h48 do
dia 12 de agosto em voo com escala em Salvador. A chegada em Petrolina foi por volta das
16h30. A equipe pegou carro locado pela empresa e foi direto para o hotel. No dia seguinte a
equipe chegou a Juazeiro, onde fez a cobertura da assinatura do contrato de compra da casa
própria pelo programa minha casa minha vida. Durante todo o dia a equipe acompanhou um
personagem contemplado pelo programa e também foi ao condomínio onde ficam as novas
casas. A equipe também participou da coletiva da Caixa Econômica para tratar do programa
que acontecei no meio da tarde. A noite a equipe voltou para o residencial Juazeiro 1, onde o
repórter fez uma entrada ao vivo para o NBR Notícias e o cinegrafista gerou o material
produzido durante o dia para Brasília. No dia seguinte, dia 14, a equipe fez a cobertura da
participação da presidenta Dilma Rousseff na entrega das chaves às famílias contempladas
pelo programa, fechando matéria para o jornal e fazendo entradas ao vivo para a programação.
No dia 15 de agosto a equipe retornou, com o carro da Localiza, para o aeroporto onde às
12h40 embarcou de volta à Brasília, onde chegou na capital por volta das 14h50, após ter feito
uma escala em Salvador.

O Direto- Presidente participou de
-Reuniões com parceiros da Agência Brasil.
-14/08 Reunião com Sérgio Dávila, Secretário de Redação do Grupo Folha.
-17/08 Reunião com Ricardo Gandour , Diretor de Conteúdo do Grupo Estados.
Empregado

Empregado

- Cumpre registrar que o Diretor-Geral abre mão do recebimento de diárias, recebendo apenas
o valor referente a alimentação.

1 - Campeonato Brasileiro - Série C.
2 - Cobriu o jogo do campeonato brasileiro da série C - Salgueiro-PE x Icasa-CE, em SalgueiroPE.
Relatório do Viajante:
Embarquei na noite de sexta-feira em Viracopos rumo a Juazeiro do Norte (CE), onde cheguei
por volta das 02:00 horas da madrugada. Segui para o hotel. Por volta de meio-dia de sábado,
segui para o município de Salgueiro (PE) com o carro alugado. No estádio Cornélio de Barros,
onde encontrei a equipe de produção. A transmissão ao vivo do pré-jogo Salgueiro x Icasa
começou às 18:30. Fiz a reportagem de campo até o fim da partida (21:00). O jogo terminou
empatado em 1 a 1. Com o carro alugado, voltamos para Juazeiro do Norte. Segui para o
aeroporto de Juazeiro, onde embarquei para Campinas, onde cheguei pouco depois das 06:00
horas da manhã.
Relatório de Atividades:
Ida: SP-BSB
data: 19 de agosto
horário 19h00

JOSE ANTONIO
1757/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

retorno: BSB-SP
data: 20 de agosto
horário:19h00
Justificativa: Participação como representante técnico da EBC, na 16ª Reunião do Grupo
Técnico de Recepção - (do GIRED), na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06,
Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.

Evento: Festival Bossa & Jazz
Dias de cobertura: 26 e 27/08 em Natal e 28, 29 e 30/08 em Tibau do Sul/Pipa - RN.
O Festival Bossa & Jazz chegou a sua sexta edição, consolidado como uma dos maiores
festivais do Nordeste, com shows gratuitos nas cidades de Natal e Tibau do Sul e eventos
paralelos envolvendo os artistas nacionais e internacionais convidados. A Nacional FM realiza a
cobertura desse Festival desde 2010 e na edição desse ano foram realizados flashes ao vivo
nas programações das emissoras de rádio da EBC, apresentação ao vivo do programa Café
Nacional para a Nacional FM, transmissão ao vivo de shows de novos artistas e astros
consagrados como Josias Marinho, Liz Rosa Quinteto, Sesi Big Band, Alabama Mike, Roy
Hargrove Quintet, Roberta Sá, Lysia Condé, Blues Beatles, Wanda Sá, Igor Prado Band, Mauro
Senise, Du Souto, Quinteto da Paraíba, Wallace Seixas Trio, Jai Malano e Erica Falls. Além das
transmissão ao vivo, gravamos os shows e entrevistas com os artistas para pós-produção de
programas especiais.
Essa cobertura está prevista em nosso Plano de Trabalho de 2015 com previsão orçamentária.
Obs: A organização do Festival disponibilizou a hospedagem para a equipe em Natal e Tibaui
do Sul/Pipa.

CARLOS SERGIO
1761/2015
OLIVEIRA SENNA

Empregado

Equipe: Carlos Senna, Mário Sartorello, Giovanni Sandoval Barbosa
Domingos.
Data de Ida Brasília/Natal: 26/08/2015 no início da manhã.
Data de Retorno Natal/Brasília: 31/08/2015- domingo, no início da tarde.

e Antonio Carlos

* Foi necessário o aluguel de carro com motorista para a locomoção da equipe.
Relatório de viagem:
Dia 26/08 - Quarta-feira
- 14h00 - Chegada a Natal - RN
- 16h00 à 01h00 - Verificação de instalação de linhas e estrutura para a equipe, montagem de
equipamentos e transmissões ao vivo e gravações dos shows.
Dia 27/08 - Quinta-feira
- 17h00 à 01h00 - Montagem de equipamentos e transmissões ao vivo dos shows.
Dia 28/08 - Sexta-feira
- 14h00 - Deslocamento de carro alugado até a cidade de Tibau do Sul (Pipa) - RN
- 16h00 à 01h00 - Verificação de instalação de linhas e estrutura para a equipe, montagem de
CAPACITAÇÃO/CONGRESSO SET e REUNIÕES COM REPRESENTANTES A EMPRESAS
DE RÁDIO E TV EM SÃO PAULO

1762/2015

CHRISTINA
VILLELA MENDES

Empregado

Viagem realizada no dia 23 de agosto, domingo, saindo de Brasília às 9h50 chegando no
aeroporto de Congonhas, São Paulo às 11h35 com o objetivo de participar do Congresso de
Tecnologia do SET EXPO.
O Congresso foi realizado no período de 23 à 27 de agosto no Expo Center Norte, em São
Paulo.
No dia 28 de agosto, permanecemos em São Paulo para participar de uma reunião agendada
para às 14h na sede da ABTA - Associação Brasileira de Televisão por assinatura.
O retorno à Brasília ocorreu no dia 28/08 às 18h15 tarde com chegada às 19h53.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/08/2015

28/08/2015

DINES

11/08/2015

15/08/2015

13/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/08/2015

1.706,85

761,40

190,00

2.658,25

DINES

11/08/2015

745,04

531,00

190,00

1.466,04

15/08/2015

DINES

11/08/2015

1.296,07

531,00

142,50

1.969,57

13/08/2015

15/08/2015

DINES

11/08/2015

1.296,07

531,00

142,50

1.969,57

13/08/2015

15/08/2015

DINES

11/08/2015

1.296,07

531,00

142,50

1.969,57

12/08/2015

15/08/2015

DINES

11/08/2015

2.443,58

619,50

142,50

3.205,58

CAPACITAÇÃO/CONGRESSO SET e REUNIÕES COM REPRESENTANTES A EMPRESAS
DE RÁDIO E TV EM SÃO PAULO

CARLOS CAMARA
1764/2015 DE CARVALHO
COLLA

Empregado

Viagem realizada no dia 23 de agosto, domingo, saindo de Brasília às 9h50 chegando no
aeroporto de Congonhas, São Paulo às 11h35 com o objetivo de participar do Congresso de
Tecnologia do SET EXPO.
O Congresso foi realizado no período de 23 à 27 de agosto no Expo Center Norte, em São
Paulo.
No dia 28 de agosto, permanecemos em São Paulo para participar de uma reunião agendada
para às 14h na sede da ABTA - Associação Brasileira de Televisão por assinatura.
O retorno à Brasília ocorreu no dia 28/08 às 18h15 tarde com chegada às 19h53.

Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
11/08/2015
19:45hs - embarque via aérea de Brasília.
22:20hs - chegada a Salvador.
23:00hs - entrada no hotel para pernoite.

RAUL MOURAO
1767/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

12/08/2015
09:00hs - saída do hotel.
09:50hs - chegada ao local do evento para reunião de reconhecimento.
17:30hs - retorno ao hotel. Pernoite.
13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
23:00h - Chegada ao hotel. Pernoite.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
OS SECOM 333

1768/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Edmar Nobre e Warley Andrade saiu de Brasília às
12h00 de quinta-feira, 13/08, chegando às 13h350 do mesmo dia em Salvador. Ao chegar à
capital baiana, a equipe seguiu com o carro da Localiza para o hotel Pestana, em Ondina, onde
ocorreu uma entrevista coletiva com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Depois no fim da tarde
a equipe se dirigiu até o SESI, onde estava montada a estrutura de transmissão ao vivo, para
gerar o material para Brasília, o que ocorreu à noite. No dia seguinte, sexta-feira, 14/08, a
equipe acompanhou a presidenta Dilma Rousseff no evento que marcou a inclusão do
ministério da Cultura no Dialoga Brasil, plataforma na internet que apresenta programas do
governo federal para receberem sugestões da população. Pela questão do horário em que o
evento terminou, às 18h30, houve opção editorial por entradas ao vivo tanto para a Voz do
Brasil quanto para a TV NBR. No sábado a equipe decolou de Salvador às 9h30 e
desembarcou em Brasília às 11h05.

OS SECOM 333

1769/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Edmar Nobre e Warley Andrade saiu de Brasília às
12h00 de quinta-feira, 13/08, chegando às 13h350 do mesmo dia em Salvador. Ao chegar à
capital baiana, a equipe seguiu com o carro da Localiza para o hotel Pestana, em Ondina, onde
ocorreu uma entrevista coletiva com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Depois no fim da tarde
a equipe se dirigiu até o SESI, onde estava montada a estrutura de transmissão ao vivo, para
gerar o material para Brasília, o que ocorreu à noite. No dia seguinte, sexta-feira, 14/08, a
equipe acompanhou a presidenta Dilma Rousseff no evento que marcou a inclusão do
ministério da Cultura no Dialoga Brasil, plataforma na internet que apresenta programas do
governo federal para receberem sugestões da população. Pela questão do horário em que o
evento terminou, às 18h30, houve opção editorial por entradas ao vivo tanto para a Voz do
Brasil quanto para a TV NBR. No sábado a equipe decolou de Salvador às 9h30 e
desembarcou em Brasília às 11h05.

OS SECOM 333

1770/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Edmar Nobre e Warley Andrade saiu de Brasília às
12h00 de quinta-feira, 13/08, chegando às 13h350 do mesmo dia em Salvador. Ao chegar à
capital baiana, a equipe seguiu com o carro da Localiza para o hotel Pestana, em Ondina, onde
ocorreu uma entrevista coletiva com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Depois no fim da tarde
a equipe se dirigiu até o SESI, onde estava montada a estrutura de transmissão ao vivo, para
gerar o material para Brasília, o que ocorreu à noite. No dia seguinte, sexta-feira, 14/08, a
equipe acompanhou a presidenta Dilma Rousseff no evento que marcou a inclusão do
ministério da Cultura no Dialoga Brasil, plataforma na internet que apresenta programas do
governo federal para receberem sugestões da população. Pela questão do horário em que o
evento terminou, às 18h30, houve opção editorial por entradas ao vivo tanto para a Voz do
Brasil quanto para a TV NBR. No sábado a equipe decolou de Salvador às 9h30 e
desembarcou em Brasília às 11h05.

Ordem de Serviço SECOM no 332/2015
12/08/15-11h40-17h20
Embarque em voo da Avianca com destino a Petrolina, fazendo escala em Salvador.
18h00-20h30
Retirado no aeroporto, carro locado...deslocamento até local onde comitiva do escav esta
hospedada...realizado contatos técnicos relativos à produção do evento MCMV, em
Juazeiro....após, retornei até o hotel, para checkin e pernoite.

NEWTON
1771/2015 FERREIRA DO
PRADO

13/08/15-07h00-21h30
Deslocamento até o residencial Juazeiro 1...passagem de cabos...montagem de
equipamentos....testes de seguimento de satélite...Link para jornal NBR...participação em
reunião de coordenação do evento, em Juazeiro...após, retorno ao hotel para pernoite.
Empregado

14/08/15- 06h30-20h00
Deslocamento para evento MCMV no residencial 1...briefing com equipe operacional, ajustes
finais de equipamentos...testes de seguimento de satélite... flash com repórter Leandro ...
realização cerimônia do evento...desmontagem de equipamentos e Set operacional do
evento.
Devolução do Carro locado.
15/08/15-10h00-17h00
check out no hotel... deslocamento em taxi para aeroporto de Petrolina...embarque em voo da
Avianca, com destino à Brasilia com escala em Salvador...desembarque em Brasília e fim da
Missão MCMV em Juazeiro da Bahia em 14/08/2015
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/08/2015

21/08/2015

DIGER

11/08/2015

18/08/2015

21/08/2015

DIAFI

11/08/2015

18/08/2015

21/08/2015

DIGER

11/08/2015

12/08/2015

16/08/2015

DIAFI

11/08/2015

13/08/2015

17/08/2015

DIGER

18/08/2015

21/08/2015

DIAFI

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Dia 18/06 – Saída de Brasília/DF às 8h30. Chegada em Belo Horizonte às 20h.

WENDER
1772/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Dia 19/08 – Chegada à estação da EBC às 9h30. Foi realizada uma verificação completa dos
equipamentos da estação, onde constatou-se que o funcionamento da estação estava normal.
Realizou-se a comutação manual do conjunto de ventiladores de refrigeração do transmissor.
Mediu-se a tensão e a corrente elétrica do quadro de AC e das saídas do estabilizador de
tensão, todos os valores estavam dentro dos parâmetros normais. Fez-se a instalação de um
novo sistema de recepção de satélite para recepção da NBR, após realizado o trabalho
verificou-se bom nível de sinal na sala de transmissão. Reconfigurou-se o sistema de
transmissão para colocar no ar o sinal da NBR. O trabalho na estação foi encerrado às 20h.
Empregado

Dia 20/08 – Chegada a estação da EBC às 9h30. Foi feito a configuração do MUX para habilitar
a transmissão do canal da NBR, observa-se as transmissões por TV Digital da NBR em Belo
horizonte/MG foram iniciadas às 12h. Foram desmontados e trazidos para Brasília/DF alguns
equipamentos que deverão passar por testes e para posterior ativação. As atividades na
estação foram encerradas às 14h quando se iniciou o retorno para Brasília.

-

888,30

-

888,30

743,40

190,00

743,40

-

1.576,35

560,50

190,00

2.326,85

11/08/2015

1.540,05

1.064,70

190,00

2.794,75

11/08/2015

1.800,74

743,40

190,00

2.734,14

Dia 21/08 – Chegada na EBC em Brasília/DF às 13h.

1773/2015

MOISES MACEDO
DE LUCENA

Empregado

O empregado ministrou curso de CIPA na Regional da EBC/SP para atendimento da norma
regulamentadora NR 5, no período de 18 a 21 de agosto de 2015, contudo quando da
requisição de passagem de Bsb X São Paulo X Brasília, não foi faturada hotel pela EBC, diante
disso solicita a complementação da diária, tendo em vista que o empregado só recebeu meia
diária.

1.800,74

2.734,14

Dia 18/08 – Saída de Brasília as 8h. Chegada em Belo Horizonte às 20h
Dia 19/08 – Chegada à estação da EBC às 9h30. Foi realizada uma verificação completa dos
equipamentos da estação, onde constatou-se que o funcionamento da estação estava normal.
Foi feito a instalação de um novo alimentador e cabo para possibilitar a recepção da NBR bem
como todos os testes para avaliar o nível de recepção desse sinal. O trabalho na estação de
Belo Horizonte/MG foi encerrado às 20h.

1774/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Empregado

Dia 20/08 – Chegada a estação da EBC às 9h30. Foi feito a configuração do MUX para habilitar
a transmissão do canal da NBR, foi realizado os ajustes no sistema de refrigeração liquida do
transmissor e recolhido alguns equipamentos que serão utilizados pela EBC. As atividades
foram encerradas às 14h, iniciando o retorno às para Brasília. Pernoitou na cidade de João
Pinheiro/MG.

-

743,40

Dia 21/08 – Chegada em Brasília às 13h.

1- Motivo: O empregado participou do evento "Scrum Rio", que ocorreu entre os dias 13/08 e
15/08 (quinta a sábado), e fez parte do Planejamento Anual de Capacitação por Competência
de 2015-PACC.

MARCOS
1775/2015 ESTEVAM DE
SOUSA

Empregado

2- Justificativa das datas: O empregado foi dia 12/08, pois o evento teve início dia 13/08 às 8
horas e voltou dia 16/08 por causa da indisponibilidade de voo dia 15/08 após o evento.

Entre os dias 14 a 17/08, A Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos Digitais,
Denize Bacoccina, viajou para São Paulo onde participou de várias reuniões anteriormente
agendadas.
As reuniões em São Paulo tiveram como principal objetivo apresentar oficialmente os serviços
da EBC/Agência Brasil à portais de notícias potencialmente parceiros, no intuito de melhorar o
envio de conteúdo da Agência Brasil para esses Portais, implantar ferramentas de
monitoramento do nosso conteúdo e melhorar a divulgação da marca EBC/Agência Brasil
nesses locais.
Durante a viagem foi cumprida a seguinte agenda:
Dia 14/08 (sexta)
11h - Reunião com o site da EXAME
13h - Almoço com o site do ESTADÃO

DENIZE
1776/2015 APARECIDA
BACOCCINA

15h - Reunião com o site FOLHA
Empregado
17h - Reunião com o Portal UOL
Dia 15/08 (sábado)
Não houve expediente
Dia 16/08 (domingo)
O dia inteiro - Coordenação da cobertura das manifestações pela Agência Brasil e Portal EBC
em São Paulo.
Dia 17/08 (segunda)
11h - Reunião com o Portal TERRA
14h - Reunião com o site IG
17h - Retorno de São Paulo para Brasília.

1777/2015

NILTON GOULART
DE SOUSA

Empregado

O empregado ministrou curso de CIPA na Regional da EBC/SP para atendimento da norma
regulamentadora NR 5, no período de 18 a 21 de agosto de 2015, contudo quando da
requisição de passagem de Bsb X São Paulo X Brasília, não foi faturada hotel pela EBC, diante
disso solicita a complementação da diária, tendo em vista que o empregado só recebeu meia
diária.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/08/2015

19/08/2015

DIGER

17/08/2015

18/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/08/2015

1.343,02

401,85

190,00

1.934,87

DIJOR

11/08/2015

1.315,14

267,90

190,00

1.773,04

21/08/2015

DIGER

11/08/2015

359,55

-

31/08/2015

05/09/2015

DIGER

11/08/2015

1.702,17

973,50

95,00

2.770,67

12/08/2015

15/08/2015

DINES

11/08/2015

917,67

507,60

190,00

1.615,27

RELATÓRIO DE VIAGEM
Local das atividades : Av. Gomes Freire, 474, e Morro do Sumaré, Serra da Carioca

1778/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

dia 18/08/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
10h15 - Chegada à Gomes Freire. Reunião com Faya sobre as condições das Rádios, cabines
de locução e operação
11h00 - Reunião com Eng. Luiz Cesar e Faya sobre as descontinuidades dos enlaces com os
transmissores no Sumaré e em Itaóca via Sumaré. Definida a necessidade urgente de salvar a
torre de enlace de Itaóca. Necessária a listagem de perfis metálicos com corrosão avançada e
dos parafusos ASTM A-325 GF, bitolas, tamanhos e quantidades para substituição. Definir
também os cabos de aço mais partes e peças para estaiamento da torre conta a edificação.
12h00 - Reunião com Eng. Renato sobre a reforma dos Estúdios 3, 1 e 2
14h30 - saída com viatura para o Sumaré : levantamentos com o James dos dimensionais da
edificação dos TX e dos arrimos frontal e traseiro visando o desenvolvimento de um projeto de
recuperação dos taludes rompidos. Localização das linhas de MT enterradas no alinhamento da
viga baldrame do talude de acesso.
17h30 - chegada à Gomes Freire
18h00 - reunião geral sobre os projetos dos Est. 3, 1 e 2
dia 19/08/2015 :
08h30 - trabalhando na Gomes Freire sobre as medições do Sumaré : estudo de estabilidade
do maciço do talude rompido - atirantamento de cortina.
10h00 - Reunião Geral de Autovistoria : Roni, Engs. Renato, Paulo Codo e Martins . Definida a
data da nova síntees de projetos : 28.08.15 ; e da próxima reunião geral : 02. 09. 15
14h00 - levantamento in loco de dimensionais do Estúdio 3, passarela, grid Arriflex, canaletas ,
calhas elétricas, borneiras de audio, cicloramas novos , arquibancadas retráteis.
Discussão de todos estes itens com os usuários Produção e Operações.
17h00 - saída para o embarque em SDU
18h19 - embarque no voo Gol 1713 para GRU

Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
Gravou entrevista com a deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (PSBSP). A entrevista foi exibida no programa Espaço Público do mesmo dia.

FLORESTAN
1779/2015 FERNANDES
JÚNIOR

EMANUEL JOSE
1780/2015 DE OLIVEIRA
ZUCARINI

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 17/08/15. Gravei entrevista com a deputada federal e ex-prefeita de
São Paulo, Luiza Erundina (PSB-SP). Ela fez uma análise sobre os rumos da política brasileira
e da turbulência no Congresso Nacional causada por discussões de temas polêmicos, como
por exemplo a Redução da Maioridade Penal. O programa foi exibido no mesmo dia. Retornei
no dia seguinte para São Paulo-SP.

A viagem de ida (dia 19) foi feita via aérea até Porto Alegre e depois via terrestre em viatura da
Marinha, chegando a Rio Grande por volta das 19 horas.
No dia 20, acompanhado do Comandante Mário Teixeira, Chefe do Departamento de
Planejamento do Centro de Comunicação Social da Marinha em Brasília, foi realizada a visita
em três unidades da Marinha com o objetivo de levantar os dados necessários para a
elaboração de estudo com vistas a indicar o local mais adequado para instalação de estação de
FM, do canal 274, solicitado pela Marinha junto ao Ministério das Comunicações.
De posse dos dados será elaborado um relatório técnico indicando os prós e os contras de
19/08/2015
cada local visitado, levando em conta a cobertura da cidade e o investimento necessário para
implantação da estação.
O retorno ocorreu no dia 20, saindo de Rio Grande por volta das 8:30 horas, em viatura da
Marinha, para Porto Alegre onde foi pego um voo para Brasília.
Todas as despesas de transporte aéreo e terrestre, bem como de hospedagem correram por
conta da Marinha.

-

359,55

RELATÓRIO DE VIAGEM
SÃO FELIX DO XINGU – 31/08/15 À 05/09/15
SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO
NACIONAL DA AMAZÔNIA.
DIA 31/08/15
Saída de Brasília as 11h10 com destino a Marabá, chegada as 13h07.
Saída de Marabá às 14h45 com destino a Ourilândia do Norte, chegada as 15h45.
Saída de Ourilândia as 17h00 com destino a São Félix do Xingu, chegada as 18h30.
Instalação e teste de equipamentos com a Central Técnica de Brasília e Estúdio da Rádio
Nacional da Amazônia.

JOSE AGEU
1781/2015 CANTILINO DA
SILVA

Empregado

DIA 01-09-15
Suporte técnico a equipe de rádio para a transmissão dos programas que aconteceram nos
horários das 10h00 às 12h00 e 17h00 às 18h30. As atividades do dia 01/09 foram repetidas
nos dias 02,03 e 04.
DIA 05-09-15
Saída de São Félix do Xingu às 8h40.
Chegada em Ourilândia do Norte às 10h30.
Saída de Ourilândia do norte para Marabá às 11h00.
Chegada em Maraba às 13h30.
Saída de Maraba às 14h56.
Chegada em Brasília17h02.

Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
12/08:
Saída de Brasília as 20:50, chegando a Salvador as 22:30, após, deslocamento para o hotel.
13/08:
Saída por volta das 09:00 para o local do evento, reconhecimento, posicionamento das
câmeras, inicio da montagem, geração de coletiva do jornalismo para Brasília, afinação de luz e
por volta das 22:00, retorno ao hotel.

1782/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

14/08:
Saída do hotel as 08:30, chegando ao local do evento, afinação final da iluminação e
posicionamento das câmeras, evento tendo inicio por volta das 15:00 com seu término por volta
das 18:30, geração e link para o jornal da NBR, desmontagem e deslocamento para o hotel.
15/08:
Saída do hotel as 05:00 para o aeroporto de Salvador, antecipação do voo de 09:30 para
06:55, chegando em Brasilia as 08:32.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/08/2015

15/08/2015

DINES

12/08/2015

15/08/2015

12/08/2015

15/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/08/2015

917,67

424,80

190,00

1.532,47

DINES

11/08/2015

1.120,07

424,80

190,00

1.734,87

DINES

11/08/2015

1.120,07

424,80

190,00

1.734,87

Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
Relatório Salvador - BA de 12 a 15 de Agosto de 2015. Evento Dialoga Brasil no SESI
Cematec.
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.

1783/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
22:30h - Parada para lanche.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.

JOÃO NABOR
1784/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
22:30h - Parada para lanche.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
17:50h - Início do evento.
19:20h - Fim do evento.
Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.

1785/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
22:30h - Parada para lanche.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
17:50h - Início do evento.
19:20h - Fim do evento.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

31/08/2015

05/09/2015

DIGER

12/08/2015

15/08/2015

12/08/2015

15/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/08/2015

1.702,17

973,50

95,00

2.770,67

DINES

11/08/2015

1.120,07

424,80

190,00

1.734,87

DINES

11/08/2015

1.120,07

424,80

190,00

1.734,87

RELATORIO DE VIAGEM
SÃO FELIX DO XINGU – 31/08/15 À 05/09/15
SUPORTE TECNICO PARA TRANSMISSAO DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO
NACIONAL DA AMAZÔNIA.
DIA 31/08/15
Saída de Brasília as 11h10 com destino a Marabá, chegada as 13h07.
Saída de Marabá às 14h45 com destino a Ourilândia do Norte, chegada as 15h45.
Saída de Ourilândia as 17h00 com destino a São Félix do Xingu, chegada as 18h30.
Instalação e teste de equipamentos com a Central Técnica de Brasília e Estúdio da Rádio
Nacional da Amazônia.

GABRIEL
1786/2015 HOLANDA
MARTINS ARAUJO

Empregado

DIA 01-09-15
Suporte técnico a equipe de rádio para a transmissão dos programas que aconteceram nos
horários das 10h00 às 12h00 e 17h00 às 18h30. As atividades do dia 01/09 foram repetidas
nos dias 02,03 e 04.
Dia 05-09-15
Saída de São Félix do Xingu às 8h40.
Chegada em Ourilândia do Norte às 10h30.
Saída de Ourilândia do norte para Marabá às 11h00.
Chegada em Maraba às 13h30.
Saída de Maraba às 14h56.
Chegada em Brasília17h02.

Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.
13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem.
21:30h - Seguimos para o hotel.
22:00h - Chegada ao hotel. Descanso.

1787/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
17:50h - Início do evento.
19:20h - Fim do evento.
19:35h - Saída da Presidenta.
19:45h - Link repórter Paulo La Salvia.
19:50h - Baixamos o sinal.
20:15h - Retorno para o hotel. Descanso.
09:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
15/08/2015
07:30h - Saída do hotel para o aeroporto.
08:00h - Chegada ao aeroporto.
09:00h - Embarque para Brasília.
11:00h - Chegada a Brasília.
Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.

JOSE AUGUSTO
1788/2015 PEIXOTO
VALADARES

Empregado

13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
22:30h - Parada para lanche.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
17:50h - Início do evento.
19:20h - Fim do evento.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

12/08/2015

12/08/2015

DINES

11/08/2015

-

88,50

-

88,50

12/08/2015

12/08/2015

DINES

11/08/2015

-

88,50

-

88,50

13/08/2015

15/08/2015

DINES

11/08/2015

2.619,58

442,50

190,00

3.252,08

20/08/2015

20/08/2015

DIPRO

12/08/2015

741,91

126,90

95,00

963,81

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

OS SECOM 334
RELATÓRIO:
Eu Gilmar Vaz - repórter cinematográfico -, Luana Karen - repórter- e o técnico Jone Ferreira
saímos da sede da EBC, em São Paulo, com destino `a cidade de Sorocaba - interior de São
Paulo - em torno das 7:30 hs do dia 12 de Agosto de 2015. O trajeto foi feito em veículo próprio
da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de fazer a cobertura na Quarta-feira (12/08/2015), e mostrar uma
empresa que produz equipamentos para geração de energia eólica. Entrevistar a direção dessa
empresa para falar da expectativa de expansão e da importância do apoio do BNDES.
ATIVIDADES EXECUTADAS:

GILMAR VAZ DO
1789/2015
CARMO

Empregado

12/08/2015 - A equipe chegou à cidade de Sorocaba em torno das 9:30 hs, e fomos direto para
a sede da EMPRESA TECSIS - Av. Jerome Case, 2200 – Eden, Sorocaba - Cidade: Sorocaba
- SP.
No local, fizemos imagens de pás prontas estocadas e também, pás sendo colocadas em
caminhão para o transporte ao anoitecer para Santos e demais regiões do Brasil e exterior.
Não podemos fazer imagens dos equipamentos sendo produzidos, por conta de sigilo industrial.
Neste dia, também entrevistamos o senhor Marcelo Soares, CEO da TECSIS, e depois disso,
eu Gilmar Vaz fiz as gravações da passagem e offs da repórter Luana Karen. Terminadas estas
atividades, fomos almoçar e retornamos `as 16:00 hs, de Quarta-feira, 12 de Agosto de 2015 `a
São Paulo, tendo a chegada na sede da EBC `as 17:30.
Acompanhei o processo de envio do material via satélite para ilustrar a matéria do NBR
Notícias e fomos embora descansar para o dia seguinte.

OS SECOM 334
RELATÓRIO:
Eu Jone - auxiliar operacional -, Luana Karen - repórter - e o repórter cinematográfico Gilmar
Vaz saímos da sede da EBC, em São Paulo, com destino `a cidade de Sorocaba - interior de
São Paulo - em torno das 7:30 hs do dia 12 de Agosto de 2015. O trajeto foi feito em veículo
próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de fazer a cobertura na Quarta-feira (12/08/2015), e mostrar uma
empresa que produz equipamentos para geração de energia eólica. Entrevistar a direção dessa
empresa para falar da expectativa de expansão e da importância do apoio do BNDES.
ATIVIDADES EXECUTADAS:

1790/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

12/08/2015 - A equipe chegou à cidade de Sorocaba em torno das 9:30 hs, e fomos direto para
a sede da EMPRESA TECSIS - Av. Jerome Case, 2200 – Eden, Sorocaba - Cidade: Sorocaba
- SP.
No local, fizemos imagens de pás prontas estocadas e também, pás sendo colocadas em
caminhão para o transporte ao anoitecer para Santos e demais regiões do Brasil e exterior.
Não podemos fazer imagens dos equipamentos sendo produzidos, por conta de sigilo industrial.
Neste dia, também entrevistamos o senhor Marcelo Soares, CEO da TECSIS, e depois disso, o
Gilmar Vaz fez as gravações da passagem e offs da repórter Luana Karen. Terminadas estas
atividades, fomos almoçar e retornamos `as 16:00 hs, de Quarta-feira, 12 de Agosto de 2015 `a
São Paulo, tendo a chegada na sede da EBC `as 17:30.
Acompanhei o processo de envio do material via satélite para ilustrar a matéria do NBR
Notícias e fomos embora descansar para o dia seguinte.

Ordem de Serviço SECOM no 332/2015
EVENTO: MINHA CASA MINHA VIDA - JUAZEIRO - BA
13/08/2015 - QUINTA-FEIRA
11:45 - Decolagem de Brasília com destino a Petrolina com escalas em Ilhéus e Salvador
17:30 - Chegada no Aeroporto de Petrolina e deslocamento para Juazeiro no local do evento
18:00 - Chegada no local do evento (Minha Casa Minha Vida - Residencial Juazeiro)
21:00 - Após a realização dos testes, saída do local do evento, jantar e descanso.

ROBSON DE
1791/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

14/08/2015 - SEXTA-FEIRA
06:30 - Saída do hotel para o local do evento
07:00 - Chegada no local do evento (Minha Casa Minha Vida - Residencial Juazeiro)
11:00 - Início do evento
12:40 - Final do evento
15/08/2015 - SÁBADO
11:00 - Check-out no Hotel e ida para o Aeroporto de Petrolina
12:40 - Decolagem de Petrolina para Brasília com escala em Salvador
17:30 - Chegada no Aeroporto Brasília

Justificativa:
O programa Ver TV convidou Amália Perez, professora e pesquisadora em psicologia social
pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, para participar da gravação de episódio sobre
"Moda, beleza e comportamento", gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no
dia 20 de agosto (quinta-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da influência da televisão no comportamento das
pessoas, a maneira como a TV dita a moda, dita comportamentos, seja através de comentários
de fashionistas em programas de variedades, seja (principalmente) através de figurinos e
estilos de personagens de novelas e minisséries.

1794/2015

Amalia Raquel
Perez

Convidado

Sobre a convidada:
Amália Perez é doutora em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela
Universidade de Brasília. Sanduiche na Universidade Autónoma de Madrid. Seus interesses de
pesquisa incluem psicologia social aplicada, psicologia do trabalho e organizacional. Trabalha
com abordagem multimetodológica (quali e quantitativa). Ministra cursos e disciplinas voltados à
psicologia aplicada, em especial psicologia social aplicada e disciplinas metodológicas.
Professora da graduação e do mestrado em psicologia, na linha de psicologia e saúde,
especificamente saúde no trabalho do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.
Contribuiu muito para o debate, uma vez que seus trabalhos estão voltados para pesquisa da
psicologia e comportamento do consumidor, considerando sobretudo as influências midiáticas.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A convidada realizou a viagem com sucesso e sua participação doi de fato importante no
debate proposto pelo VerTV. A viagem de retorno foi realizada em ônibus comercial, conforme
previsto nesta AV.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/08/2015

15/08/2015

DINES

13/08/2015

15/08/2015

19/08/2015

19/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/08/2015

1.342,92

318,60

95,00

1.756,52

DINES

12/08/2015

1.342,92

318,60

95,00

1.756,52

22/08/2015

SECEX

12/08/2015

1.444,46

608,40

190,00

2.242,86

22/08/2015

SECEX

12/08/2015

1.444,46

507,60

190,00

2.142,06

A plataforma Dialoga Brasil foi lançada no último dia 28/07, em Brasília, com a presença da
presidenta Dilma Rousseff e ministros. Foram lançados 4 temas nos quais o cidadão poderá
contribuir com idéias para aprimoramento da gestão pública. Desta vez, o tema "Cultura" será
incorporado à plataforma, em evento promovido pela Secretaria-geral da Presidência e que
contará com a presença da Presidenta da República, na sexta-feira, 14/08.
Dessa forma, por solicitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República,
enviaremos a repórter cinematográfica Mariana Vitarelli e o Apoio à Produção Wesley Cerqueira
a fim de captar material audiovisual durante o evento. Serão feitos produtos como
interprogramas para a NBR e vídeos institucionais de making of. O motivo do pedido fora do
prazo é porque o evento foi confirmado hoje (12/08) pela presidência da república. Também
será necessária a ida um dia antes do evento e volta no dia seguinte, pois não temos
confirmação do horário em que deve ocorrer, o que pode comprometer a captação do material
se houver viagem no dia do evento.

MARIANA
1795/2015 VITARELLI
ALESSI

Empregado

--------------Relatório
A equipe da gerência de criação (Cinegrafista Mariana Alessi e Assistente Wesley Cerqueira) da
DISER, saíram de Brasília na quinta 13 às 12:52 com destino a Salvador para cobertura do
evento Dialoga Brasil.
No dia 14, as nove da manhã, os funcionários saíram do hotel rumo ao local do evento, que
estava marcado para as 15h.
A gravação ocorreu sem nenhum incidente, com providencial ajuda do Vicente Curvelo, gerente
de Operações, que providenciou translado do hotel para o evento e as autorizações
necessárias para que os funcionários da gerencia de criação pudessem desenvolver seus
trabalhos.
No dia 15 de agosto a equipe saiu da capital baiana as duas da tarde, chegando na EBC cinco
horas para que os equipamentos fossem devolvidos.

A plataforma Dialoga Brasil foi lançada no último dia 28/07, em Brasília, com a presença da
presidenta Dilma Rousseff e ministros. Foram lançados 4 temas nos quais o cidadão poderá
contribuir com idéias para aprimoramento da gestão pública. Desta vez, o tema "Cultura" será
incorporado à plataforma, em evento promovido pela Secretaria-geral da Presidência e que
contará com a presença da Presidenta da República, na sexta-feira, 14/08.
Dessa forma, por solicitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República,
enviaremos a repórter cinematográfica Mariana Vitarelli e o Apoio à Produção Wesley Cerqueira
a fim de captar material audiovisual durante o evento. Serão feitos produtos como
interprogramas para a NBR e vídeos institucionais de making of. O motivo do pedido fora do
prazo é porque o evento foi confirmado hoje (12/08) pela presidência da república. Também
será necessária a ida um dia antes do evento e volta no dia seguinte, pois não temos
confirmação do horário em que deve ocorrer, o que pode comprometer a captação do material
se houver viagem no dia do evento.

WESLEY
1796/2015 CERQUEIRA
BRAGA

Empregado

--------------Relatório
A equipe da gerência de criação (Cinegrafista Mariana Alessi e Assistente Wesley Cerqueira) da
DISER, saíram de Brasília na quinta 13 às 12:52 com destino a Salvador para cobertura do
evento Dialoga Brasil.
No dia 14, as nove da manhã, os funcionários saíram do hotel rumo ao local do evento, que
estava marcado para as 15h.
A gravação ocorreu sem nenhum incidente, com providencial ajuda do Vicente Curvelo, gerente
de Operações, que providenciou translado do hotel para o evento e as autorizações
necessárias para que os funcionários da gerencia de criação pudessem desenvolver seus
trabalhos.
No dia 15 de agosto a equipe saiu da capital baiana as duas da tarde, chegando na EBC cinco
horas para que os equipamentos fossem devolvidos.

A Secretária-Executiva irá cumprir agenda na Regional
Sudeste II da EBC em São Paulo, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
20/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)

1797/2015

REGINA MARIA
SILVERIO

Empregado

21/08 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
A Secretária-Executiva realizou a viagem de acordo com o programado, conforme
comprovantes em anexo.

A Gerente Executiva irá cumprir agenda na Regional
Sudeste II da EBC em São Paulo, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
20/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço

CLEIDE CILENE
1798/2015 TAVARES
RODRIGUES

Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)
Empregado

21/08 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
A Gerente Executiva realizou a viagem de acordo com o programado, conforme comprovantes
em anexo.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/08/2015

20/08/2015

DIPRO

19/08/2015

23/08/2015

19/08/2015

22/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

12/08/2015

2.875,17

119,85

95,00

3.090,02

SECEX

12/08/2015

1.444,46

507,60

190,00

2.142,06

SECEX

12/08/2015

1.444,46

507,60

190,00

2.142,06

Justificativa:
O programa Ver TV convidou Alisandra da Silva Mattana, psicóloga do Centro de Referência de
Assistência Social Santa Maria, em Tocantins, para participar da gravação de episódio sobre
"Moda, beleza e comportamento", gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no
dia 20 de agosto (quinta-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da influência da televisão no comportamento das
pessoas, a maneira como a TV dita a moda, dita comportamentos, seja através de comentários
de fashionistas em programas de variedades, seja (principalmente) através de figurinos e
estilos de personagens de novelas e minisséries.

1799/2015

Alisandra da Silva
Mattana

Convidado

Sobre a convidada:
Alisandra Mattana possui é psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social Santa
Maria, especialista em saúde pública na instituição INAPES de Palmas-TO. Tem experiência na
área Social, Professora, Clínica e no Trânsito, atuando principalmente nos seguintes temas:
direito, drogas, diagnóstico, aprendizagem e comportamentais. Autora do artigo: Consumo,
Mídia e Beleza: a Mídia como Mediadora de Padrões de Comportamentos Femininos e
Masculinos.
Alisandra teria contribuído muito para o debate, pois é professora, pesquisadora e autora do
artigo: 'Consumo, Mídia e Beleza: a Mídia como Mediadora de Padrões de Comportamentos
Femininos e Masculinos'. Além de sua experiência e conhecimentos sobre o tema, poderia ter
enriquecido o debate com seu sotaque e vivência externa a São Paulo, contribuindo com as
pesquisas realizadas no estado de Tocantins.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem a princípio solicitada "Palmas - São Paulo" não aconteceu devido a um imprevisto
com o vôo da GOL saindo de Palmas com destino a São Paulo. Segundo a Infraero-TO, houve
um problema de manutenção com o avião, o que acarretou três horas de atraso para a saída
de Palmas-TO. O atraso deste vôo provocaria um grande atraso na gravação do programa e
na ocupação do estúdio da TV Brasil SP, que já estava reservado para outro programa na
sequência. Foi necessário cancelar a participação de Alisandra Mattana, que retornou à sua
cidade natal, Santa Maria do Tocantins, de onde havia partido para Palmas, afim de embarcar
naquele vôo com destino a São Paulo:
O Gerente irá cumprir agenda na Regional
Sudeste II da EBC em São Paulo, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
20/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço

1800/2015

JADISLAN
BATISTA AGUIAR

Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)
Empregado
21/08 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
No dia 23/08 o viajante ficou por conta própria.

A Coordenadora de Planejamento irá cumprir agenda na Regional
Sudeste II da EBC em São Paulo, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
20/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço

POLIANA
1801/2015 CONCEIÇÃO DE
JESUS GOMES

Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)
Empregado

21/08 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
A Coordenadora realizou a viagem de acordo com o programado, conforme comprovantes em
anexo.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/08/2015

23/08/2015

SECEX

12/08/2015

19/08/2015

19/08/2015

DIJOR

12/08/2015

13/08/2015

15/08/2015

DINES

22/08/2015

24/08/2015

DIJOR

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

608,40

190,00

798,40

1.843,76

133,95

190,00

2.167,71

13/08/2015

1.706,26

318,60

190,00

2.214,86

13/08/2015

1.549,66

317,25

190,00

2.056,91

A assessora acompanhará a Secretária-Executiva em agenda na Regional Sudeste II da EBC
em São Paulo, em cumprimento ao projeto de visitas às regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.

Agenda:
20/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)
21/08 a partir das 09h00:

CATHERINE
1802/2015
FÁTIMA ALVES

Empregado

Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

-

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
De acordo com a Norma 201
5.7 - Nos casos em que o viajante se afastar da sede onde tenha exercício,
representando ou acompanhando o Diretor-Presidente, Diretor ou Secretário-Executivo, na
qualidade de Assessor, fará jus à passagem na mesma classe e diária no mesmo valor
atribuído à autoridade representada ou acompanhada.

A viajante no dia 23/08 ficou por conta própria.

1) Gravou um programa "Brasilianas" especial.
2) Gravou uma entrevista para um programa Brasilianas especial em Brasília com o Ministro da
Educação, Renato Janine.
3) O viajante foi o jornalista Luis Nassif.

1803/2015 LUIS NASSIF

Colaborador

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília na data de 19/08/2015 para realizar gravação da Entrevista Especial com o
ministro da Educação Renato Janine Ribeiro para o programa Brasilianas.org que será exibido
na data de 31/08/2015.

Ordem de Serviço SECOM no 333/2015
Relatório Salvador - BA de 12 a 15 de Agosto de 2015. Evento Dialoga Brasil no SESI
Cematec.
12/08/2015
19:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
20:10h - Embarque para Salvador.
22:30h - Chegada a Salvador.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.

1804/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

13/08/2015
09:00h - Saída do hotel.
09:40h - Chegada ao Cematec, local do evento. Feito reconhecimento e acerto de
posicionamento de câmeras.
*Aguardamos a montagem.
10:10h - Chegada do carro de produção da Valle Video. Início da montagem.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Continuamos com a montagem e configuração dos equipamentos.
18:50h - Subida de sinal para geração. Geração recebida por Rogerinho.
19:10h - Baixamos o sinal para geração e link em Juazeiro - BA.
19:45h - Subida de sinal para continuação das gerações.
20:30h - Fim das gerações.
21:51h - Baixamos o sinal em definitivo.
22:10h - Seguimos para o hotel.
22:30h - Parada para lanche.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
14/08/2015
08:30h - Saída do hotel para o local do evento.
09:40h - Chegada ao Cematec. Continuação da montagem e testes.
13:15h - Subida de sinal definitivo.
13:20h - Início das gerações de Imagens e sonoras. Recebida por Luciano.
13:30h - Fim das gerações.
14:15h - Fechado sinal com Brasília operador Bruno na Ranac. Testado todos os MIC's,
aspecto, vídeos das câmeras e Link.
15:00h - Chegada da presidenta. Seguiu para reunião.
15:08h - Primeiro Flash ao vivo.
15:34h - Segundo Flash ao vivo.
16:24h - Terceiro Flash ao vivo.
Transmissão do jogo Brasil (de Pelotas) X Caxias.
Relatório de viagem

PAULO ROBERTO
1805/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

22/08/2015 - Deslocamento do Rio de Janeiro para Pelotas.
23/08/2015 - Ida para o estádio do Brasil de Pelotas. A transmissão iniciou às 18:30 horas e o
jogo e às 19:00. O jogo foi válido pela 13ª rodada da Série C. Os times se enfrentaram no
estádio no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os gols foram marcados
logo no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Edson abriu o placar pelo Caxias. Aos 21 minutos do
primeiro tempo, Leandrão do Brasil de Pelotas, empatou e, com isso, completou 11 gols em 15
partidas. No segundo tempo, os times voltaram sem alterações.
24/08/2015 - Retorno ao Rio de Janeiro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/08/2015

31/08/2015

DICOP

25/08/2015

27/08/2015

23/08/2015

23/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

13/08/2015

1.200,90

601,80

190,00

1.992,70

DIGER

13/08/2015

1.526,66

401,85

190,00

2.118,51

27/08/2015

DINES

13/08/2015

1.386,75

634,50

190,00

2.211,25

28/08/2015

DIGER

13/08/2015

1.859,74

1.395,90

190,00

3.445,64

Evento: Festival Bossa & Jazz
Dias de cobertura: 26 e 27/08 em Natal e 28, 29 e 30/08 em Tibau do Sul/Pipa - RN.
O Festival Bossa & Jazz chegou a sua sexta edição já consolidado como uma dos maiores
festivais do Nordeste, com shows gratuitos nas cidades de Natal e Tibau do Sul e eventos
paralelos envolvendo os artistas nacionais e internacionais convidados. A Nacional FM realiza a
cobertura desse Festival desde 2010 e na edição desse ano foram feitos flashes ao vivo nas
programações das emissoras de rádio da EBC, apresentação ao vivo do programa Café
Nacional para a Nacional FM, transmissão ao vivos de shows de novos artistas e astros
consagrados como Josias Marinho, Liz Rosa Quinteto, Sesi Big Band, Alabama Mike, Roy
Hargrove Quintet, Roberta Sá, Lysia Condé, Blues Beatles, Wanda Sá, Igor Prado Band, Mauro
Senise, Du Souto, Quinteto da Paraíba, Wallace Seixas Trio, Jai Malano e Erica Falls. Além das
transmissões ao vivo, gravamos os shows e entrevistas com os artistas para pós-produção de
programas especiais.
Essa cobertura está prevista em nosso Plano de Trabalho de 2015 com previsão orçamentária.

GEOVANNI
1806/2015 SANDOVAL
BARBOSA

Obs: A organização do Festival disponibilizou a hospedagem para a equipe em Natal e Tibau do
Sul/Pipa.
Empregado

Equipe: Carlos Senna, Mário Sartorello, Giovanni Sandoval Barbosa e Antonio Carlos
Domingos.
Data de Ida Brasília/Natal: 26/08/2015 no início da manhã.
Data de Retorno Natal/Brasília: 31/08/2015- domingo, no início da tarde.
Relatório da viagem:
Dia 26/08 - Quarta-feira
- 14h00 - Chegada a Natal - RN
- 16h00 à 01h00 - Verificação de instalação de linhas e estrutura para a equipe, montagem de
equipamentos e transmissões ao vivo e gravações dos shows.
- 18h - Participação ao vivo no programa Espaço Arte, da Nacional AM.
- 18:50- Participação ao vivo no Ritmo da Notícia, da Nacional FM.
- 20H - À disposição para o início das transmissões dos shows musicais.
- 01h- entrevista no backstage com músicos do festival.

IGOR
1807/2015 NAZAROVICZ
XAXÁ

Empregado

Dia 27/08 - Quinta-feira
- 17h00 à 01h00 - Montagem de equipamentos e transmissões ao vivo dos shows.
- 18h Participação ao vivo no programa Espaço Arte, da Nacional AM.
- 18:50- Participação ao vivo no Ritmo da Notícia, da Nacional FM.
O empregado foi a sede da EBc em Brasilia, e participou do Curso de Capacitação de
"Gestão de Pessoas na Dinâmica das Unidades da EBC" realizado em Brasilia no periodo de
25 a 27 de agosto/2015, pela Gerência de Educação Corporativa.

CAPACITAÇÃO/CONGRESSO SET/2015
Ida para o dia 23/08 - Domingo às 09:50 e retorno no dia 27/08/2015, depois das 19:00.
Participante: LUIS FLAVIO LORETO DA ROCHA, Coordenador III - Coordenação de Projetos
Digitais, em substituição da AV 1765/2015 de VICENTE CARVELO, cancelada pelo motivo de
estar tendo muita demanda de viagens da SECOM/PR.
Processo Nº EBC/2140/2015
Participantes:
1)Gerente CHRISTINA VILLELA MENDES;
2)Coordenador CARLOS CAMARA DE CARVALHO COLLA;
3)Coordenador LUIS FLAVIO LORETO DA ROCHA
Congresso de 23 até 27 de agosto, em São Paulo, no Pavilhão Vermelho do Expo Center
Norte.

LUIS FLAVIO
1809/2015 LORETO DA
ROCHA

Empregado

O objetivo principal da participação no Congresso SET é sobretudo a possibilidade de
aperfeiçoamento profissional, atualização e reciclagem de novas tecnologias relacionadas à
radiodifusão, de forma a contribuir com a inovação tecnológica além de usufruir da oportunidade
de se encontrar outros profissionais da mesma área e trocarem experiências.
O Congresso de Tecnologia da SET é o mais importante fórum de tecnologia e tendências em
broadcast e novas mídias na América Latina. Reúne anualmente mais de 1.500 profissionais
em busca de atualização, troca de experiências e uma excelente oportunidade de networking.
A programação do Congresso é elaborada pela Diretoria de Tecnologia da SET para garantir
que os assun-tos mais importantes do momento sejam amplamente debatidos. A temática está
dividida nos seguintes as-suntos principais para este ano:
• Criação e produção de conteúdo;
• Distribuição, exibição e transmissão de conteúdo;
• Impactos e aplicações para consumo;
• Normas e regulamentação;
• Televisão Digital;
• Rádio Broadcast e on-line;
• Internet e Novas Mídias.

Relatório de viagem (São Paulo - 23 a 28 de agosto de 2015):

Data: 23 de agosto de 2015 - Domingo
03:00 Deslocamento até o Aeroporto de Brasília
04:40 Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Paulo
07:00 Desembarque no Aeroporto de Congonhas em São Paulo
07:30 Deslocamento até o evento SET EXPO 2015 no Expo Center Norte na Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, SP
17:30 Saída do evento SET EXPO 2015

Data: 24 de agosto de 2015 - Segunda

1810/2015

EMERSON JOSE
WEIRICH

Empregado

08:30 Deslocamento até o evento SET EXPO 2015 no Expo Center Norte na Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, SP
17:30 Saída do evento SET EXPO 2015

Data: 25 de agosto de 2015 - Terça
08:30 Deslocamento até o evento SET EXPO 2015 no Expo Center Norte na Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, SP
20:00 Saída do evento SET EXPO 2015

Data: 26 de agosto de 2015 - Quarta
08:30 Deslocamento até o evento SET EXPO 2015 no Expo Center Norte na Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, SP
20:00 Saída do evento SET EXPO 2015
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1811/2015

Viajante

JANSEM PEREIRA
DE CAMPOS

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Viagem que cobriu o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, com apresentação de shows e
entrevistas.
O evento fez parte do calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro em 2015, tendo
sido importante a presença da EBC na cobertura do Festival.
A cobertura do Festival ampliou a variedade de conteúdo, potencializando a programação
musical e cultural, conforme Plano de Trabalho 2015 da EBC.
Na cobertura ocorreram:
21/08 – Sexta
18h às 19h – Entradas com entrevistas nos programas Arte Clube e Antena MEC FM
21h às 01h – Transmissão dos shows

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

21/08/2015

23/08/2015

DICOP

13/08/2015

-

265,50

-

265,50

22/08/2015

30/08/2015

DIGER

13/08/2015

-

-

190,00

190,00

21/08/2015

21/08/2015

DIPRO

14/08/2015

2.272,75

133,95

190,00

2.596,70

14/08/2015

17/08/2015

DIAFI

14/08/2015

1.673,45

535,80

190,00

2.399,25

17/08/2015

18/08/2015

DIPRE

14/08/2015

1.410,46

267,90

190,00

1.868,36

18/08/2015

20/08/2015

DIGER

14/08/2015

634,50

285,00

919,50

15/08/2015

18/08/2015

DIAFI

14/08/2015

535,80

190,00

2.022,67

23/08/2015

26/08/2015

DIGER

17/08/2015

159,30

90,00

249,30

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/08 – Sábado
21h às 01h – Transmissão dos shows
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia: 22/08/15
8h15 - Embarque voo Gol 1683 - BSB/GRU
11h30 - Reunião com a Diretoria da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão ).
Foram discutidos
o fechamento de alguns paineis pré-eventos e, resolução das últimas tratativas dos
Coordenadores de Paines.
Dia: 23/08/2015
13h30 às 17h00 - Congresso SET EXPO 2015
Dia: 24/08/2015
09h00 às 12h30/13h30 às 17h00
Congresso SET EXPO 2015.

EDUARDO DE
1812/2015 OLIVEIRA SILVA
BICUDO

Empregado

Dia: 25/08/2015
09h00 às 12h30/13h30 às 17h00
Congresso SET EXPO 2015
Dia: 26/08/2015
09h00 às 12h30/13h30 às 17h00
Congresso SET EXPO 2015.
Dia: 27/08/2015
09h00 às 12h30 - Congresso SET EXPO 2015.
Dia: 28/08/2015
9h - EBC/SP- Discussão de tecnologias com as emissoras da Rede da TV Brasil.
Dia: 30/08/2015
18h50 - Embarque voo Azul - GRU/BSB (Essa passagem de retorno foi sem ônus para a Ebc).
OBS: Segue, anexo, e-mail's com autorizações das alterações de datas da viagem.

FRANCISCO DE
1814/2015 ASSIS COUTO
TEIXEIRA

NIESON
1815/2015 FERREIRA
SANTOS

Empregado

Empregado

No dia 21 de agosto, o Gerente Executivo Francisco de Assis Couto Teixeira esteve em Brasília
para realizar reunião com equipe sobre a substituição da colaboradora Shirleide durante o
período de licença maternidade e também para participar, a convite do Ministério da Cultura, do
Encontro da Rede Música Brasil.
Esse Encontro tratou da retomada das atividades do campo da música, incluindo os festivais
dos quais as rádios EBC sempre tiveram participação como protagonistas no quesito
divulgação e transmissão ao vivo.
.
1 - Motivo: O empregado apoiou, em caráter emergencial, a implementação do cabo óptico de
interligação dos prédios da Avenida Gomes Freire e Rua da Relação, localizados no Rio de
Janeiro, rompido em 27/07/2015, que provocou a paralisação da rede de dados de toda a
unidade. A viagem do empregado foi fundamental em virtude da gravidade do incidente e da
necessidade de plantão com monitoramento no final de semana até a conclusão do serviço.

Participou a convite do Diretor-Presidente de reuniões na EBC, sobre temas relacionados a
Comunicação Pública e reunião com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República.

RICARDO
1817/2015 PEREIRA DE
MELO

Colaborador

A empregada foi a Salvador/BA e a São Paulo nos dias 18, 19 e 20/agosto/2015 cumprindo as
seguintes agendas:
Dia 18/agosto/2015
Embarque para Salvador.
Dia 19 /agosto/2015
Das 8h30 às 11h30– Reunião com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI,
representada pela Secretária Lucinha e assessores e a Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial – SEPPIR, representada por Lindinalvo Junior.

SAHADA
1818/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

17h – Reunião com equipe da TVE para discussão do lançamento.

-

Dia 20 /agosto/2015
14h30 – Reunião com o Secretário Maurício Pestana e assessores, da Secretaria Municipal de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo SEPPIR -SP
16h30 -Reunião com Alfredo Manevy – da SPCINE.

JOSE ROMILDO
1819/2015 ARAUJO DE
ANDRADE

1 - Motivo: O Gerente Executivo apoiou, em caráter emergencial, a implementação do cabo
óptico de interligação dos prédios da Avenida Gomes Freire e Rua da Relação, localizados no
Rio de Janeiro, rompido em 27/07/2015, que provocou a paralisação da rede de dados de toda
a unidade. A viagem do gerente executivo foi fundamental em virtude da gravidade do incidente
e da necessidade de plantão com monitoramento no final de semana até a conclusão do
serviço.
Empregado

1.296,87

2 - Justificativa da extensão da viagem: a modificação da data de retorno de 17/08/2015 para
18/08/2015, foi necessária para realizar a identificação do cabeamento físico e a migração do
tráfego de rede cabo óptico antigo para o novo cabo. Esta atividade só pôde ser iniciada após
às 22 horas para que não houvesse o comprometimento das atividades na unidade do Rio de
Janeiro.
1 - Entre os dias 23 a 26/08 o Repórter da Agência Brasil Realizou, a convite da ANPEI
(Associação Nacional de P&D das Empresas Inovadoras), a cobertura jornalística da 15ª
Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica na cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE na
Região Metropolitana de Recife/PE.

PEDRO LINS
1820/2015
PEDUZZI NETTO

Empregado

2 - O evento teve como tema "inovação e competitividade globais" e discutiu as quatro grandes
tendências que estão moldando o futuro das empresas no mundo. O evento contribuiu com
ótimas pautas para Agência Brasil onde foram abordados temas relevantes e muito importante
nos dias atuais como. Estiveram presentes no evento autoridades do sistema nacional de
inovação, como o Ministro de Ciências e Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, o Governador de
Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmera, e o Presidente da ANPEI e Vice-Presidente da
Inovação da Empresa Natura, Gerson Valença Pinto.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

22/08/2015

19/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/08/2015

1.618,80

973,50

95,00

2.687,30

DINES

17/08/2015

1.618,80

973,50

95,00

2.687,30

22/08/2015

DINES

17/08/2015

1.653,77

619,50

190,00

2.463,27

19/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

1.541,05

619,50

190,00

2.350,55

19/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

1.541,05

619,50

190,00

2.350,55

Ordem de Serviço SECOM no 335/2015
17/08/2015
18:02 - embarque via aérea de Brasília.
18/09/2015
03:30 - chegada a Petrolína e iniciando trageto terrestre.
06:00 - Chagada em Cabrobó/PE, seguimos para Salgueiro/PE.
08:10 - Cegada em Salgueiro/PE, onde se encontrava o escav.
09:00 - Saída de Salgueiro para o local do evento.
12:00 - Entrada no hotel em Cabrobó/PE.
12:30 - Almoço.
15:00 - Retorno ao hotel de pernoite.
Dia 19/08
10:00 - Saída do hotel para o local do evento.
12:00 - Almoço.

RAUL MOURAO
1821/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

Dia 20/08
09:30 - Saída do hotel para local do evento.
12:00 - Chegada da UM no local evento.
13:00 - Início da montagem.
18:30: Reunião de coordenação no hotel do SCAV em Salgueiro.
21:30 - Retorno para o hotel. Pernoite.
Dia 21/08
07:00 - Saída do hotel para o evento, "Transposição do rio São Francisco Inauguração da
estação de bombeamento Eixo Norte - EBI-1" Cabrobó/PE.
08:00 - Sinal fechado com a EBC com o ( João ).
10:10 - Entrega definitiva do sinal com o (João ).
12:00 - Link repórter Paulo La Salvia.
12:05 - Link repórter Paulo La Salvia.
12:10 - Chegada da presidente Dilma Rousseff.
12:15 - Inicio do evento.
13:25 - fim do evento.
13:30 - Saída da Presidente.
13:35 - Descida do sinal.
Dia 22/08
Ordem de Serviço SECOM no 335/2015
Dia -17/08
18:02 - embarque de Brasília, para conexão em São Paulo para Juazeiro do Norte/CE.
23:20 - Embarque para embarque para escala em Juazeiro do Norte/CE para Petrolina/PE.
Dia - 18/08
03:30 - Chegada em Petrolina/ PE. seguimos para Cabrobó/PE.
06:00 - Chagada em Cabrobó/PE, seguimos para Salgueiro/PE, para encontrar com o pessoal
do escave.
08:10 - Cegada em Salgueiro/PE, onde se encontrava o escave.
09:00 - Saída de Salgueiro para o local do evento "Estação de Bombeamento Eixo Norte -1
EBI-1"em Cabrobó/PE
12:00 - Entrada no hotel e Cabrobó/PE.
12:30 - Almoço.

1822/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Dia 19/08
10:00 - Saída do hotel para o local do evento "Estação de Bombeamento Eixo Norte -1 EBI 1".
12:00 - Almoço.
Empregado
Dia 20/08
09:30 - Saída do hotel para local do evento.
12:00 - Chegada da UM no local evento.
13:00 - Início da montagem.
17:30 - o Raul seguiu para Salgueiro/PE para a reunião de coordenação com o escave.
18:00 - Fiquei no local do evento para teste e geração do material da equipe jornalismo, testes
feito com o (Anábio), na central técnica em Brasília.
18:40 - Receber o vídeo institucional e gerar matérias da equipe de jornalismo, Com o
(Rogério).
21:30 - Retorno para o hotel.
Dia 21/08
07:00 - Saída do hotel para o evento, "Transposição do rio São Francisco Inauguração da
estação de bombeamento Eixo Norte - EBI-1" Cabrobó/PE.
08:00 - Sinal fechado com a EBC com o ( João ).
10:10 - Entrega definitiva do sinal com o (João ).
12:00 - Link repórter Paulo La Salvia.
12:05 - Link repórter Paulo La Salvia.
12:10 - Chegada da presidente Dilma Rousseff.
Ordem de Serviço SECOM no 335/2015

1823/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Julio Leal e Raíssa Lopes saiu de
Brasília às 12h00 de quarta-feira, 19/08, para Salvador com chegada à capital baiana às 14h00.
Foi uma escala para Petrolina, onde ocorreu o desembarque às 17h20. No dia seguinte, 20/08,
seguimos cedo para Cabrobó, cidade localizada a 220 quilômetros de Petrolina. Passamos o
dia fazendo locações. Pela manhã na cidade e Vila Produtiva Rural Captação. À tarde na
estação de bombeamento EBI do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
Fizemos um pré-gravado para a T V NBR e um bate-papo para a Voz do Brasil, além de uma
matéria para a programação. Gravamos 7 vídeos para a WEB. Na sexta-feira, 21/08, ocorreu a
inauguração da EBI pela presidenta Dilma Rousseff. Houve uma entrada ao vivo para a
programação e o fechamento de duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil. Regressamos
para Petrolina no término do trabalho, onde passamos à noite. O retorno da equipe à Brasília
ocorreu no sábado, 22/08, com saída às 13h00, escala em Salvador, e chegada a Brasília às
16h45.

Ordem de Serviço SECOM no 335/2015

1824/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Julio Leal e Raíssa Lopes saiu de
Brasília às 12h00 de quarta-feira, 19/08, para Salvador com chegada à capital baiana às 14h00.
Foi uma escala para Petrolina, onde ocorreu o desembarque às 17h20. No dia seguinte, 20/08,
seguimos cedo para Cabrobó, cidade localizada a 220 quilômetros de Petrolina. Passamos o
dia fazendo locações. Pela manhã na cidade e Vila Produtiva Rural Captação. À tarde na
estação de bombeamento EBI do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
Fizemos um pré-gravado para a T V NBR e um bate-papo para a Voz do Brasil, além de uma
matéria para a programação. Gravamos 7 vídeos para a WEB. Na sexta-feira, 21/08, ocorreu a
inauguração da EBI pela presidenta Dilma Rousseff. Houve uma entrada ao vivo para a
programação e o fechamento de duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil. Regressamos
para Petrolina no término do trabalho, onde passamos à noite. O retorno da equipe à Brasília
ocorreu no sábado, 22/08, com saída às 13h00, escala em Salvador, e chegada a Brasília às
16h45.

Ordem de Serviço SECOM no 335/2015

1825/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Julio Leal e Raíssa Lopes saiu de
Brasília às 12h00 de quarta-feira, 19/08, para Salvador com chegada à capital baiana às 14h00.
Foi uma escala para Petrolina, onde ocorreu o desembarque às 17h20. No dia seguinte, 20/08,
seguimos cedo para Cabrobó, cidade localizada a 220 quilômetros de Petrolina. Passamos o
dia fazendo locações. Pela manhã na cidade e Vila Produtiva Rural Captação. À tarde na
estação de bombeamento EBI do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
Fizemos um pré-gravado para a T V NBR e um bate-papo para a Voz do Brasil, além de uma
matéria para a programação. Gravamos 7 vídeos para a WEB. Na sexta-feira, 21/08, ocorreu a
inauguração da EBI pela presidenta Dilma Rousseff. Houve uma entrada ao vivo para a
programação e o fechamento de duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil. Regressamos
para Petrolina no término do trabalho, onde passamos à noite. O retorno da equipe à Brasília
ocorreu no sábado, 22/08, com saída às 13h00, escala em Salvador, e chegada a Brasília às
16h45.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

19/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

29/08/2015

30/08/2015

DIJOR

17/08/2015

23/08/2015

27/08/2015

DIPRO

17/08/2015

1.486,29

1.142,10

190,00

2.818,39

23/08/2015

30/08/2015

DIPRO

17/08/2015

1.643,11

1.142,10

190,00

2.975,21

23/08/2015

27/08/2015

DIPRO

17/08/2015

1.501,17

634,50

190,00

2.325,67

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.541,05

619,50

190,00

2.350,55

177,00

-

Ordem de Serviço SECOM no 335/2015

1827/2015 RAISSA LOPES

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Julio Leal e Raíssa Lopes saiu de
Brasília às 12h00 de quarta-feira, 19/08, para Salvador com chegada à capital baiana às 14h00.
Foi uma escala para Petrolina, onde ocorreu o desembarque às 17h20. No dia seguinte, 20/08,
seguimos cedo para Cabrobó, cidade localizada a 220 quilômetros de Petrolina. Passamos o
dia fazendo locações. Pela manhã na cidade e Vila Produtiva Rural Captação. À tarde na
estação de bombeamento EBI do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco.
Fizemos um pré-gravado para a T V NBR e um bate-papo para a Voz do Brasil, além de uma
matéria para a programação. Gravamos 7 vídeos para a WEB. Na sexta-feira, 21/08, ocorreu a
inauguração da EBI pela presidenta Dilma Rousseff. Houve uma entrada ao vivo para a
programação e o fechamento de duas matérias para a TV NBR e Voz do Brasil. Regressamos
para Petrolina no término do trabalho, onde passamos à noite. O retorno da equipe à Brasília
ocorreu no sábado, 22/08, com saída às 13h00, escala em Salvador, e chegada a Brasília às
16h45.

Cobertura jornalística de jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O repórter
transmitiu o jogo Tupi X Portuguesa que foi realizado no dia 29/08/2015 em Juiz de Fora/MG.

1828/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Relatório de viagem
Sábado, 29/8
Chegada na redação, no Rio de Janeiro, às 10h. Saída de carro para Juiz de Fora ao meio-dia.
Chegada no município aproximadamente às 15h. Deslocamento para o Estádio Municipal
Radialista Mário Helênio, para o jogo entre Tupi e Portuguesa. A transmissão começou às
18h30 e a partida, às 19h. O jogo foi encerrado às 21h com o resultado de 1 a 0 para o Tupi.
Logo após a partida, retornei para o hotel.

-

177,00

Domingo 30/8
Check-out no hotel por volta das 10h. Deixamos Juiz de Fora logo em seguida, chegando ao
Rio de Janeiro por volta das 13h.

O colaborador Thiago Chaves Felipe Pereira – mat. 200444, participou da Feira e Congresso
da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão), que aconteceu em São Paulo, de
23 a 27 de agosto.
[RELATÓRIO DO VIAJANTE]

1829/2015

THIAGO CHAVES
FELIPE PEREIRA

Empregado

No dia 23 de agosto de 2015 cheguei em SP por volta das 10 hrs da manhã, fui para o hotel,
me instalei e segui para as palestras que abriam a feira neste mesmo dia. Participei das
palestras servidores de exibição virtualizados (13:30 – 15:00) e emissoras “in a box” (17:30 –
19:00)
Dia 24 iniciei com a palestra migração para IP (09:00 – 10:30) e finalizei o período da manhã
acompanhando a palestra de operacionalização via nuvem (11:00 – 12:30). Após o almoço no
período da tarde acompanhei as seguintes palestras: Emissoras IP: casos de uso (13:30 –
15:00), Gerenciamento de mídia (MAM) e formatos de arquivo (15:30 – 17:00).
Dia 25 não haviam palestras programadas para o período da manhã, apenas com uma
cerimônia de abertura, com isso os eventos se iniciaram na parte da tarde tanto pela abertura
da feira quanto pela continuidade das palestras. Por conta disto dei prioridade para visitar a
feira, passei por diversos stands como Avid, Orad, Sony Panasonic. Neste dia vi algumas
novidades destas marcas e aproveitei para combinar uma visita da nossa equipe de arte que
estava na feira ao stand da orad para sanar algumas dúvidas na operação do gerador de
caracteres que nós usamos na TV.
No dia 26 iniciei assistindo a palestra de Futuro do espectro (09:00 – 10:30), seguido pela
palestra de Sistemas de contribuição via internet (11:00 – 12:30). Após o almoço retornei para a
feira posteriormente participei da palestra Além do hd: soluções 4k/ 8k para aquisição e pósprodução na próxima geração de formatos de broadcasting (15:30 – 17:00) retornado para a
feira aonde pude ver mais uma parte de fornecedores e equipamentos, permanecendo na
mesma até as 20 hrs.
No dia 27, último dia da feira e congresso, participei da palestra TVs conectadas/ Ginga (09:00
– 10:30), seguido pela palestra Sistemas de distribuição ip (11:00 – 12:30). Na volta do almoço
tirei dúvidas com empresas que fornecem equipamentos para a EBC quanto a operação e
dificuldades que encontramos nos seus equipamentos do dia a dia. Como era o último dia da
feira os fornecedores as 16 hrs já estavam iniciando a desmontagem dos stands e com isso fui
em direção ao aeroporto conseguindo adiantar um pouco o horário do voo sem custos
adicionais para a Empresa.

O colaborador Daniel Fernando Vaquero Roviriego – mat. 12959, participou da Feira e
Congresso da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão), que aconteceu em São
Paulo, de 23 a 27 de agosto.
[RELATÓRIO DO VIAJANTE]
Na exposição me informei sobre novas tecnologias e softwares para integração de mídias
sociais e segunda tela para broadcast, assim como softwares de Geração de Caracteres para
exibição de dados de mídias sociais.
Além disso, me informei sobre alguns software/sistemas de MAM e como eles fazem integração
com CMS (Content Management system) visando propor ideias e soluções para
implementarmos em nosso MAM e agilizar alguns fluxos de entrega e distribuições de nossos
conteúdos on demand.
No congresso, frequentei as seguintes mesas:

DANIEL
FERNANDO
1830/2015
VAQUERO
ROVIRIEGO

Dia 1 – 24 de Agosto
“Migração para IP”
“Entrega de mídia on line ao usuário. Aspectos Técnicos.”
“IOT – Internet da coisas: Gerando conexões pela TV além da sua imaginação”
Empregado
Dia 2 – 25 de Agosto
“Virtualização de serviços”
“Novas mídias emergentes: DSLR, robótica, IOT, t-commerce para esportes e jornalismo”
Palestrante: MÁRCIO CARNEIRO DOS SANTOS - Universidade Federal do Maranhão /
LABCOM
“Cameras HD-4K-DSLR”
Palestrante: NEIL NORIAKI UGO - PANASONIC
Palestrante: Steve Boland - Mark Roberts Motion Control.
Palestrante: Bryn Balcombe - Technology Director, London Live & now CTO Support Partners
Balcombe
Dia 3 - 26 de Agosto
“Futuro do Espectro”
“W3C -World Wide Web Consortion. Atuação e alcance”
“Cenários virtuais e Realidade Aumentada”
Palestrante: LUIS PINIEVSKY
Palestrante: ISAAC HERSLY
Palestrante: EDUARDO MANCZ
Palestrante: JOÃO VICTOR GOMIDE
O empregado Bruno Barbosa Godinho – mat. 13453 participou da Feira e Congresso da SET Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, que aconteceu em São Paulo-SP, nos dias
23 a 27 de agosto de 2015.
Viagem à São Paulo para participação no congresso SET EXPO 2015.
23 de Agosto de 2015
09:50 – Saída de Brasília

1831/2015

BRUNO BARBOSA
GODINHO

Empregado

Tarde - Participação no congresso.
24 à 27 de Agosto de 2015
Participação no Congresso
27 de Agosto de 2015
17:30 – Saída de São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/08/2015

30/08/2015

DIGER

20/08/2015

22/08/2015

26/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/08/2015

1.797,23

253,80

190,00

2.241,03

DINES

17/08/2015

1.729,47

531,00

142,50

2.402,97

01/09/2015

DICOP

17/08/2015

3.622,50

95,00

3.717,50

20/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

531,00

142,50

2.402,97

21/08/2015

23/08/2015

DIPRO

17/08/2015

317,25

-

20/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

1.729,47

531,00

142,50

2.402,97

21/08/2015

21/08/2015

DIPRO

17/08/2015

2.207,36

152,10

190,00

2.549,46

21/08/2015

22/08/2015

DIJOR

17/08/2015

-

265,50

-

265,50

21/08/2015

22/08/2015

DIJOR

17/08/2015

-

265,50

-

265,50

Tendo em vista que o evento estava marcado para iniciar às 9 horas do dia 28, foi solicitado
que viagem de ida fosse feita no dia 27. A viagem foi marcada para o dia 27 às 18:14 h, pela
Avianca.
Com despesas arcadas por mim, alterei a ida para a parte da manhã de modo a permitir a
visita à SET EXPO 2015.
Cheguei na SET EXPO 2015 por volta das 12 horas do dia 27, onde visitei alguns stands para
obter informações sobre equipamentos que poderão ser utilizados em estações de rádio e
televisão da EBC, visando a melhoria e expansão de sinal.

EMANUEL JOSE
1832/2015 DE OLIVEIRA
ZUCARINI

Empregado

No dia 28 participei do encontro setorial de engenharia da EBC e emissoras parceiras,
realizado nas dependências da EBC em São Paulo. No período da tarde fiz uma apresentação
que abordou o desligamento da televisão analógica, bem como a análise de cobertura de TV
digital.
O retorno estava marcado para as 19h10 do dia 28, em voo da TAM. Entretanto, para atender
interesses pessoais, alterei o retorno para o dia 30, com custos adicionais de remarcação da
passagem às minhas expensas, não cabendo qualquer acréscimo de diária por parte da EBC.

OS SECOM 336

LEANDRO ROCHA
1833/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, cinegrafista José Carlos e o auxiliar Warley
Felipe embarcaram em Brasília com destino à Recife no dia 20 de agosto por volta das 12h. A
chegada em Recife aconteceu por volta das 14h. No dia seguinte, pela manhã, a equipe
começou a produzir material para a programação da NBR. A tarde a equipe se dirigiu para o
local do evento Dialóga Brasil, onde a presidenta Dilma Rousseff participou no fim do dia. A
equipe permaneceu no local até por volta das 22h30. O retorno da equipe aconteceu no dia
seguinte por volta das 10h46.
Realizada a convite de Rossiya, Agência de Informação Internacional Segodnya, organizadora
do Evento, a cobertura Jornalistica do Koktebel Jazz Festival, na cidade de Koktebe/Russia de
29 a 31 de agosto de 2015.
As despesas de passagens, hospedagem e translado foram pagas pela organizadora do
evento.
Relatório da viagem:
Viagem à Crimeia, na Rússia, para cobertura do Koktebel Jazz Festival, a convite da
Embaixada da Rússia (quem custeou as passagens).
25/08 - Embarque pela manhã

KARINA
1834/2015 CARDOSO
GOMES

26/08 - Chegada em Moscou / segue viagem
Empregado

27/08 - Chegada em Koktebel / Criméia - matéria enviada para Agência Brasil, Portal EBC e
Rádios EBC (site e facebook).

-

28/08 - Cobertura do Festival - matérias enviadas para Agência Brasil, Portal EBC e Rádios
EBC (site e facebook) / Participação na Nacional FM.
29/08 - Cobertura do Festival - matérias enviadas para Agência Brasil, Portal EBC e Rádios
EBC (site e facebook) / Participação na Nacional FM.
30/08 - Retorno para o Brasil.
31/08 - Chegada à tarde.

OS SECOM 336

1835/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

JOÃO PEDRO DE
1836/2015 OLIVEIRA
BORSANI

Empregado

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, cinegrafista José Carlos e o auxiliar Warley
Felipe embarcaram em Brasília com destino à Recife no dia 20 de agosto por volta das 12h. A
chegada em Recife aconteceu por volta das 14h. No dia seguinte, pela manhã, a equipe
começou a produzir material para a programação da NBR. A tarde a equipe se dirigiu para o
local do evento Dialóga Brasil, onde a presidenta Dilma Rousseff participou no fim do dia. A
equipe permaneceu no local até por volta das 22h30. O retorno da equipe aconteceu no dia
seguinte por volta das 10h46.
O empregado João Pedro de Oliveira Borsani realizou, no período de 21 a 23 de agosto, a
produção da transmissão radiofônica dos shows do Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras
2015.

1.729,47

-

317,25

OS SECOM 336

WARLEY FELIPE
1837/2015
DE ANDRADE

Empregado

MYRIAM FATIMA
1838/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

A equipe formada pelo repórter Leandro Alarcon, cinegrafista José Carlos e o auxiliar Warley
Felipe embarcaram em Brasília com destino à Recife no dia 20 de agosto por volta das 12h. A
chegada em Recife aconteceu por volta das 14h. No dia seguinte, pela manhã, a equipe
começou a produzir material para a programação da NBR. A tarde a equipe se dirigiu para o
local do evento Dialóga Brasil, onde a presidenta Dilma Rousseff participou no fim do dia. A
equipe permaneceu no local até por volta das 22h30. O retorno da equipe aconteceu no dia
seguinte por volta das 10h46.
A pedido do Diretor Presidente Américo Martins, a Diretora de Produção Artística Myriam Porto
participou no dia 21 de agosto de reuniões em São Paulo, na parte da manhã com Orlando
Lopes do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) e na parte da tarde com
Fernando Di Genio do Mix Grupono.
Produção de material jornalístico para TV Brasil - Repórter DF. O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou projeto que amplia o número de municípios na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE). A equipe produziu matéria para mostrar os
impactos dessa proposta para o Distrito Federal.

THAIS DA COSTA
1839/2015 BARROS
ANTONIO

Empregado

Relatório de viagem
Sexta, 21 de agosto
Saída de Brasília de manha, com destino à Alto Paraíso. Fizemos algumas paradas no
caminho para fazer imagens.
À tarde cumprimos nossa agenda de entrevistas marcadas, além de gravar povo-fala e
passagem
Sábado, 22 de agosto
Fizemos imagens de manhã na cidade de Alto Paraíso. Mais tarde, no caminho de volta,
aproveitamos para fazer imagens das cidades do caminho que eram pertinentes à pauta.
Chegada na redação à tarde.
Produção de material jornalístico para TV Brasil - Repórter DF. O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou projeto que amplia o número de municípios na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE). A equipe produziu matéria para mostrar os
impactos dessa proposta para o Distrito Federal.

JORGE LUIZ DOS
1840/2015
REIS BRUM

Empregado

Relatório de viagem
Sexta, 21 de agosto
Saída de Brasília de manha, com destino à Alto Paraíso. Fizemos algumas paradas no
caminho para fazer imagens.
À tarde cumprimos nossa agenda de entrevistas marcadas, além de gravar povo-fala e
passagem
Sábado, 22 de agosto
Fizemos imagens de manhã na cidade de Alto Paraíso. Mais tarde, no caminho de volta,
aproveitamos para fazer imagens das cidades do caminho que eram pertinentes à pauta.
Chegada na redação à tarde.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/08/2015

22/08/2015

DIJOR

17/08/2015

20/08/2015

22/08/2015

DINES

17/08/2015

20/08/2015

22/08/2015

DINES

20/08/2015

24/08/2015

DIPRE

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Produção de material jornalístico para TV Brasil - Repórter DF. O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou projeto que amplia o número de municípios na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE). A equipe produziu matéria para mostrar os
impactos dessa proposta para o Distrito Federal.

RAFAEL CALADO
1841/2015 DOS SANTOS
ROSA

Empregado

Relatório de viagem
Sexta, 21 de agosto
Saída de Brasília de manha, com destino à Alto Paraíso. Fizemos algumas paradas no
caminho para fazer imagens.
À tarde cumprimos nossa agenda de entrevistas marcadas, além de gravar povo-fala e
passagem
Sábado, 22 de agosto
Fizemos imagens de manhã na cidade de Alto Paraíso. Mais tarde, no caminho de volta,
aproveitamos para fazer imagens das cidades do caminho que eram pertinentes à pauta.
Chegada na redação à tarde.

-

265,50

-

265,50

1.620,56

318,60

95,00

2.034,16

17/08/2015

1.620,56

318,60

95,00

2.034,16

17/08/2015

1.458,65

380,25

-

1.838,90

A plataforma Dialoga Brasil foi lançada no último dia 28/07, em Brasília, com a presença da
presidenta Dilma Rousseff e ministros. Foram lançados 4 temas nos quais o cidadão poderá
contribuir com idéias para aprimoramento da gestão pública. Já no último dia 14/08,
acompanhamos o lançamento da plataforma de Cultura. Dessa forma, por solicitação da
Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e dando continuidade à série de
captações de imagens de making of dos eventos, enviaremos o repórter cinematográfico
Marcio de Andrade e o Apoio à Produção Wesley Cerqueira para Recife, no dia 21/08, a fim de
captar novo material audiovisual em mais uma edição do Dialoga Brasil. Serão feitos produtos
como interprogramas para a NBR e vídeos institucionais. O motivo do pedido fora do prazo é
porque o evento foi confirmado apenas hoje (17/08) pela Presidência da República. Também
será necessária a ida um dia antes do evento e volta no dia seguinte, pois não temos
confirmação do horário em que deve ocorrer, o que pode comprometer a captação do material
se houver viagem no dia do evento.
-----Relatório de Viagem

WESLEY
1842/2015 CERQUEIRA
BRAGA

Empregado

No dia 20 de agosto equipe da Gerência de Criação (Cinegrafista Marcio de Andrade e
Assistente Wesley Cerqueira) sairam de Brasília para o Recife com a missão de fazer um
Making Off do lançamento do portal Dialoga Brasil e, Pernambuco, que contou com a
participação da presidenta Dilma Roussef. A saída da sede da EBC em Brasília foi às dez da
manhã, já que o voo estava marcado para as meio dia. A equipe chegou na capital
pernambucana por volta de quatro da tarde quando se deslocou de taxi até o hotel, no bairro de
boa viagem.
No dia 21, sexta feira, na parte da manhã, foram feitas imagens de diversos temas na praia de
boa viagem, que podem ser usadas para o banco de imagens da gerência de criação. As 14h
horas o coordenador de transmissões ao vivo, Dorivan, enviou um carro para buscar nossa
equipe no hotel. O dialoga, que estava marcado para as 17H, começou com duas horas de
atraso. No decorrer das gravações ocorreu tudo certo e por volta das 23 horas o Dorivan pediu
para o carro
deixar a equipe da gerência de criação no hotel.
No sábado, dia 22, o voo de volta para Brasília saiu do Recife às 15 horas. Os equipamentos
foram devolvidos na sede da EBC por volta de 19 horas.

A plataforma Dialoga Brasil foi lançada no último dia 28/07, em Brasília, com a presença da
presidenta Dilma Rousseff e ministros. Foram lançados 4 temas nos quais o cidadão poderá
contribuir com idéias para aprimoramento da gestão pública. Já no último dia 14/08,
acompanhamos o lançamento da plataforma de Cultura. Dessa forma, por solicitação da
Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e dando continuidade à série de
captações de imagens de making of dos eventos, enviaremos o repórter cinematográfico
Marcio de Andrade e o Apoio à Produção Wesley Cerqueira para Recife, no dia 21/08, a fim de
captar novo material audiovisual em mais uma edição do Dialoga Brasil. Serão feitos produtos
como interprogramas para a NBR e vídeos institucionais. O motivo do pedido fora do prazo é
porque o evento foi confirmado apenas hoje (17/08) pela Presidência da República. Também
será necessária a ida um dia antes do evento e volta no dia seguinte, pois não temos
confirmação do horário em que deve ocorrer, o que pode comprometer a captação do material
se houver viagem no dia do evento.

-----Relatório de Viagem

MÁRCIO COSTA
1843/2015 DE ANDRADE
JUNIOR

Empregado

No dia 20 de agosto equipe da Gerência de Criação (Cinegrafista Marcio de Andrade e
Assistente Wesley Cerqueira) sairam de Brasília para o Recife com a missão de fazer um
Making Off do lançamento do portal Dialoga Brasil e, Pernambuco, que contou com a
participação da presidenta Dilma Roussef. A saída da sede da EBC em Brasília foi às dez da
manhã, já que o voo estava marcado para as meio dia. A equipe chegou na capital
pernambucana por volta de quatro da tarde quando se deslocou de taxi até o hotel, no bairro de
boa viagem.
No dia 21, sexta feira, na parte da manhã, foram feitas imagens de diversos temas na praia de
boa viagem, que podem ser usadas para o banco de imagens da gerência de criação. As 14h
horas o coordenador de transmissões ao vivo, Dorivan, enviou um carro para buscar nossa
equipe no hotel. O dialoga, que estava marcado para as 17H, começou com duas horas de
atraso. No decorrer das gravações ocorreu tudo certo e por volta das 23 horas o Dorivan pediu
para o carro deixar a equipe da gerência de criação no hotel.
No sábado, dia 22, o voo de volta para Brasília saiu do Recife às 15 horas. Os equipamentos
foram devolvidos na seda da EBC por volta de 19 horas.

Participei das seguintes reuniões:

AMÉRICO
1844/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Dia 21/08(sexta-feira)
Sr. Orlando Lopes, CEO do IBOPE;
Reunião com Fernando Di Genio, Mix Grupo
Despachos internos na EBC de São Paulo.
Empregado
O diretor não recebeu diárias referente a hospedagem na sua estadia em São Paulo
Os dias 22 e 23 foram de responsabilidade do viajante.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/08/2015

28/08/2015

DINES

25/08/2015

27/08/2015

18/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/08/2015

1.500,26

634,50

190,00

2.324,76

DIPRE

18/08/2015

1.714,54

1.016,75

190,00

2.921,29

18/08/2015

DIGER

18/08/2015

23/08/2015

27/08/2015

DIGEL

18/08/2015

2.376,74

1.142,10

190,00

3.708,84

25/08/2015

26/08/2015

DIPRO

18/08/2015

1.961,06

267,90

190,00

2.418,96

18/08/2015

22/08/2015

DINES

18/08/2015

1.729,47

531,00

190,00

2.450,47

O empregado participou a convite de evento produzido pela ABA que discutiu temas relativos ao
Branding ( www.aba.com.br/eventos/794/sp-branding-at-aba/programa ). Este evento contou
com a participação dos principais anunciantes nacionais e suas respectivas agências de
publicidade, sendo assim uma excelente oportunidade de relacionamento.
Em complemento a esta agenda em SP, foi organizada pela equipe de captação de SP, uma
série de reuniões com importantes agências de publicidade, em que a presença do Gerente
Executivo de Negócios, foi avaliada como importante oportunidade para estreitar o
relacionamento institucional entre a EBC e estes clientes.
Segue abaixo a agenda de compromissos realizados:
Dia 24/08
Embarcou para São Paulo ao final do dia
Dia 25/08
Evento ABA: Branding
Horário: 8h00 as 18h00

1845/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

Dia 26/08
Reunião Gerente de Rede
Horário: 10h00
Local: EBC
Assunto: Parâmetros piloto OPEC, e encontro setorial de Rede - Captação
Reunião Agência
Agência: F/Nazca
Cliente: Electrolux / Sustagem
Contato: Adriana Roza - Diretora de Mídia
Horário: 16h00
Assunto: Apresentação EBC e análise de potencialidades de negócios com os clientes
Electrolux e Sustagem.
Dia 27/08
Reunião Agência
Agência: Ketchum
Cliente: Duracel
Contato: Gabriel Araújo - Creative VP
Horário: 15h00
A Presidente Ana Fleck participou das seguintes atividades:

1846/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

1847/2015

JANE ALVES DO
NASCIMENTO

Empregado

26/08/2015 - Reunião interna com a equipe do Conselho;
27/08/2015 - Como Palestrante do Encontro Setorial de Gestão na EBC Brasília. O propósito
é reunir os dirigentes das emissoras públicas da Rede para discutir alguns dos principais
entraves à gestão nesse setor. Um dos temas debatidos foi a participação da sociedade na
gestão das emissoras públicas associadas à Rede Pública e o papel do Conselho Curador.

A empregada foi a cidade de Cabo Frio / RJ, no dia 18/agosto/2015, para fazer diligência na
Empresa de Manutenção de Ar Condicionado da Regional Rio de Janeiro.

-

105,75

-

105,75

No Período de 23 a 27 de agosto aconteceu em São Paulo a 27° edição da SET Expo 2015, o
principal evento de negócios e de tecnologia para "broadcast" e novas mídias da América
Latina. Mais de 200 expositores, representando mais de 400 marcas nacionais e internacionais,
exibiram as soluções mais inteligentes e sofisticadas em produção, distribuição e exibição de
conteúdo multiplataforma. Neste evento ocorreram a Feira de Produtos e Serviços, o 27°
Congresso de Tecnologia do SET EXPO, o prêmio SET 2015, o 2° Fórum Latino-americano de
Negócios de Radiodifusão e o Fórum ISDB-T Internacional 2015.

MACARENA
ANDREA
1848/2015
BARBOSA
GALARCE

Empregado

A participação da Gerente de Relações Parlamentares se fez necessária visto que auxiliou o
superintendente Executivo de Relacionamento, André Barbosa Filho, em suas relações políticoadministrativas e organizou os principais encontros do superintendente neste congresso. E
ainda, apoiou a Superintendência Executiva de Relacionamento que participou no dia 27 de
agosto do painel: TVs Conectadas/Ginga. Segue relatório anexo.
A empregada viajou no domingo devido a participação do Fórum ISDB Internacional que se
iniciava às 9h30 no Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho - Sala 12 - São Paulo/SP.
A empregada alterou o seu retorno a Brasília por conta própria, conforme bilhete anexo.

1852/2015 ELIANA CARIELLO

Empregado

A Gerente Executiva Eliana Cariello participou, no período de 25 a 26 de agosto, de reunião
com o jurídico da EBC sobre contratações de novos programas da Diretoria de Produção
Artística.

OS SECOM 336
18/08
19:47 - EMBARQUE EM BRASILIA COM DESTINO A RECIFE
23:00 - CHEGADA NO HOTEL JANGADEIRO
19/08
08:00 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
18:00 - RETORNO PRO HOTEL

DORIVAN
1853/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

20/08
08:00 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
09:00 - INICIO DE TESTES
14:00 - SAIDA PARA ALMOÇO
15:00 - CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM E TESTES
21:40 - RETORNO PRO HOTEL
21/08
08:00 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
13:00 - SAIDA PARA ALMOÇO
14:00 - RETORNO PARA ALINHAMENTO E PRIMEIRAS GERAÇÕES DO EVENTO
18:40 - INCIO DO EVENTO DIALOGA BRASIL COM PR
21:30 - TERMINO DO EVENTO DIALOGA BRASIL
23:00 - RETORNO PARA HOTEL
22/08
09:00 - SAIDA DO HOTEL PARA AEROPORTO
10:00 - EMBARQUE PARA BRASILIA
13:20 - DESEMBARQUE EM BRASILIA
14:00 - CHEGADA NA EBC PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/08/2015

25/08/2015

DIGEL

20/08/2015

22/08/2015

20/08/2015

22/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/08/2015

1.169,08

133,95

190,00

1.493,03

DINES

18/08/2015

1.729,47

318,60

142,50

2.190,57

DINES

18/08/2015

1.729,47

318,60

142,50

2.190,57

A empregada participou no dia 25 de agosto (terça-feira), de 15h a 17h, do evento que foi
realizado na regional da EBC do Rio, edição do "Diálogos EBC", evento periódico promovido
pela Gerência Executiva de Comunicação e Marketing com o objetivo de discutir temas
relevantes à comunicação pública com a participação de especialistas, estudantes,
professores, comunicadores e interessados em geral.
O evento teve como tema "Rio 2016: cobertura além do esporte" e contou com os seguintes
palestrantes: Pedro Paulo Carvalho Teixeira (Secretário de governo da Prefeitura do Rio de
Janeiro), Rosinha (Atleta Paralímpica) e Marcio Moron (FOX Sports).
Importância da participação da coordenadora de Comunicação, Giovana Tiziani: a presença
desta empregada foi essencial para auxiliar no desenvolvimento das seguintes ações:

1854/2015 GIOVANA TIZIANI

Empregado

- Montagem do local onde ocorreu o Diálogos EBC;
- Recepção dos palestrantes convidados;
- Monitoramento da transmissão via videoconferência para a sede e demais regionais da EBC;
- Cobertura do evento (produção de fotos e texto) para divulgação na intranet e no Portal EBC;
- Recepção do público externo;
- Organização do debate após as explanações dos palestrantes: auxílio na condução das
perguntas feitas in loco e por videoconferência.
Agenda da viagem:
Ida (SP-RJ): 25 de agosto (terça-feira), pela manhã
Volta (RJ-SP): 25 de agosto (terça-feira), no começo da noite.
Obs.: Prestação de Contas feita fora do prazo devido o setor de coordenação de viagens ter
liberado o ícone de prestação de contas no sistema Jetro na data de 31/08/15.

Ordem de Serviço SECOM no 336/2015
20/08
08:30 saída de casa para aeroporto
10:00 embarque para recife
11:44 Decolagem
13:54 desembarque em recife
14:50 chegada ao hotel jangadeiro
15:10 saída para local do evento
15:30 chegada ao local do evento
15:50 saida para almoço
16:30 retorno ao local do evento
17:00 posicionamento de câmeras e ajustes
21:50 saida para hotel
22:10 chegada no hotel descanso.

FÁBIO RODRIGO
1855/2015
GOMES PROLIK

Empregado

21/08
07:30 café da manhã
08:00 saída para local do evento
08:00 chegada ao local do evento
08:30 início dos ajustes
13:00 saída para almoço
14:00 retorno do almoço
14:30 aguardando início do evento
18:25 início do Dialoga Brasil
21:20 Fim do Dialoga Brasil
22:42 desmontagem terminada
23:00 parada para lanche
23:30 descanso no hotel
22/08
07:45 café da manhã
08:00 saída para aeroporto
08:50 chegada ao aeroporto
10:50 Decolagem em recife
13:25 Chegada em Brasília
13:45 desembarque de equipamentos na Ebc ranac
14:00 descanso
Ordem de Serviço SECOM no 336/2015
Dia 20/08
08:30h - chegada ao Aeroporto de Brasília para Check-in e Embarque com destino à Recife.
12:50h - chegada no Aeroporto Internacional de Guararapes - PE
13:30h - chegada no hotel para check-in e Almoço.
15:00h - saída para a locadora de luz e depois a Locação (Palácio Benfica).
19:30h - saída da locação em direção ao hotel.
20:15h - chegada ao hotel para jantar e pernoite!

JOÃO NABOR
1856/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

Dia 21/08/2015
08:00h - Alvorada e saída do hotel.
09:00h - chegada à locação (Palácio Benfica) para testes e transmissão.
23:00h - término do evento e saída em direção ao hotel, para jantar e pernoitar.

22/08/2015
09:00h - Saída em direção ao Aeroporto Internacional dos Guararápes.
10:46h - decolagem para Brasília.
12:30h. - chegada em Brasília, Aeroporto Juscelino Kubitscheck.
13:20h - chegada em Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/08/2015

26/08/2015

DINES

20/08/2015

22/08/2015

20/08/2015

22/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/08/2015

3.359,44

782,55

142,50

4.284,49

DINES

18/08/2015

2.104,46

318,60

142,50

2.565,56

DINES

18/08/2015

1.829,46

318,60

142,50

2.290,56

Ordem de Serviço SECOM no 336/2015 – Recife (PE)
Objetivo 1: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Dialoga Recife”, que foi realizada no dia 21/08/2015, na cidade
de Recife (PE).
Objetivo 2: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 25/08/2015, na
cidade de Catanduva (SP).
20/08:
Saída de Brasília as 10:50, chegando em Recife as 13:00, deslocamento para almoço e local
do evento, posicionamento de câmeras e inicio da montagem, tivemos problemas até as 18:00
com energia para alimentação do carro de transmissão, por volta das 22:00 retorno para o
hotel.

1857/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

21/08:
Saída do hotel as 10:00 para o local do evento, continuação da montagem e inicio de testes de
afinação dos sistema, por volta das 14:30 testes iniciais com Brasília, evento tendo seu inicio
por volta das 18:20, com seu término por volta das 21:00, após, geração de matéria para o
jornalismo e inicio de desmontagem, por volta das 22:30, deslocamento para o hotel.
22/08:
Saída do hotel as 08:30, para o aeroporto, decolagem por volta das 10:15, escala em
Campinas e chegada em São José do Rio Preto por volta das 15:30, almoço e deslocamento
para Catanduva chegando por volta das 17:00, visita ao local do evento e deslocamento para o
check in no hotel.
23/08:
Saída do hotel as 08:00 para o local do evento, reuniões de coordenação com equipes da CEF
e ESCAV, por volta das 13:00, almoço e logo após, reunião geram com a coordenação geral
da missão Coronel Pires e equipe, por volta das 17:00, retorno ao hotel.
24/08:
Saída do hotel as 08:00, início da montagem, por volta das 15:00, início dos testes com as
cidades participantes do evento de interação (Mauá - SP, Araras - SP, Araraquara - SP), testes
interrompidos por uma forte chuva e ventania no local do evento, as 19:10, reinicio dos testes e
por volta das 22:30, finalização e retorno ao hotel.

20/08/2015
09:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:10h - Embarque para Recife.
13:00h - Chegada ao aeroporto de Recife.
13:20h - Saida do aeroporto com destino ao hotel.
14:30h - Chegada ao Hotel.
14:55h - Parada para almoço
15:10h - Saida do hotel para o local do evento.
15:30h - Chegada ao local do evento.
15:40h - Inicio da montagem dos equipamentos de iluminacao.
19:20h - Realizado testes com cameras para validacao da luminosidade do ambiente
21:05h - Termino da montagem da iluminacao
22:10h - Retorno para o hotel.
22:30h - Chegada ao hotel para descanso.

JOSE AUGUSTO
1858/2015 PEIXOTO
VALADARES

Empregado

21/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
08:40h - Inicio dos ajustes da iluminação montada para o evento
13:00h - Parada para o almoço.
14:00h - Retorno do almoço. Aguardamos o término da varredura do local realizado pela PF.
14:25h - Ajustes na iluminacao para o link do repórter Leandro Alarcon para Brasília.
18:25h - Início do evento.
21:15h - Término do evento.
21:25h - Início da desmontagem dos equipamentos de iluminacao.
21:40h - Link com o repórter Leandro para o jornal.
22:20h - Retorno para o hotel.
23:00h - Chegada ao hotel.

OS SECOM 336
Dia 20/08 (5ª feira)
08:30h - chegada ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck para Check-in e Embarque com destino
à Recife.
12:50h - chegada no Aeroporto Internacional de Guararapes - PE
13:30h - chegada no hotel para check-in e Almoço.
15:00h - saída para a locadora de luz e depois a Locação (Palácio Benfica).
19:30h - saída da locação em direção ao hotel.
20:15h - chegada ao hotel para jantar e pernoite!

1859/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

Dia 21/08/2015 - (6ª feira)
08:00h - Alvorada e saída do hotel.
09:00h - chegada à locação (Palácio Benfica) para testes e transmissão.
23:00h - término do evento e saída em direção ao hotel, para jantar e pernoitar.
22/08/2015 - (sábado)
09:00h - Saída em direção ao Aeroporto Internacional dos Guararápes.
10:46h - decolagem para Brasília.
12:30h. - chegada em Brasília, Aeroporto Juscelino Kubitscheck.
13:20h - chegada em casa e finalizando a Viagem.
Eu, Antônio Celso Pimentel, relatei
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/08/2015

26/08/2015

DINES

20/08/2015

26/08/2015

30/08/2015

03/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/08/2015

3.359,44

654,90

142,50

4.156,84

DINES

18/08/2015

3.359,44

654,90

142,50

4.156,84

SECEX

18/08/2015

1.455,81

669,75

190,00

2.315,56

Ordem de Serviço SECOM no 336/2015 – Recife (PE)
Ordem de Serviço Secom n° 337/2015 – Catanduva (SP)
Objetivo 1: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Dialoga Recife”, que foi realizado no dia 21/08/2015, na cidade
de Recife (PE).
Objetivo 2: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 25/08/2015, na
cidade de Catanduva (SP).

1860/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

20/08/2015
09:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:10h - Embarque para Recife.
13:00h - Chegada ao aeroporto de Recife.
13:20h - Entrada no carro da localiza. Aguardamos o voo dos outros funcionários.
14:30h - Seguimos para o Hotel.
14:55h - Chegada ao hotel.
15:10h - Seguimos para o local do evento.
15:30h - Chegada ao local do evento.
*O carro da Valle já se encontrava no local. Início da montagem.
20:55h - Subida de sinal para teste com Brasília na Ranac operador Moisés. Testado áudio da
mesa do evento, 1Khz, barra, aspecto e cadeias.
21:05h - Baixamos o sinal.
22:10h - Retorno para o hotel.
22:30h - Chegada ao hotel. Descanso.
21/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
*continuamos com a montagem e testes.
13:00h - Parada para o almoço.
13:50h - Subida de sinal para geração. Checado aspecto com o operador Bruno na Ranac.
14:00h - Retorno do almoço. Aguardamos o término da varredura.
14:25h - Gerado Boletim do repórter Leandro para Brasília. Recebido por Luciano na geração.
16:10h - Fechado sinal com Brasília na Ranac, teste completo com o operador Moisés.
18:25h - Início do evento.
21:15h - Término do evento.
Ordem de Serviço SECOM no 336/2015 – Recife (PE)
Ordem de Serviço Secom n° 337/2015 – Catanduva (SP)
20/08/2015
09:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:10h - Embarque para Recife.
13:00h - Chegada ao aeroporto de Recife.
13:20h - Seguimos para o Hotel
13:45h - Almoço.
15:00h - Seguimos para o local do evento.
15:30h - Chegada ao local do evento.
22:10h - Retorno para o hotel.
22:30h - Chegada ao hotel. Descanso.

ROBSON DE
1861/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

21/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:30h - Chegada ao local do evento.
*continuamos com a montagem e testes.
13:00h - Parada para o almoço.
14:00h - Retorno do almoço. Aguardamos o término da varredura.
18:25h - Início do evento.
21:15h - Término do evento.
22:20h - Retorno para o hotel. Descanso.
23:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
22/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
09:45h - Embarque para SP aeroporto de Campinas.
13:20h - Chegada a Campinas. Conexão para São José do Rio Preto.
22/08/2015
09:45h - Embarque de Recife para São José do Rio Preto com conexão em Campinas.
15:40h - Saída do aeroporto para Catanduva.
16:00h - Parada para o almoço.
17:00h - Seguimos viagem.
18:10h - Chegada ao hotel em Catanduva. Descanso.
23/08/2015
A Gerente Executiva irá cumprir agenda na Regional
Sudeste I da EBC no Rio de Janeiro, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
Agenda:
31/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)

CLEIDE CILENE
1866/2015 TAVARES
RODRIGUES

Empregado

01/09 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de jornalismo, produção, operações e
administração.
Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
02/09 - Avaliação dos Projetos do Plano de Trabalho 2015 - Rio de Janeiro
03/09 - Capacitação em projetos

O viajante cumpriu a agenda de acordo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/08/2015

02/09/2015

SECEX

30/08/2015

03/09/2015

14/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/08/2015

985,46

535,80

190,00

1.711,26

SECEX

18/08/2015

1.455,81

1.205,55

190,00

2.851,36

16/09/2015

DICOP

19/08/2015

584,06

380,70

190,00

1.154,76

26/08/2015

27/08/2015

DIPRE

19/08/2015

1.998,34

401,85

190,00

2.590,19

31/08/2015

09/09/2015

DIGER

19/08/2015

806,47

2.545,05

190,00

3.541,52

26/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

1.845,56

669,75

190,00

2.705,31

O Gerente irá cumprir agenda na Regional
Sudeste I da EBC no Rio de Janeiro em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
Agenda:
31/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)

1867/2015

JADISLAN
BATISTA AGUIAR

Empregado

01/09 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de jornalismo, produção, operações e
administração.
Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
A viagem no dia 19/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 20/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
02/09 - Benchmarking de normatização e modelagem de estrutura na Embratel.
O viajante cumpriu a agenda prevista.

O Gerente irá cumprir agenda na Regional
Sudeste I da EBC no Rio de Janeiro, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
Agenda:
31/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Tarde: Reunião Gestores ( Gerente Executivo, Gerentes e Coordenadores)

1868/2015

IGOR MELO DO
NASCIMENTO

Empregado

01/09 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de jornalismo, produção, operações e
administração.
Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.
02/09 - Avaliação dos Projetos do Plano de Trabalho 2015 do Rio de Janeiro.
03/09 - Capacitação em projetos
A viagem no dia 30/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 31/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
O viajante cumpriu a agenda de acordo.

A Chefe de Gabinete participou do evento Strategy Execution Summit 2015 que aconteceu em
São Paulo de 15 a 16 de setembro de 2015, na Câmara Americana de Comércio.

1870/2015

ANA CRISTINA
VIANA DE MELO

Empregado

O tema do Strategy Execution Summit 2015 diz respeito ao processo que toda organização
passa desde a formulação até a execução da estratégia. Trata-se de uma jornada que vem
passando por grandes transformações, impulsionadas pelas mudanças no ambiente dos
negócios, na sociedade e na economia.
Nesse cenário cada vez mais complexo e desafiador, nada melhor que conhecermos práticas e
caminhos trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Os participantes são
executivos e especialistas que compartilharão experiências alusivas ao planejamento
estratégico.
A empregada foi indicada pela SECEX para participar ativamente das palestras e ser a
multiplicadora desse conhecimento para a diretoria.

O empregado cumpriu a seguinte agenda:

LUIS HENRIQUE
1871/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

26/08 - Despachos PROJU e DIPRE;
27/08 - Encontro Setorial de Rede, onde participou como palestrante do seguinte tema: O
marco regulatório da comunicação pública no Brasil
Relatório de viagem para Rio de Janeiro – EBC
Dia 31/08 - Análise de rede do MAM e verificação de viabilidade de expansão de velocidade dos
UpLinks via link Aggregation e Bound nos Switchs e Servidores; Análise do ambiente do MAM
RJ para verificação de quantitativos e modelos de hardware, para substituição dos ambientes
de produção, backup e homologação.

RENAN CARIELLO
1876/2015 DE OLIVEIRA
JOSÉ

Empregado

Dia 01/09/2015 à 08/09/2015 - Limpeza do Pool 0 do Storage Hitachi que chegou a 100% de
uso na localidade, paralisando todos os servidores/serviços que utilizavam o hardware, sendo
necessário executar diversas ações de ”Discard Zero Data“ em todos os V-Vol do Pool 0 do
Hitachi e adição de blocos zero nas LUNs FC, de forma cíclica para haver resultado de limpeza.
(Limpei 13TB na localidade com esse procedimento, no final do dia 08/09/2015); Migração do
ambiente do iAcervo para outro Pool SAS do Storage; Limpeza de snapshots antigos do
ambiente de virtualização do RJ e criação de novas redes no Cluster do MAM no Rhev para
hospedagem do sistema iAcervo; Apoio na localidade para a apresentação do sistema MAM de
Brasília, via videoconferência; Início da documentação do ambiente do RJ.
Dia 09/09 – Teste e configuração do ambiente do MAM, com protocolos NFS, entre a central de
ingest RJ e servidor fs01 da localidade; continuidade na documentação até as 15:30hrs.
Obs.: Autorização da mudança do retorno, está contida no e-mail que anexamos à esta PCV.

26/08 - Organizou os preparativos do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de
Televisão promovido pela Gerência Executiva de Rede.

JOSÉ ROBERTO
1877/2015 BARBOSA
GARCEZ

27/08 e 28/08 - Participou e organizou o Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de
Televisão que ocorreu em Brasília. Este encontro tem o objetivo de discutir alguns dos
principais desafios para as direções das emissoras públicas de comunicação no atual cenário.
Empregado
Vale ressaltar que o Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão terminou as
11h00 do dia 28/08 e que na parte da tarde, o empregado participou de reuniões com o Diretor
Vice Presidente, Sylvio Andrade, com a Procuradoria Jurídica e com a equipe da Gerência de
Rede em Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

24/08/2015

24/08/2015

DINES

19/08/2015

-

88,50

-

88,50

24/08/2015

24/08/2015

DINES

19/08/2015

-

88,50

-

88,50

27/08/2015

27/08/2015

DIGEL

19/08/2015

133,95

190,00

24/08/2015

24/08/2015

DINES

19/08/2015

88,50

-

25/08/2015

27/08/2015

DIPRE

19/08/2015

3.536,80

479,40

285,00

4.301,20

26/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

1.346,27

669,75

190,00

2.206,02

26/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

1.459,86

669,75

190,00

2.319,61

27/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

987,27

401,85

190,00

1.579,12

26/08/2015

27/08/2015

DIGEL

19/08/2015

2.126,30

401,85

190,00

2.718,15

26/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

1.303,53

669,75

190,00

2.163,28

27/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

958,73

380,70

190,00

1.529,43

27/08/2015

28/08/2015

DIGEL

19/08/2015

0,04

380,70

190,00

570,74

27/08/2015

29/09/2015

DIGEL

19/08/2015

2.645,86

380,70

190,00

3.216,56

27/08/2015

28/08/2015

DIGEL

20/08/2015

1.902,87

401,85

190,00

2.494,72

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

OS SECOM 338
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade de Anápolis (GO), no dia
24/08/15 para a realização de matérias sobre as ações sociais do Ministério da Defesa para a
programação especial do dia 7 de setembro.

LEANDRO ROCHA
1878/2015 FERNANDES
ALARCON

RELATORIO:
Empregado
A equipe formada pelo cinegrafista Carlos e pelo auxíliar Almir saiu da redação com destino a
Anápolis por volta das 7 horas da manhã. A chegada em Anápolis aconteceu por volta das 9
horas da manhã. Na cidade a equipe produziu matéria sobre o programa Forças no Esporte na
base aérea de Anápolis. A equipe retornou para a redação em Brasília por volta das 14h,
chegando na sede por volta das 15h30 do mesmo dia

OS SECOM 338
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade de Anápolis (GO), no dia
24/08/15 para a realização de matérias sobre as ações sociais do Ministério da Defesa para a
programação especial do dia 7 de setembro.

1879/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

1880/2015 DAVI MOLINARI

RELATÓRIO:
Empregado
A equipe formada pelo cinegrafista Carlos e pelo auxíliar Almir saiu da redação com destino a
Anápolis por volta das 7 horas da manhã. A chegada em Anápolis aconteceu por volta das 9
horas da manhã. Na cidade a equipe produziu matéria sobre o programa Forças no Esporte na
base aérea de Anápolis. A equipe retornou para a redação em Brasília por volta das 14h,
chegando na sede por volta das 15h30. do mesmo dia

Empregado

27/08 - Participou e organizou o Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão
promovido pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília. Este encontro teve o
objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das emissoras públicas de
comunicação no atual cenário.

2.057,49

2.381,44

OS SECOM 338
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade de Anápolis (GO), no dia
24/08/15 para a realização de matérias sobre as ações sociais do Ministério da Defesa para a
programação especial do dia 7 de setembro.

1881/2015

ALMIR AVELINO
DA SILVA

RELATÓRIO:
Empregado

-

88,50

A equipe formada pelo cinegrafista Carlos e pelo auxíliar Almir saiu da redação com destino a
Anápolis por volta das 7 horas da manhã. A chegada em Anápolis aconteceu por volta das 9
horas da manhã. Na cidade a equipe produziu matéria sobre o programa Forças no Esporte na
base aérea de Anápolis. A equipe retornou para a redação em Brasília por volta das 14h,
chegando na sede por volta das 15h30. do mesmo dia

O Assessor Jurídico de Contencioso, Dr. João Angelildo Rocha, foi designado pelo Procurador
Geral para acompanhar situação de conflito envolvendo a empregada da EBC Maria Veldelene
Ferreira da Silva, conhecida como Miss Lene, lotada na Coordenação da Rádio Nacional da
Amazônia.
No dia 25.08 deslocou-se para Manaus no voo 2878 às 09h20, chegando à referida cidade por
das 11h30 e, embarcando às 16h05 no voo 2800 com destino à Tabatinga.

1882/2015

JOÃO ANGELILDO
JOSÉ ROCHA

Empregado

Nesse dia, ao chegar, por volta das 17h20, reuniu-se imediatamente com a Sr.ª Maria
Valdelene para tratar do conflito envolvendo o vigilante que prestava serviços à EBC no local,
prosseguindo com as informações relativas ao registro da ocorrência policial e outras medidas
cabíveis.
No dia 26.08.2015, por volta das 07h40 encaminhou-se, acompanhado da citada empregada, à
Delegacia de Polícia Civil para registro do boletim da ocorrência de nº 5353/2015. Ainda,
durante este dia realizou levantamentos junto a Policia Civil e a Policia Federal verificando,
inclusive, ocorrência registrada contra a Sr.ª Valdelene.
Nesse mesmo dia, Dr. João embarcou para Manaus por volta das 17h40, pernoitando na
cidade em hotel faturado pela EBC após as 20h45 e, prosseguiu sua viagem de retorno a
Brasília no dia 27.08.2015 no voo 3609 das 13h40, chegando a esta capital às 17h50.

27/08 e 28/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão
promovido pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.

1883/2015 Guido Bianchi

1885/2015

1886/2015

Colaborador

Este encontro teve o objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das
emissoras públicas de comunicação no atual cenário.

27/08 e 28/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão
promovido pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.

WÂNIA TEREZA
DE ASSIS LOPES

Colaborador

José Araripe
Cavalcante Junior

Colaborador

Este encontro teve o objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das
emissoras públicas de comunicação no atual cenário.
27/08 e 28/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão
promovido pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.
27/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão promovido
pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.

1887/2015

ISARA MARIA
MARQUES

Colaborador

27/08 e 28/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão
promovido pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.

VAGNER
1888/2015 CESARINO DE
SOUZA

Colaborador

RICARDO
1889/2015 TOURINHO DE
VASCONCELOS

Colaborador

SIMEÃO
1890/2015 WELLINGTON
ALVES SAMPAIO

Colaborador

REGINALDO
1891/2015 FURTADO DE
VASCONCELOS

JOSÉ MESSIAS
1892/2015 DOS SANTOS
CARVALHO

Este encontro teve como objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções
das emissoras públicas de comunicação no atual cenário.

Este encontro teve o objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das
emissoras públicas de comunicação no atual cenário.
28/08 - Participou do Encontro Setorial de Engenharia 2015 promovido pela Gerência Executiva
de Rede e Superintendência de Suporte.

28/08 - Participou do Encontro Setorial de Engenharia 2015 promovido pela Gerência Executiva
de Rede e Superintendência de Suporte. Este encontro foi realizado na sede da EBC São Paulo
e iniciou as 09h00

28/08 - Participou do Encontro Setorial de Engenharia 2015 promovido pela Gerência Executiva
de Rede e Superintendência de Suporte. Este encontro foi realizado na sede da EBC São Paulo
e iniciou as 09h00.
Colaborador
O viajante perdeu o voo emitido para o dia 28/08 e ele conseguiu alterar a data do voo para o
dia 29/08. As despesas ocorridas no dia 29/08 ocorreram por conta do viajante.
27/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão promovido
pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.
Colaborador

Este encontro teve o objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das
emissoras públicas de comunicação no atual cenário.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/08/2015

01/09/2015

SECEX

23/08/2015

26/08/2015

27/08/2015

23/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/08/2015

1.744,02

785,85

285,00

2.814,87

DINES

20/08/2015

1.501,26

354,00

95,00

1.950,26

28/08/2015

DIGEL

20/08/2015

1.956,75

401,85

190,00

2.548,60

26/08/2015

DINES

20/08/2015

1.419,47

354,00

95,00

1.868,47

Agendas:
28/08 - A Secretária-Executiva irá acompanhar o Presidente da EBC na visita do Ministro-Chefe
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República à sede da EBC em São
Paulo.
A viagem no dia 30/08 torna-se necessária devido ao cumprimento da agenda do dia 31/08 ter
inicio às 09h00 da manhã, bem como preparação da referida reunião.
31/08 - A Secretária-Executiva irá cumprir agenda na Regional Sudeste I da EBC no Rio de
Janeiro, em cumprimento ao projeto de visitas regionais.
O Projeto de visita às regionais tem como objetivo promover a participação e o compromisso
dos Regionais na implantação da estratégia EBC 2022 possibilitando a inovação, a captação e
a estruturação de ideias, de forma criativa, mobilizadora e articulada, fazendo uso das
metodologias adotadas pela empresa para a gestão da mudança.
Agenda:

1893/2015

REGINA MARIA
SILVERIO

31/08 a partir das 09h00:
Manhã:Reunião Gestores (Superintendente e Gerente Executivo) - Organização do Espaço
Empregado
Tarde: Reunião da Diretoria Executiva - DIREX
01/09 a partir das 09h00:
Manhã: Reuniões com as equipes das áreas de
administração.

jornalismo, produção, operações e

Tarde: Fórum: Como Fazer Mudanças Contínuas na Empresa? - Todos os empregados.

No dia 02/09, a Secretária-Executiva irá a São Paulo, participar a convite da Symnetics
Consultoria e Educação, do Encontro "Novos Modelos de Negócio" promovido pela
Comunidade de Gestão da Estratégia - CGE.

A agenda do dia 02/09 foi cancelada em virtude da posse do Presidente da EBC em Brasília.
Razão pela qual o trecho 3 foi alterado para Rio de Janeiro X Brasília.

23/08
10:52 - EMBARQUE EM BRASILIA COM DESTINO A VIRACOPOS - SP
12:33 - DESEMBARQUE EM CAMPINAS E RETIRADA DO CARRO NA LOCALIZA
12:40 - VIAGEM ATÉ ARARAS - SP
13:40 - CHECK-IN NO HOTEL EM ARARAS
14:00 - SAIDA PARA O LOCAL DO EVENTO
14:20 - MONTAGEM DA PRODUÇÃO DO EVENTO
19:00 - TERMINO DA PRIMEIRA PARTE DA MONTAGEM E RETORNO PARA O HOTEL
24/08

DORIVAN
1894/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

08:00 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
09:00 - INICIO DA SEGUNDA PARTE DA MONTAGEM PARA PRODUÇÃO DO EVENTO
14:00 - ALMOÇO
15:00 - RETORNO DO ALMOÇO
15:30 - INICIO DOS TESTES DE TRANSMISSÃO
21:00 - TERMINO DOS TESTES E RETORNO PARA HOTEL
25/08
07:00 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
10:53 - INICIO DO EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
13:00 - TERMINO DO EVENTO
17:00 - RETORNO PARA HOTEL
26/08
13:40 - EMBARQUE EM VIRACOPOS - SP COM DESTINO A BRASILIA
15:20 - CHEGADA EM BRASILIA

27/08 - Participou do Encontro Setorial de Gestão da Rede Pública de Televisão promovido
pela Gerência Executiva de Rede que ocorreu em Brasília.

Rozane Ottoni
1895/2015
Laube

Colaborador

Este encontro teve o objetivo de discutir alguns dos principais desafios para as direções das
emissoras públicas de comunicação no atual cenário.
Ordem de Serviço SECOM no 337/2015
Objetivo: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 25/08/2015, na
cidade de Catanduva (SP) com interatividade em Araraquara (SP).

HISTÓRICO:

ANTONIO
1896/2015 CARLOS DOS
SANTOS

DIA 23- saída de Brasília com destino a cidade de Araraquara SP no voo AZUL 4957, com
embarque as 10:52, chegando ao aeroporto de Campinas as 12:33, embarcando para Ribeirão
Preto as 13:32 com chegada as 14:35 Me dirigi ao balcão da Localiza para providenciar o
veículo placa :FOW-2996 com o motorista Mauro Monteverde que me levaria a cidade de
Araraquara, Cheguei as 16:30 indo direto para o local do evento providenciar toda a parte
operacional do evento, chegando no hotel às 21:00hs.
Empregado

DIA 24- saída do hotel as 7hs com destino ao local do evento, onde aguardamos a chegada da
unidade da Vale Video as 08:45, iniciando assim a montagem dos equipamentos, e em seguida
deu-se a subida de satélite para teste com a central em Catanduva as15:02, e descida as
20:05.
Dia 25 – saída do hotel as 06:30hs com destino ao local do evento com a subida de sinal do
satélite 8hs para ajuste final e a realização do evento,e a descida as 12:34.Desmontagem e
regresso para o hotel para pernoite ás 18hs.
Dia 26- saída do hotel ás 07:00, chegada ao aeroporto de Ribeirão Preto para embarque ás
10:20 com destino à Brasilia, no voo Passaredo 2378,desembarcando as 12:40

OBS: Sem ocorrência

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/08/2015

26/08/2015

DINES

24/08/2015

29/08/2015

23/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/08/2015

1.373,98

444,15

95,00

1.913,13

DIAFI

20/08/2015

853,47

1.473,45

190,00

2.516,92

26/08/2015

DINES

20/08/2015

1.373,98

371,70

95,00

1.840,68

23/08/2015

26/08/2015

DINES

20/08/2015

1.373,98

371,70

95,00

1.840,68

25/08/2015

25/08/2015

DIPRE

20/08/2015

1.814,76

160,55

190,00

2.165,31

23/08/2015
20:15 - Partida para São José do Rio Preto/SP
21:15 - Chegada a São José do Rio Preto/SP
21:40 - Partida para Catanduva/SP
22:20 - Chegada em Catanduva/SP
24/08/2015
08:30 - Saída para o local do evento
09:00 - Montagem e testes de equipamentos
21:30 - Retorno ao hotel

1897/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

25/08/2015
06:30 - Saída para o local do evento
07:00 - Testes de equipamento
11:15 - Início do evento
13:00 - Término do evento
14:30 - Desmontagem de equipamentos
16:15 - Retorno ao hotel
26/08/2015
05:30 - Partida de Catanduva/SP para São José do Rio Preto/SP
06:15 - Chegada em São José do Rio Preto/SP
07:45 - Partida para Brasília/DF
09:00 - Chegada em Brasília/DF
09:45 - Chegada a sede da EBC

1898/2015

RICARDO LOPES
FONTES

Empregado

1 - Conforme amplamente divulgado ao longo do mês de agosto, houveram problemas
significativos de TI na Superintendência do Rio de Janeiro, inclusive com o rompimento da fibra
ótica que faz a ligação entre os prédios da Av. Gomes Freire e da Rua da Relação.
2 - Tal fato demandou o envio de vários empregados da EBC de Brasília para o Rio de Janeiro,
inclusive do próprio Gerente Executivo de Tecnologia da Informação, para restabelecer a
normalidade.
3 - Considerando que, com a antecedência devida, e sem prever as situações que ocorreram
no Rio, o Coordenador de Infraestrutura do Rio de Janeiro havia solicitado a concessão dos
abonos sociais previstos no Acordo Coletivo de Trabalho da EBC, não foi possível àquela área
ficar sem a cobertura devida por outros profissionais da Empresa, à exemplo do ora viajante,
que é responsável por aquele Coordenação no Rio de Janeiro e conhece os mecanismos de
funcionamento, locais de instalação, entre outras especificidades que o recomendaram estar
presente naquela localidade.
4 - Atualmente, a área possui 2 colaboradores para dar suporte às necessidades de TI da
Regional do Rio de Janeiro, o que é insuficiente para esta ação.
5 - Quanto à data estipulada para retorno, esta foi justificada para ocorrer apenas em
29/08/2015, sábado, em razão da necessidade de acompanhamento da programação do
Jornal, que foi transmitido na noite do dia 28/08/2015.

23/08/2015
20:15 - Partida para São José do Rio Preto/SP
21:15 - Chegada a São José do Rio Preto/SP
21:40 - Partida para Catanduva/SP
22:20 - Chegada em Catanduva/SP
24/08/2015
08:30 - Saída para o local do evento
09:00 - Montagem e testes de equipamentos
21:30 - Retorno ao hotel

1899/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

25/08/2015
06:30 - Saída para o local do evento
07:00 - Testes de equipamento
11:15 - Início do evento
13:00 - Término do evento
14:30 - Desmontagem de equipamentos
16:15 - Retorno ao hotel
26/08/2015
05:30 - Partida de Catanduva/SP para São José do Rio Preto/SP
06:15 - Chegada em São José do Rio Preto/SP
07:45 - Partida para Brasília/DF
09:00 - Chegada em Brasília/DF
09:45 - Chegada a sede da EBC
Ordem de Serviço SECOM no 337/2015
23.8.15
19:32 embarque para São José do Rio Preto/SP
21:30 chegada a São José do Rio Preto/SP
22:00 deslocamento para Catanduva/SP
22:40 chegada a Catanduva/SP

LUANA KAREN
1900/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

24.8.15
8:00 deslocamento para o residencial Nova Catanduva Um
8:10 chegada ao residencial
8:15 gravação de imagens
10:00 deslocamento para a casa da primeira personagem
10:20 chegada à casa da personagem, gravação de imagens e entrevista
11:00 deslocamento para a casa da segunda personagem
11:15 chegada à casa da segunda personagem, gravação de imagens, passagem e entrevista
12:30 parada para o almoço
13:30 retorno ao residencial Nova Catanduva Um
13:45 chegada ao residencial, gravação de imagens e de passagem
16:00 deslocamento para a Agência da Caixa Econômica, para coletiva
16:20 chegada à Agência, gravação da coletiva e de OFFs
18:00 retorno ao residencial Nova Catanduva Um
19:00 gravação de stand-up para TV NBR
19:15 entrada ao vivo para Voz do Brasil
19:40 retorno para o hotel
25.8.15
8:00 deslocamento para o residencial Nova Catanduva Um
8:20 chegada ao residencial
10:30 entrada ao vivo para TV NBR
11:15 início da cerimônia de entrega das casas do residencial Nova Catanduva Um
12:40 término da cerimônia
13:00 gravação de passagem e OFFs
14:00 parada para almoço
15:00 deslocamento para o hotel
26.8.15
5:30 deslocamento para o aeroporto em São José do Rio Preto/SP
7:10 embarque com destino a Brasília
Realizou reuniões para tratar de assuntos referentes à Diretoria da Presidência com a
Superintendente Regional no Rio de Janeiro e com os Assessores da Presidência Orlando
Guilhon e Cristiano Menezes.

1901/2015

JOSE RICARDO
NEGRÃO

Empregado
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/08/2015

26/08/2015

DINES

27/08/2015

29/08/2015

27/08/2015

23/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/08/2015

1.280,05

371,70

95,00

1.746,75

DIJOR

20/08/2015

2.907,72

300,90

142,50

3.351,12

29/08/2015

DIJOR

20/08/2015

2.907,72

300,90

142,50

3.351,12

25/08/2015

DINES

20/08/2015

265,50

-

Ordem de Serviço SECOM no 337/2015
Dia 23/08
08:00 - Saída para o aeroporto para embarque para São Paulo.
11:50 - Chegada a São Paulo, retirada do carro segui para Maua/SP.
12:50 - Chegada em Maua/SP entrada no hotel.
13:00 - Almoço.
13:50- Segui para o local do evento, para encontrar com o Nicolas representante da caixa, para
definir posicionamento da UM e montagem dos equipamentos.
16:20 - Retorno para o hotel.

1902/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 24/08
07:30 - Saída do hotel para local do evento para montagem e testes.
09:00 - Chegada da UM, inicio montagem.
12:00 - Almoço.
13:00 - Ao retorna-mos do almoço fui informado pelo responsável pelo gerador que o mesmo
estava no local como stand-by, e não seria ligado no dia avisei ao Nicolas representante da
caixa.
14:30 - Resolvido o problema com a empresa, gerador foi ligado.
15:00 - Subida de sinal.
19:25 - Início dos testes com a central da interatividade em Catanduvas/SP.
20:30 - Fim de teste em Maua/SP sinal baixado.
21:00 - Retorno para o hotel.
Dia 25/08
07:30 Saída do hotel, para local do evento.
08:05 - Subida de sinal, em Maia/SP
09:40 - Teste geral com todas as praças e com a Central Técnica na Ranac operador João.
10:54 - Chegada da PR, em Catanduvas/SP
11:10 - Início da cerimônia, Evento Interatividade Minha Casa Minha Vida em Catanduvas/SP
11:15 - Entrada de Maua /SP.
12:30 - Fim da cerimônia, em Catanduvas/SP
12:35 - Sinal de Maua/SP baixado.
13:00 - Retorno para o hotel.
26/08
06:30 - Saída do hotel em Maua/SP para embarque em Guarulhos/SP
10:40 - Chegada em Brasília.
Caminhos da Reportagem apresentou programa com o tema " Hábitos de leitura dos
brasileiros", realizado no período de 27/08 a 29/08/2015.

1903/2015

ALESSANDRA
LAGO DE LIMA

Empregado

Relatório de viagem
27/08/2015 - Equipe partiu para São Paulo. Gravado sonora com Zoara Failla.
28/08/2015 - Imagens, passagens e povo-fala na Livraria Cultura. Sonora com Robson
Mendonça – Bicicloteca. Imagens, passagens e povo-fala na Biblioteca de São Paulo.
29/08/2015 - Equipe partiu para São José do Rio Preto. Sonora com Kaciane - Biblioteca
Formando Leitores. Equipe retornou ao Rio de Janeiro..
Caminhos da Reportagem apresentou programa com o tema " Hábitos de leitura dos
brasileiros", realizado no período de 27/08 a 29/08/2015.
Relatório de viagem

1904/2015

AMANCIO LUIZ
RONQUI

Empregado

27/08/2015 - Equipe partiu para São Paulo. Gravado sonora com Zoara Failla.
28/08/2015 - Imagens, passagens e povo-fala na Livraria Cultura. Sonora com Robson
Mendonça – Bicicloteca. Imagens, passagens e povo-fala na Biblioteca de São Paulo.
29/08/2015 - Equipe partiu para São José do Rio Preto. Sonora com Kaciane - Biblioteca
Formando Leitores. Equipe retornou ao Rio de Janeiro.
Ordem de Serviço SECOM no 337/2015
RELATÓRIO:
Eu Gilmar Vaz, repórter cinematográfico e o técnico Jone Ferreira saímos da sede da EBC, em
São Paulo, com destino `a cidade de Catanduva - interior de São Paulo - em torno das 15hs do
dia 23 de Agosto de 2015. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa EBC.
O objetivo da viagem foi o de fazer a cobertura na Terça-feira (25/08/2015), do evento onde a
Presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, entregaram 2.555
unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas cidades paulistas de
Araras, Araraquara, Catanduva e Mauá.

ATIVIDADES EXECUTADAS:

GILMAR VAZ DO
1905/2015
CARMO

Empregado

23/08/2015 - A equipe chegou à cidade de Catanduva em torno das 19:30 hs, onde fizemos o
CHECK IN no hotel Paradise Inn Hotel - Rua: 7 de Setembro, 2265 - Bairro Altos do
Higienópolis, CEP: 15. 805 - 070 - Cidade: Catanduva - SP. Depois de darmos entrada no hotel
saímos para jantar e mais tarde voltamos para dormir para as atividades do dia seguinte.

-

24/08/2015 - Neste dia, acordamos `as 6:00 hs, tomamos o café da manhã e fomos até o
empreendimento, onde fizemos imagens do mesmo, duas entrevistas e participamos as 16:00
hs de uma coletiva de imprensa da Caixa Econômica Federal, para ilustrar matéria do NBR
Notícias que iria ao ar naquela noite. Depois da entrada da repórter Luana Karen - Link 19:00hs, voltamos para o hotel, onde tomamos banho e saímos para jantar, retornando ao
mesmo para descansar para as atividades do dia seguinte.
25/08/2015 - Nesta data, acordamos `as 6:00 hs, tomamos o café da manhã, fizemos o
CHECK OUT, e fomos até o empreendimento, onde acompanhamos o evento em que a
Presidenta Dilma Rousseff entregou 2.555 unidades habitacionais do Programa Minha Casa,
Minha Vida (MCMV) nas cidades paulistas de Araras, Araraquara, Catanduva e Mauá.
Este evento teve término em torno de 13:00 hs, depois disso, eu Gilmar Vaz fiz as gravações
dos offs da repórter Luana Karen e acompanhei o processo de envio do material via satélite.
Terminadas estas atividades, fomos almoçar, passamos no hotel para deixar a repórter Luana,
e retornamos `as 15:00 hs, de Terça-feira, 25 de Agosto de 2015 `a São Paulo, tendo a
chegada na sede da EBC `as 19:30.
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265,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

23/08/2015

25/08/2015

DINES

20/08/2015

27/08/2015

05/09/2015

DIJOR

20/08/2015

4.499,73

1.109,20

237,50

5.846,43

26/08/2015

27/08/2015

DIGEL

20/08/2015

1.010,78

380,70

190,00

1.581,48

24/08/2015

25/08/2015

DINES

21/08/2015

-

304,20

190,00

494,20

30/09/2015

01/10/2015

DIGER

21/08/2015

-

84,07

45,00

129,07

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 337/2015
RELATORIO:
RELATÓRIO:
Eu Jone, auxiliar operacional e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, saímos da
sede da EBC, em São Paulo, com destino `a cidade de Catanduva - interior de São Paulo - em
torno das 15hs do dia 23 de Agosto de 2015. O trajeto foi feito em veículo próprio da empresa
EBC.
O objetivo da viagem foi o de fazer a cobertura na Terça-feira (25/08/2015), do evento onde a
Presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, entregaram 2.555
unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas cidades paulistas de
Araras, Araraquara, Catanduva e Mauá.

ATIVIDADES EXECUTADAS:

1906/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

23/08/2015 - A equipe chegou à cidade de Catanduva em torno das 19:30 hs, onde fizemos o
CHECK IN no hotel Paradise Inn Hotel - Rua: 7 de Setembro, 2265 - Bairro Altos do
Higienópolis, CEP: 15. 805 - 070 - Cidade: Catanduva - SP. Depois de darmos entrada no hotel
saímos para jantar e mais tarde voltamos para dormir para as atividades do dia seguinte.

-

265,50

-

265,50

24/08/2015 - Neste dia, acordamos `as 6:00 hs, tomamos o café da manhã e fomos até o
empreendimento, onde fizemos imagens do mesmo, duas entrevistas e participamos as 16:00
hs de uma coletiva de imprensa da Caixa Econômica Federal, para ilustrar matéria do NBR
Notícias que iria ao ar naquela noite. Depois da entrada da repórter Luana Karen - Link 19:00hs, voltamos para o hotel, onde tomamos banho e saímos para jantar, retornando ao
mesmo para descansar para as atividades do dia seguinte.
25/08/2015 - Nesta data, acordamos `as 6:00 hs, tomamos o café da manhã, fizemos o
CHECK OUT, e fomos até o empreendimento, onde acompanhamos o evento em que a
Presidenta Dilma Rousseff entregou 2.555 unidades habitacionais do Programa Minha Casa,
Minha Vida (MCMV) nas cidades paulistas de Araras, Araraquara, Catanduva e Mauá.
Este evento teve término em torno de 13:00 hs, depois disso, o Gilmar Vaz fez as gravações
dos offs da repórter Luana Karen e acompanhamos o processo de envio do material via
satélite. Terminadas estas atividades, fomos almoçar, passamos no hotel para deixar a repórter
Caminhos da Reportagem apresentou programa com o tema " Hábitos de leitura dos
brasileiros", realizado no período de 27/08 a 05/09/2015.
O viajante partiu de Brasília para auxiliar a equipe do Caminhos da Reportagem no Rio de
Janeiro em vista da deficiência no quadro de auxiliares de cinegrafia daquela praça.
Relatório da viagem
27/08/2015 – Viagem para São Paulo. Sonora com Zoara Failla.
28/08/2015 – Imagens, passagens e povo-fala na Livraria Cultura. Sonora com Robson
Mendonça – Bicicloteca. Imagens, passagens e povo-fala na Biblioteca de São Paulo.
29/08/2015 – Viagem para São José do Rio Preto. Sonora com Kaciane - Biblioteca Formando
Leitores. Viagem para Rio de Janeiro.

EDIVAN DO
1907/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

31/08 - Sonoras com Marcos Veiga Pereira e Rui Campos / Imagens Livraria Travessa do
Leblon.
01/09 - Sonora com Evandro dos Santos - Biblioteca Tobias Barreto / Carrinho da Leitura /
Calçada da Fama.
02/09 - Imagens e passagem Biblioteca Nacional / Sonora com Renato Lessa / Imagens,
passagem e povo-fala Biblioteca Parque Estadual.
03/09 - Bienal do Livro - Imagens e povo-fala na Bienal / Sonora com José Catilho.
04/09 - Bienal do Livro - Sonoras com Paula Pimenta e Carlo Carrenho.
05/09 - Bienal do Livro - Imagens, passagem e povo-fala. Retorno para Brasília.

MARCELO
1908/2015 FERREIRA
MORENO

Colaborador

No Período de 23 a 27 de agosto aconteceu em São Paulo a 27° edição da SET Expo 2015, o
principal evento de negócios e de tecnologia para "broadcast" e novas mídias da América
Latina. Mais de 200 expositores, representando mais de 400 marcas nacionais e internacionais,
exibiram as soluções mais inteligentes e sofisticadas em produção, distribuição e exibição de
conteúdo multiplataforma. Neste evento ocorreram a Feira de Produtos e Serviços, o 27°
Congresso de Tecnologia do SET EXPO, o prêmio SET 2015, o 2° Fórum Latino-americano de
Negócios de Radiodifusão e o Fórum ISDB-T Internacional 2015.
O professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em informática pela PUC do Rio
de Janeiro foi convidado pelo Superintendente Executivo de Relacionamento, Sr. André
Barbosa Filho, para compor a mesa, TVs Conectadas/Ginga, no dia 27 de agosto que ocorreu
no evento da SET.
Sua participação foi fundamental no debate da mesa, visto que é o representante Brasileiro da
UIT (União Internacional de Telecomunicações), onde estão sendo reguladas as normas para o
Ginga C.
O colaborador eventual viajou no dia 26 de agosto pois o horário do início do painel estava
marcado para 9h30.
Esclarecemos que não foi cumprido o prazo determinado na NOR 201 para a prestação de
conta, em função do atraso de envio da passagem pelo colaborador eventual, por não saber
que havia necessidade de enviar o comprovante de passagem.

Acompanhou agenda da Presidenta da República à cidade de Catanduva - SP, com finalidade
da entrega de 1.237 UH do Residencial Catanduva I, do Programa Minha Casa Minha Vida II.

1911/2015

KATIA
GUIMARÃES VAZ

Empregado

Conforme a Norma de Viagem nº 201, aprovada pela Deliberação DIREX nº 013/2015, de
02/02/2015, a presente viagem está sendo pedida fora do prazo, em função de que a diretora
Katia Guimarães, no final da tarde da sexta-feira de (21/08), recebeu uma ligação da SECOM
em que o Ministro Edinho Silva quis que ela acompanhasse este evento. Não foi necessária
emissão de bilhetes, pois ela foi no avião da FAB com o ministro.

1 - Entre os dias (30/09 a 01/10/2015) a repórter representou a Agência Brasil na Cerimônia de
entrega do Prêmio Estácio de Jornalismo edição 2015.
As despesas de emissão de passagens aéreas (BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA),
hospedagem e o translado entre o Hotel e o evento (de 30/09 para 01/10), foram de
responsabilidade da Coordenação de Eventos da Estácio.
Relatório de viagem:

MARIANA
BASTOS
1912/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

Empregado

Dia 30/09 (quarta)
11h: Saída para o Rio de Janeiro
15h: Chegada no hotel e tarde livre
19h: Transporte para o local onde ocorreu a cerimônia de premiação
0h: Retorno ao hotel
Dia 1/10 (quinta)
9h: Saída do hotel
11h: Voo de volta para Brasília
A viagem de retorno ocorreu na quinta (dia 01/10) porque o evento terminou na noite de quarta
(dia 30/09).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

25/08/2015

29/08/2015

DIGER

21/08/2015

19/10/2015

02/11/2015

DIJOR

21/08/2015

1.676,27

19/10/2015

02/11/2015

DIJOR

21/08/2015

1.526,31

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

90,00

90,00

1.504,50

190,00

3.370,77

1.504,50

190,00

3.220,81

1 - Entre os dias 26 a 28/08, a repórter da Agência Brasil realizou, a convite do Ministério do
Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF/MMA), a cobertura
jornalística da Primeira Oficina Regional sobre a Regulamentação da Lei 13.123/2015 em Rio
Branco, no Acre.
2 - Trata-se da Lei da Biodiversidade, que regula o acesso ao patrimônio genético, a proteção e
o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios para conservação
e uso sustentável da biodiversidade.
As despesas de emissão de passagens aéreas (BRASÍLIA/RIO BRANCO/BRASÍLIA), e Diárias
foram de responsabilidade da SBF/MMA.
Abaixo, a lista de atividades nas quais a funcionária esteve presente:

1913/2015

ANDREIA
VERDELIO

Empregado

25/08 (terça-feira)
Saída de Brasília por volta das 23h.
26/08 (quarta-feira)
Chegada a Rio Branco-AC por volta da 2h.
Manhã e tarde: Oficina na Universidade Federal do Acre.
27/08 (quinta-feira)
Manhã e tarde: Oficina na Universidade Federal do Acre.
28/08 (sexta-feira)
Manhã e tarde: Oficina na Universidade Federal do Acre.
29/08 (sábado)
Saída de Rio Branco às 2h.
Chegada a Brasília às 7h

-

-

Produção (para Agência Brasil e Radiojornalismo):
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-08/oficinas-qualificam-povos-ecomunidades-tradicionais-sobre-lei-da
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/biodiversidade-regulamentacao-vai-definirgestao-e-reparticao-de-beneficios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-08/biodiversidade-e-instrumento-contrapreconceito-para-comunidades-tradicionais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-08/biodiversidade-povostradicionais-poderao-negar-acesso-plantas-e

1914/2015 ALINE SCARSO

1915/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

Empregado

Realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Esta equipe da TV Brasil será formada pela repórter Aline Scarso (SP), pelo repórter
cinematográfico Jorge Brum (Bsb) e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo do
Carmo (SP) e as matérias foram apresentadas no Repórter Brasil.
Relatório do viajante:
19/10/15 -Desembarcamos em Palmas, às 23h15. Fizemos imagens no aeroporto das
delegações da Filipinas, Bolívia e Canadá e gravamos sonoras.
20/10/15 -Depois do café, acertamos com o pessoal do link os detalhes da geração. Fizemos o
credenciamento e finalizamos o VT do dia anterior com produção de sonoras. Participamos do
briefing promovido para a imprensa e fizemos o link para o programa “Fique Ligado”.
21/10/15 -Pela manhã, acompanhamos uma voluntária no ônibus da delegação dos Quéchuas
peruanos. Gravamos sonora e fizemos povo-fala em um supermercado com nativos. Seguimos
para a escola onde eles estão hospedados e lá também registramos imagens. Na seqüência,
gravamos próximo ao alojamento das etnias brasileiras, a Okara. Depois do almoço, fomos a
Praia da Graciosa gravar com outra voluntária que auxiliava um grupo de indígenas, e com isso
fechamos o VT. Entramos no link do programa “Fique Ligado”.
22/10/15 -Gravamos o off do VT sobre atividades culturais da noite anterior e geramos para o
RBT. Em seguida, cobrimos as primeiras disputas de futebol feminino e masculino. Gravamos
também com jornalistas e fotógrafos da imprensa internacional. Participamos do briefing para a
imprensa e cobrimos a cerimônia do Fogo Sagrado. Fechamos o texto do VT factual do dia.
Entramos ao vivo no link do Fique Ligado.
23/10/15 - Chegamos, às 15:00, no Centro de Mídia para retirar as credenciais do evento de
abertura. Os portões foram abertos uma hora depois. A cerimônia teve início por volta das
19:30 e a registramos na íntegra. Entramos ao vivo no Repórter Brasil Tarde.
24/10/15 -Produzimos VT para o RBN de segunda-feira. Entramos ao vivo por duas vezes no
programa “Mundo da Bola”. Fizemos imagens e sonoras para fechar VT sobre o significado se
ser indígena.
25/10/15 -Começamos o dia com imagens de cobertura dos ex-atletas Giba, Róbson Caetano
e Cafu. À tarde, houve competição das modalidades tradicionais: arco e flecha, arremesso de
lança e cabo de guerra. Neste dia ainda gravamos sonoras com os mongóis, canadenses,
americanos e com os próprios Maoris para o VT do dia seguinte no RBN.
26/10/15-Entramos ao vivo no jornal RBT e gravamos entrada na programação. Fizemos
passagem, texto da reportagem e gravamos o off e assim fechamos o VT iniciado no dia
anterior para o RBN. Ainda na manhã, gravamos sonoras com o pessoal da Funai sobre
comercialização ilegal das penas de aves silvestres. À tarde, registramos os jogos, entramos
ao vivo no programa Fique Ligado e começamos a produção para o VT da imprensa
estrangeira.
27/10/15- Entramos ao vivo no jornal RBT e gravamos entrada na programação. Gravamos
Realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
A equipe da TV Brasil formada pela repórter Aline Scarso (SP), pelo repórter cinematográfico
Jorge Brum (Bsb) e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo do Carmo (SP) e as
matérias foram apresentadas no Repórter Brasil.
Relatório do viajante:
19/10/15 – Viagem
Chegamos em Palmas, às 23:15, registramos a chegada das delegações da Filipinas, Bolívia e
Canadá, gravamos sonoras com alguns representantes e com o coordenador dos Jogos.
20/10/15 – Credenciamento
Depois do café, sentamos com o pessoal do link para acertar os detalhes da geração.
Gravamos imagens da cidade, do rio Tocantins e da Vila que receberá as etnias. Fizemos o
credenciamento e finalizamos o VT com sonoras de outros povos nativos. Participamos do
briefing promovido pelos organizadores dos jogos e acompanhamos o link noturno.
21/10/15 – Voluntários
Pela manhã, acompanhamos uma voluntária junto a delegação dos Quéchuas peruanos.
Gravamos sonora com ela e fizemos povo-fala em um supermercado com alguns nativos.
Depois, seguimos para a escola onde eles estão hospedados. Na seqüência, gravamos com
um povo do Tocantins no alojamento das etnias brasileiras, a Ocara. Depois do almoço, fomos
a Praia da Graciosa gravar com outra voluntária que auxiliava um grupo de indígenas do Mato
Grosso, e com isso fechamos o VT. Mais a tarde, filmamos a apresentação ritualística do povo
KuiKuro na aberta do festival internacional de cultura. Gravamos uma passagem e fizemos
povo-fala em uma feirinha cultural fora da Vila.
22/10/15 - Futebol e Fogo Sagrado
Gravamos o off do VT produzido no dia anterior e geramos o material para o RBT. Feito isso,
fomos para o estádio Nilton Santos acompanhar as primeiras disputas de futebol feminino e
masculino. Gravamos também com jornalistas e fotógrafos da imprensa internacional. No final
da tarde seguimos para o local da cerimônia do Fogo Sagrado.
23/10/15 – Futebol e Abertura dos Jogos
Chegamos, às 15:00, no Centro de Mídia para retirar as credenciais da abertura. A cerimônia
teve início por volta das 19:30 e a registramos na íntegra.
24/10/15 – Corrida de Tora
Iniciamos a produção de um VT sobre a corrida de tora. Aproveitamos as imagens das
exibições feitas na abertura e abordamos a simbologia da prática para alguns povos. No final do
dia, fizemos imagens e sonoras com indígenas de diferentes etnias interagindo.
25/10/15 – Arco e Flecha, Arremesso de Lança e Cabo de Guerra
Começamos o dia com imagens de cobertura dos ex-atletas Giba, Róbson Caetano e Cafu,
que participavam de uma roda de discussões sobre os valores do esporte. À tarde, houve
competição das modalidades tradicionais: arco e flecha, arremesso de lança e cabo de guerra
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/08/2015

04/09/2015

DIJOR

29/08/2015

04/09/2015

29/08/2015

04/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

1.668,35

1.132,80

142,50

2.943,65

DIJOR

24/08/2015

1.668,35

708,00

142,50

2.518,85

DIJOR

24/08/2015

1.668,35

708,00

142,50

2.518,85

O "Caminhos da Reportagem" produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência".
Relatório de viagem
29/08 – GUARUJÁ
Manhã
– Deslocamento da cidade de São Paulo para o Guarujá;
– Entrevista com Airton Sino (advogado da família de Fabiane, personagem linchada) + Jaílson
Alves das Neves (marido de Fabiane) + parentes e amigos + imagens do bairro onde Fabiane
foi linchada.
30/08 – GUARUJÁ/SÃO PAULO
Manhã
– Gravação de passagem.
Tarde
– Povo-fala pelas ruas da cidade;
– Deslocamento do Guarujá para a cidade de São Paulo.

ANA GRAZIELA
1916/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

Empregado

31/08 – SÃO PAULO
Manhã e tarde
– Entrevista com José Martins, professor da USP e autor do livro: “Linchamentos, a justiça
popular no Brasil”.
01/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com André Ribeiro, professor agredido que teve que dar aula de Revolução
Francesa;
– Entrevista com Djalma dos Santos, o agressor do professor de história.
02/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com Carolina Ricardo, assessora sênior do Instituto Sou da Paz.
03/09 – SÃO PAULO
Manhã
– Entrevista com o Sérgio Adorno, professor do Núcleo de Estudos da Violência da USP.
Tarde
– Entrevista com o jornalista Marcelo Resende e com o especialista em segurança pública
Percival Alves;
O "Caminhos da Reportagem" produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência".
Relatório de viagem
29/08 – GUARUJÁ
Manhã
– Deslocamento da cidade de São Paulo para o Guarujá;
– Entrevista com Airton Sino (advogado da família de Fabiane, personagem linchada) + Jaílson
Alves das Neves (marido de Fabiane) + parentes e amigos + imagens do bairro onde Fabiane
foi linchada.
30/08 – GUARUJÁ/SÃO PAULO
Manhã
– Gravação de passagem.
Tarde
– Povo-fala pelas ruas da cidade;
– Deslocamento do Guarujá para a cidade de São Paulo.

ROGERIO
1917/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

31/08 – SÃO PAULO
Manhã e tarde
– Entrevista com José Martins, professor da USP e autor do livro: “Linchamentos, a justiça
popular no Brasil”.
01/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com André Ribeiro, professor agredido que teve que dar aula de Revolução
Francesa;
– Entrevista com Djalma dos Santos, o agressor do professor de história.
02/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com Carolina Ricardo, assessora sênior do Instituto Sou da Paz.
03/09 – SÃO PAULO
Manhã
– Entrevista com o Sérgio Adorno, professor do Núcleo de Estudos da Violência da USP.
Tarde
– Entrevista com o jornalista Marcelo Resende e com o especialista em segurança pública
Percival Alves;
O "Caminhos da Reportagem" produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência".
Relatório de viagem
29/08 – GUARUJÁ
Manhã
– Deslocamento da cidade de São Paulo para o Guarujá;
– Entrevista com Airton Sino (advogado da família de Fabiane, personagem linchada) + Jaílson
Alves das Neves (marido de Fabiane) + parentes e amigos + imagens do bairro onde Fabiane
foi linchada.
30/08 – GUARUJÁ/SÃO PAULO
Manhã
– Gravação de passagem.
Tarde
– Povo-fala pelas ruas da cidade;
– Deslocamento do Guarujá para a cidade de São Paulo.

ALEXANDRE
1918/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

31/08 – SÃO PAULO
Manhã e tarde
– Entrevista com José Martins, professor da USP e autor do livro: “Linchamentos, a justiça
popular no Brasil”.
01/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com André Ribeiro, professor agredido que teve que dar aula de Revolução
Francesa;
– Entrevista com Djalma dos Santos, o agressor do professor de história.
02/09 – SÃO PAULO
Tarde
– Entrevista com Carolina Ricardo, assessora sênior do Instituto Sou da Paz.
03/09 – SÃO PAULO
Manhã
– Entrevista com o Sérgio Adorno, professor do Núcleo de Estudos da Violência da USP.
Tarde
– Entrevista com o jornalista Marcelo Resende e com o especialista em segurança pública
Percival Alves;
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

29/08/2015

27/08/2015

29/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

1.040,36

796,50

95,00

1.931,86

DINES

24/08/2015

1.040,36

796,50

95,00

1.931,86

DINES

24/08/2015

1.040,36

442,50

142,50

1.625,36

25/08/15
10h46 às13h10
Embarque em voo da TAM com destino a cidade de Juazeiro do Norte – CE.
13h20 às 19h30
Retirado carro locado com motorista...deslocamento até a cidade de Lavras da Mangabeira
(distante 97 KM de Juazeiro do norte) onde visitamos o local que ocorrerá o evento da PR...em
Lavras, fizemos o primeiro contato com o pessoal do cerimonial....após. retornamos para
cidade de juazeiro, para fazer uma breve reunião com pessoal do transporte e imprensa da
Pr...contato feito, fizemos checkin em hotel, na cidade mais próxima de Lavras, onde
pernoitamos.

NEWTON
1919/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

26/08/15
08h00 às 20h00
Deslocamento em carro locado, da cidade de Caririaçu até a cidade de Lavras da
Mangabeira...acompanhamos a montagem da estrutura para a realização do evento...nos
reunimos com equipes técnicas responsáveis pelo Palco, Telões e Tvs de retorno para o
palco...tratamos junto ao pessoal da PR, assuntos relativos ao evento...após, retornamos para
o hotel na cidade de Caririaçu, onde pernoitamos.
27/08/15
07h00 às 22h00
Acompanhamento de montagem ...cabeamento e testes de equipamentos , sistema de áudio e
vídeo que serão usados na transmissão ao vivo...19h00 começaram surgir boatos sobre
cancelamento do evento em Lavras...em contato com pessoal do escav apuramos a
informação, confirmando ( Orion) assim o cancelamento do evento...para não correr risco de
uma alteração das informações, com a orientação do Sr herivelton, mantivemos as unidade de
produção e Up, no local do evento até o dia 28...após, retornamos para a cidade de Caririaçu,
para pernoite no hotel onde ficamos hospedados.
28/08/15
06h00 às 14h00
Deslocamento até a cidade de Lavras da Mangabeira...no local constatamos a desmontagem
de toda estrutura do evento...com anuência do Sr Herivelton, desmontamos também os
equipamentos que seriam usados na transmissão ao vivo do evento da PR, após liberamos as
equipes e retornamos para cidade de Caririaçú.
29/08/15
Ordem de Serviço SECOM no 339/2015
Objetivo: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do lote 4 do trecho Missão
Velha-Pecém da Ferrovia Transnordestina , que foi realizada no dia 28/08/2015, na cidade de
Lavras da Mangabeira (CE).

1920/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

25/08/2015
09:20 - chegada no aeroporto de Brasília
10:50 - embarque para Juazeiro do norte
13:15 - chegada no aeroporto de Juazeiro do norte
13:20 - saída para Lavras
14:55 - chegada em Lavras
15:15 - reconhecimento do local do evento
16:00 - almoço
16:40 - saída para Caririaçu(procurar hospedagem)
17:10 - saída para Juazeiro do norte
17:40 - chegada em Juazeiro do norte( pegar trânsito livre)
18:40 - Volta para Caririaçu
19:10 - chegada na pousada em Caririaçu
20:20 - jantar
21:00 - descanso
26/08/2015
09:00 - café da manhã
09:30 - saída de Caririaçu para o local do evento em Lavras
10:20 - chegado no local do evento em Lavras
12:45 - almoço
13:40 - local do evento
16:00 - retorno para a hospedagem em Caririaçu
16:55 - chegada na hospedagem
19:20 - lanche
20:00 - descanso
27/08/2015
07:00 - café da manhã
07:30 - saída para Lavras
08:15 - chegada no local do evento
Ordem de Serviço SECOM no 339/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do lote 4 do trecho Missão
Velha-Pecém da Ferrovia Transnordestina, que foi realizada no dia 28/08/15 na cidade de
Lavras da Mangabeira (CE).
Equipe: repórter: Leandro Rocha Fernandes Alarcon; cinegrafia: Júlio Cezar Pertile Leal;
auxiliar: Aldo Silva Pinto
RELATÓRIO:

LEANDRO ROCHA
1921/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

A equipe embarcou com destino a Juazeiro do Norte no dia 27 de agosto por volta das 10h46.
Chegando na cidade, por volta das 12:30, a equipe pegou um carro alugado pela empresa na
Localiza e foi direto para um trecho da transordestina em Missão Velha, Ceará. Após fazer
gravações no local partiu para Lavras da Mangabeira, onde a presidenta Dilma Rousseff
assinaria a ordem de serviço para a construção de mais um trecho da obra. A equipe chegou
no local por volta das 18h40. O repórter entrou ao vivo para a Voz do Brasil às 19h e depois foi
informado que o evento não aconteceria mais porque a presidenta Dilma Rousseff cancelou a
visita no local. A equipe pernoitou na cidade. No dia seguinte a equipe voltou para Juazeiro do
Norte, onde passou o dia aguardando orientações da chefia em Brasília. O repórter foi
orientado a gravar uma matéria, por a presidenta Dilma Rousseff assinou a ordem de serviço
em Fortaleza, numa reunião com empresários. No dia seguinte, 29 de agosto, a equipe
retornou para Brasília embarcando às 15:55 de Juazeiro e chegando no fim do dia em Brasília.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/08/2015

27/08/2015

DIPRO

27/08/2015

29/08/2015

27/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

142,50

126,90

95,00

364,40

DINES

24/08/2015

1.040,36

442,50

142,50

1.625,36

29/08/2015

DINES

24/08/2015

1.040,36

442,50

142,50

1.625,36

01/09/2015

06/09/2015

DINES

24/08/2015

1.182,26

672,60

190,00

2.044,86

01/09/2015

02/09/2015

DIJOR

24/08/2015

3.184,25

401,85

190,00

3.776,10

O programa Ver TV convidou o historiador Murilo Cleto, mestre em Cultura e Sociedade, para
participar da gravação de episódio sobre "Celebridades de TV na Política", gravação esta que
aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 27 de agosto (quinta-feira) das 17h00 às 18h30.
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi a respeito da candidatura das celebridades para cargos na
política, sobre a influência da popularidade das figuras de televisão na candidatura e eleição dos
“candidatos-celebridade”.
Sobre o convidado:
Murilo Cleto é historiador, mestre em Cultura e Sociedade, coordenador municipal de cultura e
professor das Faculdades Integradas do município de Itararé-SP.

1922/2015 Murilo Prado Cleto

Convidado

Contribuiu muito, pois, além de enriquecer o debate sob o ponto de vista da História, ele é autor
do artigo 'A era das celebridades: como a carreira política de famosos, trazida à tona mais uma
vez com a candidatura de José Luiz Datena, revela alguns dos maiores paradigmas do Brasil
contemporâneo' - artigo este bastante pertinente e importante para a discussão do programa.
JUSTIFICATIVA DA VIAGEM ÔNIBUS:
Tratava-se de um convidado importante para o programa VerTV, que já havia confirmado
participação, porém estava nos cobrando reembolso pelas passagens de ônibus comercial.
Sugerimos, então, que tentássemos a compra das passagens de ônibus Itararé-São Paulo pela
empresa, para garantir sua participação no debate que certamente será enriquecido com suas
opiniões.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
O convidado realizou a viagem com sucesso e sua participação foi de fato importante no debate
proposto pelo VerTV.

Ordem de Serviço SECOM no 339/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do lote 4 do trecho Missão
Velha-Pecém da Ferrovia Transnordestina, que foi realizada no dia 28/08/15 na cidade de
Lavras da Mangabeira (CE).
Equipe: repórter: Leandro Rocha Fernandes Alarcon; cinegrafia: Júlio Cezar Pertile Leal;
auxiliar: Aldo Silva Pinto
RELATÓRIO:

1923/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

A equipe embarcou com destino a Juazeiro do Norte no dia 27 de agosto por volta das 10h46.
Chegando na cidade, por volta das 12:30, a equipe pegou um carro alugado pela empresa na
Localiza e foi direto para um trecho da transordestina em Missão Velha, Ceará. Após fazer
gravações no local partiu para Lavras da Mangabeira, onde a presidenta Dilma Rousseff
assinaria a ordem de serviço para a construção de mais um trecho da obra. A equipe chegou
no local por volta das 18h40. O repórter entrou ao vivo para a Voz do Brasil às 19h e depois foi
informado que o evento não aconteceria mais porque a presidenta Dilma Rousseff cancelou a
visita no local. A equipe pernoitou na cidade. No dia seguinte a equipe voltou para Juazeiro do
Norte, onde passou o dia aguardando orientações da chefia em Brasília. O repórter foi
orientado a gravar uma matéria, por a presidenta Dilma Rousseff assinou a ordem de serviço
em Fortaleza, numa reunião com empresários. No dia seguinte, 29 de agosto, a equipe
retornou para Brasília embarcando às 15:55 de Juazeiro e chegando no fim do dia em Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 339/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do lote 4 do trecho Missão
Velha-Pecém da Ferrovia Transnordestina, que foi realizada no dia 28/08/15 na cidade de
Lavras da Mangabeira (CE).
Equipe: repórter: Leandro Rocha Fernandes Alarcon; cinegrafia: Júlio Cezar Pertile Leal;
auxiliar: Aldo Silva Pinto
RELATÓRIO:

1924/2015

1925/2015

ALDO SILVA
PINTO

JULIANA
ANDRADE VIANNA

Empregado

Empregado

A equipe embarcou com destino a Juazeiro do Norte no dia 27 de agosto por volta das 10h46.
Chegando na cidade, por volta das 12:30, a equipe pegou um carro alugado pela empresa na
Localiza e foi direto para um trecho da transordestina em Missão Velha, Ceará. Após fazer
gravações no local partiu para Lavras da Mangabeira, onde a presidenta Dilma Rousseff
assinaria a ordem de serviço para a construção de mais um trecho da obra. A equipe chegou
no local por volta das 18h40. O repórter entrou ao vivo para a Voz do Brasil às 19h e depois foi
informado que o evento não aconteceria mais porque a presidenta Dilma Rousseff cancelou a
visita no local. A equipe pernoitou na cidade. No dia seguinte a equipe voltou para Juazeiro do
Norte, onde passou o dia aguardando orientações da chefia em Brasília. O repórter foi
orientado a gravar uma matéria, por a presidenta Dilma Rousseff assinou a ordem de serviço
em Fortaleza, numa reunião com empresários. No dia seguinte, 29 de agosto, a equipe
retornou para Brasília embarcando às 15:55 de Juazeiro e chegando no fim do dia em Brasília.

A empregada da Mídia Impressa Juliana Andrade Vianna - EBC - Rio de Janeiro esteve em
Brasília para treinamento da Diagramação em clipagem digital em arquivos em PDF dos
jornais utilizados pela Mídia impressa como: O Globo e Valor Econômico. O treinamento
compreendeu entre os dias 01/09 até 06/09/15. Como os trabalhos de digitalização acontecem
só durante as madrugadas e o serviço só será disponibilizado on line na madrugada do dia
05/06 (sábado para domingo), se faz necessária a permanência e o acompanhamento da
empregada que retorna ao Rio de Janeiro nas primeiras horas do dia 06/09/2015.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Eu, Juliana Andrade Vianna, cheguei em Brasília no dia 01de setembro de 2015 às 18:00h.
Após desembarque, me dirigi ao Bristol Hotel para fazer o check in. Às 22:00h encaminhei-me
à EBC para começar o treinamento da Diagramação dos Jornais da Mídia Impressa, o
treinamento compreendeu entre os dias 01/09 até 06/09. No último dia saí da empresa às
03:00h. Fiz o check out no hotel às 12:00 h e me dirigi ao aeroporto. Meu vôo saiu às 15:30h.

O economista Sérgio Wulff Gobetti foi o entrevistado do programa "Espaço Público" do dia
01/09/2015.
Relatório de viagem:

1926/2015

SÉRGIO WULFF
GOBETTI

Convidado

O economista Sérgio Gobetti chegou a Brasília no dia 01/09/2015, compareceu aos estúdios
da EBC para participar ao vivo do programa "Espaço Público" . Debateu com os
apresentadores Florestan Junior e Paulo Leite sobre a estrutura tributária do Brasil. No dia 02
de setembro retornou para Porto Alegre.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/09/2015

02/09/2015

DICOP

01/09/2015

02/09/2015

06/09/2015

01/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

1.654,81

401,85

190,00

2.246,66

DICOP

24/08/2015

1.716,86

401,85

190,00

2.308,71

11/09/2015

DIGER

24/08/2015

-

2.835,00

95,00

2.930,00

02/09/2015

DICOP

24/08/2015

707,02

401,85

190,00

1.298,87

A gerente foi para Brasília para cumprir suas responsabilidades de participação no Programa
DOCTV LA V (RMS GPC-N 024/2015/Processo EBC/2423/2015) como jurada.
A profissional especializada teve sua seleção embasada em notório saber, conforme currículo
comprovado, e foi responsável pela primeira e terceira etapas do processo seletivo da obra
nacional vencedora.
Esta adesão e participação no Programa DOCTV LA V foi objeto do Processo EBC/2015/2015.
A terceira etapa de seleção constituiu-se em pitching presencial realizado na sede do Ministèrio
da Cultura em Brasília, no dia 02 de setembro de 2015, a partir das 10h.

SAMANTHA
1927/2015 RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Empregado

A adesão e participação da EBC no programa DOCTV LA V provém de uma parceria com a
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (Sav/MinC) tendo por objeto, mais uma vez, a
conjugação de esforços para a realização de ações, projetos e programas que viabilizem a
produção e teledifusão de conteúdos audiovisuais, de todos os gêneros e formatos para a
televisão, cujos objetivos são: fomentar a parceria entre o produtor independente e a televisão
pública brasileira; incentivar a produção de conteúdos para a televisão de forma regionalizada;
estimular a criação de ambientes de mercado no país e no exterior; criar um circuito nacional de
teledifusão; estimular o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira a partir da
sistematização de ações, projetos e programas que visem a geração de iniciativas da produção
independente para a produção de obras audiovisuais (filmes e séries) para a televisão em
diversos pontos do País; e dinamizar a produção e a difusão dos produtos audiovisuais no
território nacional.
A empregada chegará em Brasília dia 01 de noite para participar do evento dia 2 pela manhã.

Para cumprir suas responsabilidades de participação no Programa DOCTV LA V, a EBC
contratou (RMS GPC-N 024/2015/Processo EBC/2423/2015) como jurado, Sr. Wolney Mattos
de Oliveira, cuja escolha para compor o júri do Programa se deu pela Portaria Nº 71, de 13 de
Julho de 2015, devidamente publicada no D.O.U. Nº 132, de 14 de Julho de 2015 – seção 2
(documento anexado). O profissional especializado teve sua seleção embasada em notório
saber, conforme currículo comprovado, e foi responsável pela primeira e terceira etapas do
processo seletivo da obra nacional vencedora.
Esta adesão e participação no Programa DOCTV LA V foi objeto do Processo EBC/2015/2015.
A terceira etapa de seleção constituiu-se em pitching presencial realizado na sede do Ministèrio
da Cultura em Brasília, no dia 02 de setembro de 2015, as 10h.

1928/2015

Wolney Mattos
Oliveira

Colaborador

A adesão e participação da EBC no programa DOCTV LA V provém de uma parceria com a
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (Sav/MinC) tendo por objeto, mais uma vez, a
conjugação de esforços para a realização de ações, projetos e programas que viabilizem a
produção e teledifusão de conteúdos audiovisuais, de todos os gêneros e formatos para a
televisão, cujos objetivos são: fomentar a parceria entre o produtor independente e a televisão
pública brasileira; incentivar a produção de conteúdos para a televisão de forma regionalizada;
estimular a criação de ambientes de mercado no país e no exterior; criar um circuito nacional de
teledifusão; estimular o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira a partir da
sistematização de ações, projetos e programas que visem a geração de iniciativas da produção
independente para a produção de obras audiovisuais (filmes e séries) para a televisão em
diversos pontos do País; e dinamizar a produção e a difusão dos produtos audiovisuais no
território nacional.

Participou do evento Colombia 3.0, como convidada do Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, do Governo da Colômbia, a realizado durante os dias 7, 8, 9
e 10 de setembro de 2015, na cidade de Bogotá, Colômbia e cumpriu as agendas seguintes:
Dia 7 de setembro
10h00 – Abertura Oficial para os congresistas do Colombia 3.0 – Crown Casinos
15h00 – Reunião dos Representantes da TAL na Colombia – Malu Vianna, Nicolas Shonfeld,
Claudia Rodrigues e Sahada Luedy
18h00 – Abertura Oficial da Colombia 3.0

SAHADA
1931/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Dia 8 de Setembro
9h30 – Reunião com Jhoanna Perdomo, Gabriel Castrillón – Produtora Praticamente. (meeting
agendado pela organização do evento)
Na Pásate a la Pública 3.0
10h30 – Reunião com Juan Ricardo Gelves, Canal Regional TRO (meeting agendado pela
organização do evento)
Na Pásate a la Pública 3.0
11h - Painel Estimulos a Producción Audiovisual
Panelistas: Angela Maria Mora, Directora ANTV ; Jerson Parra, Productor General del Señal
Colombia, Ministerio da Cultura
Moderador: Lennart Rodríguez, Gerente Canal Tr3ze
12h30 – Reunião com Adriana López, sub-gerente de Señal Colombia; seguida de reunião com
Jaime Tenório Coordinador de Señal Colombia.
Señal Colombia
15h – Reunião com Claudia Rodrigues, Señal Colombia.
18h30 – Painel Transición de los contenidos de televisión Analógica a Digital
Panelistas: Nicolas Shonfeld (Argentina, Acua Mayor), Coordinador General de Acua Mayor;
Sahada Luedy (TVBRASIL), Asesora de la dirección general de EBC/TVBRASIL. Moderadora:
Diana Salamanca del Canal Tr3ze
Dia 9 de Setembro
11h -Painel Estrategia de Visualizacción Internacional de Contenidos
Panelistas: Damares Valero, Productora Ejecutiva Animus Group; Claudia Rodrigues, Asesora
Internacional Señal Colombia
Moderador: Diana Salamanca, Canal Tr3ze
15h – Painel - Apresentação da TAL para os canais regionais da Colombia
18h30 – Painel: Evolución de los Canales publicos hacia a la convergencia
Panelistas. Gerentes de Canales Regionales: Canal Tr3ze; Telecaribe, Telepcaifico, Canal TRO,
Teleantioquia, Telecafé, CanalCapital, Teleslas, RTVC)
Moderador: Victor Solano – Consultor de Comunicaciones
Para cumprir suas responsabilidades de participação no Programa DOCTV LA V, a EBC
contratou (RMS GPC-N 025/2015 - Processo EBC/2424/2015) como jurado Sr. Geraldo da
Rocha Moraes, cuja escolha para compor o júri do Programa se deu pela Portaria Nº 71, de 13
de Julho de 2015, devidamente publicada no D.O.U. Nº 132, de 14 de Julho de 2015 – seção 2
(documento anexado). O profissional especializado teve sua seleção embasada em notório
saber, conforme currículo comprovado, e foi responsável pela primeira e terceira etapas do
processo seletivo da obra nacional vencedora.
Esta adesão e participação no Programa DOCTV LA V foi objeto do Processo EBC/2015/2015.
A terceira etapa de seleção constituiu-se em pitching presencial realizado na sede do Ministèrio
da Cultura em Brasília, no dia 02 de setembro de 2015, as 10h.

1932/2015

Geraldo da Rocha
Moraes

Colaborador

A adesão e participação da EBC no programa DOCTV LA V provém de uma parceria com a
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (Sav/MinC) tendo por objeto, mas uma vez, a
conjugação de esforços para a realização de ações, projetos e programas que viabilizem a
produção e teledifusão de conteúdos audiovisuais, de todos os gêneros e formatos para a
televisão, cujos objetivos são: fomentar a parceria entre o produtor independente e a televisão
pública brasileira; incentivar a produção de conteúdos para a televisão de forma regionalizada;
estimular a criação de ambientes de mercado no país e no exterior; criar um circuito nacional de
teledifusão; estimular o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira a partir da
sistematização de ações, projetos e programas que visem a geração de iniciativas da produção
independente para a produção de obras audiovisuais (filmes e séries) para a televisão em
diversos pontos do País; e dinamizar a produção e a difusão dos produtos audiovisuais no
território nacional.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/09/2015

15/09/2015

DIPRE

31/08/2015

05/09/2015

02/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

10.483,12

3.675,00

47,50

14.205,62

DIGER

24/08/2015

2.299,41

1.766,05

190,00

4.255,46

03/09/2015

DIGER

24/08/2015

1.050,96

481,65

190,00

1.722,61

27/08/2015

31/08/2015

DIPRE

24/08/2015

1.412,26

965,92

-

2.378,18

31/08/2015

02/09/2015

DIGER

24/08/2015

2.441,49

359,55

190,00

2.991,04

Dia 04 de setembro
- Embarque para São Paulo (para realização do trecho da viagem internacional).
Dia 05 de setembro
- Embarque para Brasília - Vôo Aéreo Presidencial
- Embarque para São Paulo
- O Presidente da EBC foi convocado pelo Ministro da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República para participar dos testes de sinais e operação referentes à
transmissão ao vivo do desfile de 7 de setembro montados na Esplanada dos Ministérios.

AMÉRICO
1934/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 07 de setembro
- Embarque para Munique/Alemanha
Participou do evento intitulado PBI – Public Broadcasters International
de 9 a 11 de setembro, da 24ª Conferência da Public Broadcasters International – PBI, em
Munique, na Alemanha. O evento reúne anualmente representantes das principais empresas
públicas de radiodifusão do mundo para discutir os desafios da área.
Além da anfitriã ARD, o encontro contará com a presença de empresas como BBC (Inglaterra),
PBS (Estados Unidos), NHK (Japão) e CBC (Canadá), que discutiu temas relacionados às
oportunidades e desafios para o jornalismo em um mundo digital globalizado, à distribuição
multiplataforma e recepção de conteúdos públicos, à gestão da mudança e inovação nas
empresas de comunicação pública, à oferta de conteúdo para audiências jovens, entre outros.
Para mostrar a experiência da EBC na área de distribuição e recepção de conteúdo, o
presidente da EBC, apresentou o painel sobre o Projeto Brasil 4D, que agrega interatividade e
orientações sobre serviços públicos, destinadas à população de baixa renda, por meio da TV
pública digital aberta.
A iniciativa já foi testada na Paraíba e no Distrito Federal, e conta com importantes
reconhecimentos: Prêmio Frida (Fundo Regional para a Inovação Digital na América Latina e o
Caribe), Prêmio SET (Sociedade de Engenharia de Televisão) e menção especial da LA
Cumbre TV Abierta.
Dia 12 de setembro
-Alterou o trecho de volta por conta própria para o dia 13 de setembro.
Dia 14 de setembro
-Participou da 9ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da EBC em São Paulo
Dia 15 de setembro
- Embarque para Brasília
Agenda de trabalho do Superintendente Regional em Brasília, no período de 01/09/15 a
04/09/15:
Dia 01/09: Terça-feira
Manhã: Acompanhamento de assuntos administrativos (renovação de contratos de copeiragem
e recepção, evolução de processo de conserto de pantilt e manutenção predial, formalização de
transferências, etc.)
Tarde: Reunião com o Superintendente de Relações Institucionais sobre as ações a serem
desenvolvidas em parceria com a UEMA - Universidade Estadual do Maranhão.

EBENEZER
1935/2015 CUPERTINO
NASCIMENTO

Dia 02/09: Quarta-feira
Manhã: Reunião com o Diretor de Programação para tratar de assuntos relacionados a faixa
local de conteúdos.
Tarde: Reunião na área de Jornalismo para definir a estrutura dos programas que serão
implementados no Maranhão (Esportes, Pessoas...cobertura esportiva).
Empregado

Dia 03/09: Quinta-feira
Manhã: Reunião com Gerência Executiva de Acervo para tratar de assuntos relacionados a
reforma de sala e treinamento de pessoal.
Tarde: Reunião com a Superintendente Executiva de Agências e Conteúdo Digital, Denize
Bacoccina.
Dia 04/09: Sexta-feira
Manhã: Reunião com presidente Américo Martins (sobre ações no Maranhão).
Tarde: Reunião com o Superintendente de Suporte, Eduardo Bicudo (projeto de rádio para o
Maranhão com autorização da Presidência).
Obs.01: devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno ocorreu no dia seguinte (05/09/2015).

Ida à Brasília, no dia 02 de setembro de 2015, para participar do "Lançamento Nacional da
Linha de Financiamento
para TV's Públicas", que será realizado no Auditório do MinC, às 11h00.
Após o evento, nos dias 02 e 03 de setembro, realizará reuniões para tratar de assuntos
relacionados a Superintendência Regional Sudeste II/Sul, a serem agendadas.
Retornará à São Paulo, no dia 03 de setembro.

MARCO ANTONIO
1936/2015 TAVARES
COELHO FILHO

AMÉRICO
1938/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida á Brasilia no dia 02 de setembro de 2015, onde participou do "Lançamento Nacional da
Linha de Fomento
para as TV's Públicas", realizado no Auditório do MinC, às 11h00. Às 15h00, participou da
Cerimônia de Posse do Presidente da EBC, Sr. Américo Martins.
No dia 03 de setembro de 2015, às 10h00, participou da continuação da reunião da Diretoria
Executiva.
Retornou à São Paulo, após o término da reunião.
Agendas:
28/08 :
Dia 28/08 - Encontro Setorial de Engenharia; que tratou dos desafios da televisão pública no
Brasil e as soluções desenvolvida em outros países , Como fazer televisão do marco regulatório
da comunicação pública no Brasil 15, Participação da sociedade na gestão de emissoras
públicas , A rede pública e o processo de digitalização das transmissões de televisão no Brasil,
Plano Plurianual: projeto de expansão dos canais digitais.

Relatório de Viagem
31/08/2015
09:45 - 12:42 - Saída do Aeroporto Brasília para o Aeroporto São Luís
12:50 - 13:35 - Chegada a EBC - MA
14:00 - 22:00 - Passagem da fibra óptica de interligação do MAM ao Etere, instalação física da
matriz de comunicação chronus e RVON(VOIP).

BRUNO RICARDO
1939/2015 EMIDIO DE
OLIVEIRA

Empregado

01/09/2015
10:00 - 12:00 - Configuração sistema de comunicação.
14:30 - 15:30 - Instalação painéis de comunicação.
18:00 - 19:00 - União dos sistemas de comunicação (BSB-MA-SP-RJ).
02/09/2015
10:00 - 12:30 - Verificação sistema de automação(ETERE).
14:30 - 15:00 - Testes sistema de Automação(ETERE).
15:10 - 16:00 - Deslocamento Aeroporto São Luis
16:30 - 18:51 - Saída Aeroporto de São Luis, chegada em Brasília
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AV nº

1940/2015

1941/2015

Viajante

CARLOS JESUS
DOS SANTOS

MICHELLE
ALMEIDA TITO

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Relatório de Viagem
31/08/2015
09:45 - 12:42 - Saída do Aeroporto Brasília para o Aeroporto São Luís
12:50 - 13:35 - Chegada a EBC - MA
14:00 - 22:00 - Passagem da fibra óptica de interligação do MAM ao Etere, instalação física da
matriz de comunicação
chronus e RVON(VOIP).
01/09/2015
10:00 - 12:00 - Configuração sistema de comunicação.
14:30 - 15:30 - Instalação painéis de comunicação.
18:00 - 19:00 - União dos sistemas de comunicação (BSB-MA-SP-RJ).
02/09/2015
10:00 - 12:30 - Verificação sistema de automação(ETERE).
14:30 - 15:00 - Testes sistema de Automação(ETERE).
15:10 - 16:00 - Deslocamento Aeroporto São Luis
16:30 - 18:51 - Saída Aeroporto de São Luis, chegada em Brasília

A viagem se justificou pela necessidade da participação de toda a gerência executiva de acervo
na campanha de migração dos conteúdos para a Plataforma MAM e preservação dos acervos
que foi realizada em Brasília, bem como para o 2º Encontro Nacional dos Acervos EBC,
conforme cronograma relacionado abaixo:
02 de Setembro (Quarta-feira)
12:00 – Almoço;
14:00 – Ações de migração do passivo para a plataforma MAM;
16:00 – Acervo Histórico;
17:00 – Relatos MA – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
18:00 – Relatos SP – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
Dia 03 de Setembro (Quinta-feira)
09:00 – Café da manhã;
10:00 – Revisão do PT 2015 e processos administrativos e Plano de Trabalho 2016
12:00 – Almoço;
14:00 – Workshop: A preservação começa na produção;
17:00 – Conclusão;
17:30 – Visita as instalações da RANAC
18:00 – Depoimentos sobre o encontro: Cobertura – Comunicação e marketing
19:00 – Retorno do participante à cidade de origem.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

31/08/2015

02/09/2015

DIGER

02/09/2015

03/09/2015

02/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/08/2015

2.441,49

300,90

190,00

2.932,39

DICOP

25/08/2015

1.455,80

401,85

190,00

2.047,65

03/09/2015

DICOP

25/08/2015

1.455,80

401,85

190,00

2.047,65

02/09/2015

03/09/2015

DICOP

25/08/2015

1.455,80

401,85

190,00

2.047,65

02/09/2015

03/09/2015

DICOP

25/08/2015

1.126,27

401,85

190,00

1.718,12

Diante disto, fez-se necessário a vinda da Empregada Michelle Tito no dia 02/09, pois
necessitou estar presente no evento por volta das 14 horas e retornou a sua cidade de origem
após a conclusão de todo o evento, na noite do dia 03/09.

1942/2015

BRUNO FERREIRA
LEITE

Empregado

A viagem se justificou pela necessidade da participação de toda a gerência executiva de acervo
na campanha de migração dos conteúdos para a Plataforma MAM e preservação dos acervos
que foi realizada em Brasília, bem como para o 2º Encontro Nacional dos Acervos EBC,
conforme cronograma relacionado abaixo:
02 de Setembro (Quarta-feira)
12:00 – Almoço;
14:00 – Ações de migração do passivo para a plataforma MAM;
16:00 – Acervo Histórico;
17:00 – Relatos MA – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
18:00 – Relatos SP – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
Dia 03 de Setembro (Quinta-feira)
09:00 – Café da manhã;
10:00 – Revisão do PT 2015 e processos administrativos e Plano de Trabalho 2016
12:00 – Almoço;
14:00 – Workshop: A preservação começa na produção;
17:00 – Conclusão;
17:30 – Visita as instalações da RANAC
18:00 – Depoimentos sobre o encontro: Cobertura – Comunicação e marketing
19:00 – Retorno do participante à cidade de origem.
Diante disto, fez-se necessário a vinda do Empregado Bruno Leite no dia 02/09, pois necessitou
estar presente no evento por volta das 14 horas e retornou a sua cidade de origem após a
conclusão de todo o evento, na noite do dia 03/09.
A viagem se justificou pela necessidade da participação de toda a gerência executiva de acervo
na campanha de migração dos conteúdos para a Plataforma MAM e preservação dos acervos
que foi realizada em Brasília, bem como para o 2º Encontro Nacional dos Acervos EBC,
conforme cronograma relacionado abaixo:
02 de Setembro (Quarta-feira)
12:00 – Almoço;
14:00 – Ações de migração do passivo para a plataforma MAM;
16:00 – Acervo Histórico;
17:00 – Relatos MA – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
18:00 – Relatos SP – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.

1943/2015

BRUNO PEREIRA
RASGA

Empregado

Dia 03 de Setembro (Quinta-feira)
09:00 – Café da manhã;
10:00 – Revisão do PT 2015 e processos administrativos e Plano de Trabalho 2016
12:00 – Almoço;
14:00 – Workshop: A preservação começa na produção;
17:00 – Conclusão;
17:30 – Visita as instalações da RANAC
18:00 – Depoimentos sobre o encontro: Cobertura – Comunicação e marketing
19:00 – Retorno do participante à cidade de origem.

Diante disto, fez-se necessário a vinda do Empregado Bruno Rasga no dia 02/09, pois
necessitou estar presente no evento por volta das 14 horas e retornou a sua cidade de origem
após a conclusão de todo o evento, na noite do dia 03/09.

FABIO
1944/2015 FERNANDES DE
ALBUQUERQUE

Empregado

A viagem se justificou pela necessidade da participação de toda a gerência executiva de acervo
na campanha de migração dos conteúdos para a Plataforma MAM e preservação dos acervos
que foi realizada em Brasília, bem como para o 2º Encontro Nacional dos Acervos EBC,
conforme cronograma relacionado abaixo:
02 de Setembro (Quarta-feira)
12:00 – Almoço;
14:00 – Ações de migração do passivo para a plataforma MAM;
16:00 – Acervo Histórico;
17:00 – Relatos MA – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
18:00 – Relatos SP – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
Dia 03 de Setembro (Quinta-feira)
09:00 – Café da manhã;
10:00 – Revisão do PT 2015 e processos administrativos e Plano de Trabalho 2016
12:00 – Almoço;
14:00 – Workshop: A preservação começa na produção;
17:00 – Conclusão;
17:30 – Visita as instalações da RANAC
18:00 – Depoimentos sobre o encontro: Cobertura – Comunicação e marketing
19:00 – Retorno do participante à cidade de origem.
Diante disto, fez-se necessário a vinda do Empregado Fábio Albuquerque no dia 02/09, pois
necessitou estar presente no evento por volta das 14 horas e retornou a sua cidade de origem
após a conclusão de todo o evento, na noite do dia 03/09.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

1945/2015

Viajante

JACKSON BENNY
LEITE SILVA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A viagem se justificou pela necessidade da participação de toda a gerência executiva de acervo
na campanha de
migração dos conteúdos para a Plataforma MAM e preservação dos acervos que foi realizada
em Brasília, bem como para o 2º Encontro Nacional dos Acervos EBC, conforme cronograma
relacionado abaixo:
02 de Setembro (Quarta-feira)
12:00 – Almoço;
14:00 – Ações de migração do passivo para a plataforma MAM;
16:00 – Acervo Histórico;
17:00 – Relatos MA – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
18:00 – Relatos SP – avanços apresentados desde o I Encontro de Acervo.
Dia 03 de Setembro (Quinta-feira)
09:00 – Café da manhã;
10:00 – Revisão do PT 2015 e processos administrativos e Plano de Trabalho 2016
12:00 – Almoço;
14:00 – Workshop: A preservação começa na produção;
17:00 – Conclusão;
17:30 – Visita as instalações da RANAC
18:00 – Depoimentos sobre o encontro: Cobertura – Comunicação e marketing
19:00 – Retorno do participante à cidade de origem.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

04/09/2015

DICOP

26/08/2015

29/08/2015

26/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.755,67

669,75

190,00

2.615,42

DINES

25/08/2015

1.793,86

424,80

142,50

2.361,16

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.800,46

424,80

142,50

2.367,76

26/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.800,46

424,80

142,50

2.367,76

26/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.800,46

424,80

142,50

2.367,76

Diante disto, fez-se necessário a vinda do Empregado Jackson Benny Leite Silva no dia 02/09,
pois necessitou estar presente no evento por volta das 14 horas e retornou a sua cidade de
origem após a conclusão de todo o evento, no final da noite do dia 03/09, dando o seu
desembarque somente no dia 04/09.
O devido relatório de viagem está sendo entregue fora do prazo pelo funcionário pois após seu
retorno, este diretamente em recesso de férias, necessitando da assinatura para a devida
entrega ao setor de Viagens.

Ordem de Serviço SECOM 340/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida com a participação da Presidenta Dilma Rousseff, que foi realizada no dia 28/08/15
na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

1947/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Cleide Lopes, Edmar Nobre e Warley Felipe Andrade
saiu de Brasília às 11h do dia 26/09. Depois de chegar em Fortaleza às 13h30, retirou o carro
da Localiza no aeroporto e seguiu para o hotel. Na sequência fomos para o Residencial José
Lino da Silveira, no município de Caucaia, região metropolitana da capital. Fizemos entrevistas
com personagens, vídeos para a WEB e imagens do residencial. Na quinta-feira, 27/09,
fizemos locação pela manhã na casa da personagem Ioneide Costa do Nascimento e no
residencial. Já à tarde acompanhamos a coletiva do governo federal sobre a agenda da
presidenta Dilma Rousseff. Depois geramos o material e entramos ao vivo para a Voz do Brasil
e TV NBR. Na sexta-feira, 28/09, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega
simultânea de 2700 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em quatro estados
incluindo o Ceará. A entrega ocorreu no Residencial José Lino da Silveira, em Caucaia.
Fechamos duas matérias para a Voz do Brasil e TV NBR, além de três entrevistas ao vivo para
a programação da TV NBR. No sábado, 29/09, regressamos a Brasília, chegando na capital
federal no fim da tarde deste mesmo dia.

Ordem de Serviço SECOM 340/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida com a participação da Presidenta Dilma Rousseff, que foi realizada no dia 28/08/15
na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

1948/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Cleide Lopes, Edmar Nobre e Warley Felipe Andrade
saiu de Brasília às 11h do dia 26/09. Depois de chegar em Fortaleza às 13h30, retirou o carro
da Localiza no aeroporto e seguiu para o hotel. Na sequência fomos para o Residencial José
Lino da Silveira, no município de Caucaia, região metropolitana da capital. Fizemos entrevistas
com personagens, vídeos para a WEB e imagens do residencial. Na quinta-feira, 27/09,
fizemos locação pela manhã na casa da personagem Ioneide Costa do Nascimento e no
residencial. Já à tarde acompanhamos a coletiva do governo federal sobre a agenda da
presidenta Dilma Rousseff. Depois geramos o material e entramos ao vivo para a Voz do Brasil
e TV NBR. Na sexta-feira, 28/09, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega
simultânea de 2700 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em quatro estados
incluindo o Ceará. A entrega ocorreu no Residencial José Lino da Silveira, em Caucaia.
Fechamos duas matérias para a Voz do Brasil e TV NBR, além de três entrevistas ao vivo para
a programação da TV NBR. No sábado, 29/09, regressamos a Brasília, chegando na capital
federal no fim da tarde deste mesmo dia.

Ordem de Serviço SECOM 340/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da entrega de unidades habitacionais do Programa do Minha
Casa Minha Vida com a participação da Presidenta Dilma Rousseff, que foi realizada no dia
28/08/15 na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

1949/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Cleide Lopes, Edmar Nobre e Warley Felipe Andrade
saiu de Brasília às 11h do dia 26/09. Depois de chegar em Fortaleza às 13h30, retirou o carro
da Localiza no aeroporto e seguiu para o hotel. Na sequência fomos para o Residencial José
Lino da Silveira, no município de Caucaia, região metropolitana da capital. Fizemos entrevistas
com personagens, vídeos para a WEB e imagens do residencial. Na quinta-feira, 27/09,
fizemos locação pela manhã na casa da personagem Ioneide Costa do Nascimento e no
residencial. Já à tarde acompanhamos a coletiva do governo federal sobre a agenda da
presidenta Dilma Rousseff. Depois geramos o material e entramos ao vivo para a Voz do Brasil
e TV NBR. Na sexta-feira, 28/09, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega
simultânea de 2700 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em quatro estados
incluindo o Ceará. A entrega ocorreu no Residencial José Lino da Silveira, em Caucaia.
Fechamos duas matérias para a Voz do Brasil e TV NBR, além de três entrevistas ao vivo para
a programação da TV NBR. No sábado, 29/09, regressamos a Brasília, chegando na capital
federal no fim da tarde deste mesmo dia.

Ordem de Serviço SECOM 340/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida com a participação da Presidenta Dilma Rousseff, que foi realizada no dia 28/08/15
na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

1950/2015

CLEIDE LOPES
VIEIRA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Cleide Lopes, Edmar Nobre e Warley Felipe Andrade
saiu de Brasília às 11h do dia 26/09. Depois de chegar em Fortaleza às 13h30, retirou o carro
da Localiza no aeroporto e seguiu para o hotel. Na sequência fomos para o Residencial José
Lino da Silveira, no município de Caucaia, região metropolitana da capital. Fizemos entrevistas
com personagens, vídeos para a WEB e imagens do residencial. Na quinta-feira, 27/09,
fizemos locação pela manhã na casa da personagem Ioneide Costa do Nascimento e no
residencial. Já à tarde acompanhamos a coletiva do governo federal sobre a agenda da
presidenta Dilma Rousseff. Depois geramos o material e entramos ao vivo para a Voz do Brasil
e TV NBR. Na sexta-feira, 28/09, acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff na entrega
simultânea de 2700 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em quatro estados
incluindo o Ceará. A entrega ocorreu no Residencial José Lino da Silveira, em Caucaia.
Fechamos duas matérias para a Voz do Brasil e TV NBR, além de três entrevistas ao vivo para
a programação da TV NBR. No sábado, 29/09, regressamos a Brasília, chegando na capital
federal no fim da tarde deste mesmo dia.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

02/09/2015

DIGER

26/08/2015

29/08/2015

19/10/2015

27/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.398,78

112,10

190,00

1.700,88

DINES

25/08/2015

1.793,86

424,80

142,50

2.361,16

02/11/2015

DIJOR

25/08/2015

1.482,65

1.504,50

190,00

3.177,15

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.572,31

318,60

95,00

1.985,91

Com a descentralização da área de Protocolo na EBC, esta administração indicou o
empregado Bruno Tetsuo Igarachi, para a tarefa de realizar a autuação de processos. Por esse
motivo, ele deverá passar um dia em Brasília, para a capacitação junto ao protocolo central.

1951/2015

BRUNO TETSUO
IGARASHI

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Chegada na EBC, às 08:30 para realização de treinamento sobre autuação de processos com
o coordenador de protocolo, Sr. José Antônio Pereira Santos, onde foi possível sanar dúvidas
sobre a utilização do sistema interno "Prodoc" e também da NOR 206, referente a Autuação e
Controles de Processos.
As 10:30 foi realizada uma reunião com o gerente de material e patrimônio, Sr. Marcus Vinícius
Queiroz Barbosa, para definição de procedimentos a serem adotados pela Regional São Paulo
na autuação de processos, tendo em vista a descentralização desta atividade.
No período tarde foi realizado um acompanhamento das atividades do protocolo em Brasília,
sendo possível identificar os procedimentos e controles utilizados e as adaptações necessárias
para as necessidades da regional São Paulo.
As 16:00 foram encerradas as atividades programadas, e retorno à São Paulo.

26/08/2015
10hs48 - embarque via aérea de Brasília.
13hs28 - chegada a Fortaleza.
15hs - reunião de reconhecimento ao local do primeiro evento, Caucaia.
17hs40 - reunião de reconhecimento do local do segundo evento, Centro de Eventos de
Fortaleza.
20hs - entrada no hotel para pernoite.

RAUL MOURAO
1952/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

27/08/2015
07hs - saída do hotel.
08hs - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da montagem da estrutura
do primeiro evento.
11hs30 - Almoço
14h30 - chegada ao local do segundo evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19hs - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
21h30m - retorno ao hotel. Pernoite.
28/08/2015
05hs - saída do hotel.
06hs - chegada ao local do evento.
14h30 as 17hs40 - evento ao vivo.
18h30 chegada ao local do segundo evento.
19hs - geração de material gravando.
22h30m - retorno ao hotel de pernoite.
29/08/2015
13hs - saída do hotel.
15hs - embarque via aérea de Fortaleza.
17hs40 - chegada a Brasília.

Realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Esta equipe da TV Brasil foi formada pela repórter Aline Scarso (SP), pelo repórter
cinematográfico Jorge Brum (Bsb) e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo do
Carmo (SP) e as matérias foram apresentadas no Repórter Brasil.

1953/2015

1957/2015

JORGE LUIZ DOS
REIS BRUM

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

Empregado

Relatório do viajante:
19/10/15 -Desembarcamos em Palmas, às 23h15. Fizemos imagens no aeroporto das
delegações da Filipinas, Bolívia e Canadá e gravamos sonoras.
20/10/15 -Depois do café, acertamos com o pessoal do link os detalhes da geração. Fizemos o
credenciamento e finalizamos o VT do dia anterior com produção de sonoras. Participamos do
briefing promovido para a imprensa e fizemos o link para o programa “Fique Ligado”.
21/10/15 -Pela manhã, acompanhamos uma voluntária no ônibus da delegação dos Quéchuas
peruanos. Gravamos sonora e fizemos povo-fala em um supermercado com nativos. Seguimos
para a escola onde eles estão hospedados e lá também registramos imagens. Na seqüência,
gravamos próximo ao alojamento das etnias brasileiras, a Okara. Depois do almoço, fomos a
Praia da Graciosa gravar com outra voluntária que auxiliava um grupo de indígenas, e com isso
fechamos o VT. Entramos no link do programa “Fique Ligado”.
22/10/15 -Gravamos o off do VT sobre atividades culturais da noite anterior e geramos para o
RBT. Em seguida, cobrimos as primeiras disputas de futebol feminino e masculino. Gravamos
também com jornalistas e fotógrafos da imprensa internacional. Participamos do briefing para a
imprensa e cobrimos a cerimônia do Fogo Sagrado. Fechamos o texto do VT factual do dia.
Entramos ao vivo no link do Fique Ligado.
23/10/15 - Chegamos, às 15:00, no Centro de Mídia para retirar as credenciais do evento de
abertura. Os portões foram abertos uma hora depois. A cerimônia teve início por volta das
19:30 e a registramos na íntegra. Entramos ao vivo no Repórter Brasil Tarde.
24/10/15 -Produzimos VT para o RBN de segunda-feira. Entramos ao vivo por duas vezes no
programa “Mundo da Bola”. Fizemos imagens e sonoras para fechar VT sobre o significado se
ser indígena.
25/10/15 -Começamos o dia com imagens de cobertura dos ex-atletas Giba, Róbson Caetano
e Cafu. À tarde, houve competição das modalidades tradicionais: arco e flecha, arremesso de
lança e cabo de guerra. Neste dia ainda gravamos sonoras com os mongóis, canadenses,
americanos e com os próprios Maoris para o VT do dia seguinte no RBN.
26/10/15-Entramos ao vivo no jornal RBT e gravamos entrada na programação. Fizemos
passagem, texto da reportagem e gravamos o off e assim fechamos o VT iniciado no dia
anterior para o RBN. Ainda na manhã, gravamos sonoras com o pessoal da Funai sobre
27/08/2015
09:40h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:50h - Embarque para Fortaleza.
14:00h - Chegada ao aeroporto de Fortaleza. Seguimos com o carro da localiza para o hotel.
15:20h - Chegada ao hotel. Feito check-in. Parada para o almoço.
16:30h - Saída do hotel para o local do evento, Centro de Convenções de Fortaleza.
17:10h - Chegada ao local do evento.
*acompanhamos a montagem, testes de câmeras, áudio, telão, iluminação e posicionamento
de praticáveis. Não foi feito teste na frequência por está sendo usada no evento MCMV.
22:30h - Retorno para o hotel.
28/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:50h - Chegada ao local do evento.
*continuamos com a montagem e testes nos equipamentos.
12:30h - Parada para o almoço.
13:20h - Retorno do almoço.
14:00h - Início da varredura.
15:30h - Testado todo o evento somente com o carro de produção. Frequência continuava
ocupada.
17:10h - Fechado sinal com Brasília operador Anábio. Testado todos os microfones,
balanceamento das câmeras, sinal de telão e qualidade de sinal da transmissão.
17:50h - Gravado em Brasília entrevista com o Ministro da Saúde.
18:07h - Flash ao Vivo.
18:15h - Flash ao Vivo.
18:20h - Flash ao Vivo.
18:56h - Flash ao Vivo.
20:30h - Início da Cerimônia.
22:07h - Término da cerimônia.
22:20h - Link para o jornal.
22:35h - Desmontagem. Baixamos o sinal.
22:45h - Retorno para o hotel.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.
29/08/2015
04:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
04:40h - Chegada ao aeroporto.
05:30h - Embarque para Brasília.
08:50h - Chegada a Brasília. Retorno para casa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/10/2015

02/11/2015

DIJOR

27/08/2015

29/08/2015

19/10/2015

02/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.394,66

1.504,50

190,00

3.089,16

DINES

25/08/2015

1.572,32

318,60

95,00

1.985,92

DIJOR

25/08/2015

1.394,66

1.504,50

190,00

3.089,16

Realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO.

LILIANE
1958/2015 CARDOSO
AGUIAR FARIAS

1959/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
19-10-15 - SEGUNDA
16H – EMBARQUE
17H – CHEGADA EM PALMAS
18H- APURAÇÃO
20/10/15 – TERÇA
MANHÃ: APURAÇÃO, PRODUÇÃO PARA O TARDE NACIONAL COM ENTREVISTA DE
MARCOS TERENA. 12H20 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO NO JORNAL DA AMAZÔNIA 2ª
EDIÇÃO.
TARDE: BRIFIENG COM ASCOM E POVO FALA.
NOITE: REDAÇÃO DE REPORTAGEM – MATÉRIA CONSOLIDADA PARA JORNAL DA
AMAZÔNIA 1ª EDIÇÃO.
21/10/15 – QUARTA
MANHÃ – APURAÇÃO E REPORTAGEM - ESPORTE. 12H20 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO –
JORNAL DA AMAZÔNIA 2ª EDIÇÃO.
TARDE – APURAÇÃO E REPORTAGEM. 18H15 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – RITMO DA
NOTÍCIA - FM. 18H50 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – REPÓRTER AMAZÔNIA.
NOITE – REDAÇÃO DE REPORTAGEM – MATÉRIA CONSOLIDADA PARA JORNAL DA
AMAZÔNIA 1ª EDIÇÃO.
22/10/15 – QUINTA
MANHÃ – APURAÇÃO E REPORTAGEM - ESPORTE. 9H20 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO –
AMAZÔNIA BRASILEIRA. 12H20 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – JORNAL DA AMAZÔNIA.
TARDE – APURAÇÃO E REPORTAGEM. 18H15 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – RITMO DA
NOTÍCIA - FM. 18H50 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – REPÓRTER AMAZÔNIA.
NOITE – REDAÇÃO DE REPORTAGEM – MATÉRIA CONSOLIDADA PARA JORNAL DA
AMAZÔNIA 1ª EDIÇÃO.
23/10/15 – SEXTA
MANHÃ – PRODUÇÃO E ENTREVISTA COM CIMI E LIDERANÇA INDÍGENA APINAJÉ.
TARDE – APURAÇÃO E REPORTAGEM. 13H30 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – MOSAICO.
16H10 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – TARDE NACIONAL - AM. 16H50 – PARTICIPAÇÃO AO
VIVO – TARDE NACIONAL AMAZÔNIA. 18H50 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – REPÓRTER
AMAZÔNIA. 22H30 – PARTICIPAÇÃO AO VIVO – EU DE CÁ, VOCÊ DE LÁ.
NOITE – APURAÇÃO – ABERTURA DO EVENTO.
24/10/15 - SÁBADO
MANHÃ – REUNIÃO EQUIPE DE RÁDIOS.
TARDE – APURAÇÃO. REDAÇÃO DE REPORTAGEM – MATÉRIA CONSOLIDADA PARA
27/08/2015
09:40h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:50h - Embarque para Fortaleza.
14:00h - Chegada ao aeroporto de Fortaleza. Seguimos com o carro da localiza para o hotel.
15:20h - Chegada ao hotel. Feito check-in. Parada para o almoço.
16:30h - Saída do hotel para o local do evento, Centro de Convenções de Fortaleza.
17:10h - Chegada ao local do evento.
*acompanhamos a montagem, testes de câmeras, áudio, telão, iluminação e posicionamento
de praticáveis.
22:30h - Retorno para o hotel.
28/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:50h - Chegada ao local do evento.
*continuamos com a montagem e testes nos equipamentos.
12:30h - Parada para o almoço.
13:20h - Retorno do almoço.
14:00h - Início da varredura.
15:30h - Testado todo o evento somente com o carro de produção. Frequência continuava
ocupada.
17:10h - Fechado sinal com Brasília operador Anábio. Testado todos os microfones,
balanceamento das câmeras, sinal de telão e qualidade de sinal da transmissão.
17:50h - Gravado em Brasília entrevista com o Ministro da Saúde.
18:07h - Flash ao Vivo.
18:15h - Flash ao Vivo.
18:20h - Flash ao Vivo.
18:56h - Flash ao Vivo.
20:30h - Início da Cerimônia.
22:07h - Término da cerimônia.
22:20h - Link para o jornal.
22:35h - Desmontagem. Baixamos o sinal.
22:45h - Retorno para o hotel.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.
29/08/2015
14:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
14:40h - Chegada ao aeroporto.
15:30h - Embarque para Brasília.
19:05h - Chegada a Brasília.
Realizou a cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO.
Relatório de viagem
Dia 19/10/15 Em trânsito
Dia 20/10/15 - Das 9h00 às 22h00 (2 horas de intervalos).
*AO vivo JA2.
*MATÉRIA JA Indígenas enfrentam falta d'água em Aldeia dos Jogos Mundiais Indígenas.
*MATÉRIA RB Indígenas enfrentam falta d'água em Aldeia dos Jogos Mundiais Indígenas.
Dia 21/10/15 - DAS 08H00 às 16h30 (30 minutos de intervalo).
*Ao vivo Amazônia brasileira.
*Ao vivo JA2.
*Ao vivo NI das 15h.
*MATÉRIA Orçamento dos jogos indígenas.
*MATÉRIA movimentação em Palmas.

1960/2015

LUCAS EDGARDO
PORDEUS LEON

Empregado

Dia 22/10/15 - Das 11h00 às 22h00 (1 hora de intervalo).
*Ao vivo Mosaico.
*Ao vivo Tarde Nacional.
*Ao vivo RA.
*MATÉRIA Fogo Sagrado.
*MATÉRIA Fogo Sagrado RB.
Dia 23/10/15 - Das 11h00 às 23h40 (1h de intervalo).
*Ao vivo RN.
*Ao vivo JA2.
*Ao vivo tarde nacional.
*Ao vivo Mosaico.
*ao vivo RA.
*MATÉRIA Os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas começaram em Palmas.
Dia 24/10/15 - Das 9h30 às 15h30 (sem intervalo).
*Ao vivo para Amazônia.
*Ao vivo NI das 13h00.
*Ao vivo NI das 14h00.
*MATÉRIA Acidente da aldeira ocara.
*BOLETIM programação dos jogos indígenas.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/08/2015

29/08/2015

DINES

27/08/2015

29/08/2015

27/08/2015

14/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.572,32

318,60

95,00

1.985,92

DINES

25/08/2015

1.572,32

318,60

95,00

1.985,92

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.572,32

318,60

95,00

1.985,92

16/09/2015

DIAFI

25/08/2015

2.468,16

380,70

190,00

3.038,86

27/08/2015
09:40h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:50h - Embarque para Fortaleza.
14:00h - Chegada ao aeroporto de Fortaleza.
15:20h - Chegada ao hotel. Realizado check-in e logo em seguida intervalo para almoço.
16:30h - Saída do hotel para o local do evento.
17:10h - Chegada ao Centro de Convenções de Fortaleza
17:20h - Acompanhamento da montagem dos equipamentos de iluminacao e checagem dos
equipamentos
22:30h - Fim da montagem e ajustes dos equipamentos. Retorno para o hotel.

JOSE AUGUSTO
1961/2015 PEIXOTO
VALADARES

Empregado

28/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:50h - Chegada ao local do evento. Continuamos com a ajustes nos equipamentos.
12:30h - Intervalo para o almoço
13:20h - Retorno do almoço.
18:07h - Acompanhamento e checagem da iluminacao durante o Flash ao Vivo.
20:30h - Início da Cerimônia.
22:07h - Término da cerimônia.
22:35h - Desmontagem dos equipamentos de iluminacao
22:45h - Retorno para o hotel.
23:20h - Chegada ao hotel. Descanso.
29/08/2015
14:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
14:30h - Chegada ao aeroporto.
16:30h - Embarque para Brasília.
18:50h - Chegada a Brasília. Retorno para casa.

Ordem de Serviço SECOM no 341/2015.

Objetivo: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia do programa “Dialoga Ceará”, que foi realizado no dia
28/08/2015, na cidade de Fortaleza (CE).
27/08/2015
09:40h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
10:50h - Embarque para Fortaleza.
14:00h - Chegada ao aeroporto de Fortaleza. Seguimos com o carro da localiza para o hotel.
15:20h - Chegada ao hotel. Feito check-in. Parada para o almoço.
16:30h - Saída do hotel para o local do evento, Centro de Convenções de Fortaleza.
17:10h - Chegada ao local do evento.
*acompanhamos a montagem, testes de câmeras, áudio, telão, iluminação e posicionamento
de praticáveis. Não foi feito teste na frequência por está sendo usada no evento MCMV.
22:30h - Retorno para o hotel.

JOÃO NABOR
1962/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

1963/2015 ISAAC TAE HO AN

Empregado

Empregado

28/08/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento.
08:50h - Chegada ao local do evento.
*continuamos com a montagem e testes nos equipamentos.
12:30h - Parada para o almoço.
13:20h - Retorno do almoço.
14:00h - Início da varredura.
15:30h - Testado todo o evento somente com o carro de produção. Frequência continuava
ocupada.
17:10h - Fechado sinal com Brasília operador Anábio. Testado todos os microfones,
balanceamento das câmeras, sinal de telão e qualidade de sinal da transmissão.
17:50h - Gravado em Brasília entrevista com o Ministro da Saúde.
18:07h - Flash ao Vivo.
18:15h - Flash ao Vivo.
18:20h - Flash ao Vivo.
18:56h - Flash ao Vivo.
20:30h - Início da Cerimônia.
22:07h - Término da cerimônia.
22:20h - Link para o jornal.
22:35h - Desmontagem. Baixamos o sinal.
22:45h - Retorno para o hotel.
27/08/2015
10h45 - Embarque para Fortaleza.
14h00 - Chegada ao aeroporto de Fortaleza pela TAM voo 3066. Seguimos com o carro da
localiza para o hotel.
15h20 - Chegada ao hotel. Check-in e almoço.
16h30 - Saída do hotel para o local do evento, Centro de Convenções de Fortaleza.
17h10 - Chegada ao local do evento.
*acompanhamos a montagem, áudio, telão, iluminação, posicionamento de praticáveis e
montagem de grua.
22h30 - Retorno para o hotel.
28/08/2015
08h00 - Saída do hotel para o local do evento.
08h50 - Chegada ao local do evento.
*continuação da montagem, testes nos equipamentos e adaptação\ajustes da grua.
12h30 - Almoço.
14h00 - Varredura.
20h30 - Início do evento.
22h07 - Término do evento.
22h35 - Desmontagem.
23h20 - Retorno para o hotel.
29/08/2015
14h40 - Chegada ao aeroporto.
15h50 - Embarque para Brasília.
19h20 - Chegada a Brasília pela TAM voo 3889.

AGRIPINO ZUMBA
1965/2015 DE OLIVEIRA
FILHO

Empregado

O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Interino participou da 12ª edição
do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento, produtividade e resultados,
realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial, realizada nos dias 15 e 16 de setembro
de 2015, em São Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 buscou conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Com o realinhamento da estratégia e
composição dos projetos estratégicos da EBC, o momento foi de monitorar os resultados
destes projetos para a empresa conseguir entregar os objetivos de resultado do nosso mapa
estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.
A partida foi no dia 14 para atender ao início do treinamento às 08:00 do dia 15/09.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/08/2015

29/08/2015

DINES

26/08/2015

29/08/2015

26/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.572,32

424,80

142,50

2.139,62

DINES

25/08/2015

2.116,27

424,80

142,50

2.683,57

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.852,27

424,80

142,50

2.419,57

27/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.800,46

380,70

142,50

2.323,66

27/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.979,87

318,60

142,50

2.440,97

Ordem de Serviço SECOM 341/2015
Objetivo: Cobertura jornalística do evento Dialoga Brasil que foi realizado no dia 28/08 com a
participação da Presidenta Dilma Rousseff, na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

TAISSA DIAS DA
1966/2015
SILVA

Empregado

Saí da redação em Brasília por volta das 15h30 e embarquei para Fortaleza (CE), na
companhia do repórter cinematográfico José Carlos e do auxiliar Juscelias, por volta das 15h da
quarta-feira, 26/08/2015. Pegamos o voo JJ 3784, da companhia TAM, e chegamos à capital
cearense por volta das 19h30. Pegamos o carro reservado na empresa Localiza e fomos
conduzidos pelo motorista da empresa até o hotel Praia Centro. Na quinta-feira, 27/08/2015,
produzimos matéria com participantes do Dialoga Brasil durante a manhã e parte da tarde e
retornamos ao hotel para geração do material produzido. Na sexta-feira, 28/08/2015,
produzimos sonora com o ministro da Saúde, Arthur Chioro, na entrega de casas do programa
Minha Casa Minha Vida, por volta das 13h. Seguimos para o Centro de Eventos do Ceará, onde
ocorreu o encontro da presidenta Dilma Roussef com empresários e posteriormente o encontro
Dialoga Brasil. Terminamos a cobertura por volta das 22h45. No dia seguinte, 29/09/2015,
retornei a Brasília no voo JJ3889, da companhia Tam, chegando por volta das 19h10.

Ordem de Serviço SECOM 341/2015
Objetivo: Cobertura jornalística do evento Dialoga Brasil que foi realizado no dia 28/08 com a
participação da Presidenta Dilma Rousseff, na cidade de Fortaleza/CE.

Relatório:

1967/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

Saí da redação em Brasília por volta das 15h30 e embarquei para Fortaleza (CE), na
companhia da repórter Taíssa Dias da Silva e do auxiliar Jucelias, por volta das 15h da quartafeira, 26/08/2015. Pegamos o voo JJ 3784, da companhia TAM, e chegamos à capital cearense
por volta das 19h30. Pegamos o carro reservado na empresa Localiza e fomos conduzidos pelo
motorista da empresa até o hotel Praia Centro. Na quinta-feira, 27/08/2015, produzimos
matéria com participantes do Dialoga Brasil durante a manhã e parte da tarde e retornamos ao
hotel para geração do material produzido. Na sexta-feira, 28/08/2015, produzimos sonora com
o ministro da Saúde, Arthur Chioro, na entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida,
por volta das 13h. Seguimos para o Centro de Eventos do Ceará, onde ocorreu o encontro da
presidenta Dilma Roussef com empresários e posteriormente o encontro Dialoga Brasil.
Terminamos a cobertura por volta das 22h45. No dia seguinte, 29/09/2015, retornei a Brasília
no voo JJ3889, da companhia Tam, chegando por volta das 19h10.

Ordem de Serviço SECOM 341/2015
Objetivo: Cobertura jornalística do evento Dialoga Brasil que foi realizado no dia 28/08 com a
participação da Presidenta Dilma Rousseff, na cidade de Fortaleza/CE.
Relatório:

JUCELIAS
1968/2015 MEDEIROS DE
ARAUJO

Empregado

Saí da redação em Brasília por volta das 15h30 e embarquei para Fortaleza (CE), na
companhia da repórter Taíssa Dias da Silva e do repórter cinematográfico José Carlos
Gonçalves, por volta das 15h da quarta-feira, 26/08/2015. Pegamos o voo JJ 3784, da
companhia TAM, e chegamos à capital cearense por volta das 19h30. Pegamos o carro
reservado na empresa Localiza e fomos conduzidos pelo motorista da empresa até o hotel
Praia Centro. Na quinta-feira, 27/08/2015, produzimos matéria com participantes do Dialoga
Brasil durante a manhã e parte da tarde e retornamos ao hotel para geração do material
produzido. Na sexta-feira, 28/08/2015, produzimos sonora com o ministro da Saúde, Arthur
Chioro, na entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida, por volta das 13h. Seguimos
para o Centro de Eventos do Ceará, onde ocorreu o encontro da presidenta Dilma Roussef com
empresários e posteriormente o encontro Dialoga Brasil. Terminamos a cobertura por volta das
22h45. No dia seguinte, 29/09/2015, retornei a Brasília no voo JJ3889, da companhia Tam,
chegando por volta das 19h10.
Ordem de Serviço SECOM no 340/2015
Objetivo: Cobertura operacional da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na entrega de unidades habitacionais em Caucaia (CE), que foi realizada no dia
28/08/15.
27/08:
Saída de Brasilia as 11:30 chegando em Fortaleza as 14:00, deslocamento para o hotel,
almoço e por volta das 16:00, chegada ao local do evento no município de Caucaia as 16:30,
finalização da montagem e por volta das 18:00, inicio do teste com a praças participantes na
interação (Maracanaú - CE, Fortaleza - CE, Bom Conselho - CE, Castanhal - PA e Colinas TO) , tivemos vários problemas durante os testes, por volta das 22;30, encerramentos dos
trabalhos no dia, faltando testar as praças de Fortaleza e Maracanaú.

1969/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

28/08:
Saída do hotel as 07:00, por volta das 08:30, chegada ao local do evento em Caucaia,
continuação de testes com as praças da interação e por volta das 13:00 finalização dos testes
em todas as cidades, Presidenta chegou ao local do evento as 14:30, inicio da transmissão e
problemas com a transmissão da cidade de Bom Conselho, problema resolvido e por volta das
16:00, fim do evento. Deslocamento para o local do segundo evento, Dialoga Fortaleza no
Centro de Eventos, chegando por volta das 18:00, evento tendo seu inicio as 20:00, terminando
por volta das 22:00, deslocamento para o hotel.
29/08:
Saída do hotel as 04:00 para o aeroporto, decolagem as 05:30, chegando em Brasilia as 08:15.

27/08/2015
11:30 - Partida para Fortaleza/CE
14:15 - Chegada no Aeroporto de Fortaleza/CE
17:00 - Chegada ao local do evento, início da montagem e testes de equipamentos
23:00 - Retorno ao hotel

1970/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

28/08/2015
07:00 - Deslocamento para o local do evento
08:15 - Chegada ao local do primeiro evento, início dos testes
15:00 - Início do evento
17:00 - Término do evento
18:30 - Chegada ao local do segundo evento
19:55 - Início do segundo evento
22:00 - Término do segundo evento
22:40 - Chegada ao hotel
29/08/2015
14:00 - Deslocamento para o aeroporto de Fortaleza/CE
16:30 - Partida para Brasília/DF
19:00 - Chegada ao Aeroporto de Brasília/DF
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

1972/2015 UILDO DE SA

1974/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Viagem a Palmas-TO (1º Jogos Mundiais Indígenas)
Período: 18/10 a 02/11/2015.
Dia: 18/10/2015-Domingo
-11h02 Saída de Brasília (Aéreo) Horário de Verão.
-11h35 Chegada a Palmas-TO. Horário Local (Sem Horário de Verão)
-12h15 Chegada ao hotel, feito Check-in.
-13h40 Ida ao local do evento para reconhecimento dos locais para posicionamento dos carros.
Dia 19/10/2015-Segunda
-09h20 Chegada ao local , feito reconhecimento do mesmo.
-14h00 Parada para almoço.
-15h05 Retorno a Arena dos Jogos.
-15h20 Tentativa de credenciamento, sem sucesso.
-20h00 Link para a NBR.
Dia 20/10/2015-Terça-Feira a 22/10/2015-Quinta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogosl.
-10h25 Posicionamento do Up-Link, apontamento para satélite Amazonas 3, subida de sinal
-10h35 a 12h40 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 – Entrada ao vivo RBT.
- 13h35 Parada para almoço.
-14h40 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h15 a 21h35 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 23/10/2015-Sexta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Posicionamento do Up-Link dentro da Arena, apontamento para satélite Amazonas 3,
subida de sinal.
-10h45 a 12h50 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h10 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h25 a 22h25 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR e fornecimento de sinal de
Standby para evento com a Presidenta.
Dia 24/10/2015-Sábado
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Ligados Equipamentos e efetuado testes.
-10h35 a 13h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h35 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h10 a 21h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 25/10/2015-Domingo
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
27/08/2015
11:30 - Partida para Fortaleza/CE
14:15 - Chegada no Aeroporto de Fortaleza/CE
17:00 - Chegada ao local do evento, início da montagem e testes de equipamentos
23:00 - Retorno ao hotel
28/08/2015
07:00 - Deslocamento para o local do evento
08:15 - Chegada ao local do primeiro evento, início dos testes
15:00 - Início do evento
17:00 - Término do evento
18:30 - Chegada ao local do segundo evento
19:55 - Início do segundo evento
22:00 - Término do segundo evento
22:40 - Chegada ao hotel

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/10/2015

02/11/2015

DIGER

27/08/2015

29/08/2015

18/10/2015

05/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

878,98

1.604,80

190,00

2.673,78

DINES

25/08/2015

1.800,46

380,70

142,50

2.323,66

DIGER

25/08/2015

878,98

1.604,80

190,00

2.673,78

29/08/2015
14:00 - Deslocamento para o aeroporto de Fortaleza/CE
16:30 - Partida para Brasília/DF
19:00 - Chegada ao Aeroporto de Brasília/DF

Viagem a Palmas-TO (1º Jogos Mundiais Indígenas)
Período: 18/10 a 02/11/2015.
Dia: 18/10/2015-Domingo
-11h02 Saída de Brasília (Aéreo) Horário de Verão.
-11h35 Chegada a Palmas-TO. Horário Local (Sem Horário de Verão)
-12h15 Chegada ao hotel, feito Check-in.
-13h40 Ida ao local do evento para reconhecimento dos locais para posicionamento dos carros.
Dia 19/10/2015-Segunda
-14h00 Parada para almoço.
-15h05 Retorno a Arena dos Jogos.
-15h20 Tentativa de credenciamento, sem sucesso.
-20h00 Link para a NBR.

1975/2015

JOSE LUIZ DA
SILVA FURTADO

Empregado

Dia 20/10/2015-Terça-Feira a 22/10/2015-Quinta-Feira
-10h25 Posicionamento do Up-Link, apontamento para satélite Amazonas 3, subida de sinal
-10h35 a 12h40 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
-14h40 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h15 a 21h35 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 23/10/2015-Sexta-Feira
-10h25 Posicionamento do Up-Link dentro da Arena, apontamento para satélite Amazonas 3,
subida de sinal.
-10h45 a 12h50 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
-14h10 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h25 a 22h25 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR e fornecimento de sinal de
Standby para evento com a Presidenta.
Dia 24/10/2015-Sábado
-10h25 Ligados Equipamentos e efetuado testes.
-10h35 a 13h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
-14h35 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h10 a 21h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 25/10/2015-Domingo
-10h25 Ligados Equipamentos e efetuado testes.
-10h35 a 12h05 Geração de material paraTv Brasil e NBR.
-13h35 Retorno a Arena dos Jogos.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/10/2015

02/11/2015

DIGER

18/10/2015

02/11/2015

27/08/2015

27/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.054,98

1.604,80

190,00

2.849,78

DIGER

25/08/2015

962,58

1.604,80

190,00

2.757,38

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.814,87

318,60

142,50

2.275,97

29/08/2015

DINES

25/08/2015

1.821,47

318,60

142,50

2.282,57

Relatório de viagem- Jogos Mundiais dos Povos Indígenas

1976/2015

LUIZ IZIDIO
RAIMUNDO

Empregado

1977/2015

FILIPY BORGES
PARENTE

Empregado

18 de outubro - domingo
11:50 - Chegada em Palmas
16:00 - Organização da Van de produção e retirada de equipamentos e carregadores de
baterias
19 de outubro - segunda-feira
9:00 - Ida ao aeroporto de Palmas para buscar restante da equipe/DIPRO e equipamentos.
16:00 - Organização das VANS e retirada de equipamentos.
20 de outubro - terça-feira
9:15 - Chegada em Taquaruçu na Cachoeira do Roncadeira - Entrevista com Sr. Evilson
(Gestor da Cachoeira)
9:30 - Gravação de imagens nas cachoeiras e entrevista com Darlan
13:50 - Saída da cachoeira
15:40 - Chegada no evento para retirar a credencial
17:00 - Saída do evento com o credenciamento realizado mas sem credencial
17:15. - Chegada na praia do prata para realizações de imagens do por do sol e da praia
21 de outubro - quarta-feira
8:40 - Chegada no evento para retirada da Credencial. Produção para conseguir liberação de
entrada do carro mas sem sucesso.
9:50 - Saída do evento para a produção de imagens e entrevistas da ETI das delegações
internacionais. Sem sucesso tivemos que sair.
10:30 - Chegada na beira do rio em que os indígenas estavam treinando.
14:30 - Chegada para o briefing de imprensa
15:45 às 16:40- briefing
18:30 às 20:00- Pauta de imagens da dança do Javali
22 de outubro - quinta-feira
9:25 - Chegada nas imediações da Ocara (hospedagem dos indígenas brasileiros)
9:50 - Tentativa de entrevista que foi frustrada por membros do ITC
10:35 - Chegada no evento para tentar localizar representante do ITC.
11:25 – Mais uma tentativa frustrada no contato e localização de representante do ITC. Contudo
repassamos nossa demanda ao assessor de comunicação do Ministério dos Esportes, Paulo
Rossi.
18:30 - Liberação de equipe para realizar imagens na Oca da Sabedoria durante o show da
cantora Margareth Menezes.
23 de outubro - sexta-feira
17:00 - Liberação de nossa equipe juntamente com a imprensa para arena dos jogos com a
finalidade de acompanhar a abertura oficial.
19:10 às 22:00 - Cerimônia oficial
Viagem a Palmas-TO (1º Jogos Mundiais Indígenas)
Período: 18/10 a 02/11/2015.
Dia: 18/10/2015-Domingo
-11h02 Saída de Brasília (Aéreo) Horário de Verão.
-11h35 Chegada a Palmas-TO. Horário Local (Sem Horário de Verão)
-12h15 Chegada ao hotel, feito Check-in.
-13h40 Ida ao local do evento para reconhecimento dos locais para posicionamento dos carros.
Dia 19/10/2015-Segunda
-09h20 Chegada ao local , feito reconhecimento do mesmo.
-14h00 Parada para almoço.
-15h05 Retorno a Arena dos Jogos.
-15h20 Tentativa de credenciamento, sem sucesso.
-20h00 Link para a NBR.
Dia 20/10/2015-Terça-Feira a 22/10/2015-Quinta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogosl.
-10h25 Posicionamento do Up-Link, apontamento para satélite Amazonas 3, subida de sinal
-10h35 a 12h40 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 – Entrada ao vivo RBT.
- 13h35 Parada para almoço.
-14h40 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h15 a 21h35 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 23/10/2015-Sexta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Posicionamento do Up-Link dentro da Arena, apontamento para satélite Amazonas 3,
subida de sinal.
-10h45 a 12h50 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h10 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h25 a 22h25 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR e fornecimento de sinal de
Standby para evento com a Presidenta.
Dia 24/10/2015-Sábado
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Ligados Equipamentos e efetuado testes.
-10h35 a 13h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h35 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h10 a 21h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 25/10/2015-Domingo
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
27/08/2015 - 5ªfeira
09:30h - Saída em direção ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck.
11:56h - Embarque com Destino à Fortaleza.
14:40h - chegada em Fortaleza, Aeroporto Pinto Martins.
15:30h - Chegada no hotel para check-in e almoço.
16:00h - Saída em direção à Locação.
17:20h - Chegada na locação (Caucaia). para testes e ajustes!
22:50h - Saída da locação em direção ao hotel para jantar e pernoite.

Dia 28/08/2015 - (6ª feira)

1978/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

08:00h - Alvorada, café da manhã e saída em direção à locação (Caucaia) Para testes e
Transmissão.
18:00h - término do evento e saída em direção ao hotel.
19:00h - chegada no hotel para jantar e pernoite!

Dia 29/08/2015 - (sábado)
08:00h - Alvorada e Café da manhã
12:00h - check-out, almoço e saída em direção ao Aeroporto Pinto Martins.
14:15h - chegada ao Aeroporto para embarque com destino à Brasília!
16:24h - embarque com destino à Brasília!
19:10h - chegada à Brasília no Aeroporto Juscelino Kubitscheck.
20:00h - chegada em minha residência.

NOEL SILVA
1980/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

27/08 Saída de Brasília as 11:56h chegada as 14:39 em Fortaleza , nos dirigimos para o hotel
fazer cekin em seguida para o almoço e local do evento posicionar as unidades moveis e
montar os equipamentos para fazer testes com Brasília etc.
28/08 saída do hotel as 7:30h para o local do evento, ajustar equipamentos, subir sinal e fazer
testes de áudio e vídeo com Brasília e fazer a transmissão da cerimonia de entrega de
unidades habitacionais do minha casa minha vida, as 17:30 voltamos para o hotel.
29/08 saída de fortaleza para Brasília as 15:40h e chegada as 18:25h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

GABRIEL
1987/2015 HOLANDA
MARTINS ARAUJO

Empregado

1989/2015 Isaias Dias

Colaborador

1991/2015

Mara Cristina
Gonçalves Dias

LUIZ EMANUEL
1993/2015 MUNIZ
JUNQUEIRA

Colaborador

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATORIO DE VIAGEM
PALMAS- TO 18/10/15 A 02/11/2015
JOGOS MUNDIAS DO POVOS INDIGENAS
SUPORTE TECNICO PARA TRANSMISSAO DE PROGRAMAÇÃO DA RADIO
NACIONAL DA AMAZONIA.
DIA 18/10:
Saída de Brasília as 11:02 chegada em Palmas 11:35.
Dia 19/10:
Montagem e instalação de Unidade Móvel no local do Evento.
As atividade do dia 19 foram repetidas nos dias 20,21,22 e 23.
Dia 24/10:
Suporte técnico, a equipe de rádio para a transmissão dos programas que aconteceram
nos horários das 08:00 as 9:00,12:30 as 13:00 e 15:30 as 16:00, e produção das 16:00
as 18:00.
As atividades do dia 24 foram repetidas nos dias 25,26,27,28,29,30 e 31.
Dia 02/11:
Saída de Palmas as 16:15 chegada em Brasília as 19:00.
O conselheiro do Conselho Curador, Isaías Dias, participou de uma visita às instalações da TV
INES, na ACERP, no Rio de Janeiro, que aconteceu nos dias 02 e 03 de setembro de 2015.
A Colaboradora Eventual acompanhou o Conselheiro do Conselho Curador, Isaías Dias, que
participou de uma visita às instalações da TV INES, na ACERP, no Rio de Janeiro, nos dias 02
e 03 de setembro.
A Colaboradora é acompanhante do conselheiro, que é cadeirante.
RELATORIO DE VIAGEM
PALMAS- TO 18/10/15 A 02/11/2015
JOGOS MUNDIAS DO POVOS INDIGENAS
SUPORTE TECNICO PARA TRANSMISSAO DE PROGRAMAÇÃO DA RADIO
NACIONAL DA AMAZONIA.
DIA 18/10:
Saída de Brasília as 11:02 chegada em Palmas 11:35.
Dia 19/10:
Montagem e instalação de Unidade Móvel no local do Evento.
As atividade do dia 19 foram repetidas nos dias 20,21,22 e 23.
Dia 24/10:
Suporte técnico, a equipe de rádio para a transmissão dos programas que aconteceram
nos horários das 08:00 as 9:00,12:30 as 13:00 e 15:30 as 16:00, e produção das 16:00
as 18:00.
As atividades do dia 24 foram repetidas nos dias 25,26,27,28,29,30 e 31.
Dia 02/11:
Saída de Palmas as 16:15 chegada em Brasília as 19:00.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/10/2015

02/11/2015

DIGER

02/09/2015

03/09/2015

02/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.006,58

1.604,80

190,00

2.801,38

DIGER

25/08/2015

1.428,57

267,90

190,00

1.886,47

03/09/2015

DIGER

25/08/2015

1.428,57

267,90

190,00

1.886,47

18/10/2015

02/11/2015

DIGER

25/08/2015

1.043,18

1.604,80

190,00

2.837,98

18/10/2015

25/10/2015

DIGER

25/08/2015

1.054,98

802,40

190,00

2.047,38

18/10/2015

02/11/2015

DIGER

25/08/2015

1.337,57

1.604,80

190,00

3.132,37

27/08/2015

29/08/2015

DINES

25/08/2015

2.420,85

460,20

95,00

2.976,05

RELATORIO DE VIAGEM A PALMAS-TO
Jogos Mundiais dos Povos Indigenas - Suporte Técnico para Transmissão de Programação da
Rádio Nacional da Amazônia.

JOSE AGEU
1994/2015 CANTILINO DA
SILVA

Empregado

Dia: 18/10/15 -Saída de Brasília às 11h02, chegando em Palmas às 11h35;.
Dia 19/10/15 - Montagem e instalação de Unidade Móvel no local do Evento.
As atividade do dia 19 foram repetidas nos dias 20,21,22 e 23/10/15;
Dia 24/10/15 - Suporte técnico a equipe de rádio para a transmissão dos programas que
aconteceram
nos horários de 08h00 às 9h00, 12h30 às 13h00, 15h30 às 16h00 e, produção das 16h00 às
18h00.
As atividades do dia 24/10/15 foram repetidas nos dia 25/10/2015.
OBS: Por motivos particulares antecipei a volta para o dia 25/10/2015.

1998/2015

CLAUDIO ROMEU
BELLO DE LIMA

DORIVAN
2000/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

Empregado

Viagem a Palmas-TO (1º Jogos Mundiais Indígenas)
Período: 18/10 a 02/11/2015.
Dia: 18/10/2015-Domingo
-11h02 Saída de Brasília (Aéreo) Horário de Verão.
-11h35 Chegada a Palmas-TO. Horário Local (Sem Horário de Verão)
-12h15 Chegada ao hotel, feito Check-in.
-13h40 Ida ao local do evento para reconhecimento dos locais para posicionamento dos carros.
Dia 19/10/2015-Segunda
-09h20 Chegada ao local , feito reconhecimento do mesmo.
-14h00 Parada para almoço.
-15h05 Retorno a Arena dos Jogos.
-15h20 Tentativa de credenciamento, sem sucesso.
-20h00 Link para a NBR.
Dia 20/10/2015-Terça-Feira a 22/10/2015-Quinta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogosl.
-10h25 Posicionamento do Up-Link, apontamento para satélite Amazonas 3, subida de sinal
-10h35 a 12h40 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 – Entrada ao vivo RBT.
- 13h35 Parada para almoço.
-14h40 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h15 a 21h35 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 23/10/2015-Sexta-Feira
-09h20 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Posicionamento do Up-Link dentro da Arena, apontamento para satélite Amazonas 3,
subida de sinal.
-10h45 a 12h50 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h10 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h25 a 22h25 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR e fornecimento de sinal de
Standby para evento com a Presidenta.
Dia 24/10/2015-Sábado
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
-10h25 Ligados Equipamentos e efetuado testes.
-10h35 a 13h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
- 12:25 Entrada ao vivo RBT.
-14h35 Retorno a Arena dos Jogos.
-16h10 a 21h05 Geração de material e links para Tv Brasil e NBR.
Dia 25/10/2015-Domingo
-09h25 Chegada a Arena dos Jogos.
27 / 08
11:47 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE BRASILIA COM DESTINO A FORTALEZA
15:00 - CHEGADA EM FORTALEZA E PEGANDO CARRO DA LOCALIZA COM DESTINO A
MARACANAÚ
15:30 - CHEGA EM MARACANAÚ E MONTAGEM DO EVENTO E PRIMEIROS TESTES
22:00 - VOLTA PARA HOTEL PARA DESCANSO
28 / 08
08:30 - CHEGADA NO LOCAL DO EVENTO E FINALIZANDO TESTES PARA TRANSMISSÃO
DO EVENTO
13:00 - ALMOÇO
13:30 - RETORNO DO ALMOÇO
14:40 - INICIO DO EVENTO DE ENTREGAS DE CASA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA EM MARACANAÚ
16:40 - TERMINO DO EVENTO
18:00 - RETORNO PRO HOTEL
29 / 08
16:00 - EMBARQUE PARA BRASILIA
18:30 - CHEGADA EM BRASILIA
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

ANTONIO
2001/2015 CARLOS DOS
SANTOS

WILSON ANTONIO
2002/2015 FERNANDES
MARQUES

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
DIA 27- saída de Brasilia com destino a cidade de Araguaína-TO no vôo Passaredo 2304, com
embarque às 11:14, chegando ao aeroporto de Araguaína às 14:08, Me dirigi ao balcão da
Localiza para providenciar o veículo de placa :OYB-9674, com o motorista Luzeito José que me
levaria a cidade de Colinas,-TO durante o percurso me comuniquei com o responsavel pela
equipe da Vale Vídeo, SR. Sebastião Rosa para pocisionar a unidade, Cheguei ás 16:05 indo
direto para o local do evento providenciar a montagem, e toda a parte operacional, com a
equipe da Vale Vídeo e a produção da Caixa Econômica, que estava no local. Fomos fazer a
montagem e testes do evento, subida de sinal satélite de 16:20 para testes com a central em
Caucaia- CE e decida do sinal de satélite as 22:10 chegando no hotel às 22:45hs, para
pernoite.DIA 28- saída do hotel às 7hs com destino ao local do evento,para ajustes antes do
evento, ás 09:45,subida de sinal de satélite para testes finais e realização do evento decida do
sinal de satélite as 16:35,com final do evento, desmontagem dos equipamentos e retorno 19:20
para ao hotel para pernoite.Dia 29- saida do hotel ás 11:10, da cidade de Colinas para
Araguaína para embarque no vôo 6415 Sete Linhas Aéras embarque ás 16:00 com destino à
Brasilia, com escala em Palmas– TO

DIA 27/08-Relatório de Viagem a Castanhal/Pa,Minha casa Minha vida Saída de Brasilia ás
10:36 dia 27 (Quinta-feira)Agosto de 2015 chegada no aeroporto de Belém 13:30
deslocamento para Castanhal/Pa 14:20 chegada em Castanhal ás 15:40 equipe no local
TVnorte independente responsavel Abud montagem com (03) cameras o
teste foi iniciado ás 17:00 encerramento ás 22:00 chegada ao hotel 23:30.
DIA 28/08-saída hotel ás 09:20 para o local do evento Japiim Minha casa Minha vida Castanhal
teste de aúdio e video subida do sinal as 09:00 o evento teve inicio ás 14:50 o
encerramento as 16:40 deslocamento para hotel para fechamento e inda para Belém chegada
no hotel 18:10.
DIA 29/08- saída para o aeroporto ás 14:30 voo ás 17:14 chegada em Brasília 19:40.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/08/2015

29/08/2015

DINES

27/08/2015

29/08/2015

27/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/08/2015

1.394,11

442,50

95,00

1.931,61

DINES

25/08/2015

2.280,47

454,30

95,00

2.829,77

29/08/2015

DINES

25/08/2015

858,64

454,30

95,00

1.407,94

26/08/2015

27/08/2015

DIPRE

25/08/2015

1.543,37

401,85

-

1.945,22

31/08/2015

03/09/2015

DIPRE

26/08/2015

2.091,94

1.423,45

190,00

3.705,39

27/08/2015

30/08/2015

DIGER

26/08/2015

1.662,96

456,30

190,00

2.309,26

27/08/2015

27/08/2015

DIJOR

26/08/2015

-

88,50

-

88,50

27/08/2015

27/08/2015

DIJOR

26/08/2015

-

88,50

-

88,50

27/08/2015

27/08/2015

DIJOR

26/08/2015

-

88,50

-

88,50

Dia - 27/08
12:20 - Saída de Brasília para Maceió/AL.
15:00 - Chegada em Maceió/AL, retirada do carro, seguir para Bom Conselho/PE.
18:10 - Chegada em Bom Conselho/PE, segui para o local do evento, "Residencial Angico III,
IV e V - 141 Unidades" em Bom Conselho/PE"
18:40 - Chegando ao local do evento, os equipamentos de transmissão do evento já estavam
montados pelo Marcão e o auxiliar da Vale vídeo.
18:56 - Subida de sinal.
21:15 - início de testes com Caucaia/CE.
22:08 - Fim de testes.
22:09 - Baixado o sinal de Bom Conselho.
22:35 - Chegada no hotel.

2003/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 28/08
08:30 - Saída do hotel para o local do evento.
09:18 - Subimos o sinal de Bom Conselho/PE.
10:00 - Inícios testes com Caucai/CE, o sinal de Caucaia/CE estava variando muito.
10:40 - Perda de sinal de Caucaia/CE.
12:25 - Retorno sinal Caucaia/CE.
13:00 - Fim teste com Caucaia/CE.
15:00 - Inicio da Cerimonia Entrega Simultânea de 2.701 Unidades Habitacionais, "Residencial
Angico III, IV e V - 141 Unidades em Bom Conselho/PE"
15:20 - Entrada de Bom Conselho.
16:05 - Fala da presidente
16:32 - Fim da cerimônia
16:39 - Baixado o sinal.
17:25 - Saída de Bom Conselho/PE para Maceió/AL.
20:20 - Chegada em Maceió/AL e entrada no hotel.
Dia - 29/08
13:00 - Saída do hotel para embarque para Brasília.
17:40 - Chegada em Brasília.

Participou de reunião com o Diretor -Presidente, Sr. Américo Martins na Reunião do Conselho
de Administração da EBC, na Secretaria de Comunicação Social - Secom para tratar de temas
relacionados a Comunicação Pública.

RICARDO
2004/2015 PEREIRA DE
MELO

Colaborador

A Presidente do Conselho Curador Ana Fleck participou das seguintes atividades.

Ana Luiza Fleck
2005/2015
Saibro

Conselheiro

01/09/2015 - Reunião interno com a equipe do Conselho.
02/09/2015 - Posse do Diretor - Presidente da EBC Américo Martins.

Entre os dias 27 e 28 de agosto, a Superintendente viajou para São Paulo, onde esteve
presente nas seguintes atividades:
27/08 - Viagem a São Paulo.
Dia 28/08 (Sexta)

DENIZE
2007/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Empregado

Pela Manhã - Acompanhou o Diretor Presidente da EBC na Reunião com executivos do Google
em São Paulo.
A tarde: Reunião com a equipe da Agência Brasil da Sucursal de São Paulo.
O retorno que estava previsto para o dia 28/08, ocorreu no dia 30/08, e a mudança do bilhete
foi por conta da Superintendente, sem ônus para EBC.
30/08 - Viagem de volta para Brasília.

Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre os problemas de
gestão no munícipio de Bom Jardim, interior do estado.

CLAUDIA
2008/2015 TATIANE DA
SILVA COSTA

Relatório de Viagem
Empregado

Dia 27/08/2015 - Quinta-feira
Madrugada - Saída de São Luís para Bom Jardim.
Manhã - Chegada à Câmara Municipal de Bom Jardim e captação de imagens e sonoras.
Tarde - Captação de imagens e sonoras, gravação de passagem; saída de Bom Jardim.
Noite - Chegada em São Luís.
Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre os problemas de
gestão no município de Bom Jardim, interior do estado.

VALDECY
2009/2015 ASSUNÇÃO
SANTOS

Relatório de Viagem
Empregado

Dia 27/08/2015 - Quinta-feira
Madrugada - Saída de São Luís para Bom Jardim.
Manhã - Chegada à Câmara Municipal de Bom Jardim e captação de imagens e sonoras.
Tarde - Captação de imagens e sonoras, gravação de passagem; saída de Bom Jardim.
Noite - Chegada em São Luís.
Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre os problemas de
gestão no município de Bom Jardim, interior do estado.

ALBERT EINSTEIN
2010/2015 LOPES DE
ALBUQUERQUE

Relatório de Viagem
Empregado

Dia 27/08/2015 - Quinta-feira
Madrugada - Saída de São Luís para Bom Jardim.
Manhã - Chegada à Câmara Municipal de Bom Jardim e captação de imagens e sonoras.
Tarde - Captação de imagens e sonoras, gravação de passagem; saída de Bom Jardim.
Noite - Chegada em São Luís.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

MURILO LIMA
2011/2015 SIRIMARCO
DELGADO

2012/2015

MARCO ANTONIO
FIORAVANTE

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O Gerente de Análise e Aquisições de Conteúdo, Murilo Lima Sirimarco Delgado se deslocou
de Brasília para São Paulo no dia 27.8 - quinta-feira, no voo da Companhia Gol às 09:50,
desembarcando em Congonhas às 11h35, acompanhou o Procurador-Geral, Dr. Marco Antônio
Fioravante, em uma reunião a tarde com o jornalista esportivo Sr. José Trajano, e tratou do
assunto referente a contratação e análise de aquisição de conteúdo.
Pela manhã, no dia 28.8, se reuniu com o Sr. Carlos Gomes, Gerente Executivo de Jornalismo
em São Paulo e após o almoço esteve em reunião com o Diretor-Presidente, Dr. Américo
Martins para despachos internos.
Após a reunião se deslocou para o aeroporto de Congonhas e embarcou no voo da companhia
Gol às 18h15, e desembarcou em Brasília às 20h56, conforme bilhetes anexos.

O Procurador-Geral, Dr. Marco Antônio Fioravante, se deslocou de Brasília para São Paulo no
dia 27.8 no voo da Companhia Gol às 09:50, desembarcando em Congonhas às 11h35, se
dirigiu ao hotel e após o almoço participou de uma reunião com o jornalista esportivo Sr. José
Trajano, e tratou do assunto referente a contratação e análise de aquisição de conteúdo.
Pela manhã, no dia 28.8, se reuniu com o Sr. Carlos Gomes, Gerente Executivo de Jornalismo
em São Paulo e após o almoço esteve em reunião com o Diretor-Presidente, Dr. Américo
Martins para despachos internos.
Após a reunião se deslocou para o aeroporto de Congonhas e embarcou no voo da companhia
Gol às 18h15, e desembarcou em Brasília às 20h56.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/08/2015

28/08/2015

DIPRE

27/08/2015

28/08/2015

23/10/2015

23/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/08/2015

2.284,39

253,80

190,00

2.728,19

DIPRE

26/08/2015

2.284,38

304,20

190,00

2.778,58

02/11/2015

DICOP

26/08/2015

1.099,46

1.318,35

190,00

2.607,81

02/11/2015

DICOP

26/08/2015

1.099,46

1.318,35

190,00

2.607,81

Realização da cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas na cidade de Palmas-TO,
entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também apresentam a característica de
unificação das etnias e povos indígenas.

2014/2015

MARA REGIA DI
PERNA

Empregado

Paralelamente às atividades esportivas, ocorreu um número imenso de atividades culturais,
antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos
indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e
do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandaram uma grande quantidade de profissionais para a
conclusão do objetivo, deste modo a EBC enviou 50 empregados para realização da cobertura
dos jogos.
Relatório da viagem:
Dia 23/10, sexta-feira - chegada em Palmas. Traslado / Hotel.
No inicio da noite, reunião de trabalho com as equipes técnicas e de conteúdo para a produção
do dia seguinte;
Dia 24/10, sábado – reconhecimento da logístico do evento com uma visita à unidade móvel
das Rádios, localizada na Arena dos Jogos. Ato contínuo eu, a gerente Tais Ladeira e o
operador Emanuel demos inicio à produção do programa Natureza Viva, que foi ao ar no
domingo às 8h ( horário de Brasília);
Realização de cobertura da 1ª edição Jogos Mundiais dos Povos Indígenas , na cidade de
Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
De lá, foram transmitidos os programas Amazônia Brasileira, Natureza Viva, Viva Maria e o
Especial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estiveram presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.

2015/2015

TAÍS LADEIRA DE
MEDEIROS

Boa parte do evento é composta por esportes indígenas, que se dividem em jogos tradicionais
demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento é composta por
esportes ocidentais competitivos, que também tem a característica de unificação das etnias e
povos indígenas.
Empregado
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreram muitas atividades culturais, antes e durante
a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos indígenas do
mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandam uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviará 50 empregados realizar a cobertura dos jogos. O
deslocamento superior a dez dias deve-se ao planejamento de cobertura do período integral de
competições e eventos culturais.
Relatório da viagem:
Dia 23/10, sexta-feira - chegada em Palmas, por volta das 16h30. Ida para o Hotel, check in e
preparativos para a produção do dia seguinte
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/10/2015

02/11/2015

DICOP

26/08/2015

02/09/2015

04/09/2015

DIGER

26/08/2015

05/09/2015

07/09/2015

DIJOR

26/08/2015

02/09/2015

02/09/2015

DIGEL

26/08/2015

28/09/2015

01/10/2015

DIGER

26/08/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

3.232,54

1.203,60

190,00

4.626,14

Realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na cidade de
Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias devem ter participado da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também tem a característica de unificação
das etnias e povos indígenas.

2017/2015

OTTO VOM DO
CARMO FARIAS

Empregado

Paralelamente às atividades esportivas, ocorreram um número imenso de atividades culturais,
antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos
indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e
do mundo.
Os Jogos são uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandaram uma grande quantidade de profissionais para a
conclusão do objetivo, deste modo foram enviados pela EBC 50 empregados para realizar a
cobertura dos jogos. O deslocamento superior a dez dias deve-se ao planejamento de
cobertura do período integral de competições e eventos culturais.
RELATÓRIO DE VIAGEM - JOGOS MUNDIAIS INDÍGENA - PALMAS/ TOCANTINS – AV 2017
/ 2015
Dias 22 a 23 - saída de Tabatinga x Manaus x Brasília x Palmas.
Dia 24 - Reunião de pauta para a cobertura do evento na hora do café da manhã no hotel, com
coordenação de Taís Ladeira/ Participação do segundo horário do Programa Amazônia

WENDER
2018/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

02/09 – Saída de Brasília/DF às 13h. e chegada em Rio Verde/GO às 19h.
03/08 – Entre às 9h30 e as 11h30 foram visitados os locais de transmissão da Telebrás, onde
verifiquei que os dois sites não são adequados para a instalação de equipamentos de televisão
digital, pois não tem instalações físicas que poderão suportar os equipamentos e a parta
elétrica também não atende, pois é destinada a equipamentos de telecomunicações que tem
voltagem reduzida. Às 14h30 foi até a TV Sucesso, geradora da TV Record em Rio Verde/GO,
e posteriormente acompanhado pelo engenheiro responsável pela estação fomos até o site de
transmissão daquela geradora, relativo ao site observo que a infraestrutura é precária, com arcondicionado antigo, abrigo com falta de acabamento, realizei medidas na tensão e percebi que
o estabilizador ativado no abrigo não está regulando a tensão, a torre tem altura suficiente e
está bem posicionada, entretanto, seu aterramento é ineficiente. A conclusão é que a EBC
poderia instalar os equipamentos da estação no site, mas seria necessário melhorar a
infraestrutura do local. Encerrei os trabalhos por volta das 18h.
04/09 – Conforme agenda do Diretor de Engenharia da Rede Jaime Câmara, às 14h fui até o
site de transmissão dessa Rede e constatei que seria a melhor alternativa de local para
instalação dos equipamentos da EBC, pois a infraestrutura está perfeitamente adequada para
televisão, teríamos a facilidade de não precisar instalar antena parabólica de recepção, contar
com a proteção de gerador e no-break (realizei medidas e as tensões estão adequadamente
ajustadas), a torre tem altura adequada e sistema de proteção correto.
04/09 – Saída de Rio Verde/GO às 16h e chegada em Brasília por volta das 21h.

-

528,75

-

265,50

190,00

105,75

-

535,80

190,00

528,75

O viajante fez a cobertura do Jogo Icasa X Botafogo PB pela Série C do Campeonato Brasileiro
em 06/09/2015 e retornou na segunda-feira, 07/09, pois não havia disponibilidade de voos após
o término da partida.

2019/2015

2020/2015

NICOLAU
DUAILIBE LEITÃO

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
5/9 (sábado) - Deslocamento de São Luís/MA para Juazeiro do Norte/CE.
6/9 (domingo) - Ida para o Estádio Romeirão. A transmissão começou às 18h30. O jogo, às
19h. Aos 18 minutos do primeiro tempo, André Lima fez o primeiro gol do Botafogo-PB. O Icasa
empatou aos 22 minutos, com Danilo Lins. Na segunda etapa, três gols marcaram a goleada
da equipe visitante: aos cinco minutos, com Alex Bruno; aos dez, com João Paulo; aos 18,
novamente João Paulo fez último gol da partida. Final: Icasa 1x4 Botafogo-PB.
7/9 (Segunda) - Retorno a São Luís/MA.

Devido ao compromisso já agendado com o Secretário Municipal não foi possível acompanhar
o Funcionário Wender no horário programado para sua saída, sendo necessário um outro
veículo para levar a Gerente de Projetos de Relações Internacionais ao Município de Rio verde
com objetivo de apresentar os conteúdos interativos do projeto Brasil 4D e suas novas
possibilidades para atender as necessidades do Município em uma reunião com o Secretário de
Comunicação Municipal de Rio Verde/GO, Sr. Danilo de Castro Moraes. Conforme relatório
anexo.

2.689,37

-

3.144,87

105,75

Não foi necessário a sua saída no dia 1/09 pois a reunião com o secretário foi marcada para as
14h.
Participação em Curso “In Company” denominado “Conta Vinculada para Quitação de
Obrigações Trabalhistas de Acordo com a IN nº 02/2008”, para participação de empregados da
Empresa Brasil de Comunicação que fazem a Gestão e Fiscalização de Contratos envolvendo
mão de obra terceirizada. O Curso teve a finalidade de atender à recomendação da Secretaria
de Controle Interno – CISET, por meio do Relatório Anual de Contas nº 16/2014, em seu item
4.3 - Contratação de Serviços Terceirizados, que sugere que a EBC adote a Conta Vinculada
em suas novas contratações. Visa atender ainda a Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 30 de
abril de 2008, cujas práticas são adotadas pela EBC atualmente.

CARLOS
2021/2015 ALBERTO DA
ROCHA PEREIRA

Empregado

Datas: 29 e 30/09/2015.
Carga horária: 16h.
Horário: 08h30 às 12h30 e 14h às 18h.
Local: Espaço Cultural - EBC/BSB.
Público-alvo: empregados da Empresa Brasil de Comunicação que fazem a Gestão e
Fiscalização de Contratos.

1.933,79

Obs. 01: a ida ocorreu no dia anterior ao evento devido ao início ocorrer pela manhã (8h30).
Obs.02: Devido à escassez de passagens no trajeto entre Brasília/DF - São Luís/MA, o
embarque de retorno aconteceu na noite do dia 30/09/15 e o desembarque na madrugada do
dia 01/10/2015.
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2.659,59

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2022/2015

Viajante

PAULO SERGIO
AQUILINI

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Local das atividades : Av. Gomes Freire, Parque Transmissor de Itaóca e Morro do Mendanha
dia 02/09/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
09h30 - chegada à Gomes Freire. Reunião com Faya e Eng. Luiz Cesar sobre o andamento
nas interferências no sistema TX das Rádios
10h30 - Reunião sobre Autovistoria com Roni, Engs. Renato, Paulo Codo, Martins :
incorporadas as contribuições de todos ao documento final.
13h00 - almoço
14h00 - saída para Itaóca com o Eng. Wagner Victoria. Levantamento da geometria da torre
em ruptura, estudo do estaiamento possível, características dos parafusos a substituir,
contraventos e banzos a serem cortados e
furados, substituindo um a um os
degradados.
18h00 - retorno à Gomes Freire. Reunião com Renato e Sadil sobre as obras no edifício dos
Estúdios
dia 03/09/2015 :
09h00 - saída para o Morro do Mendanha em viatura T4, com James e Bruno Hoffmann
11h30 - chegada ao Mendanha. Análise em altura da torre Petrobrás após incêndio dos shelters
Nextel em 29.08.15. Avaliação das condições de receber carregamentos dos contraventos e
banzos dos dois primeiros
tramos. Avaliação das condições presentes do
esteiramento e escada axiais : forma viável de proceder à substituição desta estrutura.
15h00 - chegada à Gomes Freire. Reunião com Renato sobre as interferências estruturais em
Itaóca e Mendanha
16h00 - saída para embarque SDU
17h36 - embarque no voo Azul 2407 para GRU

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

03/09/2015

DIGER

02/09/2015

04/09/2015

01/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/08/2015

853,52

401,85

190,00

1.445,37

DIJOR

26/08/2015

-

336,30

190,00

526,30

02/09/2015

DIJOR

27/08/2015

1.126,26

267,90

190,00

1.584,16

02/09/2015

02/09/2015

DIGER

27/08/2015

1.638,87

160,55

190,00

1.989,42

01/09/2015

03/09/2015

DIPRO

27/08/2015

2.054,56

481,65

285,00

2.821,21

02/09/2015

02/09/2015

DIGER

27/08/2015

2.100,87

133,95

190,00

2.424,82

01/09/2015

05/09/2015

DIJOR

27/08/2015

1.040,36

796,50

95,00

1.931,86

O cenotécnico Jorge Dias Barbosa realizou os trabalhos de finalização e adereçamento do
cenário do programa “Brasileiros Mundo a Fora”, da TVBi no período de 02 a 04/09/2015 em
Brasília.
A EBC, em Brasília, não dispõe de cenotécnico em seu quadro de empregados e foi preciso
deslocar o profissional do Rio de Janeiro para realização dos serviços.

2023/2015

JORGE DIAS
BARBOSA

FLORESTAN
2025/2015 FERNANDES
JÚNIOR

2026/2015

JOICE AMARAL
PACHECO

MYRIAM FATIMA
2027/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM
02/09/2015
Manhã - Deslocamento Rio de Janeiro >> Brasília
Tarde - Inicio dos reparos na tapadeira para o programa “Brasileiros mundo Afora”
03/09/2015
Manhã - Pintura das novas de peças de reposição para a tapadeira do programa “Brasileiros
mundo Afora” (mapa mundi confeccionado em isopor).
Tarde - Pintura da tapadeira de fundo para a aplicação das novas de peças de reposição do
mapa mundi confeccionado em isopor para o programa “Brasileiros Mundo Afora”. Inicio da
aplicação das peças do mapa na tapadeira.
04/09/2015
Manhã - Finalização da aplicação e retoque da pintura das novas peças de reposição do mapa
mundi da tapadeira para o programa “Brasileiros Mundo Afora”.
Tarde - Retorno Brasília >> Rio de Janeiro.
1- Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2- Apresentou ao vivo o programa Espaço Público, no dia 01/09/2015, os participantes foram
os economistas do IPEA, Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti.
3- Viajante jornalista Florestan Fernandes Júnior.
Relatório do viajante:
01/09/15- Viajei para Brasília. Participei do programa Espaço Público.Entrevistei os
economistas do Ipea, Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti.Dia 02/09/15, retornei para São Paulo.

A Superintendente Regional / RJ foi a sede da EBC em Brasilia e participou da posse do DiretorPresidente Américo Martins realizada no dia 02/setembro/2015, às 14:30 horas, no Espaço
Cultural da EBC / BSB.

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou, dia 2/09 no período da manhã, da
Cerimônia de anúncio do resultado da Linha de Produção de Conteúdos para TVs Públicas,
realizada pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e à tarde participou da Cerimônia de
posse do novo Diretor Presidente Américo Martins.
No dia 03/09, pela manhã, participou da continuação da 14º Reunião Extraordinária da Diretoria
Executiva e no período da tarde participou da 9º Reunião do Comitê de Programação e Rede.

A empregada foi a Brasilia e cumpriu as seguintes Agendas no dia 02 de setembro de 2015:
14:30h - Participou da posse do Diretor-Presidente Américo Martins, que aconteceu às 15:00
horas, no Espaço Cultural da EBC Brasilia;

SAHADA
2028/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

16:30h - Participou de reunião da SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República, realizada na própria EBC, com o Diretor Asdrúbal Figueiró
e posteriormente com a Bete Rosa, sobre o fechamento do TED e das datas para o
Lançamento da Série Guilhermina e Candelária.
Empregado

Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o Vale do São Francisco e a
integração das bacias.

SIGMAR
2029/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

Relatório de viagem
Dia01/09/2015
Manha – embarque para Juazeiro do Norte-CE.
Tarde/noite – deslocamento de Juazeiro para Salgueiro. Na cidade gravamos sonoras com o
presidente comercial, prefeito e comerciantes, e fizemos imagens.
Dia02/09/2015
Manha – Gravamos sonoras com moradores da Vila produtiva, fizemos imagens da vila, do
canal e gravamos passagens.
Tarde – deslocamento para Cabrobó.Gravamos sonoras com engenheiro da obra, fizemos
imagens das obras, do canal e estação de bobeamento, e gravamos passagens.
Dia03/09/2015
Manha – deslocamento Cabrobó p/ Floresta.Gravamos imagens do eixo leste do canal e
passagens.
Tarde – deslocamento p/ Umas.Gravamos em um quilombo, sonoras, imagens, passagens e
fim da tarde fizemos o deslocamento p/ Salgueiro.
Dia04/09/2015
Manha – deslocamento de Salgueiro p/ Brejo Santo.Gravamos povo fala, imagens e sobe som
da exposição à população sobre as obras
Tarde – deslocamento p/ obras.Gravamos imagens do túnel que transporta água e retornamos
p/ Juazeiro
Dia05/09/2015
Retorno para Brasília e entrega dos equipamentos na empresa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/09/2015

05/09/2015

DIJOR

19/10/2015

02/11/2015

19/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/08/2015

1.040,36

796,50

95,00

1.931,86

DIPRO

28/08/2015

1.329,98

1.504,50

190,00

3.024,48

02/11/2015

DIPRO

28/08/2015

1.329,98

1.504,50

190,00

3.024,48

19/10/2015

02/11/2015

DIPRO

28/08/2015

1.468,58

1.504,50

190,00

3.163,08

12/09/2015

14/09/2015

DIJOR

28/08/2015

1.243,87

265,50

190,00

1.699,37

Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o Vale do São Francisco e a
integração das bacias.

2030/2015

2031/2015

LION ARTHUR
JULIO
FERNANDES DA
SILVA

FABIOLA SINIMBU
LIMA

MÁRCIO DE
2032/2015 HOLANDA
MEIRELES VIANA

2033/2015

SILVANA DE
FÁTIMA NEITZKE

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
Dia01/09/2015
Manha – embarque para Juazeiro do Norte-CE.
Tarde/noite – deslocamento de Juazeiro para Salgueiro. Na cidade gravamos sonoras com o
presidente comercial, prefeito e comerciantes, e fizemos imagens.
Dia02/09/2015
Manha – Gravamos sonoras com moradores da Vila produtiva, fizemos imagens da vila, do
canal e gravamos passagens.
Tarde – deslocamento para Cabrobó.Gravamos sonoras com engenheiro da obra, fizemos
imagens das obras, do canal e estação de bobeamento, e gravamos passagens.
Dia03/09/2015
Manha – deslocamento Cabrobó p/ Floresta.Gravamos imagens do eixo leste do canal e
passagens.
Tarde – deslocamento p/ Umas.Gravamos em um quilombo, sonoras, imagens, passagens e
fim da tarde fizemos o deslocamento p/ Salgueiro.
Dia04/09/2015
Manha – deslocamento de Salgueiro p/ Brejo Santo.Gravamos povo fala, imagens e sobe som
da exposição à população sobre as obras
Tarde – deslocamento p/ obras.Gravamos imagens do túnel que transporta água e retornamos
p/ Juazeiro
Dia05/09/2015
Retorno para Brasília e entrega dos equipamentos na empresa.

A empregada realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na
cidade de Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também tiveram a característica de
unificação das etnias e povos indígenas.
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreram em um número imenso de atividades
culturais, antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas
pelos povos indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do
Tocantins e do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que foi em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informo que a envergadura e
complexidade do evento demandou uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviou empregados para a realização da cobertura dos jogos.
O deslocamento superior a dez dias deu-se ao planejamento de cobertura do período integral
de competições e eventos culturais.
O empregado realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na
cidade de Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também tiveram a característica de
unificação das etnias e povos indígenas.
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreram em um número imenso de atividades
culturais, antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas
pelos povos indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do
Tocantins e do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que estavam em
conformidade com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informo que a envergadura e
complexidade do evento demandou uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviou empregados para a realização da cobertura dos jogos.
O deslocamento superior a dez dias deu-se ao planejamento de cobertura do período integral
de competições e eventos culturais.
A empregada realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na
cidade de Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também tiveram a característica de
unificação das etnias e povos indígenas.
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreu um número imenso de atividades culturais,
antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos
indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e
do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que estavam em
conformidade com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informo que a envergadura e
complexidade do evento demandou uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviou empregados para a realização da cobertura dos jogos.
O deslocamento superior a dez dias deu-se ao planejamento de cobertura do período integral
de competições e eventos culturais.
O repórter fez a transmissão do jogo do Campeonato Brasileiro Série C - Londrina x Caxias.
Relatório de viagem
Dia 12 - Sábado: Chegada a Londrina às 15h. Saída do aeroporto para Hotel Cedro. Apuração
de informações para a partida do dia seguinte.

2034/2015

MAURICIO PINTO
DA COSTA

Empregado

Dia 13 - Domingo: Transmissão ao vivo pela TV Brasil da partida entre Londrina e Caxias do
Sul, no Estádio do Café, válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar: 1
x 1. Gols: Diego Torres e Bruno Batata. Público e renda: jogo com portões fechados.
Londrina seguia na disputa por uma vaga na fase seguinte da Série C e o Caxias foi rebaixado
para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Dia 14 - Segunda-feira: Retorno ao Rio de Janeiro. Cobertura da chegada da delegação do
Flamengo ao Aeroporto Santos Dumont. Entrevista com jogadores Ederson, Paulo Victor e
Éverton.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

HARISTON
2035/2015 MOURA
MARREIROS

MORILLO
2036/2015 CARVALHO DA
SILVA PERES

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O empregado realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na
cidade de Palmas-TO, nos dias 20/10 à 01/11/2015.
Ao todo foram 13 dias de programação, sendo que nos primeiros três dias de evento, todas as
etnias brasileiras e estrangeiras participaram de uma excursão pelos pontos turísticos de
Palmas, como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes do evento
com a comunidade de nossa cidade.
Além dos indígenas das Américas, também estavam presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias participaram da competição.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiu em jogos tradicionais
demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi composta por
esportes ocidentais competitivos, que também teve a característica de unificação das etnias e
povos indígenas.
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreu um número imenso de atividades culturais,
antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos
indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e
do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informou que a envergadura e
complexidade do evento demandou uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviou 50 empregados que realizou a cobertura dos jogos. O
deslocamento superior a dez dias ocorreu devido ao planejamento de cobertura do período
integral de competições e eventos culturais.

O empregado realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu na
cidade de Palmas-TO, entre os dias 23/10 à 31/10/2015.
Boa parte do evento foi composta por esportes indígenas, que se dividiram em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento foi
composta por esportes ocidentais competitivos, que também tiveram a característica de
unificação das etnias e povos indígenas.
Paralelamente às atividades esportivas, ocorreu um número imenso de atividades culturais,
antes e durante a realização dos JMPI. Estas atividades culturais foram lideradas pelos povos
indígenas do mundo e celebraram a diversidade, a cultura nativa e as tradições do Tocantins e
do mundo.
Os Jogos foram uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/10/2015

02/11/2015

DIPRO

23/10/2015

31/10/2015

08/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/08/2015

1.563,96

1.504,50

190,00

3.258,46

DIPRO

28/08/2015

896,58

902,70

190,00

1.989,28

11/09/2015

DIJOR

28/08/2015

2.469,35

619,50

95,00

3.183,85

02/09/2015

02/09/2015

DIGER

28/08/2015

2.036,96

133,95

190,00

2.360,91

08/09/2015

11/09/2015

DIJOR

28/08/2015

2.469,35

619,50

95,00

3.183,85

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (terceira
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 8 de setembro de 2015
Manhã
- Ida para Porto Alegre/RS.
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Museu de Paleontologia da UFRGS;
- Entrevista com o paleontólogo Cesar Leandro Schultz.
Noite
Deslocamento de carro até Candelária-RS (187km) para pernoite.

2040/2015

2041/2015

MARIANA DIB
FABRE

LAURINDO LEAL
FILHO

Empregado

Quarta-feira, 9 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Entrevista com Carlos Nunes Rodrigues, Curador do Museu Municipal;
- Entrevistas com estudantes que visitavam o Museu;
- Gravação de imagens gerais da cidade.
Tarde
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Entrevista com pesquisadores em campo.

Quinta-feira, 10 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Gravação de passagem;
Deslocamento de carro até São João do Polêsine-RS (90km).
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA);
- Entrevista com o paleontólogo Sérgio Dias;
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Gravação de passagem.
Noite
Deslocamento de carro até Santa Maria-RS (45km).
O Colaborador eventual Laurindo Leal Filho, veio para Brasília e acompanhou a Solenidade de
posse do novo Diretor-Presidente Américo Martins.
Colaborador

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (terceira
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 8 de setembro de 2015
Manhã
- Ida para Porto Alegre/RS.
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Museu de Paleontologia da UFRGS;
- Entrevista com o paleontólogo Cesar Leandro Schultz.
Noite
Deslocamento de carro até Candelária-RS (187km) para pernoite.

2042/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

Quarta-feira, 9 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Entrevista com Carlos Nunes Rodrigues, Curador do Museu Municipal;
- Entrevistas com estudantes que visitavam o Museu;
- Gravação de imagens gerais da cidade.
Tarde
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Entrevista com pesquisadores em campo.

Quinta-feira, 10 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Gravação de passagem;
Deslocamento de carro até São João do Polêsine-RS (90km).
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA);
- Entrevista com o paleontólogo Sérgio Dias;
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Gravação de passagem.
Noite
Deslocamento de carro até Santa Maria-RS (45km).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/09/2015

11/09/2015

DIJOR

02/09/2015

03/09/2015

09/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/08/2015

2.469,35

619,50

95,00

3.183,85

DIPRE

28/08/2015

1.605,25

401,85

190,00

2.197,10

09/09/2015

DIJOR

28/08/2015

-

88,50

-

88,50

16/09/2015

16/09/2015

DIJOR

28/08/2015

-

88,50

-

88,50

20/09/2015

20/09/2015

DIJOR

28/08/2015

-

88,50

-

88,50

02/09/2015

02/09/2015

DIPRE

28/08/2015

2.036,96

133,95

-

2.170,91

02/09/2015

02/09/2015

DIPRE

28/08/2015

2.036,96

133,95

-

2.170,91

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre Brasil Pré-Cabralino (terceira
parte).
Relatório de viagem
Terça-feira, 8 de setembro de 2015
Manhã
- Ida para Porto Alegre/RS.
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Museu de Paleontologia da UFRGS;
- Entrevista com o paleontólogo Cesar Leandro Schultz.
Noite
Deslocamento de carro até Candelária-RS (187km) para pernoite.

DAILTON
2043/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

Quarta-feira, 9 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Entrevista com Carlos Nunes Rodrigues, Curador do Museu Municipal;
- Entrevistas com estudantes que visitavam o Museu;
- Gravação de imagens gerais da cidade.
Tarde
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Entrevista com pesquisadores em campo.

Quinta-feira, 10 de setembro de 2015
Manhã
- Gravação de imagens do acervo do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues;
- Gravação de passagem;
Deslocamento de carro até São João do Polêsine-RS (90km).
Tarde
- Gravação de imagens do acervo do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA);
- Entrevista com o paleontólogo Sérgio Dias;
- Gravação nos afloramentos (acompanhamento da equipe de paleontólogos em busca de
fósseis na região);
- Gravação de passagem.
Noite
Deslocamento de carro até Santa Maria-RS (45km).
O Assessor Especial Luís Henrique Martins dos Anjos cumpriu as seguintes agendas:

LUIS HENRIQUE
2044/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

Dia 02/09- Participou da Solenidade de Posse do Diretor-Presidente Américo Martins;
Dia 03/09 - Participou da Reunião DIREX
O trecho BSB/SP foi cancelado, conforme informado ao Ordenador de Despesas.
1 - Cobertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2 - Cobertura do campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
- Santos-SP x Pinheirense-PA, no estádio Vila Belmiro em Santos - SP, pelo Grupo 1(Jogo: 02).
3 - Viajante: a jornalista Priscila Eugênia Trevisan Cestari.
Relatório viagem dia 09/09/2015
Jogo: Santos 4x0 Pinheirense - 1ª Rodada - Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) - Santos-SP

2045/2015

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

Empregado

Apesar de o carro estar reservado para as 10h30, saímos da EBC as 11h20, porque o veículo
reservado para a equipe teve problemas e precisou ser substituído. Chegamos na Vila Belmiro,
em Santos, por volta das 13h. A transmissão teve início às 14h50 e o jogo as 15h. A atacante
Ketlen fez o primeiro aos quatro minutos após jogada de Eriquinha dentro da área. Pouco
depois, a mesma jogadora recebeu passe de Maria na cara do gol para fazer o segundo. No
terceiro gol, Ketlen fez o passe decisivo para Maria tocar no canto. Aos 41 minutos, Luize
contou com nova falha da zaga do Pinheirense para fazer o quarto gol. A transmissão foi
encerrada as 17h05. Deixamos o estádio após as 18 horas por conta das dificuldades de saída
do local, devido ao jogo Santos x São Paulo. Fiz intervalo de 1 hora para jantar, chegando à
redação da TV Brasil em São Paulo as 21h10.

1 -Cobertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2 -Cobertura do campeonato brasileiro de Futebol Feminino -São José-SP x Mixto-MT, no
estádio Martins Pereira, na cidade de São José dos Campos-SP, pelo Grupo 3(Jogo: 21).
3-Viajante: a jornalista Priscila Eugênia Trevisan Cestari.
Relatório Viagem São José dos Campos
16/09/2015 - quarta-feira
Jogo: São José 10x0 Mixto - 3ª Rodada - Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol
Local: Estádio Martins Pereira - São José dos Campos-SP

2046/2015

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

Empregado

O carro saiu da EBC as 10h30. Chegamos em São José dos Campos as 12h15 e fizemos 45
minutos de pausa para almoço. A transmissão teve início às 14h50 e o jogo as 15h.
Os gols do time do São José foram anotados por Gabi Portilho (quatro), Mari e Carlinha (dois
para cada), Chú e Bea. Com o resultado, o São José chegou aos seis pontos, mesmo número
somado pelo América-MG. O que colocou o time de São José dos Campos no primeiro lugar é
o saldo de 15 gols.
Deixamos o estádio as 17h30, chegando à redação da TV Brasil em São Paulo as 19h.
Árbitro: Aurelio Santana Martins
Auxiliares: Renata Ruel X. de Brito e Patricia Carla de Oliveira

WILLIAM
2047/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

Empregado

1 -Cobertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2 -Cobertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Santos-SP x Ferroviária-SP no estádio Vila Belmiro em Santos-SP, pelo grupo 1(Jogo: 26).
3 -Viajante: o jornalista William Douglas de Almeida.
Relatório do viajante:
Saímos da TV por volta de 13h e fomos para Santos. Chegamos ao estádio da Vila Belmiro por
volta de 14h50. Fiz o trabalho de reportagem de campo na partida Santos x Ferroviária, pelo
campeonato brasileiro de futebol feminino. A partida terminou às 18h, saímos do estádio por
volta de 18h30. Fomos jantar (ainda em Santos) e regressamos para São Paulo por volta de
20h, chegando aqui por volta de 21h30.

A convite da Diretoria da Presidência, participou da cerimônia de posse do novo Diretor Presidente da EBC, Américo Martins, no dia 02 de setembro de 2015, às 14h30, no Espaço
Cultural da EBC em Brasília.

2048/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

RICARDO
2049/2015 PEREIRA DE
MELO

Colaborador

A convite do Diretor da Presidente, participou da cerimônia de posse do novo Diretor Presidente da EBC, Américo Martins, no dia 02 de setembro de 2015, às 14h30, no Espaço
Cultural da EBC em Brasília.
Colaborador
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

DANIEL
2050/2015 PARANAYBA
EVANGELISTA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
No dia 28 de agosto de 2015, quando eu me encotrava de folga da EBC, avisei minha gerência
que eu estava junto a etnia indígena Rikbatska, no munincípio de Juína, noroeste do estado do
Mato Grosso. Como minha chefia direta estava interessada em retratar o evento do I Jogos
Mundiais Indígenas, percebi que alguns jovens da aldeia estavam se preparando para o evento
e sugeri que podia permancer por lá alguns dias para que pudesse colher imagens e
depoimentos dessa preparação afim de elaborar um documentário a ser exibido na TVNBR
sobre os jogos, desde que a empresa assumisse meus custos e bancasse a minha volta. A
idéia foi prontamente aceita e no dia 29/08 as captações foram iniciadas. A viagem de volta foi
agendada para ser feita da seguinte maneira. Dia 3/09 faria o trecho Juína - Cuiabá pra pegar o
voo de volta a BsB no dia 04/09. Vale aqui um registro sobre o acesso do Município de Juína a
Cuiabá, que só pode ser feito pela rodovia MT-170, que por sinal encontra-se em péssimas
condições. Posto isso exatamente no dia de minha volta pra Juína, os índios da etnia Cinta
larga, uma das muitas etnias da região fecharam a estrada citada, para protestar por projetos
que são do interesse deles e que estão parados no momento. Fecharam portanto a ponte que
liga Juína a Cuiabá. Impossibilitando que qualquer veículo ultrapassasse o bloqueio, fosse
carro, caminhão ou ônibus. Quando os índios Rikbatska me levaram pelo rio até o ponto do
ônibus que eu pegaria que era justamente próximo a ponte que estava fechada, foi constatado
o impedimento e logo comunicado a Brasília que a minha volta estava temporiamente
impossibilitada devido ao protesto. Até aquele momento a manifestaçõa só tinha data de início
e não de término. Para não ficar na beira da estrada ao sol e ao relento com minhas mochilas
os índios me chamaram a voltar a aldeia e lá permanecer até que a estrada fosse liberada.
Aceitei.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/08/2015

07/09/2015

DINES

15/09/2015

18/09/2015

14/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/08/2015

1.051,25

1.716,90

95,00

2.863,15

DINES

31/08/2015

690,45

507,60

190,00

1.388,05

18/09/2015

DINES

31/08/2015

884,05

634,50

190,00

1.708,55

09/09/2015

11/09/2015

DIJOR

31/08/2015

1.054,83

336,30

190,00

1.581,13

04/09/2015

04/09/2015

DIGEL

31/08/2015

2.322,84

133,95

190,00

2.646,79

01/09/2015

05/09/2015

DINES

31/08/2015

1.238,57

501,50

142,50

1.882,57

Me foi relatado que a Gerência, tão logo soube que não seria possível o meu retorno procurou,
por intermédio do chefe de gabinete da DISER, o setor de viagens e o ordenador de despesas.
Ficou acordado com ambos que a compra da passagem terrestre e a remarcação do trecho
aéreo estariam previamente autorizadas.

DANIEL
2051/2015 HENRIQUE
COSTA E COSTA

2052/2015

GRAZIELLA SILVA
CAMPANARO

Empregado

Empregado

No dia 5 de setembro, sábado, a rodovia foi reaberta. Contatei minha gerência e solicitei minha
volta para o dia seguinte. Solicitei que fosse emitido bilhetes de Juína pra Cuiabá no fim do dia
06/09, pra que desse tempo de eu chegar na cidade e embarcar pra Cuiabá. E para o dia 7/09
o trecho aéreo Cuiabá- Brasília. Meu chefe direto, Coordenador de Produção, Héber Brandão,
relatou que tinha recebido a orientação do departamento de viagens, pra só mandar emitir
bilhetes quando eu estivesse em Juína no dia da viagem, um domingo. Assim quando cheguei a
cidade contatei a Coordenação de Viagens na pessoa do senhor Aloysio Soares, que em
contato com a Agência de Turismo World, não conseguiram emitir pela internet o bilhete do
trecho terrestre Juína - Cuiabá e, me solicitou que eu o comprasse com recursos próprios e que
em Brasília, a empresa de Turismo faria o reembolso. Assim foi feito. O custo do bilhete mais
taxa de embarque foi de R$ 170,00. O bilhete já foi entregue à Coordenação de Viagens.
CAPACITAÇÃO Social Media Week em SP
O evento Social Media Week tem por objetivo a troca de informações sobre comunicação
digital.
Viagem realizada no dia 15 de setembro, terça-feira, saindo de Brasília às 9h50 chegando no
aeroporto de Congonhas, São Paulo às 11h35 com o objetivo de participar do evento Social
Media Week São Paulo.
O Congresso foi realizado no período de 15 à 18 de agosto no Museu de Imagem e Som, em
São Paulo.
Durante todos os dias participei das palestras e workshops e o retorno à Brasília ocorreu no dia
18/09, às 12h40.
CAPACITAÇÃO Social Media Week em SP
O evento Social Media Week tem por objetivo a troca de informações sobre comunicação
digital.
Viagem realizada no dia 14 de setembro, segunda-feira, saindo de Brasília às 9h50 chegando
no aeroporto de Congonhas, São Paulo às 11h35 com o objetivo de participar do evento Social
Media Week São Paulo.
O Congresso foi realizado no período de 14 à 18 de agosto no Museu de Imagem e Som, em
São Paulo.
Durante todos os dias participei das palestras e workshops e o retorno à Brasília ocorreu no dia
18/09, às 12h40.
Treinamento à PROJUR.
Treinamento junto ao Departamento Jurídico (Nara) sobre contratações - acompanhamento de
todas as etapas da instrução processual para contratação direta e demais instruções sobre
processos.
Viagem tratada junto à presidência e jurídico, inclusive ratificada quando da ida do dr. Marco
Fioravante, a São Paulo, que acertou os detalhes das datas com o sr. Carlos Gomes (gerente
executivo de esportes).

2053/2015

JAILSON DA
SILVA MACHADO

Empregado

Relatório de viagem
Dia 09/09/2015 - terça-feira
Manhã/Tarde – chega em Brasília às 13h;
Tarde/noite – Início do treinamento às 14h30, na Diretoria Geral, com Gracielly, sobre Comitê
de Programação e Rede e posteriormente treinamento com supervisão da Nara Bucar, em
Projeto Básico e Termo de Referência, basicamente prático, trabalhando em cima do Projeto
dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
Dia 10/09/2015 - quarta-feira
Manhã – Continuidade do treinamento sobre Projeto Básico e integração com as áreas
(Jurídico, Diretoria de Jornalismo e Diretoria Geral), também foi passado orientações sobre
Contratos e Fiscalização, bem como as responsabilidades e penalidades.
Tarde – Reunião para orientações sobre preenchimento e elaboração do Plano de Trabalho
2016/17 da Gerência de Esportes com o Bráulio Ribeiro na Diretoria Geral.
Dia 11/09/2015- quinta-feira
Manhã – Finalização e andamento junto a Nara Bucar, do Projeto Básico dos Jogos
Paralímpicos RIO 2016.
Tarde – Finalização das orientações recebidas do Chefe de Gabinete Bráulio Ribeiro e reunião
com o Sr. Igor Nascimento sobre projetos e plano de trabalho, para suporte no preenchimento
do Plano de Trabalho 2016/17 da área de esportes.
Noite – Retorno a São Paulo.

ELISABETE
2056/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

A empregada participou de reunião com a Diretoria de Programação - Dipro juntamente com a
empresa Crama foi discutida a contratação de projeto de branding e on air.
Tendo em vista a importância desta Gerência Executiva de Comunicação e Marketing na
discussão e decisões nesta reunião foi indispensável a presença da Gerente Executiva na
mesma.
A reunião aconteceu no Rio de Janeiro no dia 04/09/15. Começando no início da manhã e
encerrando no final da tarde.
01/09/2015
11hs58 - embarque via aérea de Brasília.
12hs15 - chegada a João Pessoa. 13hs - entrada no hotel.
14h30 - chegada ao local do evento, Centro de Convenções de João Pessoa para reunião de
reconhecimento com o pessoal do Escav.
18h30 - retorno ao hotel para pernoite.
02/09/2015
10hs10 - saída do hotel.
10hs48 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
16h30 - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
2057/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

03/09/2015
09hs30 - saída do hotel.
10hs00 - chegada ao local do evento. Montagem.
19hs - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30m - retorno ao hotel. Pernoite.
04/09/2015
09hs30 - saída do hotel.
10hs10 - chegada ao local do evento.
15hs00 as 20hs10 - evento ao vivo.
23hs00 - retorno ao hotel de pernoite.
05/09/2015
12hs00 - saída do hotel.
13hs28 - embarque via aérea de João Pessoa.
16h30 - chegada a Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/09/2015

DINES

03/09/2015

04/09/2015

02/09/2015

Início

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

31/08/2015

1.233,07

454,30

95,00

1.782,37

DIPRE

31/08/2015

1.482,55

-

190,00

1.672,55

05/09/2015

DINES

31/08/2015

1.233,07

702,10

142,50

2.077,67

02/09/2015

05/09/2015

DINES

31/08/2015

1.222,17

702,10

142,50

2.066,77

02/09/2015

05/09/2015

DINES

31/08/2015

1.233,07

702,10

142,50

2.077,67

03/09/2015

05/09/2015

DINES

31/08/2015

2.239,57

501,50

142,50

2.883,57

01/09/15 11h48 a 13h00 Embarque em voo da Avianca, com destino a cidade de João Pessoa –
PB.
13h13 a 19h30 Retirado no aeroporto, carro locado com motorista...deslocamento até a cidade
de Campina Grande – PB (distante 130 KM de Juazeiro do norte).Em Campina Grande,
visitamos o local onde ocorrerá o evento da PR... realizadoo primeiro contato com o pessoal do
Escav....após, realizamos checkin em hotel, onde pernoitaremos.
02/09/15 08h00 a 19h00 deslocamento até o local do evento da PR em Campina
Grande...acompanhamento da montagem da estrutura a ser usada no evento...visita ao Secom
da PR, para tratar assuntos relativos à realização do evento no dia 04/09/15...retorno a Vila 3
Irmãs, local do Evento...após voltamos ao hotel, para o pernoite.

NEWTON
2059/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

03/09/15 09h00 a 22h30 acompanhamento da montagem estrutura do evento de Campina
Grande...montagem de equipamento que serão usados na transmissão do evento...testes de
áudio e vídeo...participação na reunião de Coordenação do evento...20h45, chegada do Up
Link...testes de seguimento de satélite, com o Sistema em Brasília...após, retorno ao hotel para
pernoite

01/09/2015

04/09/15 06h30 a 18h00 deslocamento para o local de realização do evento...testes finais de
áudio e vídeo...realização do evento...geração de material...desmontagem de
equipamentos...dispensa da equipe empenhada na missão de Campinas...retorno ao hotel,
para pernoite.
05/09/1501h30 a03h30saída de Campina Grande... para cidade de João Pessoa PB.
05/09/15 04h50 a 07h30 embarcamos em Voo da Gol com destino a Cidade de Brasília onde
desembarcamos às 07h30 no aeroporto JK...Fim da missão

2060/2015

Enderson Araújo
de Jesus Santos

Conselheiro

Participou representando o Conselho Curador nas seguintes atividades:
Dia 03 da apresentação do relatório da CPI da violência contra juventude negra e da eleição;
Dia 04 de setembro de 2015, às 09h30min, a solenidade de posse da Sociedade Civil na
Presidência da entidade e o lançamento da 2ª fase do aplicativo da 3ª Conferência Nacional de
Juventude.

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff no Programa
“Dialoga Paraíba” que foi realizada no dia 04/09 na cidade de João Pessoa (PB).
Relatório:

2061/2015

TAISSA DIAS DA
SILVA

Empregado

- Embarquei para João Pessoa (PB), na companhia do repórter cinematográfico José Carlos e
do auxiliar Warley, por volta das 10h40 da quarta-feira, 02/09/2015. Pegamos o voo 06 6342,
da companhia Avianca, e chegamos à capital cearense por volta das 14h30. Pegamos o carro
reservado na empresa Localiza e fomos conduzidos pelo motorista da empresa até o hotel. Na
quinta-feira, 03/09/2015, produzimos sonora sobre o programa Minha Casa Minha Vida com
representante do Banco do Brasil e matéria com participante do Dialoga Brasil durante a manhã
e tarde. Permanecemos até por volta das 20h no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha
Lima, onde se encontrava o caminhão de link para geração do material produzido. Na sextafeira, 04/09/2015, seguimos para o Centro de Convenções, onde ocorreu o encontro da
presidenta Dilma Roussef com empresários e posteriormente o encontro Dialoga Brasil, por
volta das 13h. Terminamos a cobertura por volta das 20h30. No dia seguinte, 05/09/2015,
retornei a Brasília no voo G3 1351, da companhia Gol, chegando por volta das 7h30.

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff no Programa
“Dialoga Paraíba” que foi realizada no dia 04/09 na cidade de João Pessoa (PB).
Relatório:

2062/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

Embarquei para João Pessoa (PB), na companhia da repórter Taíssa Dias da Silva e do auxiliar
Warley, por volta das 10h40 da quarta-feira, 02/09/2015. Pegamos o voo 06 6342, da
companhia Avianca, e chegamos à capital cearense por volta das 14h30. Pegamos o carro
reservado na empresa Localiza e fomos conduzidos pelo motorista da empresa até o hotel. Na
quinta-feira, 03/09/2015, produzimos sonora sobre o programa Minha Casa Minha Vida com
representante do Banco do Brasil e matéria com participante do Dialoga Brasil durante a manhã
e tarde. Permanecemos até por volta das 20h no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha
Lima, onde se encontrava o caminhão de link para geração do material produzido. Na sextafeira, 04/09/2015, seguimos para o Centro de Convenções, onde ocorreu o encontro da
presidenta Dilma Roussef com empresários e posteriormente o encontro Dialoga Brasil, por
volta das 13h. Terminamos a cobertura por volta das 20h30. No dia seguinte, 05/09/2015,
retornei a Brasília no voo G3 1351, da companhia Gol, chegando por volta das 7h30.

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff no Programa
“Dialoga Paraíba” que foi realizada no dia 04/09 na cidade de João Pessoa (PB).
Relatório:

2063/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Embarquei para João Pessoa (PB), na companhia do repórter cinematográfico José Carlos e
da repórter Taissa Dias da Silva, por volta das 10h40 da quarta-feira, 02/09/2015. Pegamos o
voo 06 6342, da companhia Avianca, e chegamos à capital cearense por volta das 14h30.
Pegamos o carro reservado na empresa Localiza e fomos conduzidos pelo motorista da
empresa até o hotel. Na quinta-feira, 03/09/2015, produzimos sonora sobre o programa Minha
Casa Minha Vida com representante do Banco do Brasil e matéria com participante do Dialoga
Brasil durante a manhã e tarde. Permanecemos até por volta das 20h no Centro de
Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, onde se encontrava o caminhão de link para geração
do material produzido. Na sexta-feira, 04/09/2015, seguimos para o Centro de Convenções,
onde ocorreu o encontro da presidenta Dilma Roussef com empresários e posteriormente o
encontro Dialoga Brasil, por volta das 13h. Terminamos a cobertura por volta das 20h30. No dia
seguinte, 05/09/2015, retornei a Brasília no voo G3 1351, da companhia Gol, chegando por
volta das 7h30.

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com
empresários da Paraíba (PE) e o evento Dialoga Brasil que foram realizados no dia 04/09 na
cidade de João Pessoa (PB);
Relatório:

JOÃO PEDRO
2065/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Edmar Nobre, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, viajou para
João Pessoa (PB), para cobertura jornalística de agenda da presidenta Dilma Rousseff na
cidade. A presidenta Dilma se encontrou com empresários do Estado, no centro de
Convenções da cidade, no dia 04/09/15. A equipe viajou no dia 03/09, em voo comercial, onde
chegou por volta de 13h. Com carro locado pela empresa, a equipe se deslocou até o bairro
Mangabeira, onde fez imagens e entrevistas com personagens para reportagem sobre
Conselho Tutelares. Retornou ao hotel, às 18h. No dia 4/09, equipe se deslocou até o Centro
de Convenções às 12h, onde fez entrevistas com empresários. Equipe fez imagens e registro
da reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários locais, entre 15h e 17h. Repórter
fechou material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao
hotel as 20h. No dia 05/09, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de
volta para Brasília às 14h, com chegada a EBC às 18h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/09/2015

05/09/2015

DINES

03/09/2015

05/09/2015

08/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

31/08/2015

2.239,56

501,50

142,50

2.883,56

DINES

31/08/2015

3.345,07

501,50

142,50

3.989,07

08/09/2015

DIJOR

31/08/2015

88,50

-

02/09/2015

05/09/2015

DINES

31/08/2015

654,90

142,50

08/09/2015

08/09/2015

DIJOR

31/08/2015

88,50

-

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com
empresários da Paraíba (PE) e o evento Dialoga Brasil que foram realizados no dia 04/09 na
cidade de João Pessoa (PB).
Relatório:

2066/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Edmar Nobre, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, viajou para
João Pessoa (PB), para cobertura jornalística de agenda da presidenta Dilma Rousseff na
cidade. A presidenta Dilma se encontrou com empresários do Estado, no centro de
Convenções da cidade, no dia 04/09/15. A equipe viajou no dia 03/09, em voo comercial, onde
chegou por volta de 13h. Com carro locado pela empresa, a equipe se deslocou até o bairro
Mangabeira, onde fez imagens e entrevistas com personagens para reportagem sobre
Conselho Tutelares. Retornou ao hotel, às 18h. No dia 4/09, equipe se deslocou até o Centro
de Convenções às 12h, onde fez entrevistas com empresários. Equipe fez imagens e registro
da reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários locais, entre 15h e 17h. Repórter
fechou material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao
hotel as 20h. No dia 05/09, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de
volta para Brasília às 14h, com chegada a EBC às 18h.

Ordem de Serviço SECOM 343/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da participação da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com
empresários da Paraíba (PE) e o evento Dialoga Brasil que foram realizados no dia 04/09 na
cidade de João Pessoa (PB).
Relatório:

MARCELO
2067/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Edmar Nobre, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, viajou para
João Pessoa (PB), para cobertura jornalística de agenda da presidenta Dilma Rousseff na
cidade. A presidenta Dilma se encontrou com empresários do Estado, no centro de
Convenções da cidade, no dia 04/09/15. A equipe viajou no dia 03/09, em voo comercial, onde
chegou por volta de 13h. Com carro locado pela empresa, a equipe se deslocou até o bairro
Mangabeira, onde fez imagens e entrevistas com personagens para reportagem sobre
Conselho Tutelares. Retornou ao hotel, às 18h. No dia 4/09, equipe se deslocou até o Centro
de Convenções às 12h, onde fez entrevistas com empresários. Equipe fez imagens e registro
da reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários locais, entre 15h e 17h. Repórter
fechou material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao
hotel as 20h. No dia 05/09, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de
volta para Brasília às 14h, com chegada a EBC às 18h.

1) Realizou a cobertura jornalística para o Repórter Brasil.
2) Fez a cobertura do treino do time de futebol feminino do Santos-SP, que jogou contra o
Pinheirense-PA no dia 09/09/15, pelo campeonato brasileiro de futebol feminino, na Vila
Belmiro, em Santos. Este foi o primeiro jogo do campeonato que foi transmitido pela TV Brasil.

2068/2015

EDUARDO
COELHO
GOULART DE
ANDRADE

Empregado

3) A equipe foi formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pela repórter
cinematográfico Milene nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do Viajante:
7h às 7h30: Checagem de equipamentos e carregamento do carro
7h45: Saída da EBC
9h: Chegada ao CT do Santos
9h30 às 10h30: Entrevista com o treinador e com três jogadoras do Santos
10h30 às 11h: Imagens do treino
11h30: Gravação da passagem
11h45: Retorno a São Paulo
13h30: Chegada na EBC
13h30 às 16h45: Redação do off, edição e gravação do off.

-

88,50

Ordem de Serviço SECOM no 342/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 04/08/2015, na
cidade de Campina Grande (PB).
Equipe: repórter: Luana Karen Gonçalvez Querino da Silva; cinegrafia: Júlio César Pertile Leal;
Auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório:
2.9.15
9:22 embarque para Rio de Janeiro
11:20 chegada ao aeroporto do Galeão
13:01 embarque para Campina Grande
15:50 chegada a Campina Grande
17:00 deslocamento para hotel

LUANA KAREN
2069/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

3.9.15
8:30 deslocamento para casa de personagem
9:30 entrevista e gravação de vídeo para web
10:30 deslocamento para casa da segunda entrevistada
11:00 entrevista e gravação de vídeo para web
12:30 parada para almoço
14:00 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
14:30 gravação de imagens, passagem, stand-up e redação de matéria
17:00 deslocamento para hotel
19:05 entrada ao vivo na Voz do Brasil

1.722,46

2.519,86

4.9.15
8:30 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 gravação de entrevistas
11:00 entrada ao vivo na programação da TV NBR
11:45 duas entradas ao vivo no programa especial da TV NBR
12:15 início da cerimônia
13:30 fim da cerimônia, redação da matéria e gravação de passagem
14:30 envio do material para Brasília
15:00 parada para almoço
17:00 deslocamento para João Pessoa/PB
1) Realizou a cobertura jornalística para o Repórter Brasil.
2) Fez a cobertura do treino do time de futebol feminino do Santos-SP, que jogou contra o
Pinheirense-PA no dia 09/09/15, pelo campeonato brasileiro de futebol feminino, na Vila
Belmiro, em Santos. Este foi o primeiro jogo do campeonato que transmitido pela TV Brasil.

JOAO BATISTA
2071/2015
DE LIMA

Empregado

3) A equipe formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pelo repórter
cinematográfico Milene Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do Viajante:
Dia 08-09-15- Viagem para Santos.
Pauta: futebol Feminino
Chegada ao CT do Santos
Entrevista com o treinador do Santos e três atletas
Imagens do treino
Gravação da passagem
Retorno á São Paulo.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

-

<25/10/2016 18:17>

88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

05/09/2015

DINES

02/09/2015

05/09/2015

02/09/2015

03/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

31/08/2015

1.722,46

654,90

142,50

2.519,86

DINES

31/08/2015

1.722,46

654,90

142,50

2.519,86

05/09/2015

DINES

31/08/2015

1.722,46

654,90

142,50

2.519,86

04/09/2015

DIPRO

01/09/2015

1.692,68

253,80

190,00

2.136,48

Ordem de Serviço SECOM no 342/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 04/09/2015, na
cidade de Campina Grande (PB).
Equipe: repórter: Luana Karen Gonçalvez Querino da Silva; cinegrafia: Júlio César Pertile Leal;
Auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório:
2.9.15
9:22 embarque para Rio de Janeiro
11:20 chegada ao aeroporto do Galeão
13:01 embarque para Campina Grande
15:50 chegada a Campina Grande
17:00 deslocamento para hotel

2072/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

3.9.15
8:30 deslocamento para casa de personagem
9:30 entrevista e gravação de vídeo para web
10:30 deslocamento para casa da segunda entrevistada
11:00 entrevista e gravação de vídeo para web
12:30 parada para almoço
14:00 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
14:30 gravação de imagens, passagem, stand-up e redação de matéria
17:00 deslocamento para hotel
19:05 entrada ao vivo na Voz do Brasil
4.9.15
8:30 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 gravação de entrevistas
11:00 entrada ao vivo na programação da TV NBR
11:45 duas entradas ao vivo no programa especial da TV NBR
12:15 início da cerimônia
13:30 fim da cerimônia, redação da matéria e gravação de passagem
14:30 envio do material para Brasília
15:00 parada para almoço
17:00 deslocamento para João Pessoa/PB
Ordem de Serviço SECOM no 342/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 04/09/2015, na
cidade de Campina Grande (PB).
Equipe: repórter: Luana Karen Gonçalvez Querino da Silva; cinegrafia: Júlio César Pertile Leal;
Auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório:
2.9.15
9:22 embarque para Rio de Janeiro
11:20 chegada ao aeroporto do Galeão
13:01 embarque para Campina Grande
15:50 chegada a Campina Grande
17:00 deslocamento para hotel

2073/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

3.9.15
8:30 deslocamento para casa de personagem
9:30 entrevista e gravação de vídeo para web
10:30 deslocamento para casa da segunda entrevistada
11:00 entrevista e gravação de vídeo para web
12:30 parada para almoço
14:00 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
14:30 gravação de imagens, passagem, stand-up e redação de matéria
17:00 deslocamento para hotel
19:05 entrada ao vivo na Voz do Brasil
4.9.15
8:30 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 gravação de entrevistas
11:00 entrada ao vivo na programação da TV NBR
11:45 duas entradas ao vivo no programa especial da TV NBR
12:15 início da cerimônia
13:30 fim da cerimônia, redação da matéria e gravação de passagem
14:30 envio do material para Brasília
15:00 parada para almoço
17:00 deslocamento para João Pessoa/PB
Ordem de Serviço SECOM no 342/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no programa “Minha casa Minha Vida”, que foi realizada no dia 04/09/2015, na
cidade de Campina Grande (PB).
Relatório:
2.9.15
9:22 embarque para Rio de Janeiro
11:20 chegada ao aeroporto do Galeão
13:01 embarque para Campina Grande
15:50 chegada a Campina Grande
17:00 deslocamento para hotel

2074/2015 RAISSA LOPES

Empregado

3.9.15
8:30 deslocamento para casa de personagem
9:30 entrevista e gravação de vídeo para web
10:30 deslocamento para casa da segunda entrevistada
11:00 entrevista e gravação de vídeo para web
12:30 parada para almoço
14:00 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
14:30 gravação de imagens, passagem, stand-up e redação de matéria
17:00 deslocamento para hotel
19:05 entrada ao vivo na Voz do Brasil
4.9.15
8:30 deslocamento para residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 gravação de entrevistas
11:00 entrada ao vivo na programação da TV NBR
11:45 duas entradas ao vivo no programa especial da TV NBR
12:15 início da cerimônia
13:30 fim da cerimônia, redação da matéria e gravação de passagem
14:30 envio do material para Brasília
15:00 parada para almoço
17:00 deslocamento para João Pessoa/PB
18:30 chegada a João Pessoa

2075/2015

SIMONE
MELAMED

Empregado

5.9.15
A Gerente de Criação Simone Melamed, no dia 03/09, das 14:00 às 16:00, teve uma primeira
reunião com a roteirista e o diretor do novo programa desenvolvido por ela que será exibido na
TV Brasil, o "Conexão Trans" (título provisório). Esse programa tem o formato de debate e
tratará de assuntos gerais, ligados à comportamento, sob a ótica de representantes do universo
LGBT. Das 16:30 às 22:30, ela supervisionou a gravação do piloto do programa.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

05/09/2015

DINES

02/09/2015

05/09/2015

02/09/2015

02/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/09/2015

2.239,56

365,80

95,00

2.700,36

DINES

01/09/2015

3.345,07

401,20

95,00

3.841,27

05/09/2015

DINES

01/09/2015

3.345,07

401,20

95,00

3.841,27

05/09/2015

DINES

01/09/2015

3.345,07

401,20

95,00

3.841,27

Viagem a Campina Grande/PB
Dia - 02/09
08:40 - Saída para o aeroporto para embarque para Campina Grande/PB.
13:00 - Chegada a João Pessoa/PB segui via terrestre para Campina Grande/PB.
16:20 - Cegada a Campina Grande/PB, entrada no hotel para deixar bagagem, segui para o
local do evento, "Loteamentos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna.
18:30 - Retorno par o hotel.
Dia - 03/09
09:00 - Saída do hotel para o local do evento, "Loteamentos Acácio Figueiredo e Raimundo
Suassuna".
12:30 - Almoço.
13:00 - Chegada carro produção e início de montagem de equipamentos transmissão.
20:40 - Chegada Up-link.
23:20 - Retorno para o hotel.

2076/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 04/09
06:30 - Saída do hotel para evento entrega de unidades habitacionais do programa minha casa
minha vida nos "Loteamentos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna", em Campina
Grande/PB.
11:00 - Link com a repórter Luana karen.
11:40 - Link com a repórter Luana karen.
11:57 - Chegada da presidente.
12:13 - Inicio da cerimônia.
13:42 - Termino da cerimônia.
13:50 - Espera por geração de matérias da equipe de jornalismo.
15:40 - Retorno para o hotel.
Dia 05/09
10:00 - Saída do hotel e Campina Grande/PB, para embarque em João Pessoa.
16:00 chegada em Brasília.

Saída de brasília as 17:08h no dia 02/09/2015 fazendo conexões em: São Paulo, Rio de
Janeiro para chegar em João Pessoa PB.
chegando em João Pessoa as 2:13 passamos na localiza onde já estava um carro reservado
no meu nome pois precisamos levar equipamentos de grande volume . seguimos para o hotel
fazer check-in e pernoitar.
Dia 03/09 saímos do hotel as 9:30h direto para o local do evento no centro de convenções de
João Pessoa, para fazer montagens de equipamentos, posicionamento das unidades moveis,
ajustes de equipamentos e testes com a central de Brasília, as 21:10 voltamos para o hotel
pernoitar.

NOEL SILVA
2077/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 04/09 Saída do hotel as 9:30h direto para o local do evento, terminar todas as montagens
que ainda faltava, fazer os últimos ajustes de equipamentos, fechar sinal com satélite e os
últimos testes com a central de sistemas em Brasília. as 14:50h deus se inicio os eventos da
presidente da republica gravado, e as 17:55 iniciou a transmissão do evento Dialoga Brasil via
satélite e ao vivo pelo canal NBR. ao término do evento ficamos no local do evento
desmontando os equipamentos e fazendo geração para o jornalismo NBR, por volta das 21:49
voltamos para o hotel.
Dia 05/09 as 9:30h saímos para o local do evento para pegar um dos equipamentos que
levamos e em seguida nos dirigimos para o aeroporto com todos equipamentos, liberei o
motorista com o carro da localiza as 12:37, saída de João Pessoa as 13:26h chegada em
Brasília as 16:11h

02/09/15
15:00 deslocamento de casa para aeroporto de Bsb
16:40 embarque para são Paulo congonhas
17:25 Decolagem de bsb
18:50 pouso no aeroporto de Congonhas São Paulo
19:30 embarque em congonhas
20:00 Decolagem de Congonhas para Galeão
21:00 Desembarque aeroporto Galeão Rio de Janeiro
23:00 Embarque para João Pessoa
23:20 Decolagem do aeroporto Galeão Rio de Janeiro para João Pessoa.

2078/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

03/09/15
02:00 Pouso em João Pessoa
02:40 chegada ao hotel Anna mar descanso
09:00 café da manhã
09:40 Deslocamento para local do evento (Dialoga Brasil )
10:00 Chegada ao local do evento
12:30 saída para almoço
13:30 retorno do almoço
16:00 ajuste de câmeras
18:30 ajuste de iluminação
20:00 ajuste iluminação sala de reunião com empresários
21:31 saída para o jantar
22:35 retorno para hotel descanso

04/09/15
08:00 Café da manhã
09:30 Saída do Hotel
10:10 chegada ao local do evento
10:45 varredura da polícia federal no local do evento
14:50 reunião com empresários
17:00 início do Dialoga Brasil
19:45 fim do Dialoga Brasil
20:30 link jornal nbr
20:35 desmontagem da iluminação 21:30 retorno ao hotel
22:00 descanso
05/09/15
02/09
16:00hs - chegada ao aeroporto de bsb
02:30hs - chegada ao aeroporto de JP
03:00hs - chegada ao hotel

JOSE AUGUSTO
2079/2015 PEIXOTO
VALADARES

Empregado

03/09
09:30hs - saida do hotel
10:00hs - chegada ao centro de convenções
04/09
09:30hs - saida do hotel
10:30hs - chegada ao centro de convenções
10:50hs - inicio dos ajustes nos equipamentos de iluminação
11:30hs - parada para início da verredura da PF
13:00hs - retorno ao salao do evento e continuação dos testes de iluminação
15:00hs - Início da reunião com empresários na sala de reunioes
17:30hs - inicio do evento diáloga
19:45hs - fim do evento
20:00hs - acompanhamento do link para o jornal
21:00hs - inicio da desmontagem dos equipamentos
22:30hs - conclusão da desmontagem e retorno para hotel
05/09
11:00hs - Saida do hotel para o aeroporto
16:10hs - Chegada em Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/09/2015

05/09/2015

DINES

02/09/2015

05/09/2015

02/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/09/2015

3.345,07

401,20

95,00

3.841,27

DINES

01/09/2015

3.345,07

401,20

95,00

3.841,27

05/09/2015

DINES

01/09/2015

3.734,47

479,40

95,00

4.308,87

04/09/2015

04/09/2015

DIJOR

01/09/2015

3.119,25

126,90

95,00

3.341,15

02/09/2015

02/09/2015

DIPRE

01/09/2015

569,03

-

-

01/09/2015
11hs58 - embarque via aérea de Brasília.
12hs15 - chegada a João Pessoa. 13hs - entrada no hotel.
14h30 - chegada ao local do evento, Centro de Convenções de João Pessoa para reunião de
reconhecimento com o pessoal do Escav.
18h30 - retorno ao hotel para pernoite.
02/09/2015
10hs10 - saída do hotel.
10hs48 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
16h30 - retorno ao hotel. Pernoite.

2080/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

03/09/2015
09hs30 - saída do hotel.
10hs00 - chegada ao local do evento. Montagem.
19hs - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30m - retorno ao hotel. Pernoite.
04/09/2015
09hs30 - saída do hotel.
10hs10 - chegada ao local do evento.
15hs00 as 20hs10 - evento ao vivo.
23hs00 - retorno ao hotel de pernoite.
05/09/2015
12hs00 - saída do hotel.
13hs28 - embarque via aérea de João Pessoa.
16h30 - chegada a Brasília.

Dia 02/09/2015 - Quarta-feira
17:08 - Decolagem do Aeroporto de Brasília com destino à João Pessoa com conexões em
São Paulo e Rio de Janeiro.
Dia 03/09/2015 - Quinta-feira
02:00 - Chegada no Aeroporto de João Pessoa
02:50 - Check-in no Hotel ANNAMAR e descanso
09:30 - Saída para o local do evento (Centro de Convenções de João Pessoa)
09:50 - Chegada no local do evento e início da montagem e testes
21:31 - Saida do local evento, jantar e descanso

ROBSON DE
2081/2015 FREITAS
CARVALHO

Dia 04/09/2015 - Sexta-feira
Empregado
09:30 - Saída do hotel para o local do evento (Dialoga Brasil)
10:10 - Chegada ao local do evento
14:50 - Chegada da Presidenta e início da reunião com empresários e Dialoga Brasil
21:30 - Saída do local do evento
22;10 - chegada no hotel e descanso
Dia 05/09/2015 - Sábado
11:00 - Check-out no hotel ANNAMAR
11:40 - Chegada no aeroporto de João Pessoa
13:26 - Decolagem de João Pessoa com destino à Brasília
16:00 - Chegada no aeroporto de Brasília

Dia 02/09
Saída para João Pessoa as 17:00, escala no Rio de Janeiro, embarque as 23:30.
Dia 03/09
Chegada em João Pessoa as 02:00, deslocamento para o hotel, por volta das 10:00, saída
para o local do evento, identificação do local e as 13:00, inicio da montagem, as 19:00, inicio
dos testes com Brasília e geração para o jornalismo, por haver um bloqueio na rodovia entre
Recife e João Pessoa, iluminação e som não foram testados, por volta das 21:00
deslocamento para o hotel.

2082/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 04/09
Saída do hotel por volta das 09:30, chegando, montagem de iluminação e sonorização, termino
da montagem por volta das 14:00, presidenta chegando por volta das 14:30 para reunião com
empresários, inicio do evento, por volta das 17:00, inicio do evento Dialoga, por volta das 19:40,
fim do evento, geração jornalismo e por volta das 21:00, deslocamento para o hotel.
Dia 05/09
Saída do hotel as 03:00, embarque as 04:50, chegando em Brasília as 07:15.
Obs.: Pelo atraso da chegada da iluminação e sonorização, não foi possível realizar os testes
necessários, evento ficou prejudicado em sua execução.

FLAVIA MARIA
2084/2015 COUTO ROCHA
MELLO

LUCIANA
PAOLOZZI
2086/2015
SERVULO DA
CUNHA

Participei, em 04/09, juntamente com o diretor-geral interino da EBC, Asdrúbal Figueiró, da
reunião que definiu o novo programa diário que substituirá o programa “Paratodos” na
EBC/São Paulo.
Empregado
A reunião de trabalho transcorreu durante o dia 04/09. Retornei para Brasília no mesmo dia.

Empregado

A AV foi elaborada dia 1º de setembro de 2015, véspera de minha nomeação para o o cargo
de assessora II na EBC/Rio de Janeiro.
A viagem foi feita de SP para RJ com o objetivo de tomar posse na Unidade da EBC Rio de
Janeiro e dar início às atividades na mesma data participando de reunião com a
Superintendente da SUSUP I, Joyce Pacheco, para tratar de assuntos relacionados à
programação.
Por esta razão não foi emitido bilhete de volta.
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569,03

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/09/2015

18/09/2015

DIGER

01/09/2015

08/09/2015

08/09/2015

DIGER

01/09/2015

15/09/2015

16/09/2015

DIJOR

04/09/2015

04/09/2015

08/09/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

3.657,50

95,00

3.752,50

2.214,49

133,95

190,00

2.538,44

02/09/2015

927,16

401,85

190,00

1.519,01

DIPRO

02/09/2015

3.195,14

133,95

190,00

3.519,09

09/09/2015

DIJOR

03/09/2015

1.125,16

267,90

190,00

1.583,06

14/09/2015

17/09/2015

DIJOR

03/09/2015

0,02

448,40

-

14/09/2015

17/09/2015

DIJOR

03/09/2015

1.664,06

448,40

95,00

A repórter da Agência Brasil Ana Cristina Silva Campos, JCP Jornalismo, de matrícula nº
13661, viajou para para as cidades de Moscou, na Rússia e Varsóvia, na Polônia, para
acompanhar a comitiva brasileira, que teve a presença do Vice-Presidente da República, Michel
Temer. A Agência Brasil foi convidada pela Apex-Brasil - Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos, para realizar a cobertura dos eventos. Parte das despesas desta
viagem representadas pela emissão dos bilhetes de passagens aérea de ida e volta e a
hospedagem, foram por conta da Apex-Brasil, cabendo a EBC os custos de deslocamentos
interno e alimentação. Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por cento), conforme preceitua a
Norma de Viagens/NOR-201, Itens 07 e 08, subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos,
respectivamente.
- Moscou/Russia: de 12 a 15/09/2015 e Varsóvia/Polônia: de 16 as 18/09/2015.
Segue descrição detalhada das tarefas que foram desenvolvidas:
12/09 (sábado) – Saída às 11h do Aeroporto de Brasília. Chegada a Guarulhos e saída às
19h10 para Paris.

2087/2015

ANA CRISTINA
SILVA CAMPOS

13/09 (domingo) – Chegada às 11h30 ao Aeroporto de Paris. Saída às 13h para Moscou e
chegada às 18h no aeroporto.
Empregado

-

14/09 (segunda-feira) – Pela manhã, envio de matéria sobre o início da missão empresarial à
Rússia e à Polônia para a Agência e ida para o hotel onde estava hospedada a comitiva
brasileira. Fiz entrevistas exclusivas com o vice-presidente Michel Temer, os ministros de Minas
e Energia, Eduardo Braga, do Turismo, Henrique Eduardo Alves, dos Portos, Edinho Araújo, e
da Pesca, Helder Barbalho, sobre a viagem.
À tarde, acompanhei a comitiva brasileira na World Food Moscow onde houve entrevista com o
vice-presidente. Enviei duas matérias para a Agência. À noite, ida para o hotel onde estava a
comitiva brasileira e entrevistas com ministros sobre as medidas econômicas que seriam
anunciadas no mesmo dia e sobre reforma ministerial. Encaminhei nova reportagem para a
Agência. Por último, mandei matéria com sonora para o Radiojornalismo e a Radioagência.
15/09 (terça-feira) – Pela manhã, ida para a reunião do vice-presidente e ministros com a
presidente do Conselho da Federação da Rússia, Valentina Matvienko. Cobertura da reunião e
da declaração à imprensa e entrevistas com ministros repercutindo o anúncio das medidas
econômicas. Enviei matéria para a Agência.
À tarde, ida para o Fórum Empresarial Brasil-Rússia e cobertura dos discursos do Michel
Temer e do vice primeiro-ministro da Rússia, Arkady Dvorkovich. Encaminhei nova reportagem
ida: 08 de setembro (terça-feira)
hora: 08:30h
destino: SP-BSB

JOSE ANTONIO
2088/2015 DE SOUZA
GARCIA

retorno: 08 de setembro (terça-feira)
hora:18:48h
destino: BSB-SP
Empregado
Justificativa: Participação como representante técnico da EBC, na 17a Reunião do Grupo
Técnico de Recepção - (do GIRED),
na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º Andar, Ala Sul.

A economista Laura Barbosa de Carvalho foi a entrevistada no programa "Espaço Público" do
dia 15/09/2015.

2089/2015

LAURA BARBOSA
DE CARVALHO

JEANNE DE
2090/2015 OLIVEIRA
SANTOS

Convidado

Empregado

Relatório de viagem:
A convidada viajou a Brasília, concedeu a entrevista ao vivo para o programa Espaço Público
sobre o cenário econômico brasileiro e a crise econômica da Grécia . No dia seguinte retornou
para São Paulo.
A Gerente Executiva de Arte e Música - Jeanne de Oliveira Santos, foi avaliar o material
cenográfico do show da Partimpim / Adriana Calcanhoto, que será utilizado na produção do
cenário da Hora da Criança de 2016.
A prestação de contas de viagens esta atrasada, pois o comprovante da volta do Rio de
Janeiro para Brasilia, no dia 04/9/15, foi extraviado e precisei solicitar o comprovante de
embarque junto a Empresa Tam, que foi encaminhado no dia 26/11/15.
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou, o deputado federal Jean Wyllys do PSOL-RJ.
3- Viajante: jornalista Florestan Fernandes Júnior.
Relatório do Viajante:

FLORESTAN
2092/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Viajei para Brasília no dia 08/09/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei o
deputado federal Jean Wyllys do PSOL-RJ. Entre os assuntos tratados estão: corrupção, a
cobertura da mídia sobre este assunto, o discurso de ódio que envolve a política do país,
financiamento de campanhas políticas, a composição do Congresso, direito das minorias, entre
outros. Retornei para São Paulo-SP no dia seguinte.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência", (segunda parte).
A repórter Ana Graziela, lotada na EBC de Brasília, já estava no Rio de Janeiro durante o
período da viagem por motivos particulares e permaneceu lá, não havendo a necessidade de
reserva de voo com destino ao Rio de Janeiro, em 14/09, e retorno para Brasília, em 17/09.
RELATÓRIO DE VIAGEM

ANA GRAZIELA
2093/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

SEGUNDA-FEIRA (14/09): 14h – Imagens da cidade.
18h – Entrevista Ignácio Cano, professor da UERJ e coordenador do Núcleo de Estudos da
Violência da UERJ.
Empregado

TERÇA-FEIRA (15/09):10h30 - Entrevista com Alexandre Ciconello, assessor de direitos
humanos da Anistia.14h - Entrevista com Monica Cunha, da Rede de Comunidades e outras
três mães que tiveram filhos assassinados nas comunidades cariocas por policiais. Uma delas
perdeu o filho para as milícias.

448,42

QUARTA-FEIRA (16/09): 14h – Imagens Museu Nacional UFRJ (apoio para o Caminhos da
Reportagem Brasil Pré-cabralino). 16h – Entrevista com Orlando Zaccone, delegado da polícia
civil.
QUINTA-FEIRA (17/09): 10h – Imagens e passagens nas comunidades Morro do Adeus,
Complexo da Maré e Complexo do Alemão.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência", (segunda parte).
RELATÓRIO DE VIAGEM
SEGUNDA-FEIRA (14/09): 14h – Imagens da cidade.
18h – Entrevista Ignácio Cano, professor da UERJ e coordenador do Núcleo de Estudos da
Violência da UERJ.

2094/2015

RAFAEL OLIVER
ROSA

Empregado

TERÇA-FEIRA (15/09):10h30 - Entrevista com Alexandre Ciconello, assessor de direitos
humanos da Anistia.14h - Entrevista com Monica Cunha, da Rede de Comunidades e outras
três mães que tiveram filhos assassinados nas comunidades cariocas por policiais. Uma delas
perdeu o filho para as milícias.
QUARTA-FEIRA (16/09): 14h – Imagens Museu Nacional UFRJ (apoio para o Caminhos da
Reportagem Brasil Pré-cabralino). 16h – Entrevista com Orlando Zaccone, delegado da polícia
civil.
QUINTA-FEIRA (17/09): 10h – Imagens e passagens nas comunidades Morro do Adeus,
Complexo da Maré e Complexo do Alemão.
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2.207,46

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/09/2015

17/09/2015

DIJOR

13/09/2015

22/09/2015

13/09/2015

22/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/09/2015

1.664,06

448,40

95,00

2.207,46

DIJOR

03/09/2015

1.737,96

885,00

95,00

2.717,96

DIJOR

03/09/2015

1.737,96

885,00

95,00

2.717,96

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência", (segunda parte).
RELATÓRIO DE VIAGEM
SEGUNDA-FEIRA (14/09): 14h – Imagens da cidade.
18h – Entrevista Ignácio Cano, professor da UERJ e coordenador do Núcleo de Estudos da
Violência da UERJ.

2095/2015

THIAGO DE
SOUZA PINTO

Empregado

TERÇA-FEIRA (15/09):10h30 - Entrevista com Alexandre Ciconello, assessor de direitos
humanos da Anistia.14h - Entrevista com Monica Cunha, da Rede de Comunidades e outras
três mães que tiveram filhos assassinados nas comunidades cariocas por policiais. Uma delas
perdeu o filho para as milícias.
QUARTA-FEIRA (16/09): 14h – Imagens Museu Nacional UFRJ (apoio para o Caminhos da
Reportagem Brasil Pré-cabralino). 16h – Entrevista com Orlando Zaccone, delegado da polícia
civil.
QUINTA-FEIRA (17/09): 10h – Imagens e passagens nas comunidades Morro do Adeus,
Complexo da Maré e Complexo do Alemão.
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o Arquipélago de Abrolhos.
Relatório de viagem
13/09/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Caravelas-BA
Vôo partiu às 12h12 de Bsb até Porto Seguro, com conexão em Confins. Chegamos às 16h30
em Porto Seguro e pegamos estrada até Caravelas. Chegada às 22hs no hotel em Caravelas.
14/09/15 – Deslocamento Caravelas-BA / Arquipélago de Abrolhos-BA
Saída do hotel em Caravelas às 6h30 rumo ao pier municipal. Às 7h30, já embarcados,
seguimos para o Arquipélago de Abrolhos (viagem durou 4 horas e meia). Assim que
chegamos, por volta do meio dia, nos comunicamos por rádio com o barco do Instituto Baleia
Jubarte e passamos para o barco deles. Durante toda a tarde acompanhamos o trabalhos
deles com as baleias, fazendo imagens e captando entrevistas com os pesquisadores
embarcados. No começo da noite eles nos deixaram na base da Marinha, onde dormimos em
um dos alojamentos da Ilha de Santa Bárbara, no Arquipélago de Abrolhos.

FLÁVIA PEIXOTO
2096/2015 CARDOSO DE
BARROS

Empregado

15/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Pela manhã, equipe fez mergulho com cilindro para registrar imagens sub aquáticas utilizando
câmeras GoPro (imagens de corais e fauna marinha). Pela tarde, gravamos imagens e
entrevistas com militares da Marinha sobre o funcionamento da base deles em Abrohos.
16/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Passamos a manhã toda na Ilha Siriba gravando imagens e entrevistas com pesquisadores da
UFRJ e da Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental sobre aves marinhas,
especialmente da espécie atobá marrom. Durante a tarde, complementamos a pauta do dia
anterior sobre a base da Marinha na Ilha Santa Bárbara, pois estava faltando fazer mais
imagens.
17/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Manhã: imagens e entrevistas sobre o Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas;
em seguida fomos à área do naufrágio do navio Rosalinda, onde mergulhamos e fizemos
imagens sub aquáticas. Tarde: imagens da Ilha Redonda e gravação de entrevista com o Chefe
do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Ricardo Jerozolimski. Fim de tarde: gravação de
abertura do programa.
18/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA / Caravelas-BA
Manhã: gravação de últimas imagens e passagens da repórter em Abrolhos. Tarde: retorno
para Caravelas. Durante o percurso de barco acompanhamos uma operação de fiscalização do
ICMBio, que abordou um barco de pesca para conferir documentação e outras possíveis
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o Arquipélago de Abrolhos.
Relatório de viagem
13/09/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Caravelas-BA
Vôo partiu às 12h12 de Bsb até Porto Seguro, com conexão em Confins. Chegamos às 16h30
em Porto Seguro e pegamos estrada até Caravelas. Chegada às 22hs no hotel em Caravelas.
14/09/15 – Deslocamento Caravelas-BA / Arquipélago de Abrolhos-BA
Saída do hotel em Caravelas às 6h30 rumo ao pier municipal. Às 7h30, já embarcados,
seguimos para o Arquipélago de Abrolhos (viagem durou 4 horas e meia). Assim que
chegamos, por volta do meio dia, nos comunicamos por rádio com o barco do Instituto Baleia
Jubarte e passamos para o barco deles. Durante toda a tarde acompanhamos o trabalhos
deles com as baleias, fazendo imagens e captando entrevistas com os pesquisadores
embarcados. No começo da noite eles nos deixaram na base da Marinha, onde dormimos em
um dos alojamentos da Ilha de Santa Bárbara, no Arquipélago de Abrolhos.

2097/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

15/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Pela manhã, equipe fez mergulho com cilindro para registrar imagens sub aquáticas utilizando
câmeras GoPro (imagens de corais e fauna marinha). Pela tarde, gravamos imagens e
entrevistas com militares da Marinha sobre o funcionamento da base deles em Abrohos.
16/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Passamos a manhã toda na Ilha Siriba gravando imagens e entrevistas com pesquisadores da
UFRJ e da Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental sobre aves marinhas,
especialmente da espécie atobá marrom. Durante a tarde, complementamos a pauta do dia
anterior sobre a base da Marinha na Ilha Santa Bárbara, pois estava faltando fazer mais
imagens.
17/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Manhã: imagens e entrevistas sobre o Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas;
em seguida fomos à área do naufrágio do navio Rosalinda, onde mergulhamos e fizemos
imagens sub aquáticas. Tarde: imagens da Ilha Redonda e gravação de entrevista com o Chefe
do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Ricardo Jerozolimski. Fim de tarde: gravação de
abertura do programa.
18/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA / Caravelas-BA
Manhã: gravação de últimas imagens e passagens da repórter em Abrolhos. Tarde: retorno
para Caravelas. Durante o percurso de barco acompanhamos uma operação de fiscalização do
ICMBio, que abordou um barco de pesca para conferir documentação e outras possíveis
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/09/2015

22/09/2015

DIJOR

03/09/2015

15/09/2015

15/09/2015

DIGEL

04/09/2015

15/09/2015

15/09/2015

DIGEL

15/09/2015

16/09/2015

10/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.792,96

885,00

95,00

2.772,96

-

105,75

-

105,75

04/09/2015

-

177,00

-

177,00

DIJOR

04/09/2015

-

267,90

190,00

457,90

10/09/2015

DIJOR

04/09/2015

802,23

-

-

802,23

12/09/2015

16/09/2015

DICOP

04/09/2015

1.258,26

-

190,00

1.448,26

14/09/2015

16/09/2015

SECEX

04/09/2015

921,57

380,70

190,00

1.492,27

14/09/2015

16/09/2015

SECEX

04/09/2015

921,57

380,70

190,00

1.492,27

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o Arquipélago de Abrolhos.
Relatório de viagem
13/09/15 – Deslocamento Brasília-DF / Porto Seguro-BA / Caravelas-BA
Vôo partiu às 12h12 de Bsb até Porto Seguro, com conexão em Confins. Chegamos às 16h30
em Porto Seguro e pegamos estrada até Caravelas. Chegada às 22hs no hotel em Caravelas.
14/09/15 – Deslocamento Caravelas-BA / Arquipélago de Abrolhos-BA
Saída do hotel em Caravelas às 6h30 rumo ao pier municipal. Às 7h30, já embarcados,
seguimos para o Arquipélago de Abrolhos (viagem durou 4 horas e meia). Assim que
chegamos, por volta do meio dia, nos comunicamos por rádio com o barco do Instituto Baleia
Jubarte e passamos para o barco deles. Durante toda a tarde acompanhamos o trabalhos
deles com as baleias, fazendo imagens e captando entrevistas com os pesquisadores
embarcados. No começo da noite eles nos deixaram na base da Marinha, onde dormimos em
um dos alojamentos da Ilha de Santa Bárbara, no Arquipélago de Abrolhos.

ALEXANDRE
2098/2015 SANTOS DE
SOUZA

Empregado

15/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Pela manhã, equipe fez mergulho com cilindro para registrar imagens sub aquáticas utilizando
câmeras GoPro (imagens de corais e fauna marinha). Pela tarde, gravamos imagens e
entrevistas com militares da Marinha sobre o funcionamento da base deles em Abrohos.
16/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Passamos a manhã toda na Ilha Siriba gravando imagens e entrevistas com pesquisadores da
UFRJ e da Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental sobre aves marinhas,
especialmente da espécie atobá marrom. Durante a tarde, complementamos a pauta do dia
anterior sobre a base da Marinha na Ilha Santa Bárbara, pois estava faltando fazer mais
imagens.
17/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA
Manhã: imagens e entrevistas sobre o Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas;
em seguida fomos à área do naufrágio do navio Rosalinda, onde mergulhamos e fizemos
imagens sub aquáticas. Tarde: imagens da Ilha Redonda e gravação de entrevista com o Chefe
do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Ricardo Jerozolimski. Fim de tarde: gravação de
abertura do programa.

2099/2015 DAVI MOLINARI

MARCELO
2100/2015 HADDAD DE
CASTRO

Empregado

Empregado

18/09/15 – Arquipélago de Abrolhos-BA / Caravelas-BA
Manhã: gravação de últimas imagens e passagens da repórter em Abrolhos. Tarde: retorno
para Caravelas. Durante o percurso de barco acompanhamos uma operação de fiscalização do
ICMBio, que abordou um barco de pesca para conferir documentação e outras possíveis
Foi realizada a visita a TV Vale Verde de Mogi Guaçu que tem interesse em firmar o contrato
de adesão a RNCP (Rede Nacional de Comunicação Pública). Para abertura deste processo é
necessário um Parecer Técnico, que está sendo elaborado com a comprovação da
infraestrutura necessária para a transmissão da programação simultânea da TV Brasil.
15/09/2015 - Essa visita a TV Vale Verde de Mogi Guaçu visa ao cumprimento do item 08 do
Mapa Estratégico da EBC (consolidar a Rede Nacional de Comunicação Pública).
Foi realizada a visita a TV Vale Verde de Mogi Guaçu no dia 15/09/2015, que tem interesse
em firmar o contrato de adesão a RNCP (Rede Nacional de Comunicação Pública). Para
abertura deste processo é necessário um Parecer Técnico que está sendo elaborado com a
comprovação da infraestrutura necessária para a transmissão da programação simultânea da
TV Brasil.
15/09/2015 - Essa visita a TV Vale Verde de Mogi Guaçu visa ao cumprimento do item 08 do
Mapa Estratégico da EBC (consolidar a Rede Nacional de Comunicação Pública).
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou a economista Laura Carvalho.
3- Viajante: o jornalista Florestan Fernandes Júnior.

FLORESTAN
2101/2015 FERNANDES
JÚNIOR

RICARDO
2102/2015 PEREIRA DE
MELO

Relatório do Viajante:
Empregado

Viajei para Brasília no dia 15/09/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei a
professora do departamento de economia da Universidade de São Paulo e doutora pela New
School for Social Research, em Nova York (EUA), Laura Carvalho.

O Sr. Ricardo Pereira de Melo foi eleito pelo Conselho de Administração para o cargo de Diretor
de Jornalismo da EBC e, por isso, viajou para Brasília para participar de reuniões com as
equipes da TV Brasil, do Radiojornalismo e com outros diretores da empresa.
Colaborador

A data do Termo de Posse está para 14 de setembro para que o novo diretor assuma o cargo.
Por isso, o Sr. Ricardo ainda participa dessas reuniões como colaborador.

Dia 14 de setembro - O Diretor cumpriu agenda de trabalho na EBC/SP, de onde participou, por
videoconferência, da reunião da Diretoria Executiva da Empresa.
Nos dias 15 e 16 de setembro, o Diretor participou do evento Strategy Execution Summit 2015
que aconteceu em São Paulo de 15 a 16 de setembro de 2015, na Câmara Americana de
Comércio.

2103/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

O tema do Strategy Execution Summit 2015 diz respeito ao processo que toda organização
passa desde a formulação até a execução da estratégia. Trata-se de uma jornada que vem
passando por grandes transformações, impulsionadas pelas mudanças no ambiente dos
negócios, na sociedade e na economia.
Nesse cenário cada vez mais complexo e desafiador, nada melhor que conhecermos práticas e
caminhos trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Os participantes são
executivos e especialistas que compartilharão experiências alusivas ao planejamento
estratégico.
O diretor não recebeu diárias, precisou apenas das passagens.

2104/2015

JADISLAN
BATISTA AGUIAR

Empregado

Participar da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial, para os
empregados abaixo indicados, a ser realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, em São
Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 busca conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Com o realinhamento da estratégia e
composição dos projetos estratégicos da EBC, o momento é de monitorar os resultados destes
projetos para a empresa conseguir entregar os objetivos de resultado do nosso mapa
estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.
A partida deve ser no dia 14 para atender ao início do treinamento que será às 08:00 do dia
15/09.
O viajante cumpriu a agenda de acordo com a programação discriminada acima.

ALICE
2105/2015 APARECIDA DOS
SANTOS BASSO

Empregado

Participar da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial, para os
empregados abaixo indicados, a ser realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, em São
Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 busca conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Com o realinhamento da estratégia e
composição dos projetos estratégicos da EBC, o momento é de monitorar os resultados destes
projetos para a empresa conseguir entregar os objetivos de resultado do nosso mapa
estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.
A partida deve ser no dia 14 para atender ao início do treinamento que será às 08:00 do dia
15/09.
O VIAJANTE CUMPRIU AGENDA DE ACORDO COM O SOLICITADO.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

CELIZARA
2106/2015 MIGUEL DA
SILVEIRA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Participar da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial, para os
empregados abaixo indicados, a ser realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, em São
Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 busca conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Com o realinhamento da estratégia e
composição dos projetos estratégicos da EBC, o momento é de monitorar os resultados destes
projetos para a empresa conseguir entregar os objetivos de resultado do nosso mapa
estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/09/2015

16/09/2015

SECEX

09/09/2015

10/09/2015

13/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/09/2015

921,57

380,70

190,00

1.492,27

DIPRE

04/09/2015

1.662,96

267,90

190,00

2.120,86

18/09/2015

DIJOR

04/09/2015

1.748,68

531,00

142,50

2.422,18

13/09/2015

18/09/2015

DIJOR

04/09/2015

1.748,68

531,00

142,50

2.422,18

05/09/2015

05/09/2015

DIPRE

04/09/2015

2.015,27

133,95

-

2.149,22

07/09/2015

07/09/2015

DIJOR

08/09/2015

-

88,50

-

88,50

07/09/2015

07/09/2015

DIJOR

08/09/2015

-

88,50

-

88,50

A partida deve ser no dia 14 para atender ao início do treinamento que será às 08:00 do dia
15/09.
O viajante cumpriu a agenda de acordo com a programação discriminada acima.

2108/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

Empregado

Participei de reuniões com representantes da Diretoria de Serviços da EBC e de representantes
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM/PR assuntos
relacionados com o canal de TV/NBr.

O Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa cujo tema é o Vale do São
Francisco e a Integração das Bacias.

Relatório de viagem
13/09 - viagem de Brasília para Petrolina-PE
14/09 – Imagens gerais de plantação de uva, irrigação e manejo. Sonora com Téofilo, produtor
rural, uvas sendo embaladas. Imagens da transposição do rio. Sonora Carlos Gava,
pesquisador.
Imagens da Fazenda Rio Sol, Imagens da captação de água do Rio S.Francisco, adega e
Barris de vinho. Sonora Ricardo André, Rio Sol.

SIGMAR
2109/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

15/09 – CemaFauna, imagens de apoio com Luis César (coordenador do Cema) mostrando os
animais apreendidos, onça, macaco, etc. Sonora com Luis César, imagens gerais. Entrevista
com Adriana Alves Veterinária. Imagens Plantação de manga, sonora com José Costa Barros,
engenheiro do Nema, imagens de apoio e fachadas.
Sonora com Renato Garcia, professor Nema. Imagens de amostras de plantas.Sonora com
Vinícius Messa, Biologo. Pessoas trabalhando no Nema, Imagens cementes, fachada Nema.
Imagens casa do mel, irrigação, plantação uvas. Sonora Paulo Ramos, produtor. Imagens
Canal de transposição. Sonora com Paulo Ramos, Produtor. Casa do mel – imagens extração
do mel e sonora com Natalício Luis, Apicultor.
16/09- Imagens do Mercado produtor e entrevista com Cisley, diretor operacional. Imagens
gerais. Sonora com Antônio Costa Produltor. Imagens Mercado, Sonora com Carlito
coordenador e Passagem com Repórter,
Imagens de Petrolina, oficina do artesão. Sonora com Roque Gomes, Artesão. Imagens Gerais
e passagem.
Deslocamento de Carro entre Petrolina - PE para Paulo Afonso -BA.
17/09 - Passeio no catamarã na represa do Xingó, imagens dos turistas, entrevista com
especialista João de Souza Lima, imagens gerais do canion do Xingó, povo fala, imagens
gerais.
18/09 - Deslocamento de carro entre Paulo Afonso - BA para Aracaju - SE, retorno para Brasília
-DF.

O Caminhos da Reportagem produziu a 2ª parte do programa cujo tema é o Vale do São
Francisco e a Integração das Bacias.

Relatório de viagem
13/09 - viagem de Brasília para Petrolina-PE
14/09 – Imagens gerais de plantação de uva, irrigação e manejo. Sonora com Téofilo, produtor
rural, uvas sendo embaladas. Imagens da transposição do rio. Sonora Carlos Gava,
pesquisador.
Imagens da Fazenda Rio Sol, Imagens da captação de água do Rio S.Francisco, adega e
Barris de vinho. Sonora Ricardo André, Rio Sol.

DAILTON
2110/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

15/09 – CemaFauna, imagens de apoio com Luis César (coordenador do Cema) mostrando os
animais apreendidos, onça, macaco, etc. Sonora com Luis César, imagens gerais. Entrevista
com Adriana Alves Veterinária. Imagens Plantação de manga, sonora com José Costa Barros,
engenheiro do Nema, imagens de apoio e fachadas.
Sonora com Renato Garcia, professor Nema. Imagens de amostras de plantas.Sonora com
Vinícius Messa, Biologo. Pessoas trabalhando no Nema, Imagens cementes, fachada Nema.
Imagens casa do mel, irrigação, plantação uvas. Sonora Paulo Ramos, produtor. Imagens
Canal de transposição. Sonora com Paulo Ramos, Produtor. Casa do mel – imagens extração
do mel e sonora com Natalício Luis, Apicultor.
16/09- Imagens do Mercado produtor e entrevista com Cisley, diretor operacional. Imagens
gerais. Sonora com Antônio Costa Produltor. Imagens Mercado, Sonora com Carlito
coordenador e Passagem com Repórter,
Imagens de Petrolina, oficina do artesão. Sonora com Roque Gomes, Artesão. Imagens Gerais
e passagem.
Deslocamento de Carro entre Petrolina - PE para Paulo Afonso -BA.
17/09 - Passeio no catamarã na represa do Xingó, imagens dos turistas, entrevista com
especialista João de Souza Lima, imagens gerais do canion do Xingó, povo fala, imagens
gerais.
18/09 - Deslocamento de carro entre Paulo Afonso - BA para Aracaju - SE, retorno para Brasília
-DF.

ALBINO CASTRO
2111/2015
FREAZA FILHO

Empregado

Estive em Brasília para participar dos testes de sinais e operação referentes à transmissão ao
vivo do desfile de 7 de setembro montados na Esplanada dos Ministérios com a presença do
Presidente e diretores da EBC e representantes da Secretaria de Comunicação Social da PR.

A equipe da TV Brasil fez cobertura jornalística do acidente de ônibus em Paraty /RJ, ocorrido
em 06/09/2015.

2113/2015

PEDRO
HENRIQUE
ANTUNES N DE
ARAUJO

Empregado

Relatório de viagem
07/09/2015 - segunda-feira
Manhã - Viagem para Paraty (RJ) para a cobertura de um acidente de ônibus durante o feriado.
Partida às 04h.
Tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem em frente ao Instituto Médico Legal em
Angra dos Reis e depois no centro histórico de Paraty.
Noite - Viagem de carro de volta para o Rio de Janeiro. Chegada às 23 h.
A equipe da TV Brasil fez cobertura jornalística do acidente de ônibus em Paraty /RJ, ocorrido
em 06/09/2015.
Relatório de viagem

2114/2015

AMANCIO LUIZ
RONQUI

Empregado

Dia 07/09/15
Manhã: Chegada na emissora do Rio às 04:04 da manhã/saída em viagem para a cidade de
Paraty-RJ
Manhã/Tarde: Chegada a cidade de Paraty/início das gravações com deslocamento até o local
do acidente.
Tarde/Noite: Deslocamentos até a guarnição dos bombeiros, polícia civil e hospitais da cidade
para entrevistas com vítimas do acidente.
Noite: Chegada na emissora do Rio as 22:55.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

07/09/2015

07/09/2015

DIJOR

08/09/2015

-

88,50

-

88,50

08/09/2015

08/09/2015

DIJOR

08/09/2015

-

88,50

-

88,50

16/09/2015

16/09/2015

DIGER

08/09/2015

1.021,33

-

-

1.021,33

16/09/2015

16/09/2015

DIGER

08/09/2015

1.021,33

-

-

1.021,33

16/09/2015

16/09/2015

DIGER

08/09/2015

1.021,33

-

-

1.021,33

29/09/2015

30/09/2015

DIGER

08/09/2015

690,44

401,85

190,00

1.282,29

16/09/2015

16/09/2015

DIGER

08/09/2015

1.021,33

-

-

1.021,33

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1) Cobertura jornalística de acidente de ônibus em Paraty /RJ ocorrido em 06/09/2015, com
material veiculado no Repórter Brasil noite de 07/09/2015.

2115/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Empregado

Relatório de viagem
Dia 07/09/2015 - Chegada a TV às 03:30h, teste de equipamentos e saída às 04:00h.
Chegada às 07:40h em Angra dos Reis para entrevistas com familiares das vítimas.
Saída às 08:50h em direção ao bairro de Angra (Bracuí) IML entrevistas, passagem e imagens
até às 13:40h.
Ida a Trindade para fazer imagens e retorno para Paraty (RJ) às 15:10h.
Entrevistas, imagens e passagem; saída às 17:30h para Muriqui chegada às 19:00h.
Saída de Muriqui às 20:00 h e chegada a emissora às 22:50 h.
Entrega e conferência do material, saída da TV às 23:05h.
1) Realizou a cobertura jornalística para o Repórter Brasil.
2) Fez a cobertura do treino do time de futebol feminino do Santos-SP, que jogou contra o
Pinheirense-PA no dia 09/09/15 pelo campeonato brasileiro de futebol feminino, na Vila Belmiro,
em Santos. Este foi o primeiro jogo do campeonato transmitido pela TV Brasil.

MILENE MOREIRA
2116/2015
NUNES

Empregado

GISELE MARIA
2117/2015 GROSBELLI
DEMENIGHI

Empregado

3) A equipe formada pelo repórter Eduardo Coelho Goulart de Andrade, pela repórter
cinematográfica Milene Moreira Nunes e pelo auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
Chegamos na TV as 7h00, carregamos o carro e saímos por volta das 7h45.
Chegamos ao Centro de Treinamento do Santos as 9. Ali gravamos entrevistas com três
jogadoras e com o treinador.
Em seguida fizemos imagens do treino e gravamos a passagem do repórter.
Saímos de lá por volta das 11h45 e retornamos à TV dentro do horário normal de trabalho, as
13h30.

A empregada foi removida, por ofício, da Diretoria Geral em Brasília/DF para Porto Alegre/RS,
permanecendo no âmbito da mesma Diretoria.
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº 480/2015, a partir de
15/09/2015.
Solicitação da passagem área é para o companheiro da empregada Gisele Maria Grosbelli
Demenichi que foi removida de Brasília/DF para Porto Alegre/RS (AV-2117/2015), de acordo
com a Portaria nº 480/2015.

2118/2015

ADAUTO
DEMENIGHI

Colaborador

A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta
Norma, aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da
Empresa.
Obs: Consta nos dados funcionais da empregada que o companheiro Adauto Demenighi é seu
dependente legal.

Solicitação da passagem área é para a filha da empregada Gisele Maria Grosbelli Demenighi
que foi removida de Brasília/DF para Porto Alegre/RS (AV-2117/2015), de acordo com a
Portaria nº 480/2015.

2119/2015

Manuela Melloni
Toledo

Colaborador

A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta
Norma, aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da
Empresa.
Obs: Consta nos dados funcionais da empregada que a filha Joana Grosbelli Demenighi é sua
dependente legal.

Irá a Brasília no dia 29 de Setembro de 2015, para participar do curso " Conta Vinculada para
Quitação de Obrigações trabalhistas de Acordo com a IN nº 02/2008", a ser realizado em
Brasilia, nos dias 29 e 30 de Setembro de 2015, das 8h30 às 12h30 e 14h00 às 18h00.
Este curso será de suma importância para a gestão dos contratos administrativos dos
terceirizados. Os conhecimentos adquiridos serão replicados à equipe.
Retornará à São Paulo, no dia 30 de Setembro, após o término do curso.

2120/2015

DANILO DOS
SANTOS KIRSTEN

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
A viagem realizada à matriz da EBC em Brasilia foi em razão da participação no curso "Criação
e Gestão da conta vinculada para quitação de obrigações trabalhistas", este ocorreu nos dias
29 e 30/09.
Retorno à São Paulo, após o término do curso.

Solicitação da passagem área é para o filho da empregada Gisele Maria Grosbelli Demenighi
que foi removida de Brasília/DF para Porto Alegre/RS (AV-2117/2015), de acordo com a
Portaria nº 480/2015.

2121/2015

Oscar Grosbelli
Demenighi

Colaborador

A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta
Norma, aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da
Empresa.
Obs: Consta nos dados funcionais da empregada que o filho Oscar Grosbelli Demenighi é seu
dependente legal.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/09/2015

12/09/2015

DINES

10/09/2015

12/09/2015

10/09/2015

06/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/09/2015

2.647,78

442,50

142,50

3.232,78

DINES

08/09/2015

2.647,78

442,50

142,50

3.232,78

12/09/2015

DINES

08/09/2015

2.724,78

442,50

142,50

3.309,78

10/09/2015

DINES

08/09/2015

1.821,55

955,80

190,00

2.967,35

Ordem de Serviço SECOM no 351/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na Construção de novo trecho da Ferrovia Transnordestina, que
foi realizada na cidade de Paulistana (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:
10.9.15
11:00 embarque para Salvador
13:00 chagada a Salvador
15:40 embarque para Petrolina/PE
17:10 chegada a Petrolina
17:40 deslocamento para o hotel

LUANA KAREN
2122/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

11.9.15
6:00 deslocamento para Paulistana/PI
9:15 chegada ao local do evento, na área rural de Paulistana
10:00 gravação de boletim para TV NBR
12:10 início da cerimônia
13:05 término da cerimônia
13:20 gravação de passagem e de offs
14:00 deslocamento para a cidade de Paulistana, para gerar o material (na área rural, não
tínhamos comunicação de Brasília)
17:15 deslocamento para Petrolina
20:30 chegada ao hotel, em Petrolina
12.9.15
12:00 embarque para Salvador
13:55 chegada a Salvador
14:15 embarque para Brasília
17:00 chegada a Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 351/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na Construção de novo trecho da Ferrovia Transnordestina, que
foi realizada na cidade de Paulistana (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:
10.9.15
11:00 embarque para Salvador
13:00 chagada a Salvador
15:40 embarque para Petrolina/PE
17:10 chegada a Petrolina
17:40 deslocamento para o hotel

2123/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

11.9.15
6:00 deslocamento para Paulistana/PI
9:15 chegada ao local do evento, na área rural de Paulistana
10:00 gravação de boletim para TV NBR
12:10 início da cerimônia
13:05 término da cerimônia
13:20 gravação de passagem e de offs
14:00 deslocamento para a cidade de Paulistana, para gerar o material (na área rural, não
tínhamos comunicação de Brasília)
17:15 deslocamento para Petrolina
20:30 chegada ao hotel, em Petrolina
12.9.15
12:00 embarque para Salvador
13:55 chegada a Salvador
14:15 embarque para Brasília
17:00 chegada a Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 351/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na Construção de novo trecho da Ferrovia Transnordestina, que
foi realizada na cidade de Paulistana (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:
10.9.15
11:00 embarque para Salvador
13:00 chagada a Salvador
15:40 embarque para Petrolina/PE
17:10 chegada a Petrolina
17:40 deslocamento para o hotel

2124/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

11.9.15
6:00 deslocamento para Paulistana/PI
9:15 chegada ao local do evento, na área rural de Paulistana
10:00 gravação de boletim para TV NBR
12:10 início da cerimônia
13:05 término da cerimônia
13:20 gravação de passagem e de offs
14:00 deslocamento para a cidade de Paulistana, para gerar o material (na área rural, não
tínhamos comunicação de Brasília)
17:15 deslocamento para Petrolina
20:30 chegada ao hotel, em Petrolina
12.9.15
12:00 embarque para Salvador
13:55 chegada a Salvador
14:15 embarque para Brasília
17:00 chegada a Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 350/2015
Objetivo: Viagem do repórter da NBR à cidade de SP para a cobertura especial do desfile de 7
de setembro e para a produção de matérias relacionadas com o lançamento da terceira etapa
do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi realizada no dia 10/09/15.
Relatório:

JOÃO PEDRO
2125/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

O jornalista da TV NBR e Voz do Brasil João Pedro Netto viajou para São Paulo-SP, no dia
6/9/15, para realizar coberturas jornalísticas em função da ausência do repórter lotado em São
Paulo por motivo de doença. O repórter viajou em voo comercial às 20h, e se deslocou para
hotel. No dia 7/9, carro de reportagem da EBC buscou repórter às 6h, com destino à sede da
empresa, para cobertura jornalística das comemorações do 7 de setembro. Equipe seguiu para
o Sambódromo, onde repórter fez entradas ao vivo, e fechou reportagem para TV NBR. Equipe
retornou à empresa às 14h, e carro de reportagem deixou o repórter no hotel. No dia 8/9, carro
da EBC buscou repórter no endereço e equipe seguiu para Guarulhos, na grande SP, para
fazer reportagem sobre refugiados sírios com personagens. Depois, equipe seguiu para Centro
de SP, para gravar em instituição que acolhe refugiados. Equipe encerrou os trabalhos às 17h.
No dia 9/9, carro de reportagem da empresa buscou repórter no endereço às 10h, e equipe
seguiu para Osasco, na Grande SP, para fazer reportagem sobre moradores que deixaram
áreas de risco na cidade e foram contemplados com unidades habitacionais do programa
Minha Casa Minha Vida. Equipe encerrou os trabalhos às 17h. No dia 10/9, repórter seguiu de
taxi para o aeroporto, onde pegou voo comercial com destino a Brasília, às 12h40, com
chegada na EBC, às 15h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

DENIZE
2126/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Participou da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Symnetics realizado nos dias 15 e 16 de setembro de
2015, em São Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 buscou gerar conhecimentos sobre os
caminhos e práticas em Planejamento Estratégico trilhados por outras organizações, líderes e
inovadores. Com o realinhamento da estratégia e composição dos projetos estratégicos da
EBC, o momento é de monitorar os resultados destes projetos para a empresa conseguir
entregar os objetivos de resultado do nosso mapa estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/09/2015

16/09/2015

DIGER

09/09/2015

12/09/2015

09/09/2015

09/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/09/2015

2.148,96

456,30

190,00

2.795,26

DINES

08/09/2015

2.433,70

401,20

142,50

2.977,40

12/09/2015

DINES

08/09/2015

2.523,36

479,40

190,00

3.192,76

12/09/2015

DINES

08/09/2015

1.637,97

740,25

95,00

2.473,22

DIÁRIO ;
09/09/2015
09hs58 - embarque via aérea de Brasília.
12hs15 - chegada a Teresina.
14hs00 - reunião de reconhecimento do local do primeiro evento, Centro de Convenções de
Teresina.
16h30 - reunião de reconhecimento ao local do segundo evento, Restaurante Coco Bambu,
Reunião de Empresários do Piauí.
19h30 - chegada ao hotel de pernoite.

RAUL MOURAO
2127/2015 DE ABREU
CHAGAS

10/09/2015
09hs00 - saída do hotel.
09hs30 - chegada ao local do primeiro evento para acompanhar a montagem da estrutura.
14h30 - chegada ao local do segundo evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19hs15 - retorno ao hotel. Pernoite.
Empregado

11/09/2015
09hs30 - saída do hotel.
10hs00 - chegada ao local do primeiro evento.
15hs45 - Início do evento ao vivo.
16hs10 - chegada ao local do segundo evento.
18h30 as 20hs10 - segundo evento - gravado.
23hs00 - retorno ao hotel de pernoite.
12/09/2015
15hs00 - saída do hotel
17hs02 - embarque via aérea de Teresina.
19hs15 - chegada a Brasília.

Dia 09/09:
Saída de Brasília as 22:30 com destino a Teresina.
Dia 10/09:
Chegada em Teresina as 00:15, deslocamento para o hotel, as 10:00, saída do hotel para o
local do 1º evento "Dialoga Piauí", após reconhecimento e inicio da montagem, deslocamento
para o local do 2º evento "Reunião Empresarial, retorno ao local do evento "Dialoga Piauí", por
volta das 13:30, almoço e retorno para termino da montagem e inicio dos testes com Brasília,
por volta das 23:00, retorno ao hotel.

2128/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 11/09:
Saída do hotel as 09:00, chegando ao evento "Dialoga", montagem das câmeras e inicio dos
testes, afinação de luz e ensaio do evento, por volta das 15:00, chegada da Presidenta e inicio
do evento, com seu término por volta das 17:30, geração para o jornalismo e deslocamento
para o local do segundo evento, evento iniciado com seu término por volta das 21:00, geração e
deslocamento para o hotel.
Dia 12/09:
Saída para o aeroporto as 03:00, decolagem as 04:50, chegando em Brasília as 06:00

09/09/15
11h48 a 18h30
Embarque em voo da Avianca, com destino a cidade de Petrolina/PE com escala em ilhéus e
Salvador/BA
18h50 a 21h20
Retirado no aeroporto, carro locado com motorista...deslocamento até a cidade de Afrânio -PE
onde nos hospedamos.
10/09/15
08h00 a 21h00
Deslocamento até a cidade de Paulistana/PI... primeiro contato com equipe do
escav...deslocamento até a zona rural de Serra Vermelha, para acompanhar a montagem da
estrutura a ser usada no evento...testes técnicos de seguimento de satélite, após voltamos ao
hotel na cidade de Afrânio/PE, para o pernoite.

HERIVELTON
2129/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

11/09/15
07h30 a 20h30
Deslocamento em carro locado, até local do evento da PR em Serra Vermelha, Município de
Paulistana, no Piauí...subida de Sinal de Up Link...testes de seguimento de Sat...testes de
áudio e vídeo...realização do evento...descida do Sinal e desmontagem de
equipamentos...deslocamento até a cidade de Paulistana, acompanhado da unidade de
produção, onde subimos o Sinal de Up Link, na frequência 3 Mega, para geração de material
do Tony ; Júlio e Luana Karen, após, dispensamos a equipe de produção da Valle... retornamos
para cidade de Petrolina em PE, para pernoite
12/09/15
11h00 a 17h30
Check out no hotel e deslocamento até o aeroporto de Petrolina...12h00 dispensa do carro da
locadora...embarque em voo da avianca às 12h40, com destino a Brasilia com escala em
Salvador...desembarque no aeroporto JK e fim da missão: Paulistana – Piauí.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/09/2015

12/09/2015

DINES

09/09/2015

12/09/2015

09/09/2015

12/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/09/2015

1.827,51

401,20

190,00

2.418,71

DINES

08/09/2015

1.776,34

401,20

190,00

2.367,54

DINES

08/09/2015

1.747,97

619,50

95,00

2.462,47

09/09/2015
21:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
22:00h - Embarque para Teresina.
00:30h - Chegada a Teresina.
00:40h - Seguimos para o hotel de táxi.
01:00h - Chegada ao hotel. Descanso.

2130/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

10/09/2015
09:30h - Saída do hotel para o local do evento.
10:00h - Chegada ao Teresina Hall.
10:14h - Chegada do carro da Valle Video.
11:00h - Início da montagem. *montagem do carro de produção.
13:00h - Parada para o almoço.
14:00h - Retorno do almoço.
*Continuamos com a montagem.
19:46h - Subida de sinal. Feito apontamento com o Amazonas.
19:50h - Teste com a Ranac de áudio, vídeo e aspecto. Técnico Rogério. C/N 12,3 com
Margem de 7.
20:15h - Rogério pediu para Baixar o sinal por conta de um evento no palácio.
21:00h - Subida de sinal para gerações. Teste com a Ranac Técnico Moisés.
21:05h - Gerações recebidas por Henrique na Geração. Imagens e Sonoras.
21:30h - Baixamos o sinal.
21:40h - Seguimos para o Coco Bambú local do segundo evento. Reunião com os
Empresários.
22:45h - Retorno para o Hotel.
23:15h - Descanso.
11/09/2015
09:00h - Saída do hotel para o Teresina Hall, local do evento Dialoga Brasil.
09:30h - Chegada ao Teresina Hall.
*continuamos com testes, montagem e afinação da iluminação.
12:30h - Almoço.
13:00h - Retorno do almoço. Aguardamos o final do evento em Paulistana para subida do
nosso sinal.
13:24h - Subida de sinal. Fechamento de sinal com a Ranac Técnico Bruno. C/N 11 e Margem
6.
14:20h - Geração de Passagem Repórter Carol recebida por Luciano no VT.
14:38h - Fechamento de sinal geral com a Ranac Técnico Bruno com teste em todos os
Microfones, aspecto e vídeo das câmeras.
09/09/2015
21:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
22:00h - Embarque para Teresina.
00:30h - Chegada a Teresina.
00:40h - Seguimos para o hotel de táxi.
01:00h - Chegada ao hotel. Descanso.

JOÃO NABOR
2131/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

10/09/2015
09:30h - Saída do hotel para o local do evento.
10:00h - Chegada ao Teresina Hall.
10:14h - Chegada do carro da Valle Video.
11:00h - Início da montagem. *montagem do carro de produção.
13:00h - Parada para o almoço.
14:00h - Retorno do almoço.
*Continuamos com a montagem.
19:46h - Subida de sinal. Feito apontamento com o Amazonas.
19:50h - Teste com a Ranac de áudio, vídeo e aspecto. Técnico Rogério. C/N 12,3 com
Margem de 7.
20:15h - Rogério pediu para Baixar o sinal por conta de um evento no palácio.
21:00h - Subida de sinal para gerações. Teste com a Ranac Técnico Moisés.
21:05h - Gerações recebidas por Henrique na Geração. Imagens e Sonoras.
21:30h - Baixamos o sinal.
21:40h - Seguimos para o Coco Bambú local do segundo evento. Reunião com os
Empresários.
22:45h - Retorno para o Hotel.
23:15h - Descanso.
11/09/2015
09:00h - Saída do hotel para o Teresina Hall, local do evento Dialoga Brasil.
09:30h - Chegada ao Teresina Hall.
*continuamos com testes, montagem e afinação da iluminação.
12:30h - Almoço.
13:00h - Retorno do almoço. Aguardamos o final do evento em Paulistana para subida do
nosso sinal.
13:24h - Subida de sinal. Fechamento de sinal com a Ranac Técnico Bruno. C/N 11 e Margem
6.
14:20h - Geração de Passagem Repórter Carol recebida por Luciano no VT.
14:38h - Fechamento de sinal geral com a Ranac Técnico Bruno com teste em todos os
Microfones, aspecto e vídeo das câmeras.
09/09/15 11h48 ,
18h30

NEWTON
2132/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

Embarque em voo da Avianca, com destino a cidade de Petrolina – PE com escala em ilhéus
e Salvador BA
18h50
21h20
Retirado no aeroporto, carro locado com motorista...deslocamento até a cidade de Afranio PE onde nos hospedamos.
08h00
21h00
deslocamento até a cidade de Paulistana P I... primeiro contato com equipe do
escav...deslocamento até a zona rural de Serra Vermelha, para acompanhar a montagem da
estrutura a ser usada no evento...testes técnicos de seguimento de satélite, após voltamos ao
hotel na cidade de Afranio PE, para o pernoite.
07h30
20h30
deslocamento em carro locado, até local do evento da PR em Serra Vermelha, Município de
Paulistana, no PI...subida de Sinal de Up Link...testes de seguimento de Sat...testes de áudio e
vídeo...realização
do
evento...descida
do
Sinal
e
desmontagem
de
equipamentos...deslocamento até a cidade de Paulistana, juntamente com a unidade de
produção, onde subimos o Sinal de Up Link, na frequência de teste, da PR 3 Mega, para
geração de material do Tony/Julio e Luana Karen, após, dispensamos a equipe de produção
da Valle... retornamos para cidade de Petrolina em PE, para pernoite
11h00
17h30
Check out no hotel e deslocamento até o aeroporto de Petrolina...12h00 dispensa do carro da
locadora...embarque em voo da avianca às 12h40, com destino a Brasilia com escala em
Salvador...desembarque no aeroporto JK e fim da missão: Paulistana – Piauí.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/09/2015

12/09/2015

DINES

09/09/2015

12/09/2015

09/09/2015

14/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/09/2015

1.776,34

401,20

190,00

2.367,54

DINES

08/09/2015

1.776,34

401,20

190,00

2.367,54

12/09/2015

DINES

08/09/2015

1.747,97

619,50

95,00

2.462,47

16/09/2015

DIJOR

08/09/2015

1.528,30

380,70

190,00

2.099,00

09/09/2015
22:00 - chegada no aeroporto de Brasília
23:50 - embarque
10/09/2015
01:55 - chegada no aeroporto de Teresina
02:30 - chegada no hotel e descanso
09:00 - café da manhã
10:00 - ida para o local do evento ( Theresina hall)
13:15 - almoço
14:00 - retorno para o local do evento
21:10 - retorno para o hotel e descanso
11/09/2015

WESLEY DE
2133/2015
OLIVEIRA DIAS

Empregado

08:30 - café da manhã
09:10 - saída para o local do evento
10:10 - chegada no local do evento
11:00 - teste com as câmeras
12:30 - almoço
15:45 - início do evento
18:00 - término do evento
20:40 - retorno para o hotel
21:00 - chegada no hotel e descanso
12/09
09:00 - café da manhã
13:00 - almoço
15:00 - saída para o aeroporto
17:00 - decolagem
19:05 - chegada em Brasília e descanso.

09/09
22:00 hrs - chegada ao aeroporto de Brasilia
23:50 hrs - partida para Teresina
10/09
02:00 hrs - chegada ao aeroporto de Teresina
02:30 hrs - chegada ao hotel. Descanso
10:00 hrs - saida para montagem do equipamento no theresina hall
11:00 hrs - Inicio da montagem dos equipamentos
12:30 hrs - pausa para almoçar
13:40 hrs - retorno do almoco . Continuação da montagem e testes de equipamentos
22:30 hrs - finalização da montagem e testes dos equipamentos
22:35 hrs - retorno para hotel . Descanso

JOSE AUGUSTO
2134/2015 PEIXOTO
VALADARES

Empregado

11/09
09:00 hrs - saida do hotel para o local do evento
09:30 hrs - inicio dos testes da iluminação
12:30 hrs - pausa para almoço
13:00 hrs - início da varredura da PF
15:40 hrs - inicio do dialoga
18:00 hrs - Saida do theresina hall . Deslocamento para o local da reunião com empresários
18:35 hrs - inicio da reunião com empresários
21:30 hrs - termino dá reunião. Inicio da desmontagem dos equipamentos
22:30 hrs - termino da desmontagem. Retorno para hotel. Descanso
12/09
15:00 hrs - saida do hotel para o aeroporto
16:30 hrs - saida de Teresina
19:00 hrs - chegada ao aeroporto de Brasília
19:30hrs - saida do aeroporto para almoxarifado Ebc para devolução de equipamentos
20:20 hrs - retorno para casa

Viagem a Paulistana/PI
Dia 09/09
09:30 - Saída para o aeroporto de Brasília para embarque com destino á Paulistana/Piauí com
escala em Salvador/BA e desembarque em Petrolina/PE.
18:10 - Chegada em Petrolina/PE, retirada do veículo e seguimos para Paulistana/Pi, por conta
do evento em Paulistana/PI, todos os hotéis e pensões do local estavam lotados, ficamos em
Afrânio/PE.
20:30 - Chegada no hotel em Afrânio/PE, para pernoite.
Dia 10/09
08:00 - Saída do hotel em Afrânio/PE
Para Paulistana/PI, onde encontramos o pessoal do escav.
10:20 - Ida para o local do evento em "Serra Vermelha Município de Paulistana/PI" obras da
Ferrovia Transnordestina.
12:30 - Almoço.
13:30 - retorno para o local do evento, com a UM para montagem de equipamentos de
transmissão, testes e geração de material gravado, pelo operador de câmera, Edilson Ribeiro.
21:00 - Chegada no hotel em Afrânio.

2135/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 11/09
07:30- Saída do hotel para o evento " Visita da Presidente a obras da Ferrovia Transnordestina
na localidade de Serra Vermelha Município de Paulistana/PI".
11:50 - Chegada da Presidente,
e início do evento.
13:00 - Fim do evento
13:50 - espera por geração de matérias da equipe de jornalismo, por falta de comunicação,
com a central técnica em Brasília saímos de Serra Vermelha Município de Paulistana/PI", local
de evento para a cidade de Paulistana /PI para continuar geração de matérias da equipe de
jornalismo.
17:55 - fim de geração.
18:00 - Saída de Paulistana/PI para pernoite em Petrolina/PE.
20:10 - Chegada em Petrolina/PE, para pernoite.
Dia 12/09
10:00 - Saída do hotel em Petrolina/PE para embarque com destino à Brasília com escala e
salvador/BA.
17:00 - Chegada em Brasília.

Participou da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial, realizado nos
dias 15 e 16 de setembro de 2015, em São Paulo – SP.

2136/2015

ROBERTA
ALMEIDA DANTE

Empregado

A participação no Strategy Execution Summit 2015 permitiu conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores que conseguiram realinhar a estratégia
das suas empresas com entregas que refletem os objetivos do mapa estratégico.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/09/2015

12/09/2015

DINES

09/09/2015

12/09/2015

10/09/2015

13/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/09/2015

1.776,34

401,20

190,00

2.367,54

DIGEL

09/09/2015

2.659,76

702,10

190,00

3.551,86

12/09/2015

DINES

09/09/2015

2.096,08

501,50

190,00

2.787,58

20/09/2015

DIAFI

09/09/2015

4.004,51

1.398,30

190,00

5.592,81

09/09
22:00 saída para aeroporto
23:30 embarque para teresina
10/09
01:48 pouso em teresina
02:40 descanso em hotel
09:00 café da manhã
09:40 Deslocamento para o local de evento Dialoga Brasil
13:00 almoço
14:00 ajuste e posicionamento de câmeras
18:00 testes sinal vga
20:30 teste de brilho do telão
21:25 retorno para hotel
21:39 chegada ao hotel descanso

2137/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

11/09
Empregado
09:00 café da manhã
09:30 Saída para local do evento
09:45 chegada ao local do Dialoga Brasil
10:00 início dos testes
13:00 almoço
13:15 Varredura polícia federal
15:46 início do Dialoga Brasil
17:55 fim do Dialoga Brasil
18:30 desmontagem da iluminação
19:33 link jornal nbr
21:00 chegada ao hotel descanso
12/09
02:30 saída para aeroporto
04:00 embarque para Brasília
06:05 pouso em Brasília
07:15 chegada em casa descanso
A empregada acompanhou e auxiliou atividades presidênciais conforme especificado no
Memorando 289/2015 GSIPR/SCAM/Ex, na sexta feira (11/09/2015). Sua ida no dia 09/09/2015
(a noite) justificou-se pela necessidade de participar de reunião preparatória, no dia 10/09/2015,
para a chegada da Presidente Dilma Rousseff no evento a ser realizado em Teresina - PI e por
não haverem voos diretos e os voos com conexões durarem na média de 8 horas.

LUCIENE
2138/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

A empregada retornou de ESCAV na madrugada de sexta para sábado, por motivo de
mudança no horário da agenda, motivo pelo qual não consta o bilhete de retorno de Teresina.
A presente viagem atendeu ao Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014, celebrado entre a
EBC e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff no Programa Dialoga Piauí, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
OBS: Como estava havendo muitas dificuldades para se reservar voos para este destino, ao
reservar o voo desta empregada, não havia mais passagens, tendo de viajar no dia 10/09.
Assim, há a devolução de uma diária.
Relatório:

2139/2015

CAROLINA
ROCHA RIBEIRO

ROBERTO
2140/2015 FERREIRA DA
SILVA

Empregado

No dia 09/09, quarta-feira, recebi a ligação da coordenadora interina de Reportagem da TV
NBR informando que o voo para Teresina seria neste mesmo dia, às 20h, no aeroporto do
Galeão. Com o carro da EBC, passei em minha residência (Boulevard 28 de Setembro, 226,
Vila Isabel), peguei minha bagagem e rumei ao aeroporto. Na fila do check-in, fui informada
pela atendente da companhia aérea de que minha reserva não havia sido paga. Comuniquei o
fato à minha coordenadora, que verificou com o setor de viagens que a passagem, na verdade,
tinha sido comprada para o dia errado, 10/09 e não 09/09. Depois de tentativas de compras
para este mesmo dia, é acordado que a minha ida seria no dia seguinte. Retorno à minha
residência arcando com as despesas do táxi (cerca de R$ 45,00). No dia 10/09, às 11 horas,
embarco para Teresina no voo Gol, com conexão em Guarulhos, chegando por volta das 19h
na capital piauiense. Uma das equipes de imagem já se encontrava no hotel (Warley e Edmar)
e às 19h30, junto com a produtora Gabriela Noronha, saímos com o carro e motorista da
Localiza, para gravarmos sonoras com lideranças comunitárias da cidade, na praça próxima ao
Palácio do Governo. Às 20h30 retornamos para o hotel. Às 9h30 da manhã do dia 11/09, a
equipe formada por Carolina Rocha, Gabriela Noronha, Carlos França e Marcelo foi gravar um
VT com passagem e sonoras no Centro de Artesanado Mestre Dezinho, retornando para
almoço próximo ao hotel ao meio-dia e seguindo depois para o Teresina Hall, onde permaneceu
até o fim do evento com a Presidenta Dilma Rousseff e ministros. A equipe seguiu para outro
evento com a presidenta, no restaurante Coco Bambu, e eu fiquei no local para as entradas ao
vivo na Voz do Brasil (via telefone, às 19h) e NBR Notícias (19h30). Em seguida, rumei com o
carro emprestado da equipe de externa, via Bill, para o restaurante Coco Bambu, que ficava a
800 metros do Teresina Hall. Lá, encontrei o restante da equipe e permaneci até 22h30,
quando retornamos para o hotel e liberamos o carro e o motorista. A equipe foi a pé para o
aeroporto às 3 horas do dia 12/09. Embarquei às 03h20 e cheguei ao Rio de Janeiro às 9h30,
arcando com os custos de traslado até minha residência.

1 - Motivo: O técnico realizou manutenção preventiva e corretiva nos servidores e estações de
trabalhos localizados na Regional de Tabatinga, a fim de evitar prejuízo direto na transmissão
da Rádio. Além das manutenções citadas, o empregado remanejou os pontos de rede, em
virtude da nova estrutura física daquela Regional.
Empregado

2 - Justificativa das datas: o empregado viajou dia 13/09 (domingo) pois iniciou os trabalhos dia
14/09 às 8 horas e voltou dia 20/09 (domingo) devido à indisponibilidade de voo nos dias 18/09
e 19/09 (sexta e sábado).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/09/2015

12/09/2015

DINES

09/09/2015

12/09/2015

10/09/2015

12/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/09/2015

2.700,46

702,10

190,00

3.592,56

DINES

09/09/2015

1.954,66

702,10

190,00

2.846,76

DINES

09/09/2015

2.570,66

501,50

190,00

3.262,16

Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff no Programa Dialoga Piauí, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Edmar Nobre e Auxiliar Warley Andrade,
embarcaram no Aeroporto de Brasília por volta das 23:52hs com destino á Teresina – PI.
10/09/2015
A equipe mencionada seguiu para realizar imagens da cidade de Teresina, enquanto aguardava
a chegada da Produtora Gabriella Noronha (chegada por volta das 15hs) e da Repórter
Carolina Rocha (chegada por volta das 19hs). Realizamos entrevistas com personagens para o
evento do dia seguinte.

2141/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

11/09/2015
Chegada da equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos por volta das 00:30hs. Equipes seguiram por volta das 10hs para realizar a
cobertura jornalística dos eventos: Dialoga Piauí e Reunião com Empresários, que contaram
com a presença da Presidenta da República Dilma Roussef. Término dos trabalhos por volta
das 21:30hs.
12/09/2015
Seguiram para embarque no Aeroporto de Teresina-PI ás 04:13hs, a Produtora Gabriella
Noronha, Repórter Cinematográfico Edmar Nobre e Auxiliar Warley Andrade, estes com destino
á Brasília, e a Repórter Carolina Rocha com destino ao Rio de Janeiro. O Repórter
Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo Vasconcelos, embarcariam ás 16:44hs,
porem devido a um atraso no voo, embarcaram em Teresina as 19:30hs e chegaram em
Brasília por volta das 21:30hs.
Obs.: Não foi retirado carro da Localiza no Aeroporto, o mesmo foi solicitado a encontrar as
equipes no hotel.

Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff no Programa Dialoga Piauí, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Edmar Nobre e Auxiliar Warley Andrade,
embarcaram no Aeroporto de Brasília por volta das 23:52hs com destino á Teresina – PI.
10/09/2015
A equipe mencionada seguiu para realizar imagens da cidade de Teresina, enquanto aguardava
a chegada da Produtora Gabriella Noronha (chegada por volta das 15hs) e da Repórter
Carolina Rocha (chegada por volta das 19hs). Realizamos entrevistas com personagens para o
evento do dia seguinte.

2142/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

11/09/2015
Chegada da equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo
Vasconcelos por volta das 00:30hs. Equipes seguiram por volta das 10hs para realizar a
cobertura jornalística dos eventos: Dialoga Piauí e Reunião com Empresários, que contaram
com a presença da Presidenta da República Dilma Roussef. Término dos trabalhos por volta
das 21:30hs.
12/09/2015
Seguiram para embarque no Aeroporto de Teresina-PI ás 04:13hs, a Produtora Gabriella
Noronha, Repórter Cinematográfico Edmar Nobre e Auxiliar Warley Andrade, estes com destino
á Brasília, e a Repórter Carolina Rocha com destino ao Rio de Janeiro. O Repórter
Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo Vasconcelos, embarcariam ás 16:44hs,
porem devido a um atraso no voo, embarcaram em Teresina as 19:30hs e chegaram em
Brasília por volta das 21:30hs.
Obs.: Não foi retirado carro da Localiza no Aeroporto, o mesmo foi solicitado a encontrar as
equipes no hotel.

Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff no Programa Dialoga Piauí, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:

2143/2015

GABRIELLA DE
SOUZA NORONHA

Empregado

Relatório: No dia 10/09, às 05 horas, embarquei no Aeroporto de Brasília para Teresina no voo
Azul, com conexão em Viracopos e depois Recife, chegando por volta das 14h na capital
piauiense. Uma das equipes de imagem já se encontrava no hotel (Warley e Edmar). Do hotel
fiz contato com as fontes da cidade e produzi uma entrevista com personagens para o Dialoga
Brasil. Às 19h30, junto com a repórter Carolina Rocha , saímos com o carro e motorista da
Localiza, para gravarmos sonoras com lideranças comunitárias da cidade, na praça próxima ao
Palácio do Governo. Às 20h30 retornamos para o hotel e fui abrir a pauta do evento no dia
seguinte.
Às 9h30 da manhã do dia 11/09, a equipe formada por Carolina Rocha, Gabriela Noronha,
Carlos França e Marcelo foi gravar um VT com passagem e sonoras no Centro de Artesanato
Mestre Dezinho, retornando para almoço próximo ao hotel ao meio-dia e seguindo depois para
o Teresina Hall, onde permaneceu até o fim do evento com a Presidenta Dilma Rousseff e
ministros. Ás 18h30 segui com Carlos França e Marcelo para outro evento com a presidenta,
no restaurante Coco Bambu, e os demais ficaram no local para as entradas ao vivo na Voz do
Brasil (via telefone, às 19h) e NBR Notícias (19h30). Permanecemos no Coco Bambu até
22h30, quando retornamos para o hotel e liberamos o carro e o motorista.
A equipe foi a pé para o aeroporto às 3 horas do dia 12/09. Embarquei às 03h20 e cheguei em
Brasília às 7h00, arcando com os custos de traslado até minha residência.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/10/2015

10/10/2015

DICOP

10/09/2015

12/09/2015

10/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/09/2015

6.920,40

6.971,75

95,00

13.987,15

DINES

09/09/2015

3.315,81

501,50

190,00

4.007,31

12/09/2015

DINES

09/09/2015

3.315,81

501,50

190,00

4.007,31

14/09/2015

16/09/2015

DICOP

09/09/2015

1.490,18

380,70

190,00

2.060,88

17/09/2015

20/09/2015

DIGER

10/09/2015

380,70

190,00

570,70

20/09/2015

21/09/2015

DIGEL

10/09/2015

304,20

190,00

2.900,61

O gerente, José Zimmerman, representou a EBC/TV Brasil nos eventos MIP Junior e MIPCOM.
O primeiro foi realizado em Cannes, na França, nos dias 03 e 04 de outubro e o segundo
realizado na mesma cidade, foi no período de 05 a 08 de outubro.
Agenda cumprida:
Sábado e Domingo – Das 9h30 às 17h 30 – MIPJr – visionamento de conteúdo infantil.
Devido ao temporal que se abateu sobre Cannes no sábado à noite, inundando toda a cidade, a
organização do evento cancelou o segundo dia do MIP Jr., o diretor Asdrúbal Figueiró foi
informando sobre o ocorrido.

2144/2015

JOSÉ
ZIMMERMAN

Empregado

Segunda-feira – DIA 5/10
9H30 às 10h30 – apresentação do Palais ao Gustavo Pinho
Noel Rodriguez – Smilehood Media – 11am - #P-1.C13,
Valentin Romero – 3 Box Media – 12am
Andrés Santos – Televisa – 2pm - Televisa # R9.A2
Doris Weitzel – Point Du Jour – 3pm
Margaret Yoshida – Saint Thomas Productions – 4.30pm - 401 is on P4.B1. 4th floor MEDIA
umbrella stand
Géraldine – All Rights Entertainement – 5pm - TVFI booth P-1 A75 (basement) - 06 2974 0727
Toni Albert – Motion Pictures – 5.30pm - R7.F25
Emmanuelle – Dandeloo – 6.30pm devant le Palais.
Media Mundi – Jantar – 21h00
Terça-feira – 6/10
Fátima Bekheda – Al Jazeera – 10am – P 1M 51
Rob Bencal – Mattel – 11am - R7.B2
Alexandra Marguerite - Prime Entertainement Group – 12.30am - R7.K4
Julie Tolza – Phare et Balises – 2.30pm - MEDIA CREATIVE 4th floor - booth 410 B
Silène Chaves – Cyber Group – 3.30pm - Riviera au RE657
Karine Raveloson – Film & Picture – 4.30pm - +33 6 31 18 64 10
Andrea Hugemann – DW – 5pm - P-1.K22
Lucia Muñiz – Murga Formats and Distribution – 5.30pm - Argentina Audiovisual Booth ( P-1
C.79
Quarta-feira – 7/10
Jenny Higer – ZDF – 9.00am - P-1.L2
Eva Perez Martin – GRUPO SECUYOA – 10am
Soong David Chi – Vooz Club – 11am - P1.D85, P-1.E85
Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com empresários, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:

CARLOS
EDUARDO
2145/2015
RAMALHO DE
FREITAS

10/09/2015
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo Vasconcelos
embarcam em Brasília às 21:45hs com destino a Teresina – PI .
Empregado

11/09/2015
Equipes seguiram por volta das 10hs para realizar a cobertura jornalística dos eventos: Dialoga
Piauí e Reunião com Empresários, que contaram com a presença da Presidenta da República
Dilma Roussef. Término dos trabalhos por volta das 21:30hs.
12/09/2015
Seguiram para embarque no Aeroporto de Teresina-PI ás 16:44hs, porem devido a um atraso
no voo, embarcaram em Teresina as 19:30hs e chegaram em Brasília por volta das 21:30hs.
Obs.: Não foi retirado carro da Localiza no Aeroporto, o mesmo foi solicitado a encontrar as
equipes no hotel.

Ordem de Serviço SECOM no 352/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com empresários, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na reunião com empresários, que foi realizada na cidade de
Teresina (PI), no dia 11/09/15.
Relatório:

MARCELO
2146/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

10/09/2015
Equipe formada pelo Repórter Cinematográfico Carlos Ramalho e Auxiliar Marcelo Vasconcelos
embarcam em Brasília às 21:45hs com destino a Teresina – PI .
11/09/2015
Equipes seguiram por volta das 10hs para realizar a cobertura jornalística dos eventos: Dialoga
Piauí e Reunião com Empresários, que contaram com a presença da Presidenta da República
Dilma Roussef. Término dos trabalhos por volta das 21:30hs.
12/09/2015
Seguiram para embarque no Aeroporto de Teresina-PI ás 16:44hs, porem devido a um atraso
no voo, embarcaram em Teresina as 19:30hs e chegaram em Brasília por volta das 21:30hs.
Obs.: Não foi retirado carro da Localiza no Aeroporto, o mesmo foi solicitado a encontrar as
equipes no hotel.

JOÃO DE
2147/2015 CARVALHO
MONTEIRO

Empregado

Participou da 12ª edição do Strategy Execution Summit - uma jornada para crescimento,
produtividade e resultados, realizado pela Tantum Group Consultoria Empresarial realizado nos
dias 15 e 16 de setembro de 2015, em São Paulo – SP.
A participação no Strategy Execution Summit 2015 buscou conhecer os caminhos e práticas
trilhados por outras organizações, líderes e inovadores. Com o realinhamento da estratégia e
composição dos projetos estratégicos da EBC, o momento é de monitorar os resultados destes
projetos para a empresa conseguir entregar os objetivos de resultado do nosso mapa
estratégico.
A CLÁUSULA TRIGÉSIMA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL e CLÁUSULA TRIGÉSIMA
NONA – CURSOS EXTERNOS do Acordo Coletivo firmado pela EBC preconizam em seus
parágrafos sobre a participação dos profissionais em feiras, seminários, congressos, e demais
cursos externos e de qualificação, visando a permanente atualização e capacitação dos
empregados.

Entre os dias 17 e 18 de setembro de 2015 o empregado Paulo Totti viajou a trabalho par São
Paulo, onde executou reuniões com o chefe da sucursal e com os repórteres da Agência Brasil EBC, lotados em São Paulo. A reunião foi promovida para discutir pauta, conhecer a equipe e
realinhar as estratégica e resultados das atividades desenvolvidas pelos empregados.

2148/2015 PAULO TOTTI

2149/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O retorno que estava previsto para dia 18 de setembro de 2015 ocorreu no dia 20 de setembro
de 2015. A mudança do bilhete ocorreu por responsabilidade do empregado Paulo Totti, sem
ônus para EBC.
O Superintendente Executivo de Relacionamento participou da 8ª Reunião do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital- SBTVD, que foi realizado no dia 21
de setembro de 2015 (segunda-feira), no Slaviero Hotel ( Rua Baronesa de Bela Vista, 499 –
Campo Belo – São Paulo), com início às 9:30h. Segue ata anexa.

Empregado

-

2.406,41

Foi necessário o seu embarque no dia 20/09 (domingo), em função do horário de início da
reunião na segunda-feira, dia 21/09 às 09:30h.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/09/2015

30/09/2015

DINES

20/09/2015

21/09/2015

22/09/2015

22/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/09/2015

4.646,52

14.217,95

95,00

18.959,47

DIGEL

10/09/2015

2.406,41

253,80

190,00

2.850,21

30/09/2015

DINES

10/09/2015

4.646,52

13.556,65

95,00

18.298,17

30/09/2015

DINES

10/09/2015

4.646,52

13.556,65

95,00

18.298,17

Cobertura jornalística da Viagem Oficial da Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
DILMA ROUSSEFF, a Cidade de Nova York/EUA, onde participou do Debate Geral da 70ª
Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu de 28 de setembro a 06 de outubro de
2015.
Relatório:
DIA 22 EMBARCAMOS DE- BRASÍLIA PARA SÃO PAULO – MIAMI, MUDAMOS A ROTA DE
CHEGADA, DEVIDO MUITA CHUVA, NÃO ATERRISSAMOS EM MIAMI, SEGUIMOS PARA
ORLANDO, A TAM NOS HOSPEDOU E SAÍMOS NO DIA POSTERIOR DIA 23 PARA NOVA
YORK, CHEGAMOS NA MESMA DATA.
DIA 24 PELA MANHÃ/TARDE FOMOS TRATAR DE CREDENCIAMENTO , E FAZER
IMAGENS DA CIDADE E PRODUZIR ALGUNS FLASH´S PARA PROGRAMA, FOI FEITO O
ENVIO DESSE MATERIAL Á NOITE VIA ITVP E FTP(INTERNET E AGUARDANDO A
CHEGADA DA PRESIDENTE DILMA AO HOTEL, E ENVIO DAS IMAGENS VIA FTP/ITVP
PARA NBR.

2150/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

Empregado

DIA 25 COBERTURA DO DISCURSO DO PAPA FRANCISCO NAS NAÇÕES
FAZENDO PLAY OUT- 11h00 as 11h30
ABERTURA DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGENDA DE
DESENVOLVIMENTO PÓS 2015 PLAY-OUT 1230 AS 1300 GERANDO IMAGENS DA
RECEPÇÃO OFERECIDA PELO 1ª MINISTRO DO REINO DA SUÉCIA PLAY-OUT 2000 AS
2030.
DIA 26 Reunião de Cúpula do G4
GERANDO FLASH PARA PROGRAMAÇÃO E REUNIÃO DA CÚPULA DO G4 PLAY-OUT
1030 AS 1100 E COORDENANDO TRANSMISSÃO AO VIVO 1130 AS 1300.
DIA 27
COORDENANDO AO VIVO SESSÃO PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO
HORÁRIO :10:00 as 12:00
COORDENANDO VIVO DO ENCONTRO DE LÍDERES GLOBAIS SOBRE IGUALDADE DE
GÊNEROS E EMPODERAMENTOS DAS MULHERES. PLAY-OUT 1330 AS 1400 E ITVP/FTP
.GERANDO IMAGENS ALMOÇO DE TRABALHO SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA. IMAGENS
DO SENHOR BILL GATES E A SENHORA MELINDA

NILSON
2151/2015 ROBERTO DA
SILVA

DIA 28 COORDENANDO TRANSMISSÃO AO VIVO DA ABERTURA DA 70ª ASSÉMBLÉIA
O Gerente participou de Reunião do módulo de mercado
do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital que foi realizado no dia 21 de setembro de 2015,
iniciando às 09h30, no Slaviero Hotel (Rua Baronesa de Bela Vista, 499 – Campo Belo). Segue
relatório anexo .
Empregado
Foi necessário o seu embarque no dia 20/09 (domingo), em função do horário de início da
reunião na segunda-feira, dia 21/09 às 09:30h.
Viagem de equipe da EBC/TV-NBr que realizou a cobertura jornalística da Viagem Oficial da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, a Cidade de Nova
York/EUA, onde participou do Debate Geral da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
A viagem para Nova York, EUA, foi para acompanhar a presidenta Dilma Rousseff em dois
eventos da ONU: a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a
Assembleia Geral da ONU.

2152/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Rogério Alves e Alexandre
Martiniano saiu de Brasília no dia 22/09 no fim da manhã. Faríamos uma escala em Miami e
seguiríamos no mesmo dia para Nova York. Como o aeroporto de Miami fechou devido ao mau
tempo, pousamos em Orlando e no dia seguinte, 23/09, partimos para Nova York. Neste
mesmo dia fizemos 4 boletins para a WEB, dois flashes para a programação e imagens da
cidade de Nova York, além de retiramos as credenciais na ONU. No dia seguinte, 24/09,
fechamos duas matérias: uma para a TV NBR e outra para a Voz do Brasil. Outros boletins
foram gravados para a WEB.
A presidenta chegou na madrugada de sexta-feira, 25/09. Neste dia fechamos 2 matérias para
a TV NBR e Voz do Brasil e gravamos boletins para WEB. No sábado, 26/09, fechamos
matéria para a TV NBR e boletins para WEB.
No domingo, 27/09, fechamos matérias para TV NBR e Voz do Brasil, além de boletins para
WEB. Na segunda, 28/09, fechamos boletins para a WEB e matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil.
Na terça-feira, 29/09, gravamos cabeças para o especial da TV NBR sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Nesse mesmo dia embarcamos de Nova York, nos EUA, para o
Brasil, desembarcando em São Paulo no dia seguinte, 30/09. Na sequência seguimos de São
Paulo para Brasília chegando na capital às 15h00.

Viagem de equipe da EBC/TV-NBr que realizou a cobertura jornalística da Viagem Oficial da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, a Cidade de Nova
York/EUA, onde participou do Debate Geral da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
A viagem para Nova York, EUA, foi para acompanhar a presidenta Dilma Rousseff em dois
eventos da ONU: a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a
Assembleia Geral da ONU.

2153/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Rogério Alves e Alexandre
Martiniano saiu de Brasília no dia 22/09 no fim da manhã. Faríamos uma escala em Miami e
seguiríamos no mesmo dia para Nova York. Como o aeroporto de Maimi fechou devido ao mau
tempo, pousamos em Orlando e no dia seguinte, 23/09, partimos para Nova York. Neste
mesmo dia fizemos 4 boletins para a WEB, dois flashes para a programação e imagens da
cidade de Nova York, além de retiramos as credenciais na ONU. No dia seguinte, 24/09,
fechamos duas matérias: uma para a TV NBR e outra para a Voz do Brasil. Outros boletins
foram gravados para a WEB.
A presidenta chegou na madrugada de sexta-feira, 25/09. Neste dia fechamos 2 matérias para
a TV NBR e Voz do Brasil e gravamos boletins para WEB. No sábado, 26/09, fechamos
matéria para a TV NBR e boletins para WEB.
No domingo, 27/09, fechamos matérias para TV NBR e Voz do Brasil, além de boletins para
WEB. Na segunda, 28/09, fechamos boletins para a WEB e matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil.
Na terça-feira, 29/09, gravamos cabeças para o especial da TV NBR sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Nesse mesmo dia embarcamos de Nova York, nos EUA, para o
Brasil, desembarcando em São Paulo no dia seguinte, 30/09. Na sequência seguimos de São
Paulo para Brasília chegando na capital às 15h00.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/09/2015

30/09/2015

DINES

16/09/2015

18/09/2015

14/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/09/2015

4.646,52

13.556,65

95,00

18.298,17

DIPRE

10/09/2015

1.992,96

401,85

190,00

2.584,81

16/09/2015

DIAFI

10/09/2015

801,13

318,60

47,50

1.167,23

15/09/2015

16/09/2015

DIPRO

10/09/2015

1.785,17

267,90

190,00

2.243,07

03/10/2015

09/10/2015

DIGEL

10/09/2015

10.169,04

5.075,75

95,00

15.339,79

Viagem de equipe da EBC/TV-NBr que realizou a cobertura jornalística da Viagem Oficial da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, a Cidade de Nova
York/EUA, onde participou do Debate Geral da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas.
A viagem para Nova York, EUA, foi para acompanhar a presidenta Dilma Rousseff em dois
eventos da ONU: a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a
Assembleia Geral da ONU.

ALEXANDRE
2154/2015 MARTINIANO DA
SILVA

A equipe formada por Paulo La Salvia, Aldo da Silva Pinto, Rogério Alves e Alexandre
Martiniano saiu de Brasília no dia 22/09 no fim da manhã. Faríamos uma escala em Miami e
seguiríamos no mesmo dia para Nova York. Como o aeroporto de Miami fechou devido ao mau
tempo, pousamos em Orlando e no dia seguinte, 23/09, partimos para Nova York. Neste
mesmo dia fizemos 4 boletins para a WEB, dois flashes para a programação e imagens da
cidade de Nova York, além de retiramos as credenciais na ONU. No dia seguinte, 24/09,
fechamos duas matérias: uma para a TV NBR e outra para a Voz do Brasil. Outros boletins
foram gravados para a WEB.
Empregado
A presidenta chegou na madrugada de sexta-feira, 25/09. Neste dia fechamos 2 matérias para
a TV NBR e Voz do Brasil e gravamos boletins para WEB. No sábado, 26/09, fechamos
matéria para a TV NBR e boletins para WEB.
No domingo, 27/09, fechamos matérias para TV NBR e Voz do Brasil, além de boletins para
WEB. Na segunda, 28/09, fechamos boletins para a WEB e matérias para a TV NBR e Voz do
Brasil.
Na terça-feira, 29/09, gravamos cabeças para o especial da TV NBR sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Nesse mesmo dia embarcamos de Nova York, nos EUA, para o
Brasil, desembarcando em São Paulo no dia seguinte, 30/09. Na sequência seguimos de São
Paulo para Brasília chegando na capital às 15h00.

A empregada foi a Brasilia e cumpriu as seguintes agendas:
Quarta feira, dia 16 de setembro
Das 18:00 as 20:00 hs : apresentação para equipes
20:00 hs : Reunião com Américo Martins

Quinta feira, dia 17 de setembro
17:30 : Reunião com Regina Silvério - Secex

LUCIANA
PAOLOZZI
2155/2015
SERVULO DA
CUNHA

Empregado

THAIS ALVES
2156/2015 PESSOA
RODRIGUES

Empregado

JEANNE DE
2157/2015 OLIVEIRA
SANTOS

Empregado

Sexta feira, dia 18 de setembro
10:30: Reunião com Rodrigo Dindo
11:30: Reunião com Bráulio Ribeiro
14:00 : Reunião com Simei Spada
15:00 Reunião com Asdrúbal Figueiró

A empregada Thais Alves Pessoa Rodrigues ministrou o curso Gestão e Fiscalização de
Contratos - Teoria e Prática no período de 14 a 16 de setembro de 2015 na Regional de São
Paulo. A passagem de ida foi custeada pela própria empregada, que já estava em São Paulo
antes da realização do evento. A empregada no embarque São Paulo X Brasília- DF utilizou o
veículo da EBC até ao Aeroporto de Congonhas-SP.
A Gerente Executiva de Arte e Música - Jeanne de Oliveira Santos, participou no dia 15/09/15,
de Reunião com o empresário da Adriana Calcanhoto sobre aspectos gerais de arte e música
do programa "Hora da Criança". No dia 16/09 participou de reunião com a equipe da Diretoria
de Produção Artística - DIPRO, no Rio de Janeiro-RJ, para tratar das definições do novo
programa. A prestação de contas de viagens esta atrasada, pois o comprovante da ida Brasília
para o Rio de Janeiro, no dia 15/9/15, foi extraviado e precisei solicitar o comprovante junto a
Empresa Avianca.
A viagem para a participação do evento Mipcom em Cannes, ocorreu confome cronograma e
agenda previamente planejada. Ela teve o objetivo de fazer benchmark, network e prospecção
de clientes e parceiros distribuidores para a unidade de licenciamento de conteúdo.
Foram realizadas as seguintes reuniões de benchmarking, onde analisei aspecto como,
apresentação do portfólio, tamanho e diversidade de catálogo, principais formatos entre outros:
TVF Internacional (Daniel Nembhard, Sales and acquisitions executive), Televisa (Andres
Santos, sales manager), Aardman (Alison Taylor, senior sales manager), Goquest Venture
(Jimmy George, sales manager)
As reuniões de parceria de distribuição, tiveram o objetivo de buscar parceiros que possam
distribuir os conteúdos de nosso catálogo no mercado internacional. Foram realizadas reuniões
com Evergreen Entertainment (Octavia Peyrou, sales excutive), Dori Media (María Pérez
Campi, sales manager), PictureBox Distribution (Kate Sanagan, partner and director of sales),
Arte France (Audrey Kamga, Sales manager for Internacional distribution)

2158/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

E por fim foram realizadas reuniões de prospecção e vendas onde foram ofertados os
conteúdos do catálogo cujo o visionamento estava legendado em inglês), sendo estas: NHK
(Tomou Okutsu, sales executive), Yle, the Finnish broadcast company (Maria Kivinen), além da
reunião com o canal futura (Ludmila Figueredo) onde foi apresentado nosso catalogo e trocado
informações sobre a dinâmica de vendas da empresa, bem como a possibilidade de parceria
em troca de conteúdos.
Além das reuniões citadas acima, foi feito um trabalho de pesquisa de campo nos principais
stands de produtoras e emissoras publicas de TV e a participação de palestras sobre as
tendências de formatos do mercado, estratégias de posicionamento e comunicação dos canais
com diversos públicos e ferramentas de comunicação.
Os resultados e encaminhamentos das reuniões, bem como o trabalho de pesquisa em campo
e conhecimento absorvido nas palestras serão abordados em documento que será produzido
posteriormente em finalização ao plano de ação da participação da área no evento, desenhado
previamente, cujo documento seguiu anexo a solicitação de viagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

JADERSON
2159/2015 BEZERRA
CARNEIRO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
14/10/2015:
18.48h - Embarque para o São Paulo (Avianca O6 6065)
15/10/2015:
08:30 - 09:15Sessão de Abertura Reflexões sobre novos caminhos da estratégiaNa abertura do
evento em que dividirão o palco Mathias Mangels, sócio fundador da Symnetics e Fanny
Schwarz, sócia diretora da Symnetics, serão discutidos os desafios de se executar a estratégia,
desde seu planejamento até a sua operacionalização.MATHIAS MANGELS - SÓCIO
FUNDADOR DA SYMNETICSFANNY SCHWARZ - SÓCIA DIRETORA DA SYMNETICS09:15 10:15Palestra Especial Cenário macroeconômico: Rumos e tendências para o BrasilDiante de
um cenário de profundos desafios, econômico, político e do ambiente internacional, o
economista e editor de economia da Globo News, Dony De Nuccio, apresentará tendências e
reflexões que possibilitarão pensarmos em possíveis caminhos de desenvolvimentoDONY DE
NUCCIO – EDITOR DE ECONOMIA DA GLOBO NEWS E ÂNCORA DA SÉRIE CONTA
CORRENTE DA GLOBO NEWS
10:15 - 11:00Painel Formulação da estratégia: Um olhar sobre os setores público e privadoA
partir de duas diferentes perspectivas, uma do setor público e outra do privado, será debatido
nesse painel sobre como é formulada a estratégia, quais são os principais direcionadores e
desafios inerentes a cada um desses setores.DÉCIO CARBONARI – PRESIDENTE DO
BANCO VOLKSWAGENCLÁUDIO GASTAL - PRESIDENTE EXECUTIVO DO MBC –
MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO
11:30 - 13:15Clínica 2 Formulação de políticas públicasComo formular políticas públicas a partir
de uma reflexão estratégica? Nessa clínica será possível aos participantes conhecerem e
refletirem sobre porque caminhos se formulam políticas públicas eficazes.PAULO FRESNEDA
– PESQUISADOR SENIOR DA EMBRAPA 14:15 - 15:30Painel Evolução do Modelo de
NegóciosUma das questões fundamentais que as organizações vêm se deparando nos anos
recentes se refere à reflexão acerca da própria estratégia, em como definir estratégias mais
aderentes ao cenário mais complexo e dinâmico, de forma mais inovadora. Um dos caminhos
que vem se desenvolvendo recentemente é o Business Design, que será apresentado nesse
painel de forma clara e bastante interativa com o público presente.LEONARDO BYRRO DIRETOR PRESIDENTE DA CREMER S/ACLÁUDIO GUIMARÃES JÚNIOR - DIRETOR
FINANCEIRO E DE CONTROLADORIA DA FINEP
16:00 - 17:15Painel Gestão e governança da estratégiaNesse painel será possível discutirmos
o processo de gestão e governança da estratégia a partir de dois casos e perspectivas, uma do
setor privado e outra do setor público.FELIPE GUTTERRES - CFO E RELAÇÕES COM
INVESTIDORES DO GRUPO WILSON SONSLEANY LEMOS - SECRETÁRIA DE
PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
16/09/2015:
08:15 - 09:15Palestra Como orquestrar projetos e orçamento para a efetiva execução da
O repórter fez a cobertura do jogo Brasil x Guarani pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
da Série C.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/09/2015

16/09/2015

DIPRE

18/09/2015

20/09/2015

28/09/2015

20/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/09/2015

1.396,30

380,70

190,00

1.967,00

DIJOR

11/09/2015

2.454,96

265,50

190,00

2.910,46

02/10/2015

DIGEL

11/09/2015

1.210,96

669,75

190,00

2.070,71

25/09/2015

DICOP

11/09/2015

2.717,74

1.473,45

190,00

4.381,19

Relatório de viagem
18 de setembro, sexta-feira - Voo no Aeroporto Santos Dumont marcado para as 9h17. Escala
em Porto Alegre e desembarque em Pelotas por volta das 12h45, chegando ao hotel logo
depois. Dia livre na cidade.

2163/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

19 de setembro, sábado - Dia da partida entre Brasil de Pelotas e Guarani de Campinas, pela
17ª rodada do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Tomei café pela manhã no hotel,
almocei e por volta das 17h30, uma hora e meia antes do início do jogo, já estava no Estádio
Bento Freitas. Trabalhei no pré-jogo, iniciado às 18h30 e em toda a transmissão. A partida
terminou em 2 a 1 para o Guarani e foi encerrada por volta das 21h. Logo após o fim do jogo,
retornei para o hotel.
20 de setembro, domingo - Voo no Aeroporto de Pelotas às 9h50. Escala em Porto Alegre e
desembarque no Aeroporto Santos Dumont às 12h35, de onde fui para a redação em seguida.

O empregado participou à convite da organização do evento Rio Market TV e, também,
acompanhado do gerente de captação e negócios do RJ de reunião na Prefeitura do Rio de
Janeiro e BNDES no período de 29/09 a 02/10/15.
Cronograma de Viagem:
Data: 29/09/15
Prefeitura do Rio de Janeiro
Horário : 10h
Sr. Flávio Vaz - Assessor Especial de Comunicação
Pauta : Apresentação de proposta de projetos esportivos da TV Brasil e das Rádios EBC.
BNDES
Horário : 15h
Sra. Ana Landim - Chefe do Departamento de Comunicação/Gabinete da Presidência
Pauta : Apresentação de projeto especial de patrono da Rádio MEC FM e prospecção de
futuras campanhas de TV, Rádio e Portal.

2164/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

Data: 30/09/15 a 02/10/15
RioMarket TV
Horário: 09 - 18:00hs
Realização: CIMA | Festival do Rio
Local: Rio de Janeiro
Justificativa: importância do evento no cenário de comercialização de conteúdo audiovisual
brasileiro, sendo uma oportunidade para realizar networking e prospecção de clientes e novos
negócios para a área de Licenciamento.
Sobre o evento: O “RioMarket TV” do Festival do Rio é composto de palestras e encontros com
profissionais de renome do mercado audiovisual brasileiro e estrangeiro com foco no segmento
de TV aberta e fechada, nas quais são apresentadas práticas de mercado e cases de sucesso
no que se refere à produção, distribuição, comercialização, empacotamento e exibição de
conteúdo audiovisual para a janela de exibição televisão. Os palestrantes são, geralmente,
produtores, distribuidores, exibidores, criadores, diretores, roteiristas, animadores e gerentes de
estúdios estrangeiros, de programadoras e de outras empresas da cadeira produtiva e
comercial do mercado audiovisual. O “RioMarket TV” é a área de negócios do Festival do Rio
que tem como compromisso desenvolver a indústria, promovendo a troca de conhecimento
entre profissionais renomados, novos produtores e empresas conceituadas no ramo,
proporcionando novas oportunidades de negócios e captação de profissionais do mercado. O
“RioMarket TV” apresenta o que há de mais atual no que diz respeito a mercado, legislação,
A requisição da presente viagem se fez necessária pela convocação para participação do
empregado Jackson Benny Leite Silva no Curso de Multiplicadores Internos EBC, que foi
ministrado pela ENAP,com realização nos dias 21, 22, 23, 24 e 25/09/2015.
Este curso teve como objetivo a “Formação de Educadores Corporativos da EBC, que levará a
instituir um Quadro de Educadores Internos, onde atuarão exercendo, além das competências
técnicas, as competências didático-pedagógicas que muito agregará ao fazer desses
educadores internos.

2165/2015

JACKSON BENNY
LEITE SILVA

Empregado

O profissional esteve presente logo pela manhã do dia 21/09,por isso sua vinda se deu na
véspera deste dia, devido a escassez de voos no trecho São Luís - Brasília que não permitiu
que sua saída se desse na manhã do dia 21/09 e estivesse a tempo no início do evento.
O profissional retornou ainda no dia 25/09/2015 a sua cidade de origem, o que resultou na
devolução de uma diária que foi recolhida por meio de GRU e que se encontra anexada aos
documentos de prestação de contas de viagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

PATRICIA CIBELE
2167/2015 DA SILVA
TENORIO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A empregada Patrícia Cibele da Silva Tenório realizou cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos
Indígenas que aconteceu na cidade de Palmas-TO, entre os dias 22/10 à 02/11/2015.
Segue o relatório:
22 de outubro
11h- Chegada a Palmas
14h- Começo da cobertura em redes sociais na Arena dos Jogos
16h a 22h- Cobertura em Redes Sociais da Cerimônia do Fogo Sagrado
https://www.instagram.com/p/9OzKYHpTcv/?taken-by=ebcnarede
23 de outubro
11h a 23h - apuração e produção de matérias em texto, publicação de fotos, áudios e vídeos
para as redes sociais e para o Portal EBC
Conteúdo disponível em:
Indígenas e população de Palmas criticam cerimônia de abertura limitada a convidados
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/indigenas-e-populacao-de-palmas-criticam-cerimoniade-abertura-limitada-convidados
24 de outubro
13h30 a 21h30 – apuração e produção de matérias em texto, publicação de fotos, áudios e
vídeos para as redes sociais e para o Portal EBC
Conteúdo disponível em:
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/dez-momentos-marcantes-da-cerimonia-de-aberturados-jogos-mundiais-indigenas
https://www.instagram.com/p/9R9H2mJTf_/
25 de outubro
12h a 23h - apuração e produção de matérias em texto, publicação de fotos, áudios e vídeos
para as redes sociais e para o Portal EBC
Conteúdo disponível em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/jogos-tem-desfile-de-beleza-indigena-paravalorizar-diversidade-das-etnias
https://www.facebook.com/ebcnarede/videos/896616770435114/
https://www.instagram.com/p/9RFK6BpTYR/
26 de outubro
13h a 21h- apuração e produção de matérias em texto, publicação de fotos, áudios e vídeos
para as redes sociais e para o Portal EBC
http://www.ebc.com.br/infantil/2015/10/brinquedos-indigenas-fazem-sucesso-entre-criancas-nosjmpi
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/10/jmpi-indigenas-participam-de-cursos-sobreferramentas-digitais
https://www.instagram.com/p/9Tctj9JTZD/
https://www.facebook.com/ebcnarede/videos/896164460480345/
Entre os dias 19/10 a 02/11 a jornalista NATHÁLIA VIEIRA MENDES, matrícula 12891, lotada
na Coordenação de
Publicação da Gerência de Integração de Conteúdos, participou da cobertura dos Jogos
Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

22/10/2015

02/11/2015

DIGER

19/10/2015

02/11/2015

15/09/2015

17/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/09/2015

1.041,78

1.203,60

190,00

2.435,38

DIGER

11/09/2015

1.188,52

1.504,50

190,00

2.883,02

DINES

11/09/2015

774,52

442,50

142,50

1.359,52

No período, a empregada produziu e colaborou com 22 matérias em texto para o Portal EBC,
além de alimentar a
plataforma com entrevistas em áudio e fotos feitas com smartphones. Ao longo dos dias,
também foram produzidos conteúdos para os perfis oficiais da EBC nas redes sociais – Twitter,
Instagram e Facebook –, além de uma transmissão ao vivo via Periscope de evento cultural
dentro da programação dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e duas participações no
programa especial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas produzido pela Rádio Nacional da
Amazônia.

2168/2015

NATHALIA VIEIRA
MENDES

Empregado

Segue o relatório:
19 de outubro
16h40 – Desembarque em Palmas e deslocamento até o hotel;
17h - Acomodação no hotel Casa Grande
20 de outubro
8h30 – Deslocamento até o hotel Victoria Plaza para retirada do carro com motorista
9h às 17h30 – Credenciamento e briefing para a imprensa, além de apuração e produção de
matéria em texto
Conteúdo disponível em:
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/congresso-tecnico-e-festival-da-cultura-precedemjogos-mundiais
21 de outubro
14h a 20h40 – apuração e produção de matéria em texto, publicação de fotos, áudios e vídeos
para as redes sociais e para o Portal EBC, e transmissão ao vivo do Festival de Cultura
Indígena via Periscope, no perfil @ebcnarede
Conteúdo disponível em:
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/conheca-instalacoes-dos-jogos-mundiais-dos-povosindigenas
22 de outubro
11h a 21h30 – apuração e produção de matéria em texto, publicação de fotos, áudios e vídeos
para as redes sociais e parao Portal EBC
Conteúdo disponível em:
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/pataxos-treinam-para-competicoes-dos-jogosOrdem de Serviço SECOM no 353/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na entrega de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida,
que será realizada na cidade de Presidente Prudente (SP), que foi realizada no dia 16/09/15.
Equipe: repórter: Leonardo do Nascimento Meira; cinegrafia: Gilmar Vaz do Carmo; Auxiliar:
Jone Geraldo Ferreira
Relatório:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Presidente Prudente, às 8h10 do dia 15
de setembro, terça-feira. O trajeto foi feito por meio do voo 2050, da companhia aérea GOL.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que contou com a presença da
presidenta Dilma Rousseff.

LEONARDO DO
2169/2015 NASCIMENTO
MEIRA

Empregado

Atividades executadas:
15/09 - A equipe chegou à cidade de Presidente Prudente no dia anterior à cerimônia. Foram
feitas imagens gerais da cidade, trânsito, praça central, moradores.
Equipe gravou povo-fala com moradores na Praça Central. Após, foram até a casa de um casal
que foi beneficiado com uma das moradias do programa - entrevistou Antônio e Nair de Freitas,
ambos de 70 anos. Na sequência, a equipe foi até a sede da Caixa na cidade e entrevistou o
diretor de habitação do banco e a secretária de assistência social do município.
16/09 - A equipe dirigiu-se ao local do evento às 8h. Foi feita a gravação de um link com
beneficiários do programa. Às 10h45, repórter fez entrada ao vivo no programa prévio à
cerimônia e, após, acompanhou a cerimônia e passou o texto com os editores de Brasília. Em
torno de 13h30, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite.
17/09 - O retorno a São Paulo aconteceu às 9h35, no voo 2057, da companhia aérea GOL. A
chegada na sede da EBC foi às 13h.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/09/2015

17/09/2015

DINES

15/09/2015

17/09/2015

29/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/09/2015

774,52

442,50

142,50

1.359,52

DINES

11/09/2015

774,52

442,50

142,50

1.359,52

DINES

11/09/2015

871,05

1.303,90

95,00

2.269,95

Ordem de Serviço SECOM no 353/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na entrega de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida,
que foi realizada na cidade de Presidente Prudente (SP), que será realizada no dia 16/09/15.
Equipe: repórter: Leonardo do Nascimento Meira; cinegrafia: Gilmar Vaz do Carmo; Auxiliar:
Jone Geraldo Ferreira
Relatório:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Presidente Prudente, às 8h10 do dia 15
de setembro, terça-feira. O trajeto foi feito por meio do voo 2050, da companhia aérea GOL.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que contou com a presença da
presidenta Dilma Rousseff.

2170/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

Atividades executadas:
15/09 - A equipe chegou à cidade de Presidente Prudente no dia anterior à cerimônia. Foram
feitas imagens gerais da cidade, trânsito, praça central, moradores.
Equipe gravou povo-fala com moradores na Praça Central. Após, foram até a casa de um casal
que foi beneficiado com uma das moradias do programa - entrevistou Antônio e Nair de Freitas,
ambos de 70 anos. Na sequência, a equipe foi até a sede da Caixa na cidade e entrevistou o
diretor de habitação do banco e a secretária de assistência social do município.
16/09 - A equipe dirigiu-se ao local do evento às 8h. Foi feita a gravação de um link com
beneficiários do programa. Às 10h45, repórter fez entrada ao vivo no programa prévio à
cerimônia e, após, acompanhou a cerimônia e passou o texto com os editores de Brasília. Em
torno de 13h30, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite.
17/09 - O retorno a São Paulo aconteceu às 9h35, no voo 2057, da companhia aérea GOL. A
chegada na sede da EBC foi às 13h.

Ordem de Serviço SECOM no 353/2015
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para a cobertura jornalística da participação
da Presidenta Dilma Rousseff na entrega de unidades do Programa Minha Casa Minha Vida,
que foi realizada na cidade de Presidente Prudente (SP), que será realizada no dia 16/09/15.
Equipe: repórter: Leonardo do Nascimento Meira; cinegrafia: Gilmar Vaz do Carmo; Auxiliar:
Jone Geraldo Ferreira
Relatório:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Presidente Prudente, às 8h10 do dia 15
de setembro, terça-feira. O trajeto foi feito por meio do voo 2050, da companhia aérea GOL.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a cerimônia de entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que contou com a presença da
presidenta Dilma Rousseff.

2171/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

Atividades executadas:
15/09 - A equipe chegou à cidade de Presidente Prudente no dia anterior à cerimônia. Foram
feitas imagens gerais da cidade, trânsito, praça central, moradores.
Equipe gravou povo-fala com moradores na Praça Central. Após, foram até a casa de um casal
que foi beneficiado com uma das moradias do programa - entrevistou Antônio e Nair de Freitas,
ambos de 70 anos. Na sequência, a equipe foi até a sede da Caixa na cidade e entrevistou o
diretor de habitação do banco e a secretária de assistência social do município.
16/09 - A equipe dirigiu-se ao local do evento às 8h. Foi feita a gravação de um link com
beneficiários do programa. Às 10h45, repórter fez entrada ao vivo no programa prévio à
cerimônia e, após, acompanhou a cerimônia e passou o texto com os editores de Brasília. Em
torno de 13h30, a equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via
satélite.
17/09 - O retorno a São Paulo aconteceu às 9h35, no voo 2057, da companhia aérea GOL. A
chegada na sede da EBC foi às 13h.

DANIEL
2172/2015 PARANAYBA
EVANGELISTA

Empregado

O objetivo é elaborar um documentário junto aos índios da etnia Rikbatska - do noroeste do
Mato Grosso e a participação dos mesmos no Jogos Mundiais Indígenas. A produção é uma
continuidade das captações já iniciadas em agosto e setembro de 2015. Será produzido um
documentário inédito de aproximadamente 1h, acompanhando os personagens que foram
entrevistados na aldeia meses antes da competição e acompanhá-los durante os jogos.
Guiados pelos Rikbaktska, iremos contatar as diversas etnias do Brasil e do mundo, partindo
portanto de uma visão macro do olhar dos índios para uma visão mais ampla do evento, suas
motivações, diversidade cultural - música, artesanato, pintura corporal, arte plumária, a
importância e as consequências para o resgate e manutenção da identidade desses povos.
Ao todo serão 14 dias de programação durante o mês de outubro:
- 18 e 19 faremos a chegada das delegações
- 20 a abertura dos jogos
- 21 e 22, o festival Cultural
- 23 a 31, os jogos
Além dos indígenas das Américas, também estarão presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias devem participar da competição.
Boa parte do evento é composta por esportes indígenas, que se dividem em jogos tradicionais
demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento é composta por
esportes ocidentais competitivos, que também têm a característica de unificação das etnias e 17/10/2015
povos indígenas.
Os Jogos serão uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandam uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviará quase 30 empregados, dentre eles essa equipe de
produção com 3 pessoas, para realizar este documentário. O deslocamento superior a dez dias
deve-se ao planejamento de cobertura do período integral de competições e eventos culturais.
Equipe:
DANIEL PARANAYBA EVANGELISTA
THOMAS FREITAS
JOSÉ BOSCO LEOCÁDIO
Justificativa:
1) As viagens ocorrerão da seguinte forma:
IDA
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

WILSON ANTONIO
2173/2015 FERNANDES
MARQUES

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A EQUIPE DA EBC CHEGOU DIA 16/09 AS 00:22 SABOIA DTV,OPERADOR DE
SISTEMA NOEL E O CÂMERA PIMENTEL.
EVENTO ENTREGA DE 2343 UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO
HABITACIONAL JARDIM JOÃO DOMINGOS NETTO EM PRESIDENTE PRUDENTE SP
ENTREGA SIMULTÂNEA DE 256 UNIDADES HABITACIONAIS DO CONDOMÍNIO RUBI,EM
COTIA/SP
EMBARQUE DE BRASILIA DIA 14/09 PARA CAMPINAS/SP 06:00H CHEGADA AS 07:30
E DE CAMPINAS EMBARQUE AS 09:30 PARA PRESIDENTE PRUDENTE SP CHEGADA AS
10:40 DESLOCAMENTO A LOCALIZA PARA FAZER
O VOUCHER FEITO FUI PARA O HOTEL ARUÁ FEITA A ENTRADA DESLOQUEI PARA O
LOCAL DO EVENTO LOCAL JARDIM DOMINGOS NETTO.
DIA 15/09 SAÍDA HOTEL ARUÁ PARA O LOCAL JARDIM JOÃO DOMINGOS NETTO A
EQUIPE DA VALLE VÍDEO CHEGOU AO LOCAL A TARDE NESTE MESMO DIA FIZEMOS O
POSICIONAMENTO DO CARRO E INICIAMOS A MONTAGEM O TESTE FOI ATÉ
AS 21:00H COM A PARTICIPAÇÃO DE COTIA/SP.
DIA 16/09 SAÍDA DO HOTEL ARUÁ AS 06:30H DA MANHÃ PARA O LOCAL DO
EVENTO AS 07:00 SUBIDA DE SINAL PARA FAZER O TESTES COM COTIA/SP
INTERATIVIDADE COM A RANAC AUDIO E VIDEO TUDO OK O EVENTO TEVE INICIO AS
10:51 ATE 12:21 TIVEMOS GERAÇÕES O ENCERRAMENTO GERAL FOI AS 13:20
DESLOCAMENTO PARA O HOTEL ARUÁ E FECHAMENTO DO CARRO DA LOCALIZA.
DIA 17/09 FECHAMENTO DO HOTEL SAÍDA AS 08:00 PARA O AEROPORTO DE
PRESIDENTE PRUDENTE SP EMBARQUE AS 08:55H PARA GUARULHOS/SP O
EMBARQUE PARA BRASÍLIA FOI AS 13:35 CHEGADA AS 16;00H

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/09/2015

17/09/2015

DINES

14/09/2015

17/09/2015

21/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/09/2015

1.311,05

354,00

142,50

1.807,55

DINES

11/09/2015

774,52

424,80

142,50

1.341,82

25/09/2015

DICOP

14/09/2015

1.488,03

1.142,10

190,00

2.820,13

28/09/2015

06/10/2015

DICOP

14/09/2015

1.223,56

1.395,90

190,00

2.809,46

17/09/2015

17/09/2015

DICOP

14/09/2015

2.717,74

133,95

190,00

3.041,69

17/09/2015

17/09/2015

DICOP

14/09/2015

2.317,65

133,95

190,00

2.641,60

15/09/2015

17/09/2015

DINES

14/09/2015

2.564,68

317,25

142,50

3.024,43

DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 - SEGUNDA -FEIRA.
08:00 - Decolagem de Brasília, Aeroporto JK para São Paulo, Aeroporto de Congonhas.
10:00 - Após receber o veículo com motorista da Localiza, nos dirigimos para Cotia, voltando
em seguida por não haver confirmação do local.
15:00 - Voltei a Cotia com o local já confirmado para um reconhecimento e enviar localizador
para equipe contratada.
DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 TER ÇA-FEIRA:
10:00 - Deslocamento do hotel para Cotia, local do evento.

GILMAR
2174/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

21:40 - Retorno para o hotel após testes de áudio e vídeo com a praça de PRESIDENTE
PRUDENTE.

DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015 - QUARTA -FEIRA:
06:30 - Deslocamento do hotel para Cotia.
08:30 - Primeiros testes com a praça de PRESIDENTE PRUDENTE, não baixando mais o sinal
até o final do evento.
DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 - QUINTA -FEIRA:
10:40 - Decolagem de São Paulo, Aeroporto de Congonhas.
12:20 - Pouso em Brasília, Aeroporto JK.

A funcionária viajará para São Paulo para acompanhar a criação, produção e gravações dos
pilotos do novo programa da Diretoria de Jornalismo, produzido em São Paulo, uma revista
cultural diária com previsão de estréia para o próximo dia 28 de setembro.

ROSANA DOS
2175/2015 SANTOS
FERREIRA

Empregado

A assessora da Diretoria de Conteúdo e Programação tem experiência na produção, edição e
direção de programas de televisão, em diferentes tv's brasileiras, especialmente em São Paulo,
e conhecimento de gestão em Brasília, e viaja com o objetivo de auxiliar os colegas que
precisam de rapidez nessa fase de elaboração do projeto e realizar a interlocução sobre as
viabilidades junto ao Diretor de Programação.
A viagem está sendo solicitada fora do prazo estabelecido na norma de viagens - NOR-201,
pois somente no dia 16/09 a viagem foi definida pelo Diretor

A funcionária viajará para São Paulo para acompanhar a criação, produção e gravações dos
pilotos do novo programa da Diretoria de Jornalismo, produzido em São Paulo, uma revista
cultural diária com previsão de estréia para o próximo dia 28 de setembro.

ROSANA DOS
2176/2015 SANTOS
FERREIRA

Empregado

A assessora da Diretoria de Conteúdo e Programação tem experiência na produção, edição e
direção de programas de televisão, em diferentes teves brasileiras, especialmente em São
Paulo, e conhecimento de gestão em Brasília, e viaja com o objetivo de auxiliar os colegas que
precisam de rapidez nessa fase de elaboração do projeto e realizar a interlocução sobre as
viabilidades junto ao Diretor de Programação.
A assessora ficará em São Paulo no final de semana dia 03 e 04/10, pois a estréia do
programa será 05/10 e economizará as passagens aéreas.

Reunião realizada com o Diretor-Presidente da EBC, Américo Martins.

2177/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

A solicitação foi feita fora do prazo a pedido da Presidência, pois a agenda do DiretorPresidente foi disponibilizada no dia 14/09/2015, às 13:10.
Reunião realizada com o Diretor-Presidente da EBC, Américo Martins.

2178/2015

MARCOS GOMES
DA SILVA

Empregado

A solicitação foi feita fora do prazo a pedido da Presidência, pois a agenda do DiretorPresidente foi disponibilizada no dia 14/09/2015, às 13:10.
Dia 15/09
Saída de Brasília as 06:00, escala em Campinas, decolando as 08:30, chegando em Marília
por volta das 10:30, deslocamento via terrestre para Presidente Prudente, chegando por volta
das 13:00, almoço, checkin no hotel e por volta das 15:00, deslocamento para o local do
evento, acompanhamento da montagem, posicionamento das câmeras e inicio dos testes com
a cidade de Cotia, término dos testes as 21:00, deslocamento para o hotel, chegando por volta
das 21:30 (Durante o transcorrer do dia foi cancelada a participação da Presidenta em evento
"Dialoga Alagoas", sendo assim, foi solicitado o cancelamento da viagem a Maceió, que
aconteceria no dia 16/09 as 20:00 e retorno a Brasília).

VICENTE
2179/2015
CARVELO NETO

Empregado

Dia 16/09
Saída do hotel as 07:00, deslocamento para o local do evento, posicionamentos das câmeras,
novos testes com a cidade de Cotia e por volta das 11:00, inicio da cerimônia, término por volta
das 12:30, geração e deslocamento para checkout no hotel, almoço e deslocamento via
terrestre para Marília (Durante o evento fomos informados pela SECOM de uma agenda da
Presidenta Dilma em Belo Horizonte com interação com a cidade de Petrolina - PE, foi
solicitado novamente alteração no voo, com deslocamento para Belo Horizonte, por volta das
22:00 fui informado que este evento também havia sido cancelado, sendo assim, mais uma
vez, solicitamos alteração de voo, com retorno para a cidade de Brasília.
Dia 17/09
Saída do hotel as 04:00, embarque as 05:55, escala em Campinas, embarque as 08:30,
chegando em Brasília as 10:15, após, deslocamento para trabalho na EBC.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/09/2015

17/09/2015

DINES

15/09/2015

17/09/2015

22/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

14/09/2015

1.396,09

265,50

142,50

1.804,09

DINES

14/09/2015

1.469,02

265,50

142,50

1.877,02

23/09/2015

DIJOR

14/09/2015

267,90

190,00

457,90

15/09/2015

17/09/2015

DINES

14/09/2015

1.469,02

265,50

142,50

1.877,02

15/09/2015

17/09/2015

DINES

14/09/2015

1.843,46

317,25

142,50

2.303,21

Viagem á Presidente Prudente, Agenda da presidente da republica na ocasião cerimonia de
entrega de unidades habitacionais do minha casa minha vida em 16\09\2015
Dia 15\09saída de Brasília as 18:02h fazendo conexão no roporto de Vira Copus SP as 19:43h
e chegando a Presidente Prudente as 00:05 pegamos um táxi e seguimos direto para o hotel
fazer chekin.

NOEL SILVA
2180/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 16\09 saída do hotel as 7:00h direto para o local do evento, fechar sinal com satélite e em
seguida fazer testes técnicos com a central Brasília teste de áudio, vídeo, iluminação e todos
preparativos antes do evento começar, as 10:48 deu-se inicio a cerimonia de entrega de unida
des habitacionais do minha casa minha vida ao termino do evento ficamos no local do evento
para gerar material do jornalismo NBR voltamos para o hotel as 15:50.
Dia 17\09 saída de Presidente Prudente as 9:30 e fizemos conexão em Guarulhos SP as
14:14h e só chegamos em Brasília as 16:18h.

Viagem á Presidente Prudente, Agenda da presidente da republica na ocasião cerimonia de
entrega de unidades habitacionais do minha casa minha vida em 16\09\2015
Dia 15\09saída de Brasília as 18:02h fazendo conexão no roporto de Vira Copus SP as 19:43h
e chegando a Presidente Prudente as 00:05 pegamos um táxi e seguimos direto para o hotel
fazer chekin.

2181/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

Dia 16\09 saída do hotel as 7:00h direto para o local do evento, fechar sinal com satélite e em
seguida fazer testes técnicos com a central Brasília teste de áudio, vídeo, iluminação e todos
preparativos antes do evento começar, as 10:48 deu-se inicio a cerimonia de entrega de unida
des habitacionais do minha casa minha vida ao termino do evento ficamos no local do evento
para gerar material do jornalismo NBR voltamos para o hotel as 15:50.
Dia 17\09 saída de Presidente Prudente as 9:30 e fizemos conexão em Guarulhos SP as
14:14h e só chegamos em Brasília as 16:18h.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o Ministro Edinho Silva, que é o atual ministro-chefe da Secretaria de
Comunicação Social (SECOM) da Presidência da República.
3- Viajante: jornalista Florestan Fernandes Júnior.

FLORESTAN
2182/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 22/09/15.
Entrevistei no programa Espaço Público "ao vivo" o ministro da Comunicação Social, Edinho
Silva. Ele falou sobre os esforços do governo para aprovação das medidas de ajuste fiscal, que
têm provocado fortes reações no Congresso Nacional, nos setores empresariais e sindicais e
na opinião pública. Para o ministro é preciso “adaptar o Estado a uma nova realidade, na qual é
preciso cortar gastos para garantir avanços sociais já conquistados”.
Retornei para São Paulo no dia 23/09/15.

-

Dia 15/09
Saída de Brasília as 06:00, escala em Campinas, decolando as 08:30, chegando em Marília
por volta das 10:30, deslocamento via terrestre para Presidente Prudente, chegando por volta
das 13:00, almoço, checkin no hotel e por volta das 15:00, deslocamento para o local do
evento, acompanhamento da montagem, posicionamento das câmeras e inicio dos testes com
a cidade de Cotia, término dos testes as 21:00, deslocamento para o hotel, chegando por volta
das 21:30 (Durante o transcorrer do dia foi cancelada a participação da Presidenta em evento
"Dialoga Alagoas", sendo assim, foi solicitado o cancelamento da viagem a Maceió, que
aconteceria no dia 16/09 as 20:00 e retorno a Brasília).

ANTONIO CELSO
2183/2015
PIMENTEL

Empregado

Dia 16/09
Saída do hotel as 07:00, deslocamento para o local do evento, posicionamentos das câmeras,
novos testes com a cidade de Cotia e por volta das 11:00, inicio da cerimônia, término por volta
das 12:30, geração e deslocamento para checkout no hotel, almoço e deslocamento via
terrestre para Marília (Durante o evento fomos informados pela SECOM de uma agenda da
Presidenta Dilma em Belo Horizonte com interação com a cidade de Petrolina - PE, foi
solicitado novamente alteração no voo, com deslocamento para Belo Horizonte, por volta das
22:00 fui informado que este evento também havia sido cancelado, sendo assim, mais uma
vez, solicitamos alteração de voo, com retorno para a cidade de Brasília.
Dia 17/09
Saída do hotel as 04:00, embarque as 05:55, escala em Campinas, embarque as 08:30,
chegando em Brasília as 10:15, após, deslocamento para trabalho na EBC.

15/09/2015
05:32 - Partida para Presidente Prudente - SP
10:30 - Chegada em Marília - SP, deslocamento de carro para Presidente Prudente - SP
13:00 - Chegada em Presidente Prudente - SP
14:30 - Montagem dos equipamentos, testes de interação.
21:30 - Chegada ao Hotel
16/09/2015

2184/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

07:00 - Deslocamento para o local do evento
07:30 - Testes de sinal
11:00 - Início da Cerimônia
12:40 - Término da Cerimônia, desmontagem de equipamentos
15:00 - Retorno ao hotel
17/09/2015
05:10 - Partida de Presidente Prudente - SP
09:25 - Chegada ao Aeroporto de BH - Confins
16:00 - Partida para Brasília - DF
17:25 - Chegada ao Aeroporto de Brasília-DF
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/10/2015

02/11/2015

DIGER

07/10/2015

13/10/2015

16/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/09/2015

1.188,52

1.504,50

190,00

2.883,02

DIGER

15/09/2015

2.869,99

1.692,00

475,00

5.036,99

16/09/2015

DIJOR

15/09/2015

-

88,50

-

88,50

16/09/2015

16/09/2015

DIJOR

15/09/2015

-

88,50

-

88,50

16/09/2015

18/09/2015

DIPRE

15/09/2015

401,85

-

1.889,86

O empregado participou da cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que aconteceu
na cidade de Palmas-TO, entre os dias 20/10 à 01/11/2015. Segue relatório descritivo da
viagem:

2185/2015

MARCELO
CAMARGO

Empregado

19/10 SEGUNDA-FEIRA
Tarde: Saída de Brasília para Palmas
20/10 TERÇA-FEIRA
Manhã: Saída do hotel para o local dos jogos para fazer credenciamento. Entrevista com
indígenas perto do local. Reconhecimento das áreas.
Tarde: Briefing de imprensa. Imagens de diversas etnias perto da aldeia okara.
Noite: Retorno ao hotel e envio do material.
21/10 QUARTA-FEIRA
Manhã: Saída para fotografar indígenas tomando banho no rio ao nascer do sol.
Tarde: Ida ao centro de mídia e área dos jogos para fotografar treinamento dos atletas.
Noite: Fotografar o festival de culturas. Retorno ao hotel e envio de material.
22/10 QUINTA-FEIRA
Manhã: Ida ao estádio para fotografar partida de futebol
Tarde: Movimentação dos indígenas na área próxima a Okara e partida de futebol.
Noite: Início da cerimônia de acendimento do fogo sagrado. Término da cerimônia e envio do
material.
23/10 SEXTA-FEIRA
Tarde: Ida para a arena dos jogos e preparação para abertura dos jogos.
Noite: Fim da abertura dos jogos e envio do material.
24/10 SÁBADO
Manhã: Ida para a arena dos jogos para fotografar atleta da campeão de arco e flecha com
indígena arqueiro.
Tarde: Início dos jogos demonstrativos.
Noite: Desfile de Beleza Indígena. Fim das atividades e envio do material.
25/10 DOMINGO
Manhã: Ida ao estádio para fotografar jogos de futebol feminino.
Tarde: Início dos jogos demonstrativos.
Noite: Final e envio do material.
26/10 SEGUNDA-FEIRA
Manhã: Fotos de indígenas durante cursos de informática na Oca da Sabedoria.
Tarde: Início dos jogos demonstrativos.
Noite: Final e envio do material.
27/10 TERÇA-FEIRA
Manhã: Ida ao Ribeirão Taquaruçu para fazer o treinamento dos atletas de canoagem.
Tarde: Fotos da feira de artesanato indígena. Término e envio do material.
dia 7 de outubro
Chegou a Brasília e acompanhou a reunião do Conselho Curador .
dia 8 de outubro
10h30- Participou da reunião preparatória para o Encontro de emissoras públicas brasileiras
com a TAL, - com a TVESCOLA, organizadora da ação, na sede da EBC.
14h - visita ao espaço do evento de lançamento da Guilhermina e Candelário em Brasília, (não
conseguimos entrar, os grevistas fecharam o espaço);
15h30- reunião com os representantes da SEPPIR, transferência do local do evento para a
FUNARTE .
18h- Reunião com a Secretaria de Cultura do Governo de Brasília.

Dia 9 de outubro

SAHADA
2187/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

10 h - acompanhou da montagem do evento de lançamento
14 h- lançamento da Série Guilhermina e Candelário na Funarte;
18h - desmontou e embalou os banners e materiais gráficos para levar para o lançamento de
Salvador;
dia 10 de outubro
15h - Chegou a Salvador
16h- Visitou o local (Senzala do Barro Preto, Curuzu, Liberdade) e entregou os banners e
demais materiais gráficos.
17h - Reunião com TVE, Verena Franco, gerente de eventos da TVE

Dia 11 de outubro
11h - Acompanhou a montagem do evento de Lançamento da série Guilhermina e Candelário,
na Bahia. na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, Bairro da Liberdade.

Dia 12 - a partir das 9 horas
(das 9 às 13hs) Participou do lançamento da série Guilhermina e Candelário (o evento foi
transferido para as 10h00 por decisão dos parceiros locais).
18h - desmontagem do evento e reunião de avaliação com a representante da TVE/IRDEB.

1) Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Cobertura do treino do Guarani para produção de VT pré-jogo da transmissão da Série C do
Campeonato Brasileiro. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil SP e
Repórter Brasil Noite.
3) A equipe: William Sales Figueiredo (repórter cinematográfico) e Eduardo Domingues da Silva
(auxiliar cinematográfico).

2188/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

Empregado

Relatório do viajante:
Data: 16/09/15 - Local: Campinas-SP.
Pauta: Série C - Treino Guarani.
Viajamos a cidade de Campinas para gravar jogo treino de futebol do time do Guarani,
acompanhamos o treino físico na academia e entrevista coletiva com jogador e treinador da
equipe do Guarani F.C. Voltamos para São Paulo.

1) Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Fez a cobertura do treino do Guarani para produção de VT pré-jogo da transmissão da Série
C do Campeonato Brasileiro. As reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter Brasil SP
e Repórter Brasil Noite.

EDUARDO
2189/2015 DOMINGUES DA
SILVA

2190/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

Empregado

Empregado

3) A equipe composta pelos empregados: William Sales Figueiredo (repórter cinematográfico) e
Eduardo Domingues da Silva (auxiliar cinematográfico)
Relatório do viajante:
Dia 16/09/15-Viagem para Campinas/SP
Pauta:Cobertura Campeonato Brasileiro- Série C.
-Imagens do treino do Guarani.
-Entrevistas com técnico e jogadores ..
-Retorno á São Paulo.
Participei de reunião de trabalho com o Presidente da Empresa, Américo Martins, sobre a
criação de novos programas jornalísticos para a TV Brasil. Também participei de reuniões
com a Diretoria de Serviço e de gravações de programas pilotos para a nova programação da
NBR.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2191/2015

Viajante

SUMAIA VILLELA
NUNES COELHO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATÓRIO DE VIAGEM – 21/10 A 02/11 – PALMAS, TO – JOGOS MUNDIAIS INDÍGENAS
21/10
Cheguei às 11h30 no aeroporto. Seguimos para o almoço e instalação no hotel. Às 15h
chegamos no Centro de Mídia da sede dos Jogos Mundiais Indígenas. Escrevi os textos das
entradas ao vivo. Entrei ao vivo para a Voz do Brasil entre 18h e 18h30, horário de Palmas
(uma a menos em relação a Brasília), e entre 18h30 e 19h para a TV NBR. Depois fiz uma
pauta sobre Cultura. Saímos da sede dos jogos por volta de 22h, quando fomos jantar.
Cheguei no hotel cerca de 23h30 e fui escrever matéria para a programação do dia seguinte da
NBR. Enviei o texto 1h44 da manhã.
22/10
A primeira pauta foi às 7h, futebol (também fiz vídeo para a web). Chegamos no hotel às
11h30. Reescrevi e gravei o material do dia 21, terminando 14h, quando fui almoçar. Na volta
escrevi matéria do futebol e textos das entradas ao vivo para a TV NBR e Voz do Brasil, e segui
para o local do link e também da pauta da noite. Entrei ao vivo para a Voz do Brasil e para a TV
NBR no horário padrão. Saímos da pauta por volta de 21h e fomos jantar. A entrega do
material para a programação da TV NBR, que entraria no dia seguinte, foi 1h da manhã do dia
23 de outubro.
23/10
De manhã gravei o OFF da matéria escrita na noite anterior. Às 11h chegamos no Centro de
Mídia do evento para o brieffing de imprensa. Foi o dia em que presidenta Dilma Rousseff
esteve em Palmas. Seguimos para o almoço e voltamos às 14h. Gravei OFF de matéria para a
Voz. Entrei ao vivo duas vezes na programação e mais uma vez no jornal da TV NBR e na Voz
do Brasil, no mesmo horário de sempre. Acabados os vivos, acompanhei a abertura oficial dos
jogos, e gravei para material da programação do dia seguinte. Saímos da pauta por volta de
23h, e seguimos para jantar e depois para o hotel.
24/10
De manhã, às 9h, escrevi a matéria, para a programação, da abertura. Às 10h chegamos na
sede do evento para cumprir pauta sobre feira de agricultura. Também gravamos um boletim
para a programação. Gravei OFF da matéria da abertura. Às 14h fomos almoçar. Às 15h
gravamos boletim, para a programação, de evento com campeões olímpicos. A partir de 16h30
acompanhamos as competições para a matéria do dia seguinte. Saímos do local por volta de
20h30, seguimos para jantar e depois para o hotel.
25/10
De manhã escrevi matéria para a TV sobre a feira de agricultura. À tarde gravei OFF da
reportagem e acompanhei, desde 16h, os jogos na sede do evento. Gravamos material para
reportagem sobre esportes tradicionais e imagens e sonoras para reportagem do dia seguinte.
Terminamos às 21h, seguimos para jantar e depois pro hotel.
26/10
De manhã escrevi matéria e gravei OFFs da TV sobre os esportes tradicionais. Depois do
Ordem de Serviço SECOM no 391/2015

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/10/2015

02/11/2015

DINES

20/10/2015

02/11/2015

20/10/2015

21/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/09/2015

1.046,18

1.303,90

142,50

2.492,58

DINES

15/09/2015

1.046,18

2.708,10

142,50

3.896,78

02/11/2015

DINES

15/09/2015

1.164,98

1.404,20

142,50

2.711,68

02/11/2015

DINES

15/09/2015

1.164,98

1.303,90

142,50

2.611,38

Objetivo: Cobertura jornalística especial da transmissão, ao vivo, com a participação da
Presidenta Dilma Rousseff, no I Jogos Mundiais do Povos Indígenas, realizada no dia 23/10, na
cidade de Palmas (TO);
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho ; cinegrafia: Danilo Ferreira de Sousa; Auxiliar:
Rafael Gomes e Produtora: Bia Aparecida G. Barros B. de Nazaré

DANILO
2192/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

A equipe chegou a Palmas com um dia de antecedência. Embarque do aeroporto de Brasília ás
11:02hs do dia 20 de Outubro. Fizemos a cobertura sobre a preparação dos jogos, chegada
das delegações, evento sobre ritual do fogo sagrado e sonoras com representantes da etnias
participantes. Foram feitas imagens da cidade e início de algumas modalidades na pré abertura
dos jogos. Cobertura da abertura dos jogos com presença de autoridades e da Presidente da
República, Srª Dilma Roussef e demais
modalidades ao longo da competição. Foram 13 dias sendo 08 dias de jogos com
encerramento no dia 31 e retorno para Brasília no dia 02 de novembro com embarque ás 16:15
de Palmas. Desembarque ás 19:30hs horário de Brasília. Lembrando que Palmas
não possui horário de verão.
Ordem de Serviço SECOM no 391/2015
Objetivo: Cobertura jornalística especial da transmissão, ao vivo, com a participação da
Presidenta Dilma Rousseff, no I Jogos Mundiais do Povos Indígenas, realizada no dia 23/10, na
cidade de Palmas (TO);
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho; cinegrafia: Danilo Ferreira de Sousa; Auxiliar:
Rafael Gomes e Produtora: Bia Aparecida G. Barros B. De Nazaré
Relatório:

2193/2015 RAFAEL GOMES

Empregado

A equipe chegou a Palmas com um dia de antecedência. Embarque do aeroporto de Brasília ás
11:02hs do dia 20 de Outubro. Fizemos a cobertura sobre a preparação dos jogos, chegada
das delegações, evento sobre ritual do fogo sagrado e sonoras com representantes da etnias
participantes. Foram feitas imagens da cidade e início de algumas modalidades na pré abertura
dos jogos. Cobertura da abertura dos jogos com presença de autoridades e da Presidente da
República, Srª Dilma Roussef e demais modalidades ao longo da competição. Foram 13 dias
sendo 08 dias de jogos com encerramento no dia 31 e retorno para Brasília no dia 02 de
novembro com embarque ás 16:15 de Palmas. Desembarque ás 19:30hs horário de Brasília.
Lembrando que Palmas
não possui horário de verão.
Ordem de Serviço SECOM no 391/2015
Objetivo: Cobertura jornalística especial da transmissão, ao vivo, com a participação da
Presidenta Dilma Rousseff, no I Jogos Mundiais do Povos Indígenas, que será realizada no dia
23/10, na cidade de Palmas (TO);
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho; cinegrafia: Danilo Ferreira de Sousa; Auxiliar:
Rafael Gomes e Produtora: Bia Aparecida G. Barros B. De Nazaré
relatório

BIA APARECIDA
2194/2015 G. BARROS B. DE
NAZARÉ

Empregado

20.10.15
Chegamos aqui as 12h. Fizemos imagens dos kayapós e um pouco do briefing e os outros
seguiram para gerar as imagens enquanto eu acompanhava o restante do briefing. Depois que
geraram, saíram para fazer imagens de Palmas. O briefing acabou por volta das 18h.
Retornamos ao hotel por volta das 20;30.
21.10.15
As 11h falei com Rafael do ME para pegar imagens da reinauguração do estádio Nilton Santos
que aconteceu na terça enquanto estávamos no briefing . Falei com Cintia do ME para pedir
autorização para link ser dentro do Vila e alguma autoridade para ser entrevistada. As 19h
fomos para a oca da sabedoria onde seria o festival de cultura. O Danilo fez imagens. Fiz dois
vídeos para a web. Sumaia fez uma passagem e fomos expulsos. Os indígenas não estavam
se sentindo à vontade com a nossa presença lá. Saímos de lá por volta das 22h.
22.10.15
7:00 Filmamos o futebol masculino no estádio Nilton Santos. 8:30 Filmamos o futebol feminino
no BPM. 10:30 geração do material. 17h saímos para fazer fogo sagrado. Como Sumaia tinha
vivo na Voz e link, eu fiz as sonoras e os meninos as imagens. A reportagem vai ser fechada
somente com off. Saímos da praçados Girassóis, local do evento, as 21h.
23.11.15
11h briefing Centro de mídia. 15h local do evento. 18h abertura do JMPI. terminou as 23h
24.10.15
9h Fui fazer geração, mas não tinha ninguém pra receber em Brasília. A geração foi feita em
torno das 10:30. 10h pauta MDA. o evento atrasou. a feira estava um pouco vazia. tivemos que
esperar para fazer imagens. 14h terminamos a pauta do MDA e fomos almoçar 15h pauta da
conversa de |Giba, Robson Caetano, Cafu e Felipe da Stock car com indígenas na oca digital.
Foi até 16:30. 16:30 fui gerar o material.1. matéria feira MDA. 2. boletim feira MDA. 3. boletim
conversa Giba e etc com indígenas. Falei com a Luciana e ficou acertado que amanhã
faríamos imagens e sonoras para cobrir o link da Sumaia de segunda. Ficou acertado também
que na segunda-feira a pauta seria "esportiva" e não de política pública como fizemos hoje.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

21/09/2015

25/09/2015

DIJOR

05/10/2015

09/10/2015

05/10/2015

09/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/09/2015

1.945,85

442,50

142,50

2.530,85

DIJOR

15/09/2015

2.976,74

2.625,75

95,00

5.697,49

DIJOR

15/09/2015

2.976,74

2.431,25

95,00

5.502,99

1) Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Produziu material jornalístico das equipes de futebol juventude de Caxias do Sul e Brasil de
Pelotas, integrantes do grupo “B”, que disputarão as quartas de final do Campeonato Brasileiro
da série C. O repórter mostrou a relação dos clubes com as cidades, como está a expectativa
dos torcedores e fez um histórico sobre as equipes. As reportagens foram exibidas nos
telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.

WILLIAM
2195/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

Empregado

3) Viajantes: o jornalista William Douglas de Almeida, cinegrafista William Sales Figueiredo e o
auxiliar João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
No dia 21/09 partimos do aeroporto de Congonhas às 8h10 e pousamos em Porto Alegre, pois
o aeroporto de Caxias do Sul estava fechado para pousos. Após o almoço fomos para o
estádio Alfredo Jaconi onde entrevistamos o médico e historiador Francisco Michelin.
Aproveitamos também para fazermos imagens no memorial do Caxias.
No dia 22/09 fomos ao Museu da Uva e do Vinho, onde fizemos imagens e entrevistamos a
animadora turísticas do local. Na sequência, captamos imagens dos pontos turísticos da
Cidade de Caxias do Sul e fizemos povo-fala no Centro da cidade. No período da tarde fizemos
entrevistas no estádio do Juventude, acompanhamos o treino do Juventude e fechamos a
gravação de passagens.
No dia 23/09 saímos do hotel Caxias do Sul 8h30 para aeroporto de Porto Alegre. Chegamos a
Pelotas às 13h. No período da tarde fizemos entrevistas com jogadores do Brasil de Pelotas e
imagens do treino da equipe. Fizemos ainda imagens gerais da cidade.
No dia 24/09 fomos a uma fábrica de doces pela manhã, registrar a produção do produto típico
de Pelotas. Na sequência, fomos ao museu do doce. Ainda pela manhã, fizemos imagens de
pontos turísticos da cidade. No período da tarde, fizemos a coletiva do técnico do Brasil de
Pelotas, entrevista com um funcionário do clube que trabalha no Brasil há 7 anos. Na
sequência, fomos à casa de um torcedor do Brasil. Fizemos ainda mais imagens da cidade de
Pelotas.
No dia 25/9 saímos do aeroporto de Pelotas às 5h e chegamos ao aeroporto de Guarulhos no
horário previsto (9h30) sem problemas.
O material captado será editado e finalizado para reportagens a serem exibidas nas duas
edições do Repórter Brasil e também na transmissão da Série C.

A TV Brasil acompanhou a estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias sul-americanas para
a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A equipe viajou no dia 5 de outubro e voltou ao Brasil no
dia 9. O jogo foi realizado na noite do dia 8, no Estádio Nacional de Santiago.
No total, foram produzidas: 4 reportagens para o Repórter Brasil Tarde; 4 reportagens para o
Repórter Brasil Noite; 4 flashes para o programa “Fique Ligado”; 1 reportagem especial sobre o
futebol chileno para o programa “No Mundo da Bola”, da TV Brasil; 4 reportagens para o
programa Bate Bola da Rádio Nacional; 2 entradas ao vivo no programa Bate Bola Nacional,
uma delas com a entrevista ao vivo do técnico do Chile, Jorge Sampaoli e entradas ao vivo na
Jornada Esportiva da Rádio Nacional, durante o jogo.
Relatório de viagem

SERGIO
2196/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

05/10 - VIAGEM: Chegada ao Aeroporto Internacional às 5h30 do dia 5 de outubro, para sair do
Rio de Janeiro às 7h05, pelo vôo LA 6070 da LAN Chile, transferido para o vôo 8020 da TAM,
com chegada às 13h, em Santiago (mesmo horário do Brasil). Houve atraso na chegada em
razão do tempo adverso nas Cordilheiras, que obrigou o piloto do avião a fazer um percurso
mais longo. Em carro alugado, seguimos direto para o hotel e de lá para a concentração da
Seleção, onde produzimos a primeira reportagem para a TV. A equipe retornou ao hotel e
gerou o material. Mais tarde, nova passada no hotel da Seleção, às 21h, quando foi apurado
que o jogador Kaká chegaria no dia seguinte a Santiago, concedendo uma entrevista coletiva
por volta das 8h.
06/10 - Ida para a concentração da Seleção Brasileira às 7h30, para acompanhar a chegada do
jogador Kaká. O vôo do atleta atrasou e ele chegou ao hotel apenas às 9h30. Cobertura da
coletiva. Produção de matéria para o Repórter Brasil Tarde. Envio de material do nosso hotel.
Às 14h, saída para o local de treino da seleção, em San Carlos de Apoquindo, acerca de 40
minutos do nosso hotel. Cobertura da coletiva da seleção, com os jogadores Ricardo Oliveira e
Fernandinho. Tivemos de regressar ao hotel imediatamente, pois não havia internet disponível
no local para envio de matérias. Do nosso hotel geramos o material, encerrando o trabalho às
19h30.
07/10 - Saída do hotel às 8h para produção de matéria sobre o ambiente na cidade para o jogo
Chile x Brasil. Geração de material para o Repórter Brasil Tarde. Às 11h30, saímos para pegar
as credenciais para o jogo e produzir material para a reportagem especial sobre o futebol
chileno. Fomos à sede da Federação Chilena. De lá seguimos a coletiva do técnico do Chile,
Jorge Sampaoli, de onde entramos ao vivo no programa Bate Bola Nacional, da Rádio
Nacional. Em seguida, fomos para San Carlo de Apoquindo para acompanhar o treino da
Seleção. Cobertura da coletiva do técnico Dunga e do zagueiro Miranda. Conseguimos geral o
material de lá mesmo, pois a internet funcionava. Saída do local para o hotel às 19h30.
Chegada ao hotel às 20h15.
A TV Brasil acompanhou a estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias sul-americanas para
a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A equipe viajou no dia 5 de outubro e voltou ao Brasil no
dia 9. O jogo foi realizado na noite do dia 8, no Estádio Nacional de Santiago.
No total, foram produzidas: 4 reportagens para o Repórter Brasil Tarde; 4 reportagens para o
Repórter Brasil Noite; 4 flashes para o programa “Fique Ligado”; 1 reportagem especial sobre o
futebol chileno para o programa “No Mundo da Bola”, da TV Brasil; 4 reportagens para o
programa Bate Bola da Rádio Nacional; 2 entradas ao vivo no programa Bate Bola Nacional,
uma delas com a entrevista ao vivo do técnico do Chile, Jorge Sampaoli e entradas ao vivo na
Jornada Esportiva da Rádio Nacional, durante o jogo.
Relatório de viagem

RODOLPHO
2198/2015 RODRIGUES
SILVA

Empregado

05/10 - VIAGEM: Chegada ao Aeroporto Internacional às 5h30 do dia 5 de outubro, para sair do
Rio de Janeiro às 7h05, pelo vôo LA 6070 da LAN Chile, transferido para o vôo 8020 da TAM,
com chegada às 13h, em Santiago (mesmo horário do Brasil). Houve atraso na chegada em
razão do tempo adverso nas Cordilheiras, que obrigou o piloto do avião a fazer um percurso
mais longo. Em carro alugado, seguimos direto para o hotel e de lá para a concentração da
Seleção, onde produzimos a primeira reportagem para a TV. A equipe retornou ao hotel e
gerou o material. Mais tarde, nova passada no hotel da Seleção, às 21h, quando foi apurado
que o jogador Kaká chegaria no dia seguinte a Santiago, concedendo uma entrevista coletiva
por volta das 8h.
06/10 - Ida para a concentração da Seleção Brasileira às 7h30, para acompanhar a chegada do
jogador Kaká. O vôo do atleta atrasou e ele chegou ao hotel apenas às 9h30. Cobertura da
coletiva. Produção de matéria para o Repórter Brasil Tarde. Envio de material do nosso hotel.
Às 14h, saída para o local de treino da seleção, em San Carlos de Apoquindo, acerca de 40
minutos do nosso hotel. Cobertura da coletiva da seleção, com os jogadores Ricardo Oliveira e
Fernandinho. Tivemos de regressar ao hotel imediatamente, pois não havia internet disponível
no local para envio de matérias. Do nosso hotel geramos o material, encerrando o trabalho às
19h30.
07/10 - Saída do hotel às 8h para produção de matéria sobre o ambiente na cidade para o jogo
Chile x Brasil. Geração de material para o Repórter Brasil Tarde. Às 11h30, saímos para pegar
as credenciais para o jogo e produzir material para a reportagem especial sobre o futebol
chileno. Fomos à sede da Federação Chilena. De lá seguimos a coletiva do técnico do Chile,
Jorge Sampaoli, de onde entramos ao vivo no programa Bate Bola Nacional, da Rádio
Nacional. Em seguida, fomos para San Carlo de Apoquindo para acompanhar o treino da
Seleção. Cobertura da coletiva do técnico Dunga e do zagueiro Miranda. Conseguimos geral o
material de lá mesmo, pois a internet funcionava. Saída do local para o hotel às 19h30.
Chegada ao hotel às 20h15.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

09/10/2015

DIJOR

20/09/2015

26/09/2015

27/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/09/2015

2.976,74

2.431,25

95,00

5.502,99

DINES

15/09/2015

905,83

784,70

190,00

1.880,53

03/10/2015

DINES

15/09/2015

638,54

784,70

190,00

1.613,24

19/10/2015

20/10/2015

DICOP

15/09/2015

721,25

380,70

190,00

1.291,95

17/09/2015

21/09/2015

DIJOR

16/09/2015

-

442,50

-

442,50

17/09/2015

21/09/2015

DIJOR

16/09/2015

-

442,50

-

442,50

17/09/2015

21/09/2015

DIJOR

16/09/2015

-

442,50

-

442,50

A TV Brasil acompanhou a estreia da Seleção Brasileira nas eliminatórias sul-americanas para
a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A equipe viajou no dia 5 de outubro e voltou ao Brasil no
dia 9. O jogo foi realizado na noite do dia 8, no Estádio Nacional de Santiago.
No total, foram produzidas: 4 reportagens para o Repórter Brasil Tarde; 4 reportagens para o
Repórter Brasil Noite; 4 flashes para o programa “Fique Ligado”; 1 reportagem especial sobre o
futebol chileno para o programa “No Mundo da Bola”, da TV Brasil; 4 reportagens para o
programa Bate Bola da Rádio Nacional; 2 entradas ao vivo no programa Bate Bola Nacional,
uma delas com a entrevista ao vivo do técnico do Chile, Jorge Sampaoli e entradas ao vivo na
Jornada Esportiva da Rádio Nacional, durante o jogo.
Relatório de viagem

2199/2015

ADAROAN DA
SILVA BARROS

Empregado

2200/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

Empregado

05/10 - VIAGEM: Chegada ao Aeroporto Internacional às 5h30 do dia 5 de outubro, para sair do
Rio de Janeiro às 7h05, pelo vôo LA 6070 da LAN Chile, transferido para o vôo 8020 da TAM,
com chegada às 13h, em Santiago (mesmo horário do Brasil). Houve atraso na chegada em
razão do tempo adverso nas Cordilheiras, que obrigou o piloto do avião a fazer um percurso
mais longo. Em carro alugado, seguimos direto para o hotel e de lá para a concentração da
Seleção, onde produzimos a primeira reportagem para a TV. A equipe retornou ao hotel e
gerou o material. Mais tarde, nova passada no hotel da Seleção, às 21h, quando foi apurado
que o jogador Kaká chegaria no dia seguinte a Santiago, concedendo uma entrevista coletiva
por volta das 8h.
06/10 - Ida para a concentração da Seleção Brasileira às 7h30, para acompanhar a chegada do
jogador Kaká. O vôo do atleta atrasou e ele chegou ao hotel apenas às 9h30. Cobertura da
coletiva. Produção de matéria para o Repórter Brasil Tarde. Envio de material do nosso hotel.
Às 14h, saída para o local de treino da seleção, em San Carlos de Apoquindo, acerca de 40
minutos do nosso hotel. Cobertura da coletiva da seleção, com os jogadores Ricardo Oliveira e
Fernandinho. Tivemos de regressar ao hotel imediatamente, pois não havia internet disponível
no local para envio de matérias. Do nosso hotel geramos o material, encerrando o trabalho às
19h30.
07/10 - Saída do hotel às 8h para produção de matéria sobre o ambiente na cidade para o jogo
Chile x Brasil. Geração de material para o Repórter Brasil Tarde. Às 11h30, saímos para pegar
as credenciais para o jogo e produzir material para a reportagem especial sobre o futebol
chileno. Fomos à sede da Federação Chilena. De lá seguimos a coletiva do técnico do Chile,
Jorge Sampaoli, de onde entramos ao vivo no programa Bate Bola Nacional, da Rádio
Nacional. Em seguida, fomos para San Carlo de Apoquindo para acompanhar o treino da
Seleção. Cobertura da coletiva do técnico Dunga e do zagueiro Miranda. Conseguimos geral o
material de lá mesmo, pois a internet funcionava. Saída do local para o hotel às 19h30.
Chegada ao hotel às 20h15.
Embarquei no aeroporto internacional de Brasilia às 7:55 da manhã do dia 20 de Setembro.
Trabalhei de segunda à sexta feira no horário de 8:00 às 17:00 cumprindo meu horário normal
pela substituição do funcionário Cristiano que estava em gozo do abono.
Embarquei para Brasilia no dia 26 de setembro no voo de 18:58 chegando às 20:45.
Objetivo: Substituição, de 27 de setembro de 2015 a 03 de outubro de 2015, durante o período
de abono, o empregado Denilson Alves Vianna, repórter cinematográfico, componente da
equipe de reportagem do Núcleo de Apoio Jornalístico da Sucursal do Rio de Janeiro.

DANILO
2201/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

2202/2015 ALBERTO ADLER

Empregado

A viagem para o Rio de Janeiro 27/09 à 03/10/15 foi para substituição do colega Denilson Viana
que estava de abono social. Viagem sem ocorrências.
Como recomendado pelo Presidente Américo Martins, o Gerente Alberto Adler participou de um
evento da GFK (Empresa de Pesquisa) no dia 19/10/2015 às 19h, onde houve o lançamento
das operações de aferição de TV do Grupo GFK e no dia 20/10/2015 participou de um almoço
e reunião de negócios às 15h, também com a GFK.
A Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagens sobre o evento de
música Jazz Festival, projetos sociais e atrações naturais/ turísticas do entorno do Parque dos
Lençóis Maranhenses.
Relatório de viagem
Dia 17/09/2015 - Quinta-feira: Tarde - saída da TV para Barreirinhas. Noite - Chegada ao hotel
em Barreirinhas; gravação de Stand up com organizador do Lençóis Jazz e Blues Festival.

CLAUDIA
2203/2015 TATIANE DA
SILVA COSTA

Empregado

Dia 18/09/2015 - Sexta-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para Paulino Neves; Gravação do
VT sobre o projeto Sopro de Vida. Tarde - Gravação nos Lençóis Maranhenses. Noite Cobertura da 1ª noite do Festival.
Dia 19/09/2015 - Sábado: Manhã/Tarde - Gravação no Rio Preguiças. Noite - Cobertura da 2ª
noite do Festival.
Dia 20/09/2015 - Domingo: Manhã - Gravação no Rio Formigas (passeio de bóia cross). Tarde Gravação de sonoras; cobertura das oficinas e espetáculo teatral do Festival. Noite - Cobertura
da 3ª noite do Festival.
Dia 21/09/2015 - Segunda-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para São Luís.

A Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagens sobre o evento de
música Jazz Festival, projetos sociais e atrações naturais/ turísticas do entorno do Parque dos
Lençóis Maranhenses.
Relatório de viagem
Dia 17/09/2015 - Quinta-feira: Tarde - saída da TV para Barreirinhas. Noite - Chegada ao hotel
em Barreirinhas; gravação de Stand up com organizador do Lençóis Jazz e Blues Festival.

RUI DE OLIVEIRA
2204/2015
PINHEIRO

Empregado

Dia 18/09/2015 - Sexta-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para Paulino Neves; Gravação do
VT sobre o projeto Sopro de Vida. Tarde - Gravação nos Lençóis Maranhenses. Noite Cobertura da 1ª noite do Festival.
Dia 19/09/2015 - Sábado: Manhã/Tarde - Gravação no Rio Preguiças. Noite - Cobertura da 2ª
noite do Festival.
Dia 20/09/2015 - Domingo: Manhã - Gravação no Rio Formigas (passeio de bóia cross). Tarde Gravação de sonoras; cobertura das oficinas e espetáculo teatral do Festival. Noite - Cobertura
da 3ª noite do Festival.
Dia 21/09/2015 - Segunda-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para São Luís.

A Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagens sobre o evento de
música Jazz Festival, projetos sociais e atrações naturais/ turísticas do entorno do Parque dos
Lençóis Maranhenses.
Relatório de viagem
Dia 17/09/2015 - Quinta-feira: Tarde - saída da TV para Barreirinhas. Noite - Chegada ao hotel
em Barreirinhas; gravação de Stand up com organizador do Lençóis Jazz e Blues Festival.

RICARDO
2205/2015 ANTONIO BALATA
DOS SANTOS

Dia 18/09/2015 - Sexta-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para Paulino Neves; Gravação do
VT sobre o projeto Sopro de Vida. Tarde - Gravação nos Lençóis Maranhenses. Noite Cobertura da 1ª noite do Festival.
Empregado
Dia 19/09/2015 - Sábado: Manhã/Tarde - Gravação no Rio Preguiças. Noite - Cobertura da 2ª
noite do Festival.
Dia 20/09/2015 - Domingo: Manhã - Gravação no Rio Formigas (passeio de bóia cross). Tarde Gravação de sonoras; cobertura das oficinas e espetáculo teatral do Festival. Noite - Cobertura
da 3ª noite do Festival.
Dia 21/09/2015 - Segunda-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para São Luís.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/09/2015

21/09/2015

DIJOR

16/09/2015

21/09/2015

24/09/2015

DICOP

16/09/2015

21/09/2015

25/09/2015

DIJOR

16/09/2015

21/09/2015

25/09/2015

DIJOR

16/09/2015

16/09/2015

17/09/2015

DINES

16/09/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagens sobre o evento de
música Jazz Festival, projetos sociais e atrações naturais/ turísticas do entorno do Parque dos
Lençóis Maranhenses.
Relatório de viagem
Dia 17/09/2015 - Quinta-feira: Tarde - saída da TV para Barreirinhas. Noite - Chegada ao hotel
em Barreirinhas; gravação de Stand up com organizador do Lençóis Jazz e Blues Festival.

MAINA MACIEL
2206/2015
MENDONÇA

Empregado

Dia 18/09/2015 - Sexta-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para Paulino Neves; Gravação do
VT sobre o projeto Sopro de Vida. Tarde - Gravação nos Lençóis Maranhenses. Noite Cobertura da 1ª noite do Festival.

-

442,50

-

442,50

535,80

190,00

3.594,47

442,50

142,50

585,00

1.945,85

442,50

142,50

2.530,85

1.274,26

212,40

95,00

1.581,66

Dia 19/09/2015 - Sábado: Manhã/Tarde - Gravação no Rio Preguiças. Noite - Cobertura da 2ª
noite do Festival.
Dia 20/09/2015 - Domingo: Manhã - Gravação no Rio Formigas (passeio de bóia cross). Tarde Gravação de sonoras; cobertura das oficinas e espetáculo teatral do Festival. Noite - Cobertura
da 3ª noite do Festival.
Dia 21/09/2015 - Segunda-feira: Manhã - Saída de Barreirinhas para São Luís.

Viagem realizada para despacho mensal da Gerência Executiva de Programação de Rádio,
conforme detalhado abaixo:
21/09
11:00 - Reunião de despacho com a Gerência Amazônia
12:00 - Reunião de Pauta com Nacional Brasília e Amazônia
15:00 - Reunião com Gerência Web

2207/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

22/09
11:00 - Reunião de despacho com a Gerência Brasília
12:00 - Reunião com a DIAFI
15:00 - Reunião com Gerência de Pesquisa
Empregado

23/09
11:00 - Reunião de despacho com a DICOP
15:00 - Reunião de Programação com a DIPRO

2.868,67

24/09
11:00 - Reunião com a DIGER
15:00 - Reunião com a PROJU
17:00 - Reunião com as Gerências Brasília e Amazônia
A solicitação foi feita fora do prazo a pedido da Diretoria de Conteúdo e Programação, pois a
autorização do Diretor para a viagem foi dada no dia 16/09/2015.

2208/2015

2209/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

JOAO BATISTA
DE LIMA

RAUL MOURAO
2210/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

Empregado

1) Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Produziiu material jornalístico das equipes de futebol Juventude de Caxias do Sul e Brasil de
Pelotas, integrantes do grupo “B”, que disputarão as quartas de final do Campeonato Brasileiro
da série C. O repórter mostrau a relação dos clubes com as cidades, como está a expectativa
dos torcedores e a fez um histórico sobre as equipes. As reportagens foram exibidas nos
telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo jornalista William Douglas de Almeida, pelo repórter cinematográfico
William Sales e pelo auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
Dia 21/09/15- Embarque para Caxias do Sul.
-Pauta:Cobertura do Campeonato Série C.
-Pousamos em Porto Alegre, pois o aeroporto de Caxias do Sul estava fechado para
pousos.Após o almoço fomos para o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, onde entrevistamos
o médico e historiador Francisco Michelin.
Dia 22/09/2015
Gravamos entrevista com a Senhora Gema animadora turística do Museu da Uva, captamos
imagens dos pontos turísticos da cidade de Caxias do Sul. Acompanhamos o treino com bola
do Juventude. No periodo da tarde, gravamos as passagens do repórter e mais imagens da
cidade.
Dia 23/09/15- Saímos do hotel para o aeroporto de Porto Alegre de onde fomos para Pelotas.
Chegando a Pelotas, fizemos chekin no hotel e fomos para a coletiva dos jogadores do Brasil
de Pelotas, no estádio local. Após isso,gravamos treino fisico de todo o time. No periodo da
tarde,captamos imagens da cidade.
24/09/15- Saímos para gravar na fábrica de doces. Entrevistamos Dona Maria Alzira uma das
proprietárias, fizemos passagem do repórter na loja da fábrica, depois gravamos entrevista
com a professora Noris Leal curadora do Museu do doce . A tarde, fizemos entrevista coletiva
com o técnico do Brasil e depois fizemos entrevista com o assessor que sofreu ao acidente de
onibus do time do Brasil em 2009. Foi feita outra passagem do repórter. Entrevistamos o
torcedor Zé Lanches.
Dia 25/09/15- Retorno para São Paulo.

1) Cobertura do Campeonato Brasileiro - Série C.
2) Produziu material jornalístico das equipes de futebol Juventude de Caxias do Sul e Brasil de
Pelotas, integrantes do grupo “B”, que disputarão as quartas de final do Campeonato Brasileiro
da série C. O repórter mostrou a relação dos clubes com as cidades, como está a expectativa
dos torcedores e a fazer um histórico sobre as equipes. As reportagens foram exibidas nos
telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo jornalista William Douglas de Almeida, pelo repórter cinematográfico
William Sales e pelo auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
Dia 21/09/15- Embarque para Caxias do Sul/RS.
Pauta- Cobertura do Campeonato Brasileiro série C.
-Pousamos em Porto Alegre, pois o Aeroporto de Caxias do Sul, estava fechado para pousos.
A tarde fomos para o Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, onde entrevistamos o médico e
historiador . Francisco Michelin.
22/09/15
Gravamos entrevista com a Sra. Gema, animadora turística do Museu da Uva, foi captada
imagens dos pontos turísticos de Caxias do Sul e acompanhamos o treino do Juventude. Ainda
a tarde, gravamos as passagens do repórter e mais imagens da cidade.
Dia 23/09/15-Do hotel fomos para o aeroporto de Porto Alegre e embarcamos para Pelotas. Lá
chegando, fomos fazer a coletiva dos jogadores do Brasil de Pelotas, no estádio local. depois
disso gravamos treino físico do time.
Dia 24/09/15-Gravamos na Fábrica de doces. Entrevista com Dona Maria Alzira uma das
proprietárias, passagens do repórter na loja da fábrica e entrevista com a profa. Noris Leal
curadora do museu. Mais tarde, coletiva com o técnico do Brasil e entrevista com o assessor
que sobreviveu ao acidente de onibus do time do Brasil em 2009, e outra passagem do
repórter.
Dia 25/09/15- Retorno para São Paulo.

-

16/09/2015
18hs56 - embarque via aérea de Brasília.
19hs58 - chegada a Belo Horizonte.
21hs30 - entrada no hotel para pernoite.
22hs40 - cancelamento do evento.
Empregado

17/09/2015
13hs - saída do hotel.
15hs47 - embarque via aérea de Belo Horizonte.
17hs11 - chegada a Brasília.
Obs: Viagem com volta antecipada. Evento cancelado
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

16/09/2015

17/09/2015

DINES

16/09/2015

17/09/2015

16/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/09/2015

1.274,26

212,40

95,00

1.581,66

DINES

16/09/2015

1.214,26

212,40

95,00

1.521,66

17/09/2015

DINES

16/09/2015

3.485,86

317,25

142,50

3.945,61

17/09/2015

20/09/2015

DIJOR

16/09/2015

2.749,64

608,40

95,00

3.453,04

20/09/2015

22/09/2015

DIPRO

16/09/2015

442,50

-

22/09/2015

22/09/2015

DIGER

16/09/2015

133,95

190,00

20/09/2015

22/09/2015

DIPRO

16/09/2015

442,50

-

23/09/2015

23/09/2015

DIPRO

16/09/2015

126,90

95,00

20/09/2015

22/09/2015

DIPRO

16/09/2015

442,50

-

16/09/2015
17:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
18:30h - Embarque para Belo Horizonte.
20:10h - Chegada a Belo Horizonte.
20:30h - Seguimos para o hotel.
21:10h - Chegada ao hotel. Descanso.

JOÃO NABOR
2211/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

17/09/2014
09:00h - Evento cancelado.
*aguardamos a troca das passagens para retorno à Brasília.
12:30h - Almoço.
14:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
14:40h - Chegada ao aeroporto.
15:50h - Embarque para Brasília.
17:00h - Chegada ao Brasília.
18:00h - Descanso.

16/09/2015
17:30h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
18:30h - Embarque para Belo Horizonte.
20:10h - Chegada a Belo Horizonte.
20:30h - Seguimos para o hotel.
21:10h - Chegada ao hotel. Descanso.

2212/2015

BILL KENKI
YUNOKI

HERIVELTON
2213/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

17/09/2014
09:00h - Evento cancelado.
*aguardamos a troca das passagens para retorno à Brasília.
12:30h - Almoço.
14:00h - Saída do hotel para o aeroporto.
14:40h - Chegada ao aeroporto.
15:50h - Embarque para Brasília.
17:00h - Chegada ao Brasília.
18:00h - Descanso.
16/09/2015
Saída de Brasília em voo da Azul
20h00 - Saída do terminal 2 Brasília;
21h50 – Chegada no Aeroporto de Campinas;
23h22 – Saída do Aeroporto de Campinas;
04h25 – Depois de atrasar no Aeroporto de Juazeiro do Norte cheguei em Petrolina/PE

Empregado

17/09/2015
Saída de Petrolina em voo da Avianca
12h40 – Saída do Aeroporto de Petrolina;
13h52 – Chegada ao Aeroporto de Salvador/BA;
14H52 – Saída do Aeroporto de Salvador/BA;
16H47 – Chegada no Aeroporto de Brasília;
Fim de uma missão que foi cancelada.
O Diretor de Jornalismo, Ricardo Pereira de Melo, participou de reunião com o Gerente
Executivo de Esporte, Carlos Gomes, e acompanhou o piloto do novo programa, das 19h30,
que substituirá o programa "Paratodos". O Diretor de Jornalismo dispensa as diárias dos dias
19 e 20 de setembro. Consta o saldo a devolver de R$ 95,00 em virtude da utilização de carro
da EBC nos trechos: EBC-aeroporto (17/09) e aeroporto-EBC (20/09).

RICARDO
2214/2015 PEREIRA DE
MELO

2215/2015

LEANDRO ROLIM
DA SILVA

JOSE ANTONIO
2216/2015 DE SOUZA
GARCIA

2217/2015

ALISTON
BARBOSA LOBÃO

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
Dia 17/09/2015 – Chegada a São Paulo as 22:10 horas.
Dia 18/09/2015 – 14:00 horas – Participou de reunião com o Gerente de Esportes, Carlos
Gomes, para organizar cobertura de eventos adquiridos pela EBC (Série A, Série B, etc). Em
seguida, acompanhou o piloto do novo programa nacional jornalístico e de entretenimento, que
está sendo produzido pela Sucursal de São Paulo.
Dia 20/09/2015 - Retorno para Brasília as 20:05 horas.

O empregado produziu um vídeo documental sobre as crianças kalungas que habitam um
território conhecido como Vão de Almas. Kalunga é uma comunidade quilombola de 4 mil
pessoas que ocupam uma região da Chapada dos Veadeiros, no Planalto Central. O material
produzido foi utilizado no especial “Brincando no Baobá”, comemorativo do “Dia da Consciência
Negra”, destinado ao público infantil e que mostrará as raízes africanas nas manifestações
culturais brasileiras. O projeto se desdobra em três versões autônomas e complementares:
rádio, TV e WEB.

-

442,50

IDA: SP- BSB, 22/09 às 07:50h
RETORNO : BSB-SP, 22/09 às 18:48h
Empregado

1.372,41

1.696,36

Justificativa: Participação como representante técnico da EBC, na 18a Reunião do G.T. de
Recepção - (do GIRED), na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º
Andar, Ala Sul.

Empregado

O empregado participou da produção de um vídeo documental sobre as crianças kalungas que
habitam um território conhecido como Vão de Almas. Kalunga é uma comunidade quilombola
de 4 mil pessoas que ocupam uma região da Chapada dos Veadeiros, no Planalto Central. O
material produzido foi utilizado no especial “Brincando no Baobá”, comemorativo do “Dia da
Consciência Negra”, destinado ao público infantil e que mostrou as raízes africanas nas
manifestações culturais brasileiras. O projeto se desdobra em três versões autônomas e
complementares: rádio, TV e WEB.

-

442,50

O programa Ver TV convidou o jornalista Pedro Caribé - doutorando em comunicação na UnB e
coordenador da rede de mídia livre Bahia1798 - para participar da gravação de episódio sobre
"Violação de direitos em programas de Jornalismo Policial", gravação esta que aconteceu nos
estúdios de São Paulo no dia 23 de setembro (quarta-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o debate foi uma reflexão sobre o caráter jornalístico dos programas
chamados ‘policialescos’, sobre a violação dos direitos humanos em programas
sensacionalistas de jornalismo policial e sobre o comprometimento do jornalismo policial com a
qualidade da informação transmitida ao público carente de notícias.

Pedro Andrade
2218/2015
Caribé

Convidado

Sobre o convidado:
Pedro Caribé é jornalista, graduado pela UFBA, exerceu o ofício na imprensa independente e
comercial. Ativista, atua nas frentes em defesa da liberdade de expressão e antirracismo.
Integrou a primeira gestão do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia, e foi um dos
organizadores do livro "A construção da violência na televisão da Bahia". Atualmente é
doutorando em comunicação na UNB e coordena a rede de mídia livre Bahia1798.

1.621,05

1.842,95

Acreditamos que contrbiuiu muito para o debate, uma vez que é ativista no meio, foi integrante
do Intervozes e representante da sociedade civil no Conselho de Comunicação da Bahia, e é
autor de vários artigos sobre violação de direitos humanos na TV brasileira.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso e o convidado de fato teve uma participação bastante
relevante para o debate proposto pelo VerTV.

PAULLINY
MICHELLY
2219/2015
GUALBERTO F.
TORT

Empregado

A empregada participou da produção de um vídeo documental sobre as crianças kalungas que
habitam um território conhecido como Vão de Almas. Kalunga é uma comunidade quilombola
de 4 mil pessoas que ocupam uma região da Chapada dos Veadeiros, no Planalto Central. O
material produzido foi utilizado no especial “Brincando no Baobá”, comemorativo do “Dia da
Consciência Negra”, destinado ao público infantil e que mostrou as raízes africanas nas
manifestações culturais brasileiras. O projeto se desdobra em três versões autônomas e
complementares: rádio, TV e WEB.
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442,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2221/2015

Viajante

JOSÉ BOSCO
SILVA LEOCÁDIO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Objetivo:
Elaborar um documentário junto aos índios da etnia Rikbatska - do noroeste do Mato Grosso e
a participação dos mesmos no Jogos Mundiais Indígenas. A produção é uma continuidade das
captações já iniciadas em agosto e setembro de 2015. Será produzido um documentário inédito
de aproximadamente 1h, acompanhando os personagens que foram entrevistados na aldeia
meses antes da competição e acompanhá-los durante os jogos.
Guiados pelos Rikbaktska, iremos contatar as diversas etnias do Brasil e do mundo, partindo
portanto de uma visão macro do olhar dos índios para uma visão mais ampla do evento, suas
motivações, diversidade cultural - música, artesanato, pintura corporal, arte plumária, a
importância e as consequências para o resgate e manutenção da identidade desses povos.
Ao todo serão 14 dias de programação durante o mês de outubro:
- 18 e 19 faremos a chegada das delegações
- 20 a abertura dos jogos
- 21 e 22, o festival Cultural
- 23 a 31, os jogos
Além dos indígenas das Américas, também estarão presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias devem participar da competição.
Boa parte do evento é composta por esportes indígenas, que se dividem em jogos tradicionais
demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento é composta por 19/10/2015
esportes ocidentais competitivos, que também têm a característica de unificação das etnias e
povos indígenas.
Os Jogos serão uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/11/2015

DINES

01/11/2015

03/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/09/2015

896,58

1.404,20

95,00

2.395,78

DINES

16/09/2015

896,58

1.404,20

95,00

2.395,78

DIJOR

16/09/2015

2.225,17

1.875,30

95,00

4.195,47

Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandam uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviará quase 30 empregados, dentre eles essa equipe de
produção com 3 pessoas, para realizar este documentário. O deslocamento superior a dez dias
deve-se ao planejamento de cobertura do período integral de competições e eventos culturais.
Equipe:
DANIEL PARANAYBA EVANGELISTA
THOMAS FREITAS
JOSÉ BOSCO LEOCÁDIO

2223/2015

THOMAS
GUSTAVO DE
FREITAS
FLORENCIO

Empregado

2) O empregado necessitará de veículo locado, tipo intermediário. O veículo deverá ficar locado
no período de 18/10 a 31/10;
Objetivo:
Elaborar um documentário junto aos índios da etnia Rikbatska - do noroeste do Mato Grosso e
a participação dos mesmos no Jogos Mundiais Indígenas. A produção é uma continuidade das
captações já iniciadas em agosto e setembro de 2015. Será produzido um documentário inédito
de aproximadamente 1h, acompanhando os personagens que foram entrevistados na aldeia
meses antes da competição e acompanhá-los durante os jogos.
Guiados pelos Rikbaktska, iremos contatar as diversas etnias do Brasil e do mundo, partindo
portanto de uma visão macro do olhar dos índios para uma visão mais ampla do evento, suas
motivações, diversidade cultural - música, artesanato, pintura corporal, arte plumária, a
importância e as consequências para o resgate e manutenção da identidade desses povos.
Ao todo serão 14 dias de programação durante o mês de outubro:
- 18 e 19 faremos a chegada das delegações
- 20 a abertura dos jogos
- 21 e 22, o festival Cultural
- 23 a 31, os jogos
Além dos indígenas das Américas, também estarão presentes os povos da Austrália, Nova
Zelândia, Congo, Etiópia, Mongólia, Japão, Noruega, Rússia, China e Filipinas. Do Brasil, cerca
de 24 etnias devem participar da competição.
Boa parte do evento é composta por esportes indígenas, que se dividem em jogos tradicionais
demonstrativos ou jogos nativos de integração. Outra parcela do evento é composta por 19/10/2015
esportes ocidentais competitivos, que também têm a característica de unificação das etnias e
povos indígenas.
Os Jogos serão uma oportunidade única para EBC difundir a diversidade e a força cultural
indígena para o Brasil e para o mundo, através dos seus veículos, o que está em conformidade
com nossa missão.
Em atenção ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a envergadura e
complexidade do evento demandam uma grande quantidade de profissionais para a conclusão
do objetivo, deste modo a EBC enviará quase 30 empregados, dentre eles essa equipe de
produção com 3 pessoas, para realizar este documentário. O deslocamento superior a dez dias
deve-se ao planejamento de cobertura do período integral de competições e eventos culturais.
Equipe:
DANIEL PARANAYBA EVANGELISTA
THOMAS FREITAS
JOSÉ BOSCO LEOCÁDIO
2)O empregado necessitará de veículo locado, tipo intermediário. O veículo deverá ficar locado
De ordem do Diretor de Jornalismo, Ricardo Melo, a jornalista Luciana Barreto viajou a Brasília
durante o período de 20 de setembro a 3 de outubro de 2015 para apresentar o telejornal
Repórter Brasil.
Relatório de viagem
20.09 (domingo) - chegada às 17:52.
21.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
22.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h.Volta para
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
23.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para a
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.

2227/2015

LUCIANA
BARRETO FARIAS

Colaborador

24.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.

20/09/2015

25.09 - chegada na emoresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
28.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para a
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
29.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para a
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
30.09 - chegada na empresa às 10h30. Reunião de pauta às 11h. Almoço às 13h. Volta para a
redação às 16h. Chamadas ao vivo à partir de 18h. Gravação de escalada às 20h. Jornal ao
vivo de 21h às 22h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

WENDER
2228/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
23/09 – Saída de Brasília/DF às 14h.
24/09 – Chegada à estação de EBC em Uberlândia às 09h30. Foram verificados todos os
equipamentos da estação e realizadas as medidas de rotina (nível de recepção de satélite,
potência transmitida, potencia refletida, tensão de entrada no TX e corrente por fase no TX).
Verifiquei que conforme relatado pelo técnico local havia uma queda na potencia de
transmissão, de 1,5 para 1,1 kW, após análise constatei que um dos PAs da 2ª. gaveta de
potência estava sem corrente o que estava ocasionando a queda de tensão. Considerando o
problema será necessário reparar a gaveta, como a gaveta reserva já está em manutenção, a
opção foi deixar gaveta funcionando e aguardar o retorno da gaveta reserva.
Verifiquei também que, apesar do desequilíbrio nas gavetas, as correntes de alimentação do
TX estavam equilibradas, sendo 12.6 e 13.4 A nas fases R e S, respectivamente.
O modulador estava com alarme na medida “LOCK - ALM”, entretanto seu funcionamento
estava normal, será solicitada manutenção do equipamento.
Ao final do trabalho o TX foi deixado com potência de 1,1 kW e com funcionamento normal,
mas será necessário solicitar manutenção e acompanhar seu funcionamento para evitar quedas
de sinal.
O trabalho na estação foi encerrado às 17h e a saída de Uberlândia ocorreu neste mesmo
horário.
25/09 – Chegada em Brasília às 11h.

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

23/09/2015

25/09/2015

DIGER

16/09/2015

-

528,75

-

528,75

22/09/2015

22/09/2015

DICOP

17/09/2015

783,64

-

95,00

878,64

21/09/2015

23/09/2015

DIPRO

17/09/2015

2.468,04

481,65

190,00

3.139,69

21/09/2015

22/09/2015

DIPRO

17/09/2015

2.636,34

267,90

190,00

3.094,24

29/09/2015

30/09/2015

DIPRE

17/09/2015

1.458,47

401,85

190,00

2.050,32

23/09/2015

23/09/2015

DIGEL

18/09/2015

-

143,65

-

143,65

07/10/2015

09/10/2015

DIGER

18/09/2015

-

125,38

45,00

170,38

20/09/2015

22/09/2015

DIGER

18/09/2015

-

265,50

190,00

455,50

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

O diretor, Asdrúbal Figueiró, participou de reunião em Brasília dia 22/09 sobre Orçamento
2015/2016, em período integral.

2229/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

o Diretor esteve em São Paulo para outras reuniões na Segunda-feira,21/09, ficou por conta
própria. Portanto foi necessário apenas o bilhete de passagem do trecho São Paulo-Brasilia.
Empregado
A viagem foi solicitada fora do prazo estabelecido na norma de viagens - NOR-201, pois
somente 16 de setembro, o diretor teve a confirmação das reuniões em São Paulo.

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou no período de 21 a 23/09 de Reunião
sobre o Orçamento 2015/2016 e Diretrizes Orçamentárias para 2016, Reunião com equipe
DIPRO DF e Reunião com a Secretaria Executiva da EBC.

MYRIAM FATIMA
2230/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

CAROLINA
2231/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Empregado

Devido ao cancelamento da reunião de Auditoria Anual CISET agendada para o dia 24/09, a
Diretora antecipou seu retorno para o dia 23/09 o que gerou saldo a devolver por meio de GRU
(anexada a PCV).

Carolina Teixeira assessorou a Diretora de Produção Myriam Porto na Reunião sobre o
Orçamento 2015/2016 e Diretrizes Orçamentária para 2016 e participou também de Reunião
SECEX sobre o Comitê de Avaliação e Planejamento e Plano de Trabalho 2016.
29/09:
Embarque para Brasília

2233/2015

LAURINDO LEAL
FILHO

Colaborador

A convite do Diretor- Presidente, Américo Martins, o Professor Laurindo Lalo Leal Filho, veio a
Brasília e participou de reunião sobre assuntos relacionados a comunicação pública e a grade
da programação da TV Brasil.
30/09:
Embarque para São Paulo

2237/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Superintendente André Barbosa Filho não participou de reunião com o Prefeito de Goiânia,
senhor Paulo de Siqueira Garcia, para tratar do cronograma de cessação das transmissões
televisivas analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o
presente processo de migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as
quais, as potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D, por motivo de
cirurgia dentária o qual se submeteu em caráter de urgência.

1 - Entre os dias (07/10 a 09/10/2015) a repórter Elaine Patricia Micossi da Cruz representou a
Agência Brasil na Cerimônia de entrega do Prêmio SBR/Pfizer de Jornalismo e fez a cobertura
do XXXII Congresso Brasileiro de Reumatologia.
As despesas de emissão de passagens aéreas (BRASÍLIA/CURITIBA/BRASÍLIA), hospedagem
e o translado entre o Hotel e o evento (de 07/10 a 09/10), e o translado entre o Aeroporto e o
Hotel foram custeados pela Pfizer.
Segue abaixo resumo das atividades desenvolvidas pela repórter durante a viagem a Curitiba:
- na quarta-feira (7): viagem a Curitiba, saindo as 14h10 do Aeroporto de Congonhas. Chegada
por volta das 16h30 no hotel Slaviero Conceptual Full Jazz, em Curitiba. A partir das 18 h,
deixou o hotel e seguiu para o Teatro Positivo, onde houve a entrega do prêmio Pfizer, ao qual
foi premiada com a segunda colocação na categoria internet.

2240/2015

ELAINE PATRICIA
MICOSSI DA CRUZ

Empregado

- na quinta-feira (8): Saiu do hotel por volta das 08 h da manhã e seguiu para a Expounimed,
em Curitiba, onde estava ocorrendo o 32º Congresso Brasileiro de Reumatologia. Onde fez
entrevistas com os presidentes do Congresso, da Sociedade Brasileira de Reumatologia e
Rina Giorgi, Diretora do Serviço de Reumatologia do Hospital do Servidor Público Estadual de
São Paulo e membro da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de
Reumatologia.
Matéria para a Agência Brasil:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/artrite-reumatoide-e-diagnosticadageralmente-aos-39-anos-diz-pesquisa. Fiquei no Congresso até as 17 h.
- na sexta-feira (9), Participou do Congresso Brasileiro de Reumatologia. Fez entrevistas e
encaminhou as matérias sobre uma nova pesquisa. Também entrevistou um pesquisador da
Fiocruz, matéria que foi publicada no site da Agência Brasil no domingo. E uma nova matéria
sobre o Congresso foi publicada no site da Agência Brasil na segunda-feira, dia em que se
comemora o dia mundial da conscientização da artrite reumatoide. Nesse mesmo dia, as
18h45, embarcou de volta a SP.
Seguem, abaixo, as matérias publicadas:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/falta-dagua-pode-contribuir-mais-casos-dechikungunya-e-zika-diz-pesquisador
Entre os dias 21 a 22 de setembro a repórter da Agência Brasil Maiana Cristina Santos Diniz
participou a convite da Confederação Nacional da Industria -CNI, da Cobertura jornalística do
33º Encontro Empresarial Brasil Alemanha, em Joinville (SC).
As despesas com passagens aéreas e hospedagem foram custeados pela CNI.

2241/2015

MAIANA CRISTINA
SANTOS DINIZ

Empregado

A cobertura jornalística teve início na segunda-feira, 21 de setembro, pela manhã, durante a
abertura do oficial do Encontro Empresarial Brasil-Alemanha, com a presença do ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro.
A cobertura resultou na reportagem “Exemplo alemão pode ajudar Brasil a superar crise
econômica, diz ministro”.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-09/exemplo-alemao-pode-ajudar-brasilsuperar-crise-economica-diz-armando
Na terça-feira, 22 de setembro, houve o encerramento oficial do evento, seguido por uma visita
técnica ao Instituto Senai de Joinville, com apuração de detalhes sobre acordo entre institutos
de inovação entre Brasil e Alemanha. Em seguida, retorno a Brasília. A reportagem sobre o
tema foi publicada na Agência Brasil no dia 23 de setembro: “Senai assina acordo com instituto
alemão para acelerar inovação em indústrias”
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2015-09/senai-assina-acordo-cominstituto-alemao-para-acelerar-inovacao
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/09/2015

29/09/2015

DIPRE

22/09/2015

25/09/2015

28/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/09/2015

4.391,38

793,07

95,00

5.279,45

DIPRE

18/09/2015

3.741,86

648,60

285,00

4.675,46

30/09/2015

DIJOR

18/09/2015

1.929,87

442,50

95,00

2.467,37

28/09/2015

30/09/2015

DIJOR

18/09/2015

1.929,87

442,50

95,00

2.467,37

28/09/2015

30/09/2015

DIJOR

18/09/2015

1.990,83

442,50

95,00

2.528,33

23/09/2015

27/09/2015

DIAFI

18/09/2015

2.157,51

501,50

190,00

2.849,01

23/09/2015

23/09/2015

DIGEL

18/09/2015

119,85

-

Dia 24/09 (NOITE)
Embarcou para São Paulo

AMÉRICO
2242/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 25/09
Acompanhou a visita do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República à sede da EBC em São Paulo.
Realizou despachos Internos na EBC, em São Paulo.
Dia 28/09
Embarcou para o Rio de Janeiro
Reunião com o Cônego Marcos William Bernardo representante da Arquidiocese do Rio de
Janeiro para dar continuidade às conversas para implantação da Faixa Religiosa na TV Brasil.
Acompanhou a visita do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República à sede da EBC no Rio de Janeiro.
Dia 29/09
Embarcou para Brasília
- Cumpre registrar que o Diretor-presidente abre mão do recebimento de diárias em São Paulo,
recebendo apenas o valor referente à alimentação. E nos dias 26 e 27/09 ficará por conta
própria na cidade de São Paulo.

A assessora da Diretoria da Presidência foi a Brasilia e a São Paulo e cumpriu as seguintes
agendas:
Dia 23/setembro/2015 - Brasilia
Participou de reuniões com o Jurídico, Sr. Paulo Machado, Braulio Ribeiro chefe de gabinete do
DIGER e a gerente executiva Eliane.

2243/2015

LUCIANA
PAOLOZZI
SERVULO DA
CUNHA

Empregado

Dia 24/setembro/2015 - São Paulo
Participou de reunião com a Consultora Silvana Aguiar sobre planejamento de projeto piloto
para o Rio de Janeiro e a tarde visitou as instalações da EBC São Paulo.
Dia 25/setembro/2015
Retornou ao Rio de Janeiro pela manhã.

A equipe da TV Brasil foi até a cidade de Serra do Ramalho, interior de Bahia, e produziu
material jornalístico sobre o programa Mais Médicos, mostrando como o programa mudou a
realidade de alguns municípios brasileiros.
Relatório de viagem
Dia 28/09/2015 - Segunda-feira
Manhã - viagem para Barreiras (BA);
Tarde/noite - Viagem de carro para Serra do Ramalho (BA);

PEDRO
2244/2015 HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA

Empregado

Dia 29/09/2015 - terça-feira
Manhã e tarde - Captação de imagens, sonoras e passagens em comunidades rurais e na sede
do município de Serra do Ramalho (BA);
Dia 30/09/2015 - quarta-feira
Manhã - Viagem de carro para Barreiras (BA);
Tarde - Gravação de sonora com delegado do CRM-BA em Barreiras;
Tarde/Noite - Viagem de retorno à Brasília, com devolução de equipamentos na sede da EBC
por volta das 22h40.
A equipe da TV Brasil foi até a cidade de Serra do Ramalho, interior de Bahia, e produziu
material jornalístico sobre o programa Mais Médicos, mostrando como o programa mudou a
realidade de alguns municípios brasileiros.
Relatório de viagem
Dia 28/09/2015 - Segunda-feira
Manhã - viagem para Barreiras (BA);
Tarde/noite - Viagem de carro para Serra do Ramalho (BA);

JOSE CARLOS
2245/2015 SOARES DA
MOTA

Empregado

Dia 29/09/2015 - terça-feira
Manhã e tarde - Captação de imagens, sonoras e passagens em comunidades rurais e na sede
do município de Serra do Ramalho (BA);
Dia 30/09/2015 - quarta-feira
Manhã - Viagem de carro para Barreiras (BA);
Tarde - Gravação de sonora com delegado do CRM-BA em Barreiras;
Tarde/Noite - Viagem de retorno à Brasília, com devolução de equipamentos na sede da EBC
por volta das 22h40.
A equipe da TV Brasil foi até a cidade de Serra do Ramalho, interior de Bahia, e produziu
material jornalístico sobre o programa Mais Médicos, mostrando como o programa mudou a
realidade de alguns municípios brasileiros.
Relatório de viagem
Dia 28/09/2015 - Segunda-feira
Manhã - viagem para Barreiras (BA);
Tarde/noite - Viagem de carro para Serra do Ramalho (BA);

JAIROM RIO
2246/2015 BRANCO
FERREIRA

Empregado

Dia 29/09/2015 - terça-feira
Manhã e tarde - Captação de imagens, sonoras e passagens em comunidades rurais e na sede
do município de Serra do Ramalho (BA);
Dia 30/09/2015 - quarta-feira
Manhã - Viagem de carro para Barreiras (BA);
Tarde - Gravação de sonora com delegado do CRM-BA em Barreiras;
Tarde/Noite - Viagem de retorno à Brasília, com devolução de equipamentos na sede da EBC
por volta das 22h40.

2247/2015

2248/2015

ANTONIO VALTER
MARTINS

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

1 - Motivo: O empregado preparou o servidor para receber a nova versão do sistema ITVRP.
Esta preparação necessitou de conhecimento da configuração atual do servidor. Caso a
manutenção não fosse feita simultaneamente em todos os pontos da rede e com
acompanhamento de um técnico de TI, haveria o risco de alterações inadvertidas de
configurações podendo provocar a parada do ambiente na regional do MA.
Empregado

2 - Justificativa da volta no final de semana: a conclusão da atualização da versão aconteceu
dia 26/09 (sábado) no final da tarde, porém, tendo em vista a indisponibilidade de voos, o
empregado voltou dia 27/09 (domingo)

A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou o Gerente Executivo da
Superintendência Executiva de Relacionamento na reunião com o Prefeito de Goiânia, senhor
Paulo de Siqueira Garcia, para tratar do cronograma de cessação das transmissões televisivas
analógicas no território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente
processo de migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as
potencialidades do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D. Conforme solicitado pelo
ofício nº121/2015/DIPRE enviado à Prefeitura de Goiânia no dia 23 de junho de 2015.
Empregado

Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município de Goiânia. Segue
relatório anexo.

-

A reunião ocorreu no dia 23 de setembro às 15h no Gabinete do prefeito, na Av. do Cerrado, N°
999 - Park Lozandes, Goiânia/GO. CEP 74884-900.
A viagem foi feita com veículo da EBC.
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119,85

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/09/2015

30/09/2015

DIJOR

29/09/2015

30/09/2015

29/09/2015

28/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/09/2015

1.774,06

177,00

95,00

2.046,06

DIJOR

18/09/2015

1.929,16

177,00

95,00

2.201,16

30/09/2015

DIJOR

18/09/2015

1.774,06

177,00

95,00

2.046,06

28/09/2015

SECEX

21/09/2015

1.948,95

203,35

190,00

2.342,30

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie C.
2) Produziu material jornalístico sobre a equipe de futebol do Londrina, que disputa as quartas
de final do Campeonato Brasileiro da série C. O repórter mostrou a relação do clube com a
cidade, como está a expectativa dos torcedores e a fazer um histórico sobre a equipe. As
reportagens foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Lincoln Chaves, pelo repórter cinematográfico Carlos
Eduardo Pinotti Assumpçao e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:

2249/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Em 29/09, partimos do aeroporto de Congonhas às 8h20 e chegamos em Curitiba por volta das
9h, de onde fizemos a conexão para Londrina, chegando em nosso destino às 11h10. Após o
almoço, fizemos imagens do Rio Igapó, um dos marcos da cidade, e fomos até o centro de
treinamento da SM Sports, empresa que comanda o futebol do Londrina, para acompanhar o
treino do clube. Além de registrar as imagens da atividade, acompanhamos cinco entrevistas
coletivas: com o gestor de futebol Sergio Malucelli e os atletas Edmar (atacante), Bruno Batata
(atacante), Silvio (zagueiro) e Germano (volante, capitão).
Em 30/09, fomos a casa do radialista Jota Matheus realizar uma das entrevistas da série. Em
seguida, fomos à sede do Londrina, onde fizemos imagens dos troféus do clube e gravamos
uma das passagens (a ser utilizada na matéria do "Stadium"). Depois, fomos ao Estádio do
Café, onde gravamos a segunda passagem. Após o almoço, no período da tarde, fomos ao
Museu Histórico de Londrina, onde registramos a exposição referentes à tradição cafeeira da
cidade e gravamos sonora com a responsável pelo museu. Na sequência, captamos imagens
gerais da cidade, como a Catedral Metropolitana, os táxis (que faziam referência à catedral em
suas pinturas), as cabines telefônicas que pareciam as de Londres e a fábrica responsável pela
produção do Café Pelé, dentre outros takes, encerrando as gravações. Pegamos o vôo às 20h
direto para Congonhas, sem problemas, chegando às 21h em São Paulo.
O material foi editado. Parte dele foi ao ar no programa "Stadium" do último sábado e no préjogo de Confiança x Londrina, no último domingo, e a outra parte foi exibida nos telejornais
Repórter Brasil (Tarde e Noite).

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie C.
2) Produziu material jornalístico sobre a equipe de futebol do Londrina, que disputou as quartas
de final do Campeonato Brasileiro da série C. O repórter mostrou a relação do clube com a
cidade, a expectativa dos torcedores e a fazer um histórico sobre a equipe. As reportagens
foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Lincoln Chaves, pelo repórter cinematográfico Carlos
Eduardo Pinotti Assumpçao e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:

2250/2015

CARLOS
EDUARDO
PINOTTI DE
ASSUMPÇAO

Empregado

Em 29/09, partimos do aeroporto de Congonhas às 8h10 e chegamos em Curitiba por volta das
9h, de onde fizemos a conexão para Londrina, chegando em nosso destino às 11h10. Após o
almoço, fizemos imagens do Rio Igapó, um dos marcos da cidade, e fomos até o centro de
treinamento da SM Sports, empresa que comanda o futebol do Londrina, para acompanhar o
treino do clube. Além de registrar as imagens da atividade, acompanhamos a coletiva do
Londrina F.C. com o gestor de futebol Sergio Malucelli e os atletas Edmar (atacante), Bruno
Batata (atacante), Silvio (zagueiro) e Germano (volante, capitão).
Em 30/09, fomos a casa do radialista Jota Matheus realizar uma das entrevistas da série. Em
seguida, fomos à sede do Londrina, onde fizemos imagens dos troféus do clube e gravamos
uma das passagens (a ser utilizada na matéria do "Stadium"). Depois, fomos ao Estádio do
Café, onde gravamos a segunda passagem. Após o almoço, no período da tarde, fomos ao
Museu Histórico de Londrina, onde registramos a exposição referentes à tradição cafeeira da
cidade e gravamos sonora com a responsável pelo museu. Na sequência, captamos imagens
gerais da cidade, como a Catedral Metropolitana, os táxis (que faziam referência à catedral em
suas pinturas), as cabines telefônicas que pareciam as de Londres e a fábrica responsável pela
produção do Café Pelé, dentre outros takes, encerrando as gravações. Pegamos o vôo às 20h
direto para Congonhas, sem problemas, chegando às 21h em São Paulo.
O material foi editado. Parte dele foi ao ar no programa "Stadium" do último sábado e no préjogo de Confiança x Londrina, no último domingo, e a outra parte foi exibida nos telejornais
Repórter Brasil (Tarde e Noite).
Retornamos a São Paulo dia 30 de setembro.

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie C.
2) Produziiu material jornalístico sobre a equipe de futebol de Londrina, que disputa as quartas
de final do Campeonato Brasileiro da série C. O repórter mostrou a relação do clube com a
cidade, da expectativa dos torcedores e a fazer um histórico sobre a equipe. As reportagens
foram exibidas nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) A equipe formada pelo repórter Lincoln Chaves, pelo repórter cinematográfico Carlos
Eduardo Pinotti Assumpçao e pelo auxiliar de cinegrafia, Daniel Costa Teixeira.
Relatório do viajante:

2251/2015

DANIEL COSTA
TEIXEIRA

GUILHERME
2252/2015 GONÇALVES
STROZI

Empregado

Empregado

Em 29/09, partimos do aeroporto de Congonhas às 8h20 e chegamos em Curitiba por volta das
9h, de onde fizemos a conexão para Londrina, chegando na cidade às 11h10.
Após o almoço, fizemos imagens do Rio Igapó, um dos marcos da cidade, e fomos até o centro
de treinamento da SM Sports, empresa que comanda o futebol do Londrina, para acompanhar
o treino do time.
Além de registrar as imagens da atividade, acompanhamos cinco entrevistas coletivas: com o
gestor de futebol Sergio Malucelli e atletas do time.
Em 30/09, fomos a casa do radialista Jota Matheus realizar uma das entrevistas da série. Em
seguida, fomos à sede do Londrina, onde fizemos imagens dos troféus do clube e gravamos
uma das passagens.
Depois, fomos ao Estádio do Café, onde gravamos a segunda passagem. Após o almoço, no
período da tarde, fomos ao Museu Histórico de Londrina, onde registramos a exposição
referentes à tradição cafeeira da cidade e gravamos sonora com a responsável pelo museu. Na
sequência, captamos imagens gerais da cidade, como a Catedral Metropolitana, os táxis (que
faziam referência à catedral em suas pinturas), as cabines telefônicas que pareciam as de
Londres e a fábrica responsável pela produção do Café Pelé, dentre outros takes, encerrando
as gravações. Pegamos o vôo às 20h direto para Congonhas, sem problemas, chegando às
21h em São Paulo.

Participou com o Diretor Presidente Américo Martins, da reunião com o Arcebispo Dom Orani
e Cônego Marcos William Bernardo representantes da Arquidiocese do Rio de Janeiro,
referente a Faixa da Diversidade Religiosa da TV Brasil , especificamente, o programa da Santa
Missa.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/10/2015

07/10/2015

DIPRE

28/09/2015

28/09/2015

25/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/09/2015

2.259,04

481,65

190,00

2.930,69

SECEX

21/09/2015

1.956,65

160,55

190,00

2.307,20

26/09/2015

DIPRE

21/09/2015

2.337,25

401,85

190,00

2.929,10

23/09/2015

23/09/2015

DIGER

21/09/2015

119,85

-

119,85

22/09/2015

23/09/2015

DIPRE

21/09/2015

1.621,05

386,37

-

2.007,42

29/09/2015

30/09/2015

DIJOR

21/09/2015

754,46

267,90

190,00

1.212,36

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2254/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.

2256/2015

REGINA MARIA
SILVERIO

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
A Secretária Executiva, Regina Silverio, participará de uma reunião com a Representante da
empresa ANTAR, que acontecerá na Regional Sudeste Rio de Janeiro - RJ.
A empresa ANTAR atua em estratégia de negócios, modelos organizacionais, implantação de
processos de inovação e mudança, projetos de cultura organizacional, inclusive entre culturas
diferentes - cross culture.
Empregado
A Secretária Executiva, Regina Silverio, realizou a viagem de acordo com a programação
prevista acima.
O Ouvidor adjunto participará de reunião na EBC- RJ no dia 25/09/2015, com a participação
dos doutores inscritos no Projeto EBC/UNESCO, para tratar do projeto das rádios
comunitárias.
A volta será no dia 26/09/2015, pela manhã, pois a
reunião será as 16hs sem previsão de término.
Viagem solicitada fora do prazo previsto na Norma nº 201, porque só hoje, houve a
confirmação dos participantes que fazem parte da referida reunião.

2257/2015

TIAGO NUNES
SEVERINO

Empregado

Relatório:
A reunião aconteceu no Centro Cultural da EBC no Rio de Janeiro.
O encontro foi alinhar estratégias com os profissionais da empresa com o título de doutor para
criação e organização dos grupos de pesquisa, em especial voltados para acervo e rádio.
Ainda tratei, em outro momento, da veiculação do programa da Ouvidoria nas rádios da EBC do
Rio de Janeiro. Em reunião com o coordenador da MEC FM, foi definida uma estratégia e
formato para exibição do programa naquela emissora.

Acompanhamento da equipe do Brasil 4D da EBC para instalação de equipamentos e
apresentação do projeto para o Prefeito de Goiânia o Sr.Paulo de Siqueira Garcia.

REGINALDO
2258/2015
GONTIJO

Empregado

-

Dia 21/09 (tarde)
A imprensa brasileira se reuniu na noite desta terça-feira, 22, para prestigiar os vencedores do
Prêmio Comunique-se 2015. Com a temática “Jornalismo: superação olímpica”, os convidados
da 13ª edição do Oscar do jornalismo brasileiro reviveram o clima das incríveis competições
realizadas na Grécia Antiga. No comando da festa, o CEO do Grupo Comunique-se, Rodrigo
Azevedo, deu as boas vindas aos atletas da comunicação.
Realizada no Tom Brasil, em São Paulo, a festa da mídia nacional teve clima descontraído e de
reencontro entre amigos. A equipe de produção da premiação teve todo cuidado em
transformar o palco da casa de show no “Olimpo do Jornalismo” para receber os colegas. A
cerimônia de entrega das honrarias aos grandes vencedores contou com a participação do time
de apresentadores composto por Ana Paula Padrão, Heródoto Barbeiro, Mariana Godoy,
Marina Person, Rafael Cortez e Vinícius Valverde.

AMÉRICO
2259/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Além disso, a noite de gala da imprensa contou com a participação especial de atletas
brasileiros medalhistas em diversas modalidades. Daiane dos Santos, Flavio Canto, Felipe
Kitadai, Giba, Gustavo Borges, Hortência, Hugo Hoyama e Robson Caetano estiveram
presentes no evento.
Empregado

Durante a cerimônia do Prêmio Comunique-se 2015 foram entregues 26 troféus. Os
profissionais contemplados foram eleitos pelos próprios integrantes da imprensa, que votaram
nos melhores atletas da comunicação em cada uma das 12 categorias.
Entre os ganhadores, três profissionais se destacaram. Edney Silvestre, da GloboNews, entrou
para a galeria “Mestres do Jornalismo” pelas três vitórias consecutivas em “Cultura – Mídia
Falada” (2011, 2013 e 2015). Também novo mestre da premiação, o correspondente da BBC
no Brasil, Tim Vickery, passa a ser o primeiro profissional estrangeiro a integrar o time. Ricardo
Boechat, por sua vez, foi o único a deixar festa com mais de um troféu, sendo o vencedor em
“Nacional”, tanto em mídia escrita quanto em falada.
Dia 22/09 (manhã)
Participei de reunião na Human Rights Watch (HRW), que é uma organização internacional nãogovernamental que defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos. A sede HRW está
localizada na cidade de Nova York e a organização mantém escritórios em Amsterdã, Beirute,
Berlim, Bruxelas, Chicago,Genebra, Johanesburgo, Londres, Los Angeles, Moscou, Paris, São
Francisco, Tóquio, Toronto, Washington, DC.Em 2014 abriu sua primeira filial na America do
Sul, em São Paulo.09
A Human Rights Watch age por meio da criação de relatórios sobre violações à carta dos
direitos do homem, bem como a outras normas relativas a direitos humanos a nível
1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou o ex-ministro Gilberto Carvalho. A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa
Espaço Público.
3- Viajante: jornalista Florestan Fernandes Júnior.
Relatório do Viajante:

FLORESTAN
2260/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Viajei para Brasília no dia 29/09/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei o
presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI) e ex-ministro-chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Falamos sobre o desafio de
tornar o Sistema Indústria referência em educação, ciência e tecnologia no país. Para ele, é
importante que o sistema educacional do SESI, com mais de 500 escolas, avance ainda e
possa ser referência nacional de um novo padrão de gestão, com a parceria das federações da
indústria. Retornei para São Paulo-SP no dia 30/09/15.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

DENIZE
2261/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A Agência de Notícias Russa Rossiya Segodnya convidou a EBC para participar do evento
Fórum de Representantes dos Meios de Comunicação dos países dos BRICS, custeando as
despesas com passagens aéreas e hospedagem. Denize Bacoccina, Superintendente
Executiva de Agências e Conteúdo Digital representou a EBC no evento, que ocorreu na
cidade de Moscou, na Rússia entre os dias 7 de outubro ao dia 10 de outubro de 2015.
Segue relatório:
Dia 06 - saída de Brasília
Dia 07 - chegada em Moscow
Dia 08:
08h30 – Participação no fórum dos principais veículos de mídia dos países dos Brics
14h00 - Assinatura do acordo de parceria com a agência de notícias Sputnik e do protocolo de
intenções para criação de uma agência dos países dos Brics entre os cinco países do bloco.
15h30 - Participação na mesa "Tendências de Integração no Espaço de Informação Global"
fórum dos principais veículos de mídia dos países dos Brics.
Dia 09 - Atividades de relacionamento institucional e detalhamento da parceria com a agência
de notícias Sputnik
Dia 10 – Viagem de volta

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/10/2015

10/10/2015

DIGER

21/09/2015

02/10/2015

11/10/2015

DINES

21/09/2015

02/10/2015

11/10/2015

DINES

02/10/2015

11/10/2015

27/09/2015

27/09/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

3.683,75

95,00

3.778,75

10.333,68

5.706,25

95,00

16.134,93

21/09/2015

9.286,16

5.706,25

95,00

15.087,41

DINES

21/09/2015

10.333,62

5.706,25

95,00

16.134,87

DIJOR

21/09/2015

-

Cobertura jornalística da Viagem Oficial da Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
DILMA ROUSSEFF, a cidade de Bogotá, na Colômbia.
A equipe formada pelo Repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Edmar Nobre, o Auxíliar
Warley Andrade e pelo técnico Saulo Moretti embarcaram com destino a Bogotá, Colômbia, dia
02/10/2015. Após fazer uma escala em Guarulhos, a equipe chegou em Bogotá por volta das
19h.
Ao desembarcar foi informada pela redação que a Presidenta Dilma Rousseff havia adiado a
ida para a capital Colombiana. A visita oficial, que estava programada para acontecer nos dias
4 e 5 de outubro foi reagendada para o dia 9 de outubro.

2262/2015

SAULO MORETE
LAMOUNIER

Empregado

Por questões de economia a equipe foi informada que seria mantida em Bogotá até a nova
data da visita. Durante todos os dias que permaneceu na cidade, a equipe produziu matérias
para o jornal NBR Notícias e também para a Voz do Brasil.
No dia da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia a equipe fez a cobertura
completa do acontecimento. No dia 10 a equipe se dirigiu para o aeroporto para retornar ao
Brasil, Chegando em Brasília às 15h do dia 11 de outubro.
Taxa:
No aeroporto de Bogotá cada membro da equipe teve que pagar uma taxa de 114 mil pesos
(35 dólares) para sair do país. Como os cartões corporativos já estavam bloqueados, cada
membro da equipe teve que arcar com esse valor. Por isso solicito o reembolso desse valor. O
comprovante de pagamento segue em anexo.
Cobertura jornalística da Viagem Oficial da Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
DILMA ROUSSEFF, a cidade de Bogotá, na Colômbia.
A equipe formada pelo Repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Edmar Nobre, o Auxíliar
Warley Andrade e pelo técnico Saulo Moretti embarcaram com destino a Bogotá, Colômbia, dia
02/10/2015.
Após fazer uma escala em Guarulhos, a equipe chegou em Bogotá por volta das 19h. Ao
desembarcar foi informada pela redação que a Presidenta Dilma Rousseff havia adiado a ida
para a capital Colombiana. A visita oficial, que estava programada para acontecer nos dias 4 e
5 de outubro foi reagendada para o dia 9 de outubro.

2264/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

Por questões de economia a equipe foi informada que seria mantida em Bogotá até a nova
data da visita. Durante todos os dias que permaneceu na cidade, a equipe produziu matérias
para o jornal NBR Notícias e também para a Voz do Brasil.
No dia da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia a equipe fez a cobertura
completa do acontecimento. No dia 10 a equipe se dirigiu para o aeroporto para retornar ao
Brasil, Chegando em Brasília às 15h do dia 11 de outubro.
Taxa:
No aeroporto de Bogotá cada membro da equipe teve que pagar uma taxa de 114 mil pesos
(35 dólares) para sair do país. Como os cartões corporativos já estavam bloqueados, cada
membro da equipe teve que arcar com esse valor. Por isso solicito o reembolso desse valor. O
comprovante de pagamento segue em anexo.
Cobertura jornalística da Viagem Oficial da Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
DILMA ROUSSEFF, a cidade de Bogotá, na Colômbia.
A equipe formada pelo Repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Edmar Nobre, o Auxíliar
Warley Andrade e pelo técnico Saulo Moretti embarcaram com destino a Bogotá, Colômbia, dia
02/10/2015.
Após fazer uma escala em Guarulhos, a equipe chegou em Bogotá por volta das 19h. Ao
desembarcar foi informada pela redação que a Presidenta Dilma Rousseff havia adiado a ida
para a capital Colombiana.

WARLEY FELIPE
2265/2015
DE ANDRADE

A visita oficial, que estava programada para acontecer nos dias 4 e 5 de outubro foi
reagendada para o dia 9 de outubro. Por questões de economia a equipe foi informada que
seria mantida em Bogotá até a nova data da visita.
Empregado
Durante todos os dias que permaneceu na cidade, a equipe produziu matérias para o jornal
NBR Notícias e também para a Voz do Brasil. No dia da visita oficial da presidenta Dilma
Rousseff à Colômbia a equipe fez a cobertura completa do acontecimento.
No dia 10 a equipe se dirigiu para o aeroporto para retornar ao Brasil, Chegando em Brasília às
15h do dia 11 de outubro.
Taxa:
No aeroporto de Bogotá cada membro da equipe teve que pagar uma taxa de 114 mil pesos
(35 dólares) para sair do país. Como os cartões corporativos já estavam bloqueados, cada
membro da equipe teve que arcar com esse valor. Por isso solicito o reembolso desse valor. O
comprovante de pagamento segue em anexo.

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie D.
2) Fez a cobertura do campeonato brasileiro da série D – Botafogo(SP) XCrac(GO), no estádio
Santa Cruz, em Ribeirão Preto - SP, pelo grupo: B2 (Jogo 164). As reportagens foram exibidas
nos telejornais Repórter SP e Repórter Brasil Noite.
3) Viajante repórter Priscila Eugenia Trevisan Cestari.

2266/2015

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

Relatório do viajante:
Jogo: Botafogo-SP 3x0 Crac-GO - primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Brasileiro
de Futebol/Série D
Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto-SP
Empregado

Saímos de São Paulo as 9h45. Chegamos a Ribeirão Preto por volta das 13 horas. A
transmissão da partida começou as 16h15. Com o apoio de uma torcida de 19 mil pessoas, o
Botafogo abriu o placar aos três minutos com Canela. Depois, aos 25 minutos, o zagueiro Caio
Ruan aproveitou uma cobrança de escanteio e ampliou. Aos 44 minutos, Samuel Santos fez
mais um lindo cruzamento e Nunes cabeceou para fazer mais um. Com isso, o jogo ficou no
Botafogo (SP) 3 x 0 Crac (GO). Chegamos à redação da TV Brasil as 23h20.
Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2267/2015

Viajante

PAULO SERGIO
AQUILINI

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Local das atividades : Av. Gomes Freire e R. da Relação
dia 28/09/2015 :
07h50 - embarque GRU voo Gol 2002
09h30 - chegada à Gomes Freire. Reunião com Engs. Renato e Luiz Cesar sobre o reforço e
estaiamento da torre de enlace antiga de Itaóca
11h00 - desenvolvi o Projeto mecânico do anel de compressão no 8º nó da torre e os
engastamentos dos cabos de aço nas vigas de concreto do edifício. Reunião com Eng. Renato
sobre o andamento do cogged array do Sumaré : árvores divisoras com dimensional definido.
13h00 - almoço
14h30 - reunião geral sobre as torres de Itaóca. Extensão de vida útil da torre de enlace a ser
executada pela GB. Torre principal com oscilação excessiva aos ventos acima de 25 m/s e
rajadas. Verificação da tensão nos estais : atuar nos esticadores.
16h00 - reunião com Rony e Renato : exigências do Corpo de Bombeiros relativas ao Edifício
da Rádio MEC na Praça da Republica. Marcamos reunião com o C. Bombeiros amanhã às
14h00
dia 29/09/2015 :
09h00 - reunião com oficiais para estabelecer procedimentos de reforço da estrutura da torre
de enlace de Itaóca : substituição de contraventos e banzos em corrosão, substituição de
parafusos até o 8º nó, instalação do anel de compressão , dos estais e âncoras.
14h00 - reunião com especialistas em sistemas de combate a incêndio na Superintendência
15h30 - Reunião final do Relatório de Autovistoria do Edifício da Gomes Freire : assinatura por
dois Engenheiro, eu e Paulo Codo, para entrega à Prefeitura do Rio.
17h00 - deslocamento ao SDU para embarque no voo Gol 1713 para GRU

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/09/2015

29/09/2015

DIGER

06/10/2015

07/10/2015

05/10/2015

08/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/09/2015

936,92

401,85

190,00

1.528,77

DIPRE

22/09/2015

1.061,37

321,10

190,00

1.572,47

DIPRE

22/09/2015

863,47

642,20

142,50

1.648,17

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Mário Augusto
2268/2015
Jakobskind

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Paulo Ramos
2269/2015
Derengovski

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

07/10/2015

DIPRE

05/10/2015

08/10/2015

05/10/2015

06/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/09/2015

1.084,96

481,65

190,00

1.756,61

DIPRE

22/09/2015

879,64

642,20

190,00

1.711,84

08/10/2015

DIPRE

22/09/2015

879,64

642,20

190,00

1.711,84

07/10/2015

DIPRE

22/09/2015

811,56

481,65

190,00

1.483,21

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

JOELZITO
2270/2015 ALMEIDA DE
ARAÚJO

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2271/2015 Isaias Dias

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Acompanhou o Conselheiro Isaias Dias (Cadeirante) nas seguintes atividades:

2272/2015

Mara Cristina
Gonçalves Dias

Convidado

06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2273/2015 Takashi Tome

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

07/10/2015

DIPRE

05/10/2015

08/10/2015

07/10/2015

02/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/09/2015

1.112,63

802,75

190,00

2.105,38

DIPRE

22/09/2015

2.647,55

1.123,85

190,00

3.961,40

07/10/2015

DIPRE

22/09/2015

313,73

160,55

190,00

664,28

03/10/2015

DIJOR

22/09/2015

-

177,00

-

177,00

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2274/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Leticia Luiza
2275/2015
Yawanawá

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Participou no dia 07/10/2015, das 10 às 18h, 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

HELOISA MARIA
2276/2015 MAURGEL
STARLING

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação da Sociedade modelo impressa
FIQUE DE OLHO
O repórter realizou a cobertura do jogo Crac - GO x Botafogo - SP.

CARLOS
MOLINARI
2277/2015
RODRIGUES
SEVERINO

Empregado

Relatório de viagem
Sexta-feira, 2 de outubro
Deslocamento terrestre – Brasília – Catalão
Saindo às 13h, chegando às 17h.
Repórter de campo na partida CRAC x Botafogo (SP), no estádio Genervino da Fonseca, de
19h às 21h.
Sábado, 3 de outubro
Regresso terrestre – Catalão – Brasília
Saindo às 9h, chegando às 13h.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/10/2015

07/10/2015

DIPRE

06/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

05/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/09/2015

686,05

160,55

190,00

1.036,60

DIPRE

22/09/2015

1.096,46

321,10

190,00

1.607,56

07/10/2015

DIPRE

22/09/2015

1.084,96

133,95

190,00

1.408,91

08/10/2015

DIPRE

22/09/2015

642,20

190,00

832,20

Participou no dia 07/10/2015, das 10 às 18h, 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2278/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação da Sociedade modelo impressa
FIQUE DE OLHO
Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Ana Maria da
2279/2015
Conceição Veloso

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.

2280/2015

JOANA FONSECA
PEREGRINO

Convidado

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
A Senhora Joana Peregrino gerente da TV INES,
apresentou a TV INES na 58º Reunião do Conselho Curador da EBC, no dia 07/10/2015, às
10h.
Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Rita de Cassia
2281/2015
Freire Rosa

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);

-

Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

02/10/2015

12/10/2015

DIPRE

14/10/2015

16/10/2015

01/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/09/2015

879,64

1.123,85

190,00

2.193,49

DIPRE

22/09/2015

-

965,92

190,00

1.155,92

02/10/2015

DIPRO

22/09/2015

1.244,17

253,80

190,00

1.687,97

26/10/2015

30/10/2015

DIPRE

22/09/2015

5.370,88

5.103,00

95,00

10.568,88

24/09/2015

28/09/2015

DIGER

22/09/2015

2.358,27

464,75

142,50

2.965,52

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2282/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

JOSE RICARDO
2284/2015 TORRES
MARINHO

Empregado

2283/2015

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
A Presidente do Conselho Curador Ana Luiza Fleck representou o Conselho no Seminário do
Conselho Deliberativo da Fundação Piratini, no dia 15/10/2015, às 9h. Participou da Mesa
redonda 1: O público, o estatal e o privado: o conceito, constituição e o imaginário
contemporâneo.
O Gerente de Arte José Ricardo acompanhou a entrega do cenário do programa Fique Ligado,
novo projeto a ser gerido pela Diretoria de Jornalismo, com previsão de estréia no dia 5/10.

Autorização para o afastamento do País da Ouvidora da Empresa Brasil de Comunicação-EBC,
Joseti Marques Xixto da Cunha, participar do Encontro Nacional Sobre Gestão de Meios
Públicos, na Cidade de Havana/Cuba, de 27 a 29 de outubro de 2015.

2285/2015

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Empregado

Relatório: Participei do congresso Internacional sobre Gestão de Meios Públicos.Realização:
Unesco - Escritório Regional para a Cultura da América Latina Caribe, Unión de Periodistas de
Cuba-UPEC, Instituto de Periodismo José Martí.
Participantes: O público reunido no evento era formado por diretores de 40 veículos da
imprensa cubana, incluindo gestores de periódicos, rádio e televisão.
26/10/2015 - 13h: chegada a Havana
27/10/2015 – 8h30 às 17h30
Credenciamento e abertura do evento, com apresentação dos participantes internacionais e
boas-vindas dos anfitriões.
Apresentação de Fernando Brugman, Oficial da Unesco no Escritório Regional de Cultura para
América Latina e Caribe.
Apresentação da Vice-presidenta da Unión de Periodistas de Cuba, Bárbara Doval Martínez.
Apresentação do Programa Comunicação e Informação da Unesco em Havana, seguida da
informação sobre a estrutura das sessões do evento, divida em palestras, debates e oficinas.
Dinâmica de interação entre convidados e participantes, conduzida pela oficial de Comunicação
e Informação da Unesco.
28/10/2015 – 8h30 às 17h30
Palestra do Dr. José Ramón, da Universidade de Havana, sobre a transformação do cenário
midiático na América Latina – os meios públicos, integração e geopolítica da comunicação.
Palestra sobre o contexto regulatório da comunicação pública e a experiência equatoriana, feita
pela Dra. Paulina Mogrovejo, Conselheira do Conselho de Regulação da Informação e
Comunicação, Equador.
Debates e interações sobre o tema, com apresentações de cases feitas pelos gestores da
mídia cubana.
29/10/2015 – 8h30 às 14h30
Meios públicos e responsabilidade social – a experiência da Empresa Brasil de Comunicação Dra. Joseti Marques, Ouvidora Geral, Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
Debates e apresentação de estudos de casos comparativos com a gestão do canal Cubavision
de Cuba, com a agência Prensa Latina e Rádio SF8.
Almoço de encerramento
16h - Reunião com a vice-decana da Faculdade de Comunicação da Universidade de Havana
para apresentação do projeto EBC-Unesco para criação do Centro de Pesquisa Aplicada,
O Diretor-Geral Asdrúbal Figueiró, acompanhou o Diretor-Presidente, Américo Martins, em
agenda institucional nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Segue o cronograma da viagem:
Dia 24/09 (NOITE)
Embarque para São Paulo
Dia 25/09
-Acompanhou a visita do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República à sede da EBC em São Paulo.
-Realizou Despachos Internos na EBC, em São Paulo.

2286/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 28/09
-Embarque para o Rio de Janeiro
-Reunião com o Cônego Marcos William Bernardo representante da Arquidiocese do Rio de
Janeiro.
-Acompanhou a visita do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República à sede da EBC no Rio de Janeiro.
-Embarque para Brasília
Obs: Devido convocação do Diretor-Presidente Américo Martins, houve alteração no retorno
para o dia 28/09/2015, conforme email anexo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

30/09/2015

01/10/2015

DIGER

22/09/2015

-

265,50

-

265,50

30/09/2015

01/10/2015

DIGER

22/09/2015

-

317,25

-

317,25

30/09/2015

30/09/2015

DIGEL

23/09/2015

1.898,34

133,95

190,00

2.222,29

06/10/2015

07/10/2015

DIPRE

23/09/2015

1.084,96

321,10

190,00

1.596,06

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ida à Marília no dia 30/09/2015, onde se localiza uma das torres de transmissão da EBC, para
identificação e
fixação de plaquetas em alguns bens patrimoniais (solicitada em 24/03/2015, pela Coordenação
de Patrimônio memorando nº 101/2015). Será acompanhado de um técnico da Engenharia, para auxiliar na
identificação dos bens.
A cidade de Marilia se encontra a 431 km da EBC, consumindo aproximadamente o tempo de
10h40m para deslocamento ida e volta (TERRESTRE), por esse motivo, o retorno ocorrerá no
dia 01/10/2015.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Local das Atividades: Torre de transmissão da EBC em Marília/SP - Av. Nossa Senhora da
Aparecida, 128, para patrimonialização de bens, atendendo a
solicitação do Departamento de Patrimônio.

2287/2015

ALEXANDRO DE
MEDEIROS

Empregado

28/09/2015
08:00 – Embarque (Passageiros: Alexandro de Medeiros e Jose Carlos Olivato Jr) no carro da
empresa Jundiá (Motorista Sr Irineu) Com Destino a cidade de
Marilia, interior de São Paulo.
13:42 – Chegada a cidade.
14:00 – Almoço.
15:00 – No local das Atividades Av. Nossa Senhora da Aparecida, 128, foi iniciada a
identificação dos bens abaixo:
- RP 66552 CONTÊINER METÁLICO 3 METROS SHELTER OUTDOOR TELECOM COM
DUAS MÁQUINAS DE AR 2 TR CARRIER CC16789L10 CLEMAR ENG
- RP 53848 SISTEMA IRRADIANTE CANAL 44 MECTRÔNICA 1455110 MTSL4UO - Apenas o
item - SISTEMA IRRADIANTE CANAL 44 MECTRÔNICA 1455110 MTSL4UO
- RP 53849 CARGA FANTASMA DE SISTEMA ANALÓGICO MECTRÔNICA 1461510 MT CRX
5000
- RP 53850 CHAVE COAXIAL MOTORIZADA COMPOSIÇÕES: ANTENA, CARGA
FANTASMA, TRANSMISSOR - DIELETRIC 10003292 DC60000
- RP 53851 MEDIDOR DE POTÊNCIA – BIRD 101200052/101002182 TPM1
17:40 – Encerramento das atividades
29/09/2015
08:30 – Início da viagem de retorno

Ida à Marília no dia 30/09/2015, onde se localiza uma das torres de transmissão da EBC, para
auxiliar o Sr. Alexandro de Medeiros (responsável pelo Patrimônio, na Regional Sudeste II/Sul),
na identificação dos bens a serem patrimoniados (conforme solicitação feita pela Coordenação
de Patrimônio, em 24/03/2015, memorando nº 101/2015).
A cidade de Marília se encontra a 431 km da EBC, consumindo aproximadamente o tempo de
10h40 para deslocamento ida e volta (TERRESTRE), por esse motivo, o retorno ocorrerá no
dia 01/10/2015.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Local das Atividades: Torre de transmissão da EBC em Marília/SP - Av. Nossa Senhora da
Aparecida, 128, para patrimonialização de bens, atendendo a
solicitação do Departamento de Patrimônio.

2288/2015

JOSE CARLOS
OLIVATO JUNIOR

Empregado

28/09/2015
08:00 – Embarque (Passageiros: José Carlos Olivato Jr e Alexandro de Medeiros) no carro da
empresa Jundiá (Motorista Sr Irineu) , com destino a cidade de
Marilia, interior de São Paulo.
13:42 – Chegada a cidade.
14:00 – Almoço.
15:00 – No local das Atividades Av. Nossa Senhora da Aparecida, 128, foi iniciada a
identificação dos bens abaixo:
- RP 66552 CONTÊINER METÁLICO 3 METROS SHELTER OUTDOOR TELECOM COM
DUAS MÁQUINAS DE AR 2 TR CARRIER CC16789L10 CLEMAR ENG
- RP 53848 SISTEMA IRRADIANTE CANAL 44 MECTRÔNICA 1455110 MTSL4UO - Apenas o
item - SISTEMA IRRADIANTE CANAL 44 MECTRÔNICA 1455110 MTSL4UO
- RP 53849 CARGA FANTASMA DE SISTEMA ANALÓGICO MECTRÔNICA 1461510 MT CRX
5000
- RP 53850 CHAVE COAXIAL MOTORIZADA COMPOSIÇÕES: ANTENA, CARGA
FANTASMA, TRANSMISSOR - DIELETRIC 10003292 DC60000
- RP 53851 MEDIDOR DE POTÊNCIA – BIRD 101200052/101002182 TPM1
17:40 – Encerramento das atividades
29/09/2015
08:30 – Início da viagem de retorno

RAQUEL
2289/2015 MARSHALL
GADEA

Empregado

A assessora do DIGEL participou de reunião com os gestores do RJ e com a assessora do
Diretor-Presidente, Luciana Sérvulo, e apresentou o diagnóstico da situação administrativa,
técnica e gerencial da EBC/RJ, realizado em março/2015 com as equipes do RJ.
Participou no dia 07/10/2015, das 10 às 18h, 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2290/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação da Sociedade modelo impressa
FIQUE DE OLHO
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/09/2015

30/09/2015

DIPRE

24/09/2015

26/09/2015

06/10/2015

02/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/09/2015

3.632,39

513,30

285,00

4.430,69

DIGEL

23/09/2015

694,56

965,92

190,00

1.850,48

08/10/2015

DIPRE

23/09/2015

1.089,75

560,50

190,00

1.840,25

11/10/2015

DINES

23/09/2015

10.333,62

5.706,25

95,00

16.134,87

A advogada Patrícia Mendanha Lino, empregada lotada nessa Procuradoria Jurídica, foi
designada para acompanhar empregada da EBC em Tabatinga em oitiva junto a Delegacia de
Polícia Civil.
Dra. Patrícia embarcou, no dia 28 de setembro de 2015, de Brasília para a cidade de
Tabatinga/Amazonas no vôo 2586 da empresa Azul às 06h17, com duas conexões, sendo a
primeira em Belo Horizonte e a segunda em Manaus, chegando às 17h em Tabatinga.

2291/2015

PATRICIA
MENDANHA LINO

No dia 29 de setembro de 2015, às 9h, acompanhou a empregada da EBC, MARIA
VALDELENE FERREIRA DA SILVA, lotada na Coordenação da Rádio Nacional da Amazônia,
para oitiva junto à Delegacia de Policia Civil de Tabatinga, terminando o referido procedimento
por volta das 11h30min.
Empregado
Seu retorno de Tabatinga foi às 17h no voo da empresa Azul 2801com destino a Brasília,
porém com duas conexões, a primeira em Manaus e a segunda em Campinas, chegou a
Brasília no dia 30 de setembro de 2015 às 10h24.
A hospedagem inicialmente foi solicitada para faturamento da EBC, porém a advogada arcou
com a despesa.
É o relatório.

O Superintendente Executivo de Comunicação Marketing e Negócios - Rodrigo Dindo acompanhou o Presidente Américo Martins e o Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação
Social (Secom) da Presidência da República, Edinho Silva no dia 25/09/2015 sexta-feira na
seguinte agenda:
25/09/15:
Chegada a EBC - 09h30:
- Recepção no hall de entrada
Américo Martins, Marco Antônio Tavares Coelho e Albino Castro
- Tour pelas instalações da Regional
- Conversa na sala da Presidência
Apresentação da regional
Estágio atual da Rede Pública de Televisão

2292/2015

RODRIGO
CONNOR DINDO

Empregado

Saída da EBC - 10h30
14h00 - 16h00: reunião com a equipe da Superintendência Executiva de Comunicação,
Marketing e Negócios na praça de São Paulo.
17h00 - 18h00: reunião na Prefeitura Municipal de São Paulo com o Secretário de
Comunicação.
O Superintendente embarcou no dia 24/09/15 em avião da FAB juntamente com o Presidente
Américo e o Ministro Edinho para conseguir cumprir a agenda do dia 25/09/15 que começou
pela manhã.
Retornando no dia 26/09/15 devido preço elevado da passagem para o dia 25/09/15 (R$ R$
2.224,00) e para o dia 26/09/15 ficou em R$ 694,00.
Obs.: a mudança de data do retorno foi devidamente justificada via e-mail (anexo) com os
setores responsáveis da EBC.

Participou no dia 07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador
da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

2293/2015

AKEMI NITAHARA
SOUZA

Empregado

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
- Lançamento da Cartilha de Participação da Sociedade modelo impressa
FIQUE DE OLHO
Cobertura jornalística da Viagem Oficial da Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
DILMA ROUSSEFF, a cidade de Bogotá, na Colômbia.
A equipe formada pelo Repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista Edmar Nobre, o Auxíliar
Warley Andrade e pelo técnico Saulo Moretti embarcaram com destino a Bogotá, Colomôbia,
dia 02/10/2015.
Após fazer uma escala em Guarulhos, a equipe chegou em Bogotá por volta das 19h. Ao
desembarcar foi informada pela redação que a Presidenta Dilma Rousseff havia adiado a ida
para a capital Colombiana.

LEANDRO ROCHA
2294/2015 FERNANDES
ALARCON

A visita oficial, que estava programada para acontecer nos dias 4 e 5 de outubro foi reagendada
para o dia 9 de outubro. Por questões de economia a equipe foi informada que seria mantida
em Bogotá até a nova data da visita.
Empregado
Durante todos os dias que permaneceu na cidade, a equipe produziu matérias para o jornal
NBR Notícias e também para a Voz do Brasil. No dia da visita oficial da presidenta Dilma
Rousseff à Colômbia a equipe fez a cobertura completa do acontecimento.
No dia 10 a equipe se dirigiu para o aeroporto para retornar ao Brasil, Chegando em Brasília às
15h do dia 11 de outubro.
Taxa:
No aeroporto de Bogotá cada membro da equipe teve que pagar uma taxa de 114 mil pesos
(35 dólares) para sair do país. Como os cartões corporativos já estavam bloqueados, cada
membro da equipe teve que arcar com esse valor. Por isso solicito o reembolso desse valor. O
comprovante de pagamento segue em anexo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/10/2015

08/10/2015

DIPRE

25/09/2015

26/09/2015

29/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/09/2015

1.476,86

380,70

190,00

2.047,56

DIPRO

23/09/2015

2.036,76

152,10

190,00

2.378,86

30/09/2015

DIJOR

23/09/2015

-

177,00

-

05/10/2015

08/10/2015

DIPRE

24/09/2015

886,87

1.123,85

190,00

2.200,72

13/10/2015

14/10/2015

DIPRE

24/09/2015

934,46

224,20

190,00

1.348,66

14/10/2015

16/10/2015

SECEX

24/09/2015

869,32

579,56

95,00

1.543,88

25/09/2015

25/09/2015

DIJOR

24/09/2015

933,33

-

-

O empregado viajou para São Paulo onde atendeu a seguinte agenda:
Dia 07/10
- Reunião com a Gerência-Executiva de Rede e equipe.
Pontos:1. ajustes nos contratos de adesão à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP)
em face das alterações da nova norma da RNCP-TV; 2. revisão da Norma da RNCP-TV e de
seus contratos de adesão em face dos Canais Digitais do Poder Executivo;

LUIS HENRIQUE
2295/2015 MARTINS DOS
ANJOS

Empregado

Dia 08/10
- Reunião com a Superintendência Sudeste/Sul e equipe.
Pontos: 1. despachos sobre escritório de Porto Alegre; 2. continuidade do projeto da Unidade
Técnica com ANCINE

Obs.: A data da viagem foi alterada, conforme justificado e autorizado no email em anexo.

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou de Reunião sobre o programa " Papo
de Mãe"e também sobre o projeto "Televisão Total" com o Diretor Geral Asdrubal Figueiró.

MYRIAM FATIMA
2296/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Informamos que o retorno de São Paulo para o Rio, dia 25/09, foi adiado para o dia 26/09, por
conta do fechamento do Santos Dumont, em função do deslizamento de uma aeronave da
empresa Gol. O imprevisto não representou gastos para a EBC.

A equipe da TV Brasil realizou reportagem especial com o time do Tupi (de Juiz de Fora/MG),
classificado para a fase das quartas de final do Campeonato Brasileiro série C.
O empregado tem o saldo de R$ 88,50 a devolver, meia diária, referente à antecipação de
retorno solicitada pelo Coordenador de Pauta e Reportagem da TV Brasil-Rio de Janeiro, Paulo
Garritano.

2297/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Relatório de viagem
29/9 (terça-feira) - deixamos a TV, no Rio, por volta das 11h da manhã. Chegamos a Juiz de
Fora por volta das 14h. Pauta marcada para às 16h. Na cidade, fizemos uma filmagem com
torcedores do Tupi e retornamos para o hotel.

177,00

30/9 (quarta-feira) - cobertura do treino do Tupi, já com o check-out feito. Por volta do meio-dia,
deixamos o treino e fizemos imagens da cidade. Aproximadamente às 13h30, deixamos Juiz de
Fora rumo ao Rio, onde chegamos por volta das 16h.

Participou das seguintes atividades:
06/10/2015, às 9h, da Reunião conjunta das Câmaras Temáticas.
07/10/2015, das 10h as 18h, da 58º Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
PRIMEIRA PARTE - DAS 10h30 às 12h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 58ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
(5min)
2. Leitura e aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária de Fevereiro; (5min)
3. Cartilha sobre participação no Conselho Curador; (10min)
4. Apresentação da TV INES (Acerp) - Conteúdos e modelos de gestão para contemplar a
acessibilidade (1h30)

Enderson Araújo
2300/2015
de Jesus Santos

Conselheiro

SEGUNDA PARTE - DAS 14h às 16h30h
5 . Apresentação sobre Agência Brasil e mudanças na grade da TV Brasil / Rádios (Direção da
EBC) (20 min);
6. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (30 min);
7. Regimento para eleições para presidência do Conselho Curador da EBC (20 min);
8. Apresentação dos modelos de programas da Ouvidoria (20 min);
9. Relatório da Ouvidoria; (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h30h às 17h
TERCEIRA PARTE – 17h às 17h30
10. Informes Conselho Curador (Moção de Apoio ao projeto #IncluiComunicaçãoPública;
Mudança no e-mail da Secretaria do Conselho Curador; Projeto Conselho estaduais;
Correspondentes Internacionais; Jornalismo EBC e Comitê Editorial de Jornalismo; Atividade no
Maranhão). (20min)
11. Informes Direção EBC; (20min)
12. Outros Assuntos.

MARIANA
2302/2015 MARTINS DE
CARVALHO

MARIANA
2303/2015 MARTINS DE
CARVALHO

Empregado

Empregado

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil)
- Apresentação da EBC sobre o Redesenho Organizacional da Empresa.
- Apresentação da EBC sobre a digitalização do sinal da TV Brasil abarcando outros canais
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras
Estive no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de outubro na companhia dos colegas Edvaldo Cuaio
e Paulo Vinicius de Oliveira, para representarmos a Comissão de Ética no Lançamento da
Campanha #EBClivredeassédio. No dia 13, foram realizadas passagens nas redações da Rua
da Relação e na parte da tarde, foi realizado o lançamento da Campanha no auditório do
Espaço Cultural da EBC Rio de janeiro, na Rua da Relação.
No no dia 14, além de fazer visitas às redações da Gomes Freire, apresentando os membros
da Comissão de Ética, fizemos também oitivas de processos que envolvem pessoas do Rio de
Janeiro. Para além destas atividades, a Comissão de Ética também esteve no Rio para
escolher uma representante da Comissão que responderá pelas questões administrativas da
Comissão naquela sede. Ainda esta semana, fui a pedido da presidenta do Conselho Curador
acompanhá-la a uma atividade em Porto Alegre. logo a minha passagem de volta ao invés de
ser Brasília -Rio foi Rio-POA. De minha parte, foi solicitado que a passagem fosse marcada
para o último voo possível do dia 14, pois, haviam muitas oitivas a serem feitas no Rio de
Janeiro. Como a última oitiva do Rio de Janeiro acabou por ser desmarcada no próprio dia 14,
assim que acabaram os trabalhos da Comissão de Ética no Rio me dirigi ao aeroporto afim de
antecipar meu voo e chegar mais cedo a POA. A princípio, meu voo chegaria na capital gaúcha
por volta das 23h30. Consegui, sem custos, fazer a alteração. Fui alocada em um voo com
escala em Viracopos mas que chegaria em Porto Alegre às 21h30.

Esteve em Porto Alegre no dia 15 de outubro (chegando no dia 14 à noite e voltando no dia 16
pela manhã) acompanhando a presidenta do Conselho Curador, Ana Fleck em uma atividade
realizada pelo Conselho Curador da Fundação Piratini, por ocasião dos seus 20 anos.
Infelizmente, as atividades do Seminário foram cancelada por conta das fortes chuvas que
assolaram a cidade e deixaram sem energia o local do evento. No entanto, uma atividade de
debate na Escola Superior de Publicidade e Marketing foi organizada com os palestrantes do
evento para que houvesse o mínimo aproveitamento das pessoas de outro estado que já se
encontravam em Porto Alegre.
A empregada foi removida, por ofício, de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ, permanecendo
no âmbito da mesma Diretoria.
Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº 541/2015, a partir de 24 de
setembro de 2015.

MELISSA DE
2304/2015 MORAES
POYARES

Relatório de viagem:
Empregado
25/09/2015 - Embarquei por volta das 07:30h para o Rio de Janeiro.
28/09/2015 - Me apresentei a Gerente Executiva de Jornalismo/substituta, Ieda Prestes para
iniciar os trabalhos.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/09/2015

25/09/2015

DIJOR

06/10/2015

07/10/2015

06/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/09/2015

1.826,97

133,95

190,00

2.150,92

DIGER

24/09/2015

2.123,85

481,65

190,00

2.795,50

07/10/2015

DIGER

24/09/2015

2.123,86

267,90

190,00

2.581,76

02/10/2015

02/10/2015

DIPRO

24/09/2015

1.941,37

160,55

190,00

2.291,92

29/09/2015

30/09/2015

DIGEL

24/09/2015

1.397,10

267,90

190,00

1.855,00

30/09/2015

03/10/2015

DIJOR

24/09/2015

1.648,67

424,80

190,00

2.263,47

05/10/2015

12/10/2015

DIJOR

24/09/2015

1.276,86

1.099,80

95,00

2.471,66

Gravou um programa "BRASILIANAS.ORG" especial. Entrevistou o ministro do Supremo
Tribunal Federal, Luiz Fachin, em Brasília na sexta-feira, dia 25/09/15.

2305/2015 LUIS NASSIF

2306/2015

JOICE AMARAL
PACHECO

Colaborador

Relatório do Viajante:
Viajei a Brasília dia 25/09/15 para realizar gravação de programa BRASILIANAS.ORG:
Especial com o Ministro Luiz Fachin, com o tema: O pacto social de 1988, seus avanços e
desafios e o papel da justiça na fase atual.
Blocos:
1º Os direitos da Constituição Federal de 1988 atende as demandas da sociedade atual?
2º O papel do poder Judiciário na consolidação dos direitos constitucionais
3º O poder judiciário protagonista ou mediador ?

No dias 06 e 07 de outubro de 2015, Superintendente Regional Rio foi a Brasilia com o seu
assessor Otávio Previdi, e participou de reuniões com o Diretor Geral Asdrúbal Figueiró, o
Diretor de Jornalismo Ricardo Melo, e com a SUSUP, que tratou de demandas da Regional
Rio.
Empregado

O assessor foi a Brasilia com a Superintendente Regional Rio Joice Pacheco, e participou de
reuniões nos dias 06 e 07 de outubro/2015, conforme abaixo:
- Reunião com Direção Geral da empresa,

2307/2015 OTÁVIO PREVIDI

Empregado

- Reunião com a Gerência Executiva da Susup
- Reunião com Gerência Executiva de Tecnologia de Mídias
- Reunião com a Direção de Programação
- Reunião com a Superintendência Executiva de Suporte.

Todas foram para tratar de assuntos referentes à melhorias de desempenho e participação da
TV Brasil Rio de Janeiro.

MYRIAM FATIMA
2308/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou no dia 02/10 na parte da manhã da
Reunião DIREX e à tarde da Reunião Busca Conjunta CISET - Auditoria Anual de Contas EBC.
O Assessor participou de reuniões de acordo com o cronograma abaixo e realizou prospecção
de publicidade institucional nos dias 29 e 30/09.
Agenda 29/09/2015:
Prefeitura do Rio de Janeiro
11h
Sr. Flávio Vaz - Assessor Especial de Comunicação
Pauta : Apresentação de proposta de projetos esportivos da TV Brasil e das Rádios EBC.

ANTONIO
2309/2015 CARLOS
GONCALVES

Empregado

BNDES
15h
Sra. Ana Landim - Chefe do Departamento de Comunicação/Gabinete da Presidência
Pauta : Apresentação de projeto especial de patrono da Rádio MEC FM e prospecção de
futuras campanhas de TV, Rádio e Portal.
Agenda 30/09/2015:
Petrobras
11h
Sr. Gustavo Ferro - Gerente de Publicidade
Pauta : Apresentação de propostas de patrocínio da programação de linha e de projetos
especiais da TV Brasil para o ano de 2015.

O cenotécnico Tarcísio Augusto Silvano realizou os trabalhos de construção e montagem do
cenário para o Programa “Fique Ligado”.

TARCISIO
2310/2015 AUGUSTO
SILVANO

Empregado

Relatório de viagem
30/09/2015 Manhã - Deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo e preparativos para a
montagem do cenário do programa "Fique Ligado"; Tarde - Apoio na montagem do cenário do
programa "Espaço Público";
01/10/2015 Manhã - Início da montagem do cenário do programa "Fique Ligado", com a fixação
de lonas impressas em armações de metalon; Tarde - Continuação da montagem do cenário
do programa "Fique Ligado", com a fixação de lonas impressas em armações de metalon;
02/10/2015 Manhã - Continuação da montagem do cenário do programa "Fique Ligado", com a
fixação de lonas impressas em armações de metalon e posicionamento das tapadeiras prontas;
Tarde - Início da preparação de duas pranchas de madeira para ocultar a base do vídeo wall;
03/10/2015 Manhã - Confecção das pranchas de madeira para ocultar a base do vídeo wall;
Tarde - Retorno de São Paulo para Rio de Janeiro.

1) Realizou cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que abordou o preconceito que imigrantes negros do
Senegal e Haiti sofrem no interior do Rio Grande do Sul. O programa Caminhos da
Reportagem (de 52 minutos) será todo captado nesta viagem.
3) A equipe: a repórter Bianca Maria Mello Vasconcellos, o repórter cinematográfico João
Marcos Barboza e o auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo do Carmo.
Relatório da Viajante:

BIANCA MARIA
2311/2015 MELLO DE
VASCONCELLOS

Empregado

05/10/15 Manhã: chegada a Porto Alegre. Gravação em Canoas com imigrante haitiano e
escrivão da polícia.
Tarde: gravação na igreja com pesquisador e imigrantes haitianos e senegaleses. Fim de tarde:
por do sol no rio Guaíba.
06/10/15 Manhã: ida para Caxias do Sul, gravação no Centro de Atendimento ao Migrante
(CAM). Tarde: gravação com o personagem Cher Chaikn no trabalho, na rua, na aula de taekow-do, no campus da UCS (universidade de Caxias do Sul). Noite: gravação com professor da
Faculdades da Serra e alunos.
07/10/15 Manhã: gravação com o Billy, imigrante senegalês dono de cabines telefônicas para
imigrantes se comunicarem com os familiares no exterior. Tarde: pesquisadora na UCS, dona
de um banco de dados com informações de cerca de 3 mil imigrantes senegaleses que
passaram por Caxias do Sul. Noite: gravação em Galópolis, bairro afastado de Caxias com
imigrantes italianos sobre a imigração de africanos e haitianos.
08/10/15 Tarde: gravação em Flores da Cunha no velório de um haitiano morto pela polícia
militar, gravação com capitão da brigada militar. Início da noite: ida para Bento Gonçalves.
09/10/15 Manhã: volta para Caxias do Sul, gravação na praça central de Caxias do Sul com
vendedores senegaleses africanos. Tarde: volta para Bento Gonçalves para gravar com
imigrantes haitianos. Noite: volta para Caxias do Sul.
10/10/15 Gravação de imagens da região.
11/10/15 Tarde: gravação com imigrantes no centro de Caxias. Noite: encontro religioso de
imigrantes senegaleses islâmicos.
12/10/15 Manhã: gravação com polícia militar, diretor municipal da secretaria de segurança
pública de Caxias do Sul e gravação com comerciantes e policiais no bairro (apoio para
caminhos da reportagem de Brasília).
Gravação com Maria do Carmo sobre o desfecho da morte do imigrante haitiano.
Retorno para São Paulo. Fomos para o aeroporto de caxias, onde fomos informados que o voo
não aconteceria em virtude do mau tempo, fomos para Porto Alegre onde embarcamos a noite.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

12/10/2015

DIJOR

05/10/2015

12/10/2015

28/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/09/2015

1.397,86

831,90

95,00

2.324,76

DIJOR

24/09/2015

1.397,88

743,40

142,50

2.283,78

01/10/2015

DIPRE

25/09/2015

1.644,37

535,80

-

2.180,17

01/10/2015

01/10/2015

DIPRO

25/09/2015

1.397,05

126,90

190,00

1.713,95

08/10/2015

09/10/2015

DIPRO

25/09/2015

2.271,25

267,90

190,00

2.729,15

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que abordou o preconceito que imigrantes negros do
Senegal e Haiti sofrem no interior do Rio Grande do Sul. Durante a produção das pautas, foi
apurado que, além da cor da pele, os imigrantes negros e muçulmanos também são alvos de
preconceito. O programa Caminhos da Reportagem (de 52 minutos) foi todo captado nesta
viagem.
3) A equipe formada pela repórter Bianca Maria Mello Vasconcellos, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo
do Carmo.

2312/2015

JOAO MARCOS
BARBOZA

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos da tv na manha de do dia 5/10/2015 como destino a Porto alegre, onde chegamos
ainda pela manhã, gravamos sonora com um haitiano que sofreu discriminação e racismo em
um posto de gasolina, e também com o escrivão de policia que fez o B.O
no final da tarde gravamos com um pesquisador do assunto imigração e alguns senegaleses.
6/10/2015- Viajamos para Caxias do Sul onde fizemos sonoras no centro de atendimento ao
imigrante e a tarde gravamos com um personagem.
7/10/2015- Pela manha gravamos com o personagem Billy, sonora mais imagens e a tarde
com uma pesquisadora na universidade de Caxias do Sul.
8/10/2105- A tarde fomos para cidade de Flores, onde gravamos algumas sonoras em um
velório de um imigrante morto pela policia, ouvimos também o comandante da brigada militar
da cidade.
9/10/2015- pela manha fizemos algumas sonoras na praça de caxias e a tarde algumas
sonoras com Haitianos na cidade Bento Gonçalves.
10/10/2015- Imagens da cidade e região.
11/10/2015- gravação de sonora mais imagens do encontro religioso dos imigrantes
senegaleses.
12/10/2105- Gravação de um apoio para Brasilia e a tarde fomos para o aeroporto de caxias,
onde fomos informados que o voo não aconteceria em virtude do mau tempo, fomos para Porto
Alegre onde embarcamos a noite.

1) Realizou a cobertura jornalística para o programa Caminhos da Reportagem.
2) Fez captações para o programa que aborda o preconceito que imigrantes negros do
Senegal e Haiti sofrem no interior do Rio Grande do Sul. Durante a produção das pautas,
apuramos que, além da cor da pele, os imigrantes negros e muçulmanos também são alvos de
preconceito. O programa Caminhos da Reportagem (de 52 minutos) foi todo captado nesta
viagem.
3) A equipe formada pela repórter Bianca Maria Mello Vasconcellos, pelo repórter
cinematográfico João Marcos Barboza e pelo auxiliar de cinegrafia, Caio Manlio Teixeira Araújo
do Carmo.

2313/2015

CAIO MANLIO
TEIXEIRA
ARAUJO DO
CARMO

Empregado

2314/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

Empregado

Relatório de Viagem – Porto Alegre, Caxias e Bento Gonçalves
05/10/15 – Haitiano Posto
Chegamos em Porto Alegre e fomos direto ao 20o D.P. buscar o Leonel, o escrivão da Polícia
Civil que registrou boletim de ocorrência contra Daniel Barbosa, após este portar no YouTube
vídeo ofensivo a um haitiano em um posto de gasolina de Canoas (RS). Na gravação, Daniel
traja uniforme alusivo ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), o que instigou o escrivão a
investigar o episódio. Leonel nos acompanhou até a residência do Flaubert (haitiano ofendido),
onde gravamos com ambos na calçada. Em seguida, entrevistamos o delegado conhecido em
Porto Alegre pela sua postura combativa a grupos neonazis. Ele reprovou o vídeo, mas negou
que o conteúdo se enquadrasse como crime de racismo. Depois disso, seguimos para a igreja
que auxilia os imigrantes na capital gaúcha. Gravamos com vários deles e com o padre que
escreveu um livro sobre “o novo perfil dos imigrantes”. Por fim, fizemos imagens do pôr-do-sol
no Guaíba.
06/10/15 – Caxias do Sul
Chegamos em Caxias e fomos direto ao CAM (Centro de Apoio ao Migrante). Gravamos com
os funcionários e voluntários, além, claro, dos próprios imigrantes. Depois nosso personagem, o
“Sher”, senegalês que vive no Brasil há cinco anos e abriu em um comércio em Caxias – RS.
Gravamos com ele em um restaurante, fizemos sonora com alguns dos seus amigos e
conhecidos na cidade e acompanhamos seu treinamento de Taekwondo na UCS (Universidade
de Caxias do Sul). Na seqüência, fomos a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) entrevistar o
professor de jornalismo Felipe. Ele promoveu uma enquete na instituição na qual os alunos
opinavam sobre a vinda dos imigrantes à cidade. Fizemos sonoras com alguns deles e
encerramos as atividades.
07/10/15 – Caxias do Sul
Combinamos com o Billy pela manhã no seu comércio, um locutório que envia remessas para
os países dos imigrantes africanos residentes em Caxias, na Praça central da cidade. Ele é
conhecido entre seus pares por auxiliar os novos imigrantes. Antes de encontrá-lo, porém,
gravamos com haitianos e senegaleses na Praça. Fizemos sonoras no locutório com clientes e
funcionários, além, claro, com o próprio Billy. Depois do almoço, entrevistamos uma
Acompanhei as agendas do Diretor-Presidente da EBC dos dias 29/09 a 01/10/2015.
Participei o Grupo de Trabalho de Implantação dos Canais Públicos às instalações da EBC e
acompanhar a realização dos testes de sinal. Participei de reuniões na Diretoria de Serviços e
na Secretaria de Imprensa da Presidência da República no dia 30 de setembro.
O viajante retornou a São Paulo, no dia 01/10, a pedido do Presidente da EBC, para
acompanhar gravação de piloto de programa da Tv Brasil.
Nos dias 11 e 12 de outubro a Tv Brasil gravará o especial de fim de ano "Pedro e o Lobo e
Canções de Partimpim", em parceria com a TV Cultura com apresentação de Adriana
Calcanhotto e a participação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

RICARDO
2315/2015 BARROS DE
MIRANDA

Empregado

O Gerente Ricardo Barros irá participou, no dia 1º de Outubro, da visita técnica com
participação da Gerência de Operações e Engenharia da TV Cultura, Gerência Técnica da Sala
São Paulo, Gerência de Operações da EBC - SP e Gerência de Produção da EBC - SP e RJ
para identificar todas as necessidades para a captação de áudio e vídeo na Sala São Paulo.
Na volta, o Gerente conseguiu antecipar o vôo sem custos para a EBC.

CAROLINA
2316/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Empregado

A empregada Carolina Teixeira participou no dia 09/10 da Reunião do Comitê de Planejamento
e Avaliação que discutiu o alinhamento do Plano de Trabalho do Biênio 2016/2017.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2317/2015

Viajante

MARCELO
BARBOSA
DUARTE
BRANDÃO

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Esta solicita����o de viagem �� em Substitui����o da AV. 2166/2015 que ser��
cancelada devido a impossibilidade da viagem pela rep��rter Mariana Bastos Tokarnia de
Oliveira.
Realizar cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Ind��genas que acontecer�� na cidade
de Palmas-TO, entre os dias 20/10 �� 01/11/2015.
Ao todo ser��o 13 dias de programa����o, sendo que nos primeiros tr��s dias de
evento, todas as etnias brasileiras e estrangeiras participar��o de uma excurs��o pelos
pontos tur��sticos de Palmas, como forma de ambienta����o, socializa����o e
integra����o dos participantes do evento com a comunidade de nossa cidade.
Al��m dos ind��genas das Am��ricas, tamb��m estar��o presentes os povos da
Austr��lia, Nova Zel��ndia, Congo, Eti��pia, Mong��lia, Jap��o, Noruega, R��ssia,
China e Filipinas. Do Brasil, cerca de 24 etnias devem participar da competi����o.
Boa parte do evento �� composta por esportes ind��genas, que se dividem em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integra����o. Outra parcela do evento ��
composta por esportes ocidentais competitivos, que tamb��m tem a caracter��stica de
unifica����o das etnias e povos ind��genas.
Paralelamente ��s atividades esportivas, ocorrer�� um n��mero imenso de atividades
culturais, antes e durante a realiza����o dos JMPI. Estas atividades culturais ser��o
lideradas pelos povos ind��genas do mundo e celebrar��o a diversidade, a cultura nativa e
as tradi����es do Tocantins e do mundo.
Os Jogos ser��o uma oportunidade ��nica para EBC difundir a diversidade e a for��a
cultural ind��gena para o Brasil e para o mundo, atrav��s dos seus ve��culos, o que
est�� em conformidade com nossa miss��o.
Em aten����o ao item 4.1, incisos II e IV, da Norma de Viagem, informamos que a
envergadura e complexidade do evento demandam uma grande quantidade de profissionais
para a conclus��o do objetivo, deste modo a EBC enviar�� 50 empregados para realizar a
cobertura dos jogos. O deslocamento superior a dez dias deve-se ao planejamento de
cobertura do per��odo integral de competi����es e eventos culturais.
Boa parte do evento �� composta por esportes ind��genas, que se dividem em jogos
tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integra����o. Outra parcela do evento ��
composta por esportes ocidentais competitivos, que tamb��m tem a caracter��stica de
unifica����o das etnias e povos ind��genas.
Paralelamente ��s atividades esportivas, ocorrer�� um n��mero imenso de atividades
culturais, antes e durante a realiza����o dos JMPI. Estas atividades culturais ser��o
lideradas pelos povos ind��genas do mundo e celebrar��o a diversidade, a cultura nativa e
as tradi����es do Tocantins e do mundo.
Os Jogos ser��o uma oportunidade ��nica para EBC difundir a diversidade e a for��a
cultural ind��gena para o Brasil e para o mundo, atrav��s dos seus ve��culos, o que
est�� em conformidade com nossa miss��o.
O Diretor de Jornalismo, Ricardo Melo, acompanhou a gravação dos pilotos do novo programa
“Fique Ligado" e a sua estreia na programação da TV Brasil no dia 05/10/2015.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/10/2015

02/11/2015

DIGER

30/09/2015

06/10/2015

29/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/09/2015

1.188,52

1.504,50

190,00

2.883,02

DIJOR

25/09/2015

1.679,46

760,50

47,50

2.487,46

30/09/2015

DIJOR

28/09/2015

-

177,00

-

12/10/2015

17/10/2015

DINES

28/09/2015

743,47

637,20

190,00

29/09/2015

30/09/2015

DIJOR

28/09/2015

-

177,00

-

O Diretor de Jornalismo dispensa as diárias dos dias 03 e 04 de outubro.
Relatório de viagem
Dia 30/09/2015 – Chegada a São Paulo as 20:40 horas.
Dia 1º/10/2015 – Quinta-feira
11:00 horas – Participou da reunião de pauta com Brasília e Rio de Janeiro, por
videoconferência.
A tarde – Participou de reunião com o Gerente de Esportes.
Dia 02/10/2015 – Sexta-feira
11:00 horas – Participou da reunião de pauta com Brasília e Rio de Janeiro, por
videoconferência.
A tarde - Acompanhou a gravação dos pilotos do novo programa “Fique Ligado”.

RICARDO
2318/2015 PEREIRA DE
MELO

Empregado

Dias 03 e 04/10/2015 – Sábado e Domingo
Esteve na TV para continuar acompanhando a gravação dos pilotos do programa.
Dia 05/10/2015 – Segunda-feira
11:00 horas - Participou da reunião de pauta com Brasília e Rio de Janeiro, por
videoconferência.
Durante a tarde continuou acompanhando a produção / edição do novo programa até sua
estreia.
20:00 horas – Assistiu a estreia do programa “Fique Ligado” até o final.
Dia 06/10/2015 – Terça-feira – Retorno para Brasília as 11:00 horas, com chegada as 12:40
horas.

A equipe da TV Brasil realizou reportagem especial com o time do Tupi (de Juiz de Fora/MG),
classificado para a fase das quartas de final do Campeonato Brasileiro série C.
Relatório de viagem

GABRIEL
2319/2015 PENCHEL
ARAUJO

Empregado

29/9 (terça-feira) - deixamos a TV, no Rio, por volta das 11h da manhã. Chegamos a Juiz de
Fora por volta das 14h. Pauta marcada para às 16h. Na cidade, fizemos uma filmagem com
torcedores do Tupi e retornamos para o hotel.

177,00

30/9 (quarta-feira) - cobertura do treino do Tupi, já com o check-out feito. Por volta do meio-dia,
deixamos o treino e fizemos imagens da cidade. Aproximadamente às 13h30, deixamos Juiz de
Fora rumo ao Rio, onde chegamos por volta das 16h.

Sem Ordem de Serviço
Objetivo: Substituir, de 12 de outubro de 2015 a 17 de outubro de 2015, durante o período de
abono, o empregado Leonardo do Nascimento Meira, repórter, componente da equipe de
reportagem do Núcleo de Apoio Jornalístico da Sucursal de São Paulo (SP), equipe que conta
ainda com a repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo e o auxiliar operacional Jone
Geral Ferreira
relatório:

ANNA CAROLINA
2320/2015 ANDRADE
BECKER

Empregado

A viagem a São Paulo entre os dias 12 e 17 de outubro foi para substituir o repórter Leonardo
Meira, na realização de reportagens para o programa A Voz do Brasil e o jornal NBR Notícias,
além de entradas ao vivo para a programação e boletins de notícias. A repórter embarcou de
Brasília por volta das 10h30 do dia 12, chegando em Congonhas SP por volta de 12h20. Até o
dia 16, realizou reportagens, matérias, flashes, gravação de entrevistas e boletins de assuntos
como: a visita da presidente Dilma Roussef à inauguração do laboratório de biotecnologia no
centro de Tecnologia Canavieira de Piracicaba; matérias sobre os arranjos produtivos de álcool
e açúcar na no Estado de São Paulo; dia mundial da alimentação; o programa Diga Não ao
Desperdício. No dia 17 de outubro, por volta das 9h, a repórter embarcou de SP, Congonhas,
com destino a Brasília, chegando por volta de 11h.

1.570,67

A equipe da TV Brasil realizou reportagem especial com o time do Tupi (de Juiz de Fora/MG),
classificado para a fase das quartas de final do Campeonato Brasileiro série C.
Relatório de viagem

2321/2015

LEONARDO DE
ASSIS DA SILVA

Empregado

29/9 (terça-feira) - deixamos a TV, no Rio, por volta das 11h da manhã. Chegamos a Juiz de
Fora por volta das 14h. Pauta marcada para às 16h. Na cidade, fizemos uma filmagem com
torcedores do Tupi e retornamos para o hotel.
30/9 (quarta-feira) - cobertura do treino do Tupi, já com o check-out feito. Por volta do meio-dia,
deixamos o treino e fizemos imagens da cidade. Aproximadamente às 13h30, deixamos Juiz de
Fora rumo ao Rio, onde chegamos por volta das 16h.
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177,00

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

07/10/2015

DIJOR

05/10/2015

07/10/2015

30/09/2015

30/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/09/2015

2.327,35

300,90

95,00

2.723,25

DIJOR

28/09/2015

2.327,35

300,90

95,00

2.723,25

30/09/2015

DINES

28/09/2015

-

88,50

-

88,50

30/09/2015

DINES

28/09/2015

-

88,50

-

88,50

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência" (terceira parte).
A equipe foi composta pelos empregados Ana Graziela Aguiar de Oliveira (repórter), Rogério
Medeiros Verçoza (repórter cinematográfico), Edivan do Nascimento Viana (auxiliar
cinematográfico).
Relatório de viagem
05/10 SEGUNDA
Manhã:
- Chegada na EBC para busca de equipamentos às 07h00;
- Embarque no aeroporto JK. Chegada em São Luís às 12h40.
Tarde:
- Saída para gravação de imagens e sonora com Quésia Madeira na Vila Embratel.

ANA GRAZIELA
2322/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

Empregado

06/10 TERÇA
Manhã:
- Saída para Sonora com Maria José Gonçalves Pires - Bairro João de Deus às 08h00;
- Gravação de imagens e passagem .
Tarde:
- Gravação de imagens e Sonora com Dr Luiz Antonio Pedrosa - Pres. Comissão de diretores
da OAB;
- Imagens de apoio.
07/10 Quarta
Manhã:
- Gravação de imagens de apoio na secretaria de segurança Pública às 10h00;
Tarde:
- Imagens de apoio e sonora com Jefferson Portela;
- Saída do aeroporto de São Luiz às 17h40;
- Chegada em Brasília e devolução de equipamentos na EBC às 20h30.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência" (terceira parte).
A equipe foi composta pelos empregados Ana Graziela Aguiar de Oliveira (repórter), Rogério
Medeiros Verçoza (repórter cinematográfico), Edivan do Nascimento Viana (auxiliar
cinematográfico).
Relatório de viagem
05/10 SEGUNDA
Manhã:
- Chegada na EBC para busca de equipamentos às 07h00;
- Embarque no aeroporto JK. Chegada em São Luís às 12h40.
Tarde:
- Saída para gravação de imagens e sonora com Quésia Madeira na Vila Embratel.

ROGERIO
2323/2015 MEDEIROS
VERCOZA

Empregado

06/10 TERÇA
Manhã:
- Saída para Sonora com Maria José Gonçalves Pires - Bairro João de Deus às 08h00;
- Gravação de imagens e passagem .
Tarde:
- Gravação de imagens e Sonora com Dr Luiz Antonio Pedrosa - Pres. Comissão de diretores
da OAB;
- Imagens de apoio.
07/10 Quarta
Manhã:
- Gravação de imagens de apoio na secretaria de segurança Pública às 10h00;
Tarde:
- Imagens de apoio e sonora com Jefferson Portela;
- Saída do aeroporto de São Luiz às 17h40;
- Chegada em Brasília e devolução de equipamentos na EBC às 20h30.

Sem ordem de serviço
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para realização de reportagem em Porto de
Santos para a pauta sobre Balança Comercial e Exportações .
Equipe: repórter: Leonardo do Nascimento Meira; cinegrafia: Gilmar Vaz do Carmo; Auxiliar:
Jone Geraldo Ferreira
Relatório:

LEONARDO DO
2324/2015 NASCIMENTO
MEIRA

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, às 7h do dia 30 de setembro,
quarta-feira. O trajeto foi feito por meio de veículo da própria EBC.
Empregado

O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre os resultados positivos da
balança comercial brasileira no acumulado de 2015.
Atividades executadas:
30/09 - A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 9h15. Fez entrevista com um portavoz do Porto de Santos. Após, foi acompanhada pela assessoria de imprensa até a área do
cais público, onde fez imagens da movimentação de cargas, contêineres, navios, trabalhadores
etc. O repórter gravou passagem, vídeo para ser usado nas redes sociais e também conseguiu
autorização para entrar em uma das embarcações que estava atracada no Porto.
O retorno à sede da EBC aconteceu em torno das 18h

Sem ordem de serviço
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para realização de reportagem em Porto de
Santos para a pauta sobre Balança Comercial e Exportações .
Relatório:
O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, às 7h do dia 30 de setembro,
quarta-feira. O trajeto foi feito por meio de veículo da própria EBC.

2325/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre os resultados positivos da
balança comercial brasileira no acumulado de 2015.
Atividades executadas:
30/09 - A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 9h15. Fez entrevista com um portavoz do Porto de Santos. Após, foi acompanhada pela assessoria de imprensa até a área do
cais público, onde fez imagens da movimentação de cargas, contêineres, navios, trabalhadores
etc. O repórter gravou passagem, vídeo para ser usado nas redes sociais e também conseguiu
autorização para entrar em uma das embarcações que estava atracada no Porto.
O retorno à sede da EBC aconteceu em torno das 18h

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

07/10/2015

DIJOR

28/09/2015

30/09/2015

30/09/2015

DINES

28/09/2015

05/10/2015

10/10/2015

DIGER

28/09/2015

04/10/2015

04/10/2015

DIJOR

28/09/2015

15/10/2015

16/10/2015

DIPRE

29/09/2015

05/10/2015

09/10/2015

DIGER

29/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.327,35

300,90

95,00

2.723,25

88,50

-

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o tema "banalização da
violência" (terceira parte).
A equipe foi composta pelos empregados Ana Graziela Aguiar de Oliveira (repórter), Rogério
Medeiros Verçoza (repórter cinematográfico), Edivan do Nascimento Viana (auxiliar
cinematográfico).
Relatório de viagem
05/10 SEGUNDA
Manhã:
- Chegada na EBC para busca de equipamentos às 07h00;
- Embarque no aeroporto JK. Chegada em São Luís às 12h40.
Tarde:
- Saída para gravação de imagens e sonora com Quésia Madeira na Vila Embratel.

EDIVAN DO
2326/2015 NASCIMENTO
VIANA

Empregado

06/10 TERÇA
Manhã:
- Saída para Sonora com Maria José Gonçalves Pires - Bairro João de Deus às 08h00;
- Gravação de imagens e passagem .
Tarde:
- Gravação de imagens e Sonora com Dr Luiz Antonio Pedrosa - Pres. Comissão de diretores
da OAB;
- Imagens de apoio.
07/10 Quarta
Manhã:
- Gravação de imagens de apoio na secretaria de segurança Pública às 10h00;
Tarde:
- Imagens de apoio e sonora com Jefferson Portela;
- Saída do aeroporto de São Luiz às 17h40;
- Chegada em Brasília e devolução de equipamentos na EBC às 20h30.

Sem ordem de serviço
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da NBR para realização de reportagem em Porto de
Santos para a pauta sobre Balança Comercial e Exportações .
Equipe: repórter: Leonardo do Nascimento Meira; cinegrafia: Gilmar Vaz do Carmo; Auxiliar:
Jone Geraldo Ferreira
Relatório:

2327/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

O repórter Leonardo Meira, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira
saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Santos, às 7h do dia 30 de setembro,
quarta-feira. O trajeto foi feito por meio de veículo da própria EBC.
Empregado

O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre os resultados positivos da
balança comercial brasileira no acumulado de 2015.

-

88,50

Atividades executadas:
30/09 - A equipe chegou à cidade de Santos em torno das 9h15. Fez entrevista com um portavoz do Porto de Santos. Após, foi acompanhada pela assessoria de imprensa até a área do
cais público, onde fez imagens da movimentação de cargas, contêineres, navios, trabalhadores
etc. O repórter gravou passagem, vídeo para ser usado nas redes sociais e também conseguiu
autorização para entrar em uma das embarcações que estava atracada no Porto.
O retorno à sede da EBC aconteceu em torno das 18h

RELATÓRIO DE VIAGEM

JOSE DE
2328/2015 ARIMATEA
CASTRO

Empregado

Dia: 05/10/15 - Embarque voo Gol às 9h56, chegando a Manaus às 12h00;
Dia: 05/10/15 - Embarque voo Azul às 16h05, chegando a Tabatinga às 17h20;
Dia: 06/10/15 - Às 8h iniciei a instalação elétrica das estações de trabalho da Rádio do Alto
Solimões, encerrando as atividades às 20h;
Dia: 07/10/2015 - Continuação dos trabalhos na Rádio Alto Solimões, encerrando as atividades
às 19h;
Dia: 08/10/15 - Troca de lâmpadas e reatores com defeito nos estúdios e sala dos
transmissores da Rádio e TV, concluindo todo trabalho às 14h. Às 14h30 fui para o aeroporto,
mas o voo com destino a Manaus foi cancelado; motivo pelo qual permaneci em Tabatinga;
Dia: 09/10/15 - Embarque no voo Azul às 17h30, chegando a Manaus às 20h20;
Dia: 10/10/15 - Embarque no voo Gol às 15h37, chegando a Brasília às 19h33.

2.913,31

1.036,35

285,00

4.234,66

1) Realizou a cobertura jornalística do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2) Participou da transmissão ao vivo do jogo SÃO JOSÉ - SP x ADECO - SP às 16:30, pelo
Grupo 5 (Jogo: 46) no estádio Martins Pereira em São Jose dos Campos - SP.
3) Viajante: Repórter William Douglas de Almeida.

WILLIAM
2329/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos da TV por volta de 11h30 e chegamos a São José dos Campos às 13h. Após almoçar,
fomos para o estádio Martins Pereira onde às 16h15 abrimos a transmissão da partida entre
São José e Centro Olímpico pelo Campeonato Brasileiro de futebol feminino.
Fiz as reportagens de campo durante a partida, entrevistas ao vivo no pós-jogo. Após o fim da
partida, saímos de São José dos Campos às 18h45 e chegamos a emissora por volta de
20h10.

-

88,50

-

88,50

1.908,42

200,60

285,00

2.394,02

2.088,65

560,50

190,00

2.839,15

Dia 15/10 – Ida a EBC - São Paulo para encontro com os empregados lotados naquela
Superintendência visando a divulgação da campanha “#EBC LIVRE DE ASSÉDIO”,
apresentação dos novos componentes da Comissão de Ética da empresa, distribuição da
cartilha elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre Assédio Moral e Assédio
Sexual no Trabalho e conversar com os empregados para esclarecer quais os ritos
necessários para apresentação de denúncia de assédio, bem como sobre a implementação
das medidas para apuração e eventuais punições para a prática.A reunião, que teve a
organização e o apoio da Sra. Tânia Lopes da Silva Pereira, Coordenadora de Gestão de
Pessoas naquela Superintendência, contou com a participação, através de videoconferência, do
Diretor Presidente, Sr. Américo Martins dos Santos, e com a presença do Superintendente
daquela regional, Sr. Marco Antonio Tavares Coelho Filho, dos representantes da Comissão de
Ética, Paulo Vinicius e eu, Maria Izabel de Almeida, além de empregados de diversas áreas
daquela superintendência.Após a reunião eu e o Paulo percorremos as instalações da regional,
conversando e entregando as cartilhas aos empregados da EBC e aos terceirizados que lá se
encontravam, deixando material também para quem não estava presente. Após, conversamos
com uma empregada que já havia apresentado denuncia anteriormente para esclarecermos o
rito de apuração e, no final da tarde, embarcamos para São Luis – MA.

2330/2015

MARIA IZABEL DE
ALMEIDA

Empregado

2331/2015

MAGVAL NUNES
MAIA DE MELO

Empregado

Dia 16/10 – Fomos para a Superintendência de São Luis pela manhã e, iniciamente, não
conseguimos nos reunir com o Coordenador de Administração, Sr. Carlos Alberto da Rocha
Pereira, que, assim como os demais Coordenadores daquela regional, estavam em reunião,
por videoconferência, com então Superintendente, Sr. Ebenezer Cupertino, que estava em
Brasília e que deixará aquela Unidade e será transferido para Brasília. Ante este imprevisto,
fomos acompanhados pela Sra. Alice Maria B.P. Prazeres, lotada naquela regional e
percorremos as instalações daquela unidade onde havia empregados trabalhando, informando
a eles sobre a Campanha, entregando a cartilha e esclarecendo dúvidas. Depois do almoço o
Sr, Carlos Alberto nos mostrou as demais instalações que estão desativadas. Após, nos
reunimos também com outros empregados que estavam na reunião referida, também
inteirando-os sobre a campanha e sobre a Comissão de Ética, discutindo e esclarecendo
dúvidas sobre o tema assédio. No final da tarde retornamos a Brasília.

O funcionário é editor de imagem no Maranhão e está sendo convocado para ajudar no
esforço concentrado da mudança da programação visual da TV Brasil. Ele vai trabalhar na
equipe desse projeto, coordenada pela DIPRO, durante os dias 5 a 9 de outubro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

16/10/2015

DIPRE

08/10/2015

20/10/2015

08/10/2015

17/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/09/2015

2.333,78

649,00

380,00

3.362,78

DIJOR

29/09/2015

2.032,44

1.905,70

142,50

4.080,64

DIJOR

29/09/2015

2.032,44

1.003,00

142,50

3.177,94

13/10 – Visita a regional do RJ: Eu e os colegas Mariana Martins e Edvaldo Cuaio chegamos ao
Rio de Janeiro por volta de 09:30.Pela manhã, a Comissão de Ética visitou todos os andares do
prédio da R. da Relação, com o auxílio da empregada Joyce Alves Waquil, se apresentando,
distribuindo cartilhas sobre Assédio Moral e Sexual elaboradas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e convidando os empregados para o lançamento da Campanha #EBCLivredeAssédio
que ocorreria às 14:30. Também conversamos com a empregada Ana Jucicleide Fernandes
Barbosa para convidá-la para ser a representante da Comissão naquela praça.A tarde, nos
reunimos no Espaço Cultural com os empregados e com Myriam Porto, Diretora de Produção e
representante da Diretoria da EBC no Lançamento. Conversamos sobre os objetivos da
Campanha e as ações que serão realizadas. Apresentamos a nova composição da Comissão
de Ética e os ritos que seguimos ao recebermos consultas e denúncias. Ao longo da reunião,
foram abertos espaços para esclarecimento de dúvidas e recebimento de sugestões.

PAULO VINICIUS
2332/2015 MACEDO F DE
OLIVEIRA

Empregado

14/10 – RJ: Pela manhã, a Comissão de Ética realizou três oitivas de Procedimentos
Preliminares instaurados. Posteriormente, nos dirigimos para o prédio da Av. Gomes Freire,
realizando o mesmo trabalho do dia anterior. Passamos em alguns setores, apresentando a
Campanha e a Comissão.A tarde, nos reunimos com alguns funcionários terceirizados para
explicar que a atuação da Comissão também os abrange e distribuímos algumas cartilhas.
Conversamos com alguns empregados que buscavam orientações sobre determinadas
situações que estão ocorrendo em suas áreas.Em seguida, voltamos ao prédio da Av. Gomes
Freire para conversar com os empregados do turno da tarde.
15/10 – Visita a regional de SP: Pela manhã, embarquei para São Paulo e encontrei-me com a
colega Izabel Almeida no aeroporto de Congonhas e nos dirigimos para a EBC, chegando lá por
volta de 12:30 e sendo recebidos pela Sra. Tânia Lopes da Silva Pereira, Coordenadora
Regional de Gestão de Pessoas.A tarde, nos reunimos com o Sr. Marco Antônio Coelho,
Superintendente da Regional Sudeste II/Sul, a Sra. Tânia, representantes da Comissão de
Empregados e do Comitê Pró-equidade e alguns empregados na Sala de Treinamentos. Nessa
reunião, contou-se com a participação por videoconferência do Sr. Américo Martins, DiretorPresidente, que reforçou o apoio de todos da Diretoria a esta campanha institucional. Em
seguida, nós apresentamos a Campanha e o papel da Comissão de Ética neste processo, bem
como nossa atuação regular na empresa. Ao final, abriu-se um espaço para discussão com o
grupo e, depois, tivemos uma conversa separada com os representantes do Comitê Próequidade que queriam tirar algumas dúvidas.Após a reunião, passamos por vários setores da
empresa, distribuindo as cartilhas e convidando os empregados a conhecerem a Campanha
através da página da intranet.Também no período da tarde, conversamos com o nosso
representante local, o empregado Gustavo Moreno Boff, e uma empregada que havia enviado
uma denúncia para nós e queria entender os nossos ritos.A princípio, também conversaríamos
com um empregado arrolado como testemunha em um Processo instaurado mas devido ao
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre os 400 anos da cidade de
Belém e o Círio de Nazaré.
A empregada retornaria para Brasília via voo comercial no dia 17/10, mas alterou a data do voo
de retorno para o dia 20/10 por motivo particular, autorizado pela Gerente de Programas
Jornalísticos em exercício, Carina Dourado. A alteração ocorreu por conta da viajante, sem
ônus para a empresa e sem recebimento de diárias.
Relatório de viagem
DIA 08/10/2015
TARDE: Ida de Brasília para Belém.
NOITE (21h até 1h30): Quintarrada no Templários (gravação sobre a guitarrada).
DIA 09/10/2015
MANHÃ/TARDE: Ida à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré: Promesseiros, imagens da
igreja; Complexo Feliz Lusitânia; Entrevista Gaby Amarantos; Gravação e entrevista com o
diretor do Auto do Círio;
NOITE: Saída Cortejo (Auto do Círio) – Praça da Sé, Cidade Velha.

2333/2015

SOANE COSTA
GUERREIRO

Empregado

DIA 10/10/2015
MANHÃ: Cais do Porto de Belém – Círio Fluvial.
TARDE: Arraial do Pavulagem - Entrevista com Ronaldo Silva (presidente); Geração do Material
para o jornalismo – Repórter Brasil Noite.
DIA 11/10/2015
MANHÃ: Gravação com os promesseiros antes da saída do círio; Círio de Nazaré.
TARDE: Imagens na casa da cantora Gaby Amarantos.
DIA 12/10/2015
MANHÃ: Geração do material (RBT e RBN).
TARDE: Gravação com produtor de tucupi/imagens fábrica de tucupi).
TARDE/NOITE: Gravação com o grupo de Carimbó – Som do Pau Oco.

DIA 13/10/2015
MANHÃ: Entrevista com o Chef Allan Renato (Mercado Ver-o-Peso); Entrevista com a cantora
Fafá de Belém.
TARDE: Gravação na Loja Paris n´América; Mangal das Garças com o Chef Allan Renato.
TARDE/NOITE: Estúdio superpop (gravação com DJ).
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre os 400 anos da cidade de
Belém e o Círio de Nazaré.
Relatório de viagem
DIA 08/10/2015
TARDE: Ida de Brasília para Belém.
NOITE (21h até 1h30): Quintarrada no Templários (gravação sobre a guitarrada).
DIA 09/10/2015
MANHÃ/TARDE: Ida à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré: Promesseiros, imagens da
igreja; Complexo Feliz Lusitânia; Entrevista Gaby Amarantos; Gravação e entrevista com o
diretor do Auto do Círio;
NOITE: Saída Cortejo (Auto do Círio) – Praça da Sé, Cidade Velha.
DIA 10/10/2015
MANHÃ: Cais do Porto de Belém – Círio Fluvial.
TARDE: Arraial do Pavulagem - Entrevista com Ronaldo Silva (presidente); Geração do Material
para o jornalismo – Repórter Brasil Noite.

2334/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

DIA 11/10/2015
MANHÃ: Gravação com os promesseiros antes da saída do círio; Círio de Nazaré.
TARDE: Imagens na casa da cantora Gaby Amarantos.
DIA 12/10/2015
MANHÃ: Geração do material (RBT e RBN).
TARDE: Gravação com produtor de tucupi/imagens fábrica de tucupi).
TARDE/NOITE: Gravação com o grupo de Carimbó – Som do Pau Oco.

DIA 13/10/2015
MANHÃ: Entrevista com o Chef Allan Renato (Mercado Ver-o-Peso); Entrevista com a cantora
Fafá de Belém.
TARDE: Gravação na Loja Paris n´América; Mangal das Garças com o Chef Allan Renato.
TARDE/NOITE: Estúdio superpop (gravação com DJ).

DIA 14/10/2015
MANHÃ: Espaço São José Liberto. Entrevista com a diretora-executiva do ESJL/Polo Joalheiro;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

08/10/2015

DIPRE

08/10/2015

17/10/2015

05/10/2015

06/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/09/2015

2.976,35

937,65

190,00

4.104,00

DIJOR

29/09/2015

2.032,44

1.003,00

142,50

3.177,94

06/10/2015

DIPRO

29/09/2015

252,75

253,80

95,00

601,55

06/10/2015

DIPRO

29/09/2015

1.303,86

126,90

95,00

1.525,76

A assessora foi a Brasilia e cumpriu as seguintes agendas:
Dia 05 de outubro
Embarcou para Brasilia no final da tarde.

2335/2015

LUCIANA
PAOLOZZI
SERVULO DA
CUNHA

DIA 6 de outubro
9:30 as 10:30 - reunião com assessora da vice presidência Raquel Gadea
11:00 as 12:30 - reunião com Silvana Pereira ( Antar) e secretária executiva Regina Silvério
14:00 as 15:00 - reunião na ONU com o vice presidente Sylvio Andrade
15:00 as 17:00 - reunião ONU 2 com secretaria executiva Regina Silvério e Simei
18:00 as 19:00 - reunião com diretor geral Asdrúbal
Empregado

DIA 7 de outubro
Manhã - reunião do Conselho Curador
14:30 - 16:30 - Reunião com Raquel Gadea
16:30 - 17:30 - Reunião com o procurador jurídico Fioravante
17:30 - 18:30 - Reunião com o vice presidente Sylvio Andrade e secretaria executiva Regina
Silverio
18:30 - 19:30 - Reunião com ouvidoria

Dia 8 de outubro - retornou ao Rio pela manhã.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre os 400 anos da cidade de
Belém e o Círio de Nazaré.
Relatório de viagem
DIA 08/10/2015
TARDE: Ida de Brasília para Belém.
NOITE (21h até 1h30): Quintarrada no Templários (gravação sobre a guitarrada).
DIA 09/10/2015
MANHÃ/TARDE: Ida à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré: Promesseiros, imagens da
igreja; Complexo Feliz Lusitânia; Entrevista Gaby Amarantos; Gravação e entrevista com o
diretor do Auto do Círio;
NOITE: Saída Cortejo (Auto do Círio) – Praça da Sé, Cidade Velha.

ALEXANDRE
2336/2015 SANTOS DE
SOUZA

DIA 10/10/2015
MANHÃ: Cais do Porto de Belém – Círio Fluvial.
TARDE: Arraial do Pavulagem - Entrevista com Ronaldo Silva (presidente); Geração do Material
para o jornalismo – Repórter Brasil Noite.
Empregado

DIA 11/10/2015
MANHÃ: Gravação com os promesseiros antes da saída do círio; Círio de Nazaré.
TARDE: Imagens na casa da cantora Gaby Amarantos.
DIA 12/10/2015
MANHÃ: Geração do material (RBT e RBN).
TARDE: Gravação com produtor de tucupi/imagens fábrica de tucupi).
TARDE/NOITE: Gravação com o grupo de Carimbó – Som do Pau Oco.

DIA 13/10/2015
MANHÃ: Entrevista com o Chef Allan Renato (Mercado Ver-o-Peso); Entrevista com a cantora
Fafá de Belém.
TARDE: Gravação na Loja Paris n´América; Mangal das Garças com o Chef Allan Renato.
TARDE/NOITE: Estúdio superpop (gravação com DJ).

DIA 14/10/2015
MANHÃ: Espaço São José Liberto. Entrevista com a diretora-executiva do ESJL/Polo Joalheiro;
O programa Ver TV convidou a gerente geral do Canal Saúde, Márcia Correa e Castro, para
participar da gravação de episódio sobre "a criação da Rede Nacional de Televisão Pública
Digital Terrestre”, gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 06 de
outubro (terça-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o programa propôs uma reflexão sobre o acordo firmado entre os
Ministérios da Comunicação, da Educação e da Saúde, para a criação da Rede Nacional de
Televisão Pública Digital Terrestre, sobre a importância dos canais públicos na TV aberta para a
televisão e para a sociedade brasileira.

2337/2015

Marcia Correa e
Castro

Convidado

Sobre a convidada:
Márcia Correa e Castro é jornalista, mestre em educação pela PUC-Rio, gerente geral do
Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e militante do movimento pela democratização da
comunicação desde a década de noventa.
A convidada pôde contribuir muito para o debate, uma vez que é ativista no meio e
representante de um dos principais canais que fará parte da nova Rede Nacional de Televisão
Pública Digital Terrestre.
*A convidada solicitou viagem em ônibus comercial, ao invés de vôo comercial, devido a
impossibilidade de viajar em avíão por problemas pessoais de saúde. Foi necessário que
passasse a noite em São Paulo, para poder gravar o programa no dia seguinte, e retornar a
Niterói logo após a gravação.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A convidada realizou a viagem com sucesso e sua participação foi de fato muito importante
para o debate proposto pelo VerTV.

O programa Ver TV convidou o jornalista editor da revista Teletime, Samuel Possebon, para
participar da gravação de episódio sobre "a criação da Rede Nacional de Televisão Pública
Digital Terrestre”, gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 06 de
outubro (terça-feira) das 17h00 às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o programa proprôs uma reflexão sobre o acordo firmado entre os
Ministérios da Comunicação, da Educação e da Saúde, para a criação da Rede Nacional de
Televisão Pública Digital Terrestre, sobre a importância dos canais públicos na TV aberta para a
televisão e para a sociedade brasileira.

2338/2015 Samuel Possebon

Convidado

Sobre o convidado:
Samuel Possebon é mestre em Políticas e Tecnologias de Comunicação pela UnB, jornalista
há 20 anos especializado em comunicações e editor do TELETIME News.
O convidado contribuiu muito para o debate, uma vez que tem feito boas coberturas
jornalísticas sobre o assunto, está bastante engajado na questão do acordo entre os ministérios
para a criação da Rede Nacional de Televisão Pública Digital Terrestre.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
O convidado realizou a viagem com sucesso e sua participação foi de fato muito importante
para o debate proposto pelo VerTV.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

16/10/2015

DIPRE

30/09/2015

03/10/2015

30/09/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/09/2015

906,37

448,40

190,00

1.544,77

DINES

29/09/2015

956,86

743,40

190,00

1.890,26

01/10/2015

DINES

29/09/2015

2.117,37

212,40

95,00

2.424,77

30/09/2015

01/10/2015

DINES

29/09/2015

1.379,87

177,00

142,50

1.699,37

30/09/2015

01/10/2015

DINES

29/09/2015

886,87

194,70

95,00

1.176,57

02/10/2015

02/10/2015

DIPRO

30/09/2015

2.256,95

112,10

190,00

2.559,05

07/10/2015

12/10/2015

DIJOR

30/09/2015

2.936,63

601,80

190,00

3.728,43

Rio de Janeiro de 13/10/2015 a 16/10/2015
Dia 13:
Chegada a sede da EBC no Rio de Janeiro às 11 horas, feito visita nos setores convocando
trabalhadores para lançamento da campanha EBC LIVRE DE ASSÉDIO a ser realizados as 14
horas.
14 horas lançamento da campanha EBC LIVRE DE ASSÉDIO com a participação da diretoria
da EBC e trabalhadores e suas representações
16 horas visita a setores falando da campanha.

EDVALDO
2339/2015 APARECIDO
CUAIO

Empregado

Dia 14:
Parte da manhã e inicio da tarde oitivas da comissão de ética. Final do dia preparação de
material e local para curso do MAM.
Dia 15:
De manhã treinamento e curso do MAM, estabelecido juntamente com a educação corporativa.
Parte da tarde treinamento no setor com equipe do acervo e Jornalismo.
Dia 16:
Manhã treinamento no setor com a equipe do acervo, Jornalismo e edição.
Tarde retorno a Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 359/2015
Objetivo: Cobertura jornalística da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, na cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa
Minha Vida, que será realizada no dia 02/10, na cidade de Feira de Santana (BA).

2342/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Equipe: repórter: Luana Karen Gonçalves Querino da Silva; cinegrafia: Júlio Cezar Pertile Leal;
Auxiliar: Warley Felipe de Andrade e Produtora: Gabriella de Souza Noronha
Relatório:
Evento cancelado. O empregado não viajou.

2344/2015

IRACI DE PAULA
MACHADO

Empregado

Dia 30 de Setembro de 2015;
10h15 saída de Brasília - DF, aeroporto jk;
12h05 chegada em Porto Alegre - aeroporto jk;
14h30 reunião com a equipe da Caixa, no local do evento;
17h00 retorno ao hotel, Coninental Business;
20h00 recebi uma ligação do setor de operações informando de que o evento havia sido
transferido para o dia 07/10/2015;
Dia 01 de outubro de 2015;
07h15 saída de Porto Alegre, aeroporto Salgado filho;
10h30 chegada em Brasília, aeroporto Jk.
obs.: Evento Cancelado.

RAUL MOURAO
2346/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

30/09/2015
10h21 - embarque via aérea de Brasília.
12hs15 - chegada a Barreiras BA.
13h - entrada no hotel.
15h30 - reunião de reconhecimento ao local do evento.
17h45 - Visita ao hotel do SCAV.
19h - retorno ao hotel de pernoite.
19h45 - evento adiado.
01/10/2015
5h - saída do hotel
7h25 - embarque via aérea de Barreiras.
9h15 - chegada a Brasília.
Obs: Viajem com retorno antecipado. Evento adiado.

2347/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

CARMEN
HRISSULA
2350/2015
SEVILLIS
ALMEIDA

Empregado

Empregado

Dia 30/09
11:40 - Saída do aeroporto internacional JK em Brasília com destino a Feira de Santana/BA
com desembarque em Salvador/BA.15:20 - Chegada em Salvador/BA retirada do veículo segui
para Feira de Santana/BA.
17:40 - Chegada a Feira de Santana/BA, segui para o loca do evento, Residencial Parque da
Cidade.
19:00 - Chegada no hotel.
19:38 - Foi informado via watsap no grupo de trabalho MCMV, que o evento foi transferido para
o dia 07/10, fique aguardando orientações sobre retomo a Brasília.
23:02 - Recebi e-mail confirmando troca de passagens do dia 03/10 para o dia 01/10.
Dia 01/10
08:30- Saída do hotel em Feira de Santana/BA para embarque em Salvador/BA com destino
Brasília.
16:30 - Chegada em Brsília.
Obs.: Evento adiado.
A empregada CARMEN HRISSULA SEVILLIS ALMEIDA participou do Programa "Sem
Censura" no dia 02/10 e falou sobre sua indicação como finalista do "Prêmio Cláudia" que é
direcionado a mulheres brasileiras que lutam contra o preconceito e têm histórias de superação
e trabalho.
Ela recebeu essa indicação por realizar há 30 anos o programa "Ponto de Encontro", da Rádio
Nacional da Amazônia. O programa serve de ponte para que todos os tipos de recados
enviados pelo público espalhado pela região amazônica encontrem seu destino com a ajuda
das ondas de rádio.
O Radiojornalismo realizou a cobertura jornalística do Círio de Nazaré.
Dia 07/10/2015 -quarta-feira
Tarde: viagem para Belém (PA);
Noite: produção de matérias para Jornal da Amazônia e Agência Brasil;
*Atividades concluídas às 23h.

ARIANE
2351/2015 BAHIENSE
POVOA

Dia 08/10/2015 -quinta-feira
Manhã (início das atividades às 8h30):
*Vivo Amazônia Brasileira;
*Vivo JA2.
Tarde:
*Vivo Nacional Jovem;
*Vivo NI;
*Vivo Tarde Nacional;
*Vivo RA.
Noite: Cobertura - Apresentação do Manto. Local: Basílica Santuário.
*Produção de matérias para Repórter Brasil; Jornal da Amazônia e Agência Brasil.
*Atividades concluídas às 23h55.
Empregado
Dia 09/10/2015 - sexta-feira
Manhã (início das atividades às 9h30):
*Vivo Amazônia Brasileira;
*Vivo JA2.
Tarde: apuração mercado Ver-o-Peso e Estação das Docas;
*Boletim para Agência Brasil: mensagem do papa;
*Vivo Tarde Nacional;
*Vivo RA.
Noite:
*Vivo NI;
*Boletim para Agência Brasil: chegada da imagem em Ananindeua.
*Produção de matérias para Semana em Destaque e Agência Brasil: comércio mercado Ver-oPeso
*Atividades concluídas às 21h31

Dia 10/10/2015 – sábado
Manhã (início das atividades às 10h30): Cobertura Romaria Fluvial e Moto Romaria;
*Vivo Ponto de Encontro;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

2352/2015 PAULO TOTTI

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

Entre os dias 8 e 9 de outubro, Paulo Totti, Gerente Executivo da Agência Brasil viajou a
trabalho para realizar reunião no período matutino com o Coordenador de Pauta e Reportagem
Regional no Rio de Janeiro, e no período vespertino com a equipe de repórteres.
O objetivo da reunião foi discutir pauta, e realinhar as estratégias e resultados das atividades
desenvolvidas pelos empregados.

08/10/2015

09/10/2015

DIGER

30/09/2015

06/10/2015

08/10/2015

DIPRO

30/09/2015

30/09/2015

01/10/2015

DINES

06/10/2015

07/10/2015

18/10/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

401,85

190,00

591,85

3.440,77

802,75

285,00

4.528,52

30/09/2015

886,87

212,40

95,00

1.194,27

DIJOR

30/09/2015

979,97

267,90

190,00

1.437,87

21/10/2015

DIPRE

30/09/2015

642,71

838,95

190,00

1.671,66

18/10/2015

21/10/2015

DIPRE

30/09/2015

642,71

838,95

190,00

1.671,66

07/10/2015

08/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

200,60

-

200,60

07/10/2015

07/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

88,50

-

88,50

08/10/2015

09/10/2015

DIGER

30/09/2015

380,70

95,00

-

A passagem de retorno no dia 09/10 foi de responsabilidade do viajante.

MYRIAM FATIMA
2354/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou em SP no dia 06/10, de reunião
externa na TV MIX . Realizou também na sede da EBC em SP, reunião com o Maurício Dias
produtor da Grifa Filmes sobre o programa "Papo de Mãe".
Em Brasília no dia 07/10, ela participou de 10:00 as 18:00 do Conselho Curador e no dia 08/10
da Reunião sobre Orçamento 2016.
30/09/15-11h48-14h30
Embarque em voo da Avianca com destino a Salvador e escala em Ilheus...desembarque no
aeroporto Luis Eduardo Magalhães - BA

NEWTON
2355/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

15h30-20h30
Retirada de carro locado...deslocamento até a Cidade de Dias Dávila...contato com a Sr Sidney
e Sra Paula ( Caixa )...visita ao local que participará da interatividade, residencial
Leandrinho...retorno à Salvador para checkin em hotel e pernoite.
01/10/15-11h00-15h30
Check Out no hotel...embarque em voo da TAM com destino à Brasília...desembarque no
aeroporto JK e fim da missão.

Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
Gravou programa com o senador Aloysio Nunes Ferreira. A entrevista será exibida "ao vivo" no
programa Espaço Público.

FLORESTAN
2359/2015 FERNANDES
JÚNIOR

ANTONIO
2360/2015 GERARDO DE
OLIVEIRA JÚNIOR

2361/2015

NELSON PEREIRA
DA SILVA

Empregado

Empregado

Empregado

Relatório do Viajante:
Viajei para Brasília no dia 06/10/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei o o
senador oposicionista Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) que comentou o julgamento das
contas do governo Dilma Rousseff pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Retornei para São
Paulo no dia seguinte, 07/10/2015.
Viagem para participação no 36º congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI 2015,
provido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil, nos dias 18, 19, 20 e 21 de
Outubro de 2015, em Curitiba – PR.
As palestras distribuídas em temas relacionados às práticas de Auditoria Interna, Governança,
Compliance & Gestão de riscos, Tecnologia e Segurança da Informação e Auditoria
Governamental promoveram discussões importantes sobre as novas tendências, o
desenvolvimento profissional, o mercado e abrangência das atividades de Auditoria Interna.
As informações e/ou atualizações adquiridas serão repassadas aos demais colegas da
Auditoria Interna, conforme previsto no Termo de Compromisso e Responsabilidade de
Participação em Eventos e Programas de Capacitação da EBC.

Viagem para participação no 36º congresso Brasileiro de Auditoria Interna – CONBRAI 2015,
provido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil, nos dias 18, 19, 20 e 21 de
Outubro de 2015, em Curitiba – PR.
As palestras distribuídas em temas relacionados às práticas de Auditoria Interna, Governança,
Compliance & Gestão de riscos, Tecnologia e Segurança da Informação e Auditoria
Governamental promoveram discussões importantes sobre as novas tendências, o
desenvolvimento profissional, o mercado e abrangência das atividades de Auditoria Interna.
As informações e/ou atualizações adquiridas serão repassadas aos demais colegas da
Auditoria Interna, conforme previsto no Termo de Compromisso e Responsabilidade de
Participação em Eventos e Programas de Capacitação da EBC.
.

1) O repórter realizou a cobertura do jogo Vila Nova x Portuguesa da 2ª fase do Campeonato
Brasileiro da Série C.

CARLOS
MOLINARI
2362/2015
RODRIGUES
SEVERINO

Empregado

Relatório de viagem
Quarta-feira, 7 de outubro
Deslocamento terrestre – Brasília – Goiânia
Saindo às 13h30, chegando às 17h10
Repórter de campo na partida Vila Nova x Portuguesa (SP), no estádio Serra Dourada, de
20h30 às 22h30.
Quinta-feira, 8 de outubro
Regresso terrestre – Goiânia – Brasília
Saindo às 9h30, chegando às 12h30.

1) Realizou a cobertura jornalística de jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2) Participou da transmissão ao vivo do jogo Santos (SP) X São José, ás 19:00. O jogo de
número 50, parte do grupo 5, aconteceru no estádio da Vila Belmiro, em Santos - SP.
3) Viajante: Priscila Eugenia Trevisan Cestari.
Relatório do viajante:
- Santos (07/10/2015)
Jogo: Santos 0x1 São José - Jogo 50 (segunda fase)
Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) - Santos-SP

2363/2015

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

WENDER
2364/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

Empregado

Saímos da EBC às 14h15 com destino a Santos. Na chegada, realizei a produção do pré-jogo.
As transmissões começaram às 17h50. No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado. O único gol
da partida saiu aos 38 minutos. No cruzamento rasteiro na área, a goleira Michelle deu rebote e
Chú empurrou para as redes. Com o resultado, o São José garantiu a liderança isolada do
Grupo 5 do Brasileirão Feminino. A Águia do Vale chegou aos 9 pontos e manteve a
invencibilidade no campeonato. Após o término da transmissão e do envio dos boletins para o
jornalismo, fizemos uma hora para refeição e retornamos para São Paulo.
Árbitro: Adriano de Assis Miranda
Auxiliares: Ricardo Pavanelli Lanutto e Renata Brito

Dia 08 – Saída de Brasília/DF às 13h. Chegada à estação da EBC em Belo Horizonte às
15h30. Foi realizada uma verificação completa dos equipamentos da estação, onde se
constatou que o funcionamento da estação estava normal. Realizou-se a comutação manual do
conjunto de ventiladores de refrigeração do transmissor. Mediu-se a tensão e a corrente elétrica
do quadro de AC e das saídas do estabilizador de tensão, nestas medidas constatei que havia
uma variação de tensão ocorrida no estabilizador, as tensões de entrada estavam em: R128.6V, S-130.1V e T-131.7V, e as tensões de saída: R-137.4V, S-145.3V e T-142.2V. Estes
valores são incoerentes com as funcionalidades do estabilizador, pois as tensões estão sendo
aumentadas. Ao perceber o problema, o estabilizador foi colocado em modo by-pass, e neste
modo as tensões medidas em sua saída foram R-127.4V, S-128.1V e T-127.2V. Diante dessa
circunstancia, o estabilizador foi deixado por cerca de 2 horas em modo by-pass, e depois por
volta das 19h30, e ao ser reativado em modo On as tensões medidas na saída se estabilizaram
em R-125.3V, S-127.2V e T-126.8V. O trabalho na estação foi encerrado por volta das 20h.

1.196,16

Dia 09 – Chegada à estação da EBC às 9h30. Foi feita uma verificação completa dos
equipamentos da estação, constatei que a recepção de satélite da TV Brasil e da NBR estavam
normais, bem como os sinais transmitidos para o ar. As atividades na estação foram
encerradas às 13h. Chegada em Brasília/DF às 17h30.
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1.671,86

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

17/10/2015

17/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

88,50

-

88,50

11/10/2015

12/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

177,00

-

177,00

09/10/2015

10/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

200,60

-

200,60

09/10/2015

10/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

200,60

-

200,60

09/10/2015

10/10/2015

DIJOR

30/09/2015

-

200,60

-

200,60

06/10/2015

07/10/2015

DICOP

01/10/2015

883,08

380,70

190,00

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Realizaria a cobertura jornalística do jogo Santos X ADECO válido pelo Campeonato Brasileiro
de Futebol Feminino.
Viagem cancelada - jogo teve alteração de data. A CBF remanejou o jogo para outra data.
O empregado possui o saldo de R$ 88,50 a devolver.

Email de cancelamento da viagem:

2365/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

De: "Felipe Lessi" <felipeflessi@gmail.com>
Para: "Jailson Silva Machado" <jailson.machado@ebc.com.br>
Cc: "danilo kirsten" <danilo.kirsten@ebc.com.br>, "m gontijo" <m_gontijo@hotmail.com>,
"William
Douglas
de
Almeida"
<william.almeida@ebc.com.br>,
"Rodrigo
Viana"
<rodrigosilvaviana@gmail.com>,
"LINCOLN
CHAVES
DE
OLIVEIRA"
<lincoln.oliveira@ebc.com.br>,
"Fiscais"
<operacao12@jundia.tur.br>,
"Eder
Zilio"
<operacao11@jundia.tur.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de novembro de 2015 18:48:00
Assunto: Re: Cobertura Brasileiro Feminino / Sul-Americano Sub-20 Feminino - Solicitações

Adilson, boa noite.
O jogo de amanhã em São José dos Campos foi cancelado devido a uma liminar na justiça.
Gostaria de modificar o pedido de amanhã para este que segue:

Solicitante: Departamento de Esportes - Ramal 3026.
Passageiro: Lincoln Chaves e Felipe Lessi que irá acompanhá-lo.
Data: 25/11/15.
Horário: 13:00
Origem: EBC - SP.
Destino: Santos - SP.
Retorno: previsto por volta das 21H30 horas.
Justificativa: cobertura do Sul-americano sub 20 de futebol feminino.
* Preferencialmente solicitamos que o transporte seja feito com a S10.
Abs,
1) Realizou a cobertura jornalística de jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

2367/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

2) Participou da transmissão ao vivo do jogo Rio Preto X América, às 16h30. O jogo de
número 55, parte do grupo 6, aconteceu no estádio Riopretão, em Sao Jose do Rio Preto - SP.
3) O viajante: o repórter Lincoln Chaves de Oliveira.
Relatório do viajante:
Em 11/10, saí da EBC juntamente do motorista Dênis às 8h45, chegando a São José do Rio
Preto por volta das 14h (paramos para almoçar no caminho, em Matão). Fomos ao hotel e, em
seguida, ao estádio Anísio Haddad, o Rio Pretão, para transmissão da partida entre Rio Preto e
América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partida
começou às 16h30 e terminou por volta das 18h30. O Rio Preto venceu por 1 a 0, gol da meiocampista Lele. No intervalo, entrevistei a meia Lele (Rio Preto) e a zagueira Nandão (América).
Após o jogo, entrevistei a atacante Darlene (Rio Preto), a zagueira Ana (Rio Preto) e a meia
Guedes (América). Após o jogo, retornamos ao hotel.
Em 12/10, saímos de São José do Rio Preto por às 8h15, chegando em São Paulo por volta
das 14h (paramos para almoçar no caminho)..

A equipe de Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico para o programa cujo
tema é “Vivendo com Aids”.

2369/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

Relatório de viagem
09/10 (sexta-feira)
Manhã - Saída da equipe da redação de Brasília.
Tarde - gravação de entrevistas na sede do Fórum de Transexuais de Goiás.
Fim da tarde / Noite - gravação com personagens transexuais e profissionais do sexo.
10/10 (sábado)
Manhã: Gravação de entrevista com personagem, passagens da repórter e imagens gerais de
Goiânia.
Tarde: deslocamento de volta para Brasília.
A equipe de Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico para o programa cujo
tema é "Vivendo com Aids”.

SIGMAR
2370/2015 GONÇALVES DA
SILVA

Empregado

Relatório de viagem
09/10 (sexta-feira)
Manhã - Saída da equipe da redação de Brasília.
Tarde - gravação de entrevistas na sede do Fórum de Transexuais de Goiás.
Fim da tarde / Noite - gravação com personagens transexuais e profissionais do sexo.
10/10 (sábado)
Manhã: Gravação de entrevista com personagem, passagens da repórter e imagens gerais de
Goiânia.
Tarde: deslocamento de volta para Brasília.
A equipe de Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico para o programa cujo
tema é "Vivendo com Aids”.

DAILTON
2371/2015 EDUARDO DE
MATOS

Empregado

Relatório de viagem
09/10 (sexta-feira)
Manhã - Saída da equipe da redação de Brasília.
Tarde - gravação de entrevistas na sede do Fórum de Transexuais de Goiás.
Fim da tarde / Noite - gravação com personagens transexuais e profissionais do sexo.
10/10 (sábado)
Manhã: Gravação de entrevista com personagem, passagens da repórter e imagens gerais de
Goiânia.
Tarde: deslocamento de volta para Brasília.

2372/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

A Gerente Executiva de Programação de Rádio representou a EBC no Prêmio Claudia 2015,
onde a Radialista Sula Sevilis, apresentadora do Programa Ponto de Encontro, da Rádio
Nacional da Amazônia concorreu ao Prêmio na categoria Trabalho Social.
A solicitação de viagem foi feita fora do prazo porque o Diretor-Geral somente autorizou a
viagem da Gerente Executiva na data de 01/10/2015.
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1.453,78

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/10/2015

12/10/2015

DIGER

05/10/2015

06/10/2015

03/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/10/2015

2.197,45

601,80

190,00

2.989,25

DIPRE

01/10/2015

1.941,37

610,05

-

2.551,42

03/10/2015

DIPRE

01/10/2015

0,04

193,18

190,00

383,22

05/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

1.929,87

619,50

190,00

2.739,37

05/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.094,87

619,50

190,00

2.904,37

05/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.006,87

619,50

190,00

2.816,37

05/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.006,87

354,00

190,00

2.550,87

O Repórter Fotográfico Wilson Dias de Oliveira participou do evento, Círio de Nazaré, na capital
paraense, Belém. O repórter fotográfico acompanhou o evento para produção de vídeo e
captação de imagens para o site da Agência Brasil.
Dia 07-10
12:30 - Chegada à EBC para pegar equipamento.
14:48 - Partida para Belém.
17:30 - Chegada à Belém.
18:20 - Chegada ao Hotel Golden Tulip Belém.
Dia 08-10
10:00 ás 11:00 - Pegar credenciais na Secretaria de Cultura.
11:00 ás 12:00 - Reunião da Repórter na rádio Cultura.
12:00 ás 13:30 - Almoço
16:00 às 20:30 - Plantão na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, para apresentação do novo
manto de
Nossa Senhora de Nazaré.
21:00 - Transmissão das fotos.

2373/2015

WILSON DIAS DE
OLIVEIRA

Empregado

Dia 09-10
08:00 ás 11:00 - Translado da imagem
Ananindeua/Marituba.
11:00 ás 13:00 - Transmissão das fotos.
Almoço
15:00 - Matéria no Mercado Ver o Peso.
17:00 - Transmissão de fotos.

de

\nossa

Senhora

de

Nazaré

para

Dia 10-10
08:00 ás 11:00 - Romaria Fluvial e Motorromaria.
12:00 - Transmissão de fotos.
Dia 11-10
03:30 ás 10:00 - Grande procissão do Círio de Nazaré.
Dia 12-10
05:30 - Partida para Brasília
08:00 - Chegada a Brasília.

AMÉRICO
2376/2015 MARTINS DOS
SANTOS

AMÉRICO
2377/2015 MARTINS DOS
SANTOS

JOÃO PEDRO
2379/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

2380/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

MARCELO
2381/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Realizou despachos internos com a Superintendente do Rio de Janeiro e Reunião com Diretora
de Produção Myriam Porto, para tratar de assuntos da Produção de Conteúdos da EBC.
Empregado

Acompanhou o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Edinho Silva ao
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia IRDEB e participaou de reunião com o DiretorGeral do IRDEB,José Araripe Júnior.
Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, e pela produtora
Gabriela Noronha, viajou para Barreiras (BA) para cobertura jornalística da agenda da
presidenta Dilma Rousseff na cidade, Cerimônia de entrega de unidades habitacionais na
cidade e entregas simultâneas de UH em Feira de Santana/BA, UH em Irecê/BA e UH em Dias
D'Avila/BA do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para Barreiras no dia 5/10/15,
as 10h30. No dia 6/10 com carro locado, equipe fez imagens da cidade e do residencial durante
o dia, produziu entrevistas e material jornalístico, gerado para Brasília. No dia 7/10, equipe
seguiu para o residencial as 10h, e realizou a cobertura do eventoRepórter fechou material para
TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao hotel as 21h. No dia
08/10, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às
07h25, com chegada a EBC às 10h.

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, e pela produtora
Gabriela Noronha, viajou para Barreiras (BA) para cobertura jornalística da agenda da
presidenta Dilma Rousseff na cidade, Cerimônia de entrega de unidades habitacionais na
cidade e entregas simultâneas de UH em Feira de Santana/BA, UH em Irecê/BA e UH em Dias
D'Avila/BA do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para Barreiras no dia 5/10/15,
as 10h30. No dia 6/10 com carro locado, equipe fez imagens da cidade e do residencial durante
o dia, produziu entrevistas e material jornalístico, gerado para Brasília. No dia 7/10, equipe
seguiu para o residencial as 10h, e realizou a cobertura do eventoRepórter fechou material para
TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao hotel as 21h. No dia
08/10, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às
07h25, com chegada a EBC às 10h.

Diário :
05/10/2015
6h17 - embarque via aérea de Brasília com escala em Belo Horizonte.
11h10 - chegada a Barreiras.
12h15 - Visita ao local do evento.
13h28 - Visita ao hotel do SCAV.
14h00 - entrada no hotel de pernoite.
14h30 - reunião de reconhecimento no local do evento.
18h30 - retorno ao hotel de pernoite.
06/10/2015
9h - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19h reunião de coordenação no hotel do SCAV.
20h30 - retorno ao local do evento.
23h40 - retorno ao hotel. Pernoite.
07/10/2015
8h - saída do hotel.
Chegada ao local do evento.
15h10 as 16h40 - evento ao vivo.
18h30 - retorno ao hotel de pernoite.
08/10/2015
6h20 - saída do hotel.
7h25 - embarque via aérea de Barreiras.
8h50 - chegada a Brasília.

2382/2015

GABRIELLA DE
SOUZA NORONHA

Empregado

A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Marcelo Vasconcelos, e pela produtora
Gabriela Noronha, viajou para Barreiras (BA) para cobertura jornalística da agenda da
presidenta Dilma Rousseff na cidade, Cerimônia de entrega de unidades habitacionais na
cidade e entregas simultâneas de UH em Feira de Santana/BA, UH em Irecê/BA e UH em Dias
D'Avila/BA do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para Barreiras no dia 5/10/15,
as 10h30. No dia 6/10 com carro locado, equipe fez imagens da cidade e do residencial durante
o dia, produziu entrevistas e material jornalístico, gerado para Brasília. No dia 7/10, equipe
seguiu para o residencial as 10h, e realizou a cobertura do eventoRepórter fechou material para
TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe retornou ao hotel as 21h. No dia
08/10, equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às
07h25, com chegada a EBC às 10h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

RAUL MOURAO
2383/2015 DE ABREU
CHAGAS

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
05/10/2015
6h17 - embarque via aérea de Brasília com escala em Belo Horizonte.
11h10 - chegada a Barreiras.
12h15 - Visita ao local do evento.
13h28 - Visita ao hotel do SCAV.
14h00 - entrada no hotel de pernoite.
14h30 - reunião de reconhecimento no local do evento.
18h30 - retorno ao hotel de pernoite.
06/10/2015
9h - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19h reunião de coordenação no hotel do SCAV.
20h30 - retorno ao local do evento.
23h40 - retorno ao hotel. Pernoite.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

08/10/2015

DINES

06/10/2015

08/10/2015

06/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/10/2015

3.115,15

354,00

142,50

3.611,65

DINES

02/10/2015

2.193,87

317,25

95,00

2.606,12

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.303,87

317,25

95,00

2.716,12

05/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

1.799,47

743,40

95,00

2.637,87

04/10/2015

04/10/2015

DIJOR

02/10/2015

88,50

-

07/10/2015
8h - saída do hotel.
Chegada ao local do evento.
15h10 as 16h40 - evento ao vivo.
18h30 - retorno ao hotel de pernoite.
08/10/2015
6h20 - saída do hotel.
7h25 - embarque via aérea de Barreiras.
8h50 - chegada a Brasília.
Dia 06/10:
Saída de Brasília as 10:30, chegando em Barreiras as 11:00, almoço e deslocamento para o
local do evento, montagem, posicionamento de câmeras e inicio dos testes de interação com a
cidades de Dias D'avila, Irecê e Feira de Santana, durante a realização dos testes tivemos
muitos problemas com a praça de Irecê, não conseguindo assim realizar os testes nesta
cidade, por volta das 23:00, deslocamento para o hotel.

2384/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 07/10;
Saída do hotel as 08:00, chegando ao local do evento, posicionamento das câmeras e reinicio
dos testes das cidades participantes, desta vez com a participação da praça de Irecê, testes
terminados, por volta das 15:20, chegada da Presidenta e inicio do evento, com seu término por
volta das 17:00, geração para o jornalismo e por volta das 18:00, retorno ao hotel.
Dia 08/10:
Saída do hotal para o aeroporto de Barreiras as 06:00, decolagem as 07:30, chegando em
Brasilia as 09:15, após, deslocamento para trabalho na EBC.

06/08/2015
10:30 - Partida de Brasília/DF para Barreiras/BA
12:00 - Chegada a Barreiras/BA
15:00 - Chegada ao local do evento, início da montagem e teste de equipamentos
23:30 - Término da montagem de equipamentos, retorno ao hotel.

2386/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

07/08/2015
08:00 - Partida para o local do evento
08:15 - Realização de novos testes
15:00 - Início da Cerimônia de entrega de unidades habitacionais e entregas simultâneas de UH
em Feira de Santana/BA, Irecê/BA e Dias Dávila/BA do programa Minha Casa Minha Vida.
17:05 - Término da Cerimônia.
17:40 - Retorno ao Hotel.
08/10/2015
07:25 - Partida de Barreiras/BA para o aeroporto de Brasília/DF.
09:20 - Chegada ao aeroporto de Brasília/DF.
09:40 - Deslocamento para sede da EBC.
10:10 - Chegada a sede da EBC.

05/10/15
11h48/ 14h30
Embarque em voo da Avianca com destino a Salvador ...desembarque no aeroporto Luis
Eduardo Magalhães - BA
15h00/ 20h00
Retirada de carro locado...deslocamento até a Cidade de Dias Dávila...contato com a Sra Paula
(
Caixa
)...visita
ao
local
que
participará
da
interatividade,
residencial
Leandrinho...acompanhamento da montagem da estrutura...retorno à Salvador para checkin em
hotel e pernoite.

NEWTON
2387/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

06/10/15
09h00/ 01h30
Deslocamento em carro locado de Salvador até a cidade de Dias Dávila, para conclusão da
montagem da estrutura a que será usada na transmissão do evento....deslocamento até a sede
da TVE , para conduzir a unidade de produção até
o distrito de Dias Dãvila, onde será realizado o evento interativo do MCMV...montagem de
equipamentos...testes de equipamentos, seguimento de satélite e interatividade...retorno para
cidade de Salvador, para Pernoite.
07/10/15
07h20 / 18h00
Deslocamento em carro locado, até a cidade de Dias Dávila...conclusão de testes de
interatividade...realização do evento...desmontagem de equipamentos usados na
transmissão...retorno à Salvador para Pernoite em hotel.
08/10/15
08h30/ 13h00
Check out no hotel...deslocamento até o aeroporto de Salvador...devolução do carro
locado...embarque em voo da TAM com destino ao aeroporto JK em Brasilía...e fim da missão
MCMV, em Dias Dávila - BA

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie A.
2) Fez reportagem sobre o jogo Corinthians X Ponte Preta - Jogo: 287 , no estádio Moisés
Lucarelli em Campinas - SP.

DIMAS
2388/2015 ALEXANDRE
SOLDI

3) Equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Eduardo Viné Boldt (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro (auxiliar).
Empregado

Relatório do viajante:
No domingo, dia 04/10, saimos da emissora por volta das 12 horas e fomos para Campinas,
cidade onde se realizaria o jogo entre Ponte Preta e Corinthians, pelo campeonato Brasileiro de
Futebol. Chegamos perto das 14 horas no Estádio Moisés Lucarelli e fizemos imagens da
torcida e dos preparativos para o jogo. Gravamos o jogo a partir das 16 horas, e após o
termino do mesmo, fizemos entrevista com o Técnico do Corinthians, o Tite. Saimos de
Campinas perto das 19 horas e encerramos nossa jornada na emissora, na cidade de São
Paulo.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

05/10/2015

08/10/2015

DINES

04/10/2015

08/10/2015

05/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/10/2015

1.726,76

637,20

95,00

2.458,96

DINES

02/10/2015

2.608,73

796,50

142,50

3.547,73

07/10/2015

DIPRO

02/10/2015

1.472,57

634,50

190,00

2.297,07

06/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.303,87

265,50

95,00

2.664,37

06/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

2.193,87

265,50

95,00

2.554,37

Dia 0510
11:40 - Saída do aeroporto internacional JK em Brasília com destino a Feira de Santana/BA
com desembarque em Salvador/BA.
14:20 - Chegada em Salvador/BA retirada do veículo segui para Feira de Santana/BA.
17:40 - Chegada a Feira de Santana/BA, segui para o loca do evento, Residencial Parque da
Cidade, chegando ao local entrei em contato com a Andrea representante da Caixa Econômica
Federal, para falar sobre a demanda de material e posicionamento da UM.
19:00 - Chegada no hotel.

2389/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 06/10
08:30 - Saída do hotel para local do evento Residencial Parque da Cidade, já com a UM, para
montagem de equipamentos e testes.
12:00 - Foi ligado o gerador.
14:50 - Subida sinal em Feira de Santana/BA.
18:05 - Sinal baixado em Feira de Santana/BA, para transmissão do jornal da TV NBR e
transmissão do evento da ABERT.
21:50 - Novamente subida de sinal em Feira de Santana/BA
23:05 - Início de testes com Barreiras/BA.
23 :30 - Fim de testes e baixado sinal, de Feira
De Santana/BA.
00:00 - Chegada no hotel.
07/10
07:50 saída do hotel, para testes e transmissão do evento entrega simultânea unidades
habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no "Residencial Parque da Cidade em Feira
de Santana/BA".
08:49 -Subida sinal de Feira de Santana/BA.
13:00 - Testes com Barreiras/BA.
15:23 - Inicio do evento.
15:35 - Entrada Feira de Santana.
16:58 - Fim do evento.
17:05 - Sinal baixado de Feira de Santana.
17:20 - Saída de Feira de Santana/BA com destino a Salvador BA.
19:15 - Chegada no hotel em Salvador/BA.
Dia 08/10
11:00 - Saída do hotel para embarque no aeroporto de Salvador/BA com destino Brasília.
15:00 - Chegada em Brasília.A
04/10
04:40 - EMBARQUE DE BRASILIA PARA SAO PAULO
06:25 - CHEGADA EM SAO PAULO
07:25 - EMBARQUE PARA SALVADOR
09:40 - CHEGADA EM SALVADOR
14:32 - EMBARQUE PARA LENÇOIS
15:30 - CHEGADA EM LENÇOIS
16:00 - LOCAÇÃO DO CARRO LOCALIZA PARA DESLOCAMENTO ATÉ IREÇE
18:30 - CHEGADA EM IREÇE E CHECK IN NO HOTEL
05/10
14:00 - SAIDA PARA CHECK NO LOCAL DO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA
18:00 - RETORNO AO HOTEL

DORIVAN
2390/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

06/10
08:00 - SAIDA PARA LOCAL DO EVENTO E ESPERAR A UNIDADE MÓVEL PARA INICIO DA
MONTAGEM
13:00 - SAIDA PARA ALMOÇO
14:00 - RETORNO PARA CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM E PRIMEIROS TESTES
00:30 - RETORNO PARA HOTEL
07/10
07:30 - SAIDA DO HOTEL PARA LOCAL DO EVENTO
15:00 - INICIO DO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA
16:30 - TERMINO DO EVENT
18:00 - RETORNO AO HOTEL
08/10
09:30 - CHECK OUT NO HOTEL EM IRECE E SAIDA NO CARRO LOCALIZA PARA
AEROPORTO EM LENÇOIS-BA
13:00 - CHEGADA NO AERPORTO DE LENÇOIS
15:30 - EMBARQUE COM DESTINO A SALVADOR
16:30 - CHEGADA EM SALVADOR
17:30 - EMBARQUE EM SALVADOR COM DESTINO A CAMPINAS
19:30 - CHEGADA EM CAMPINAS
23:00 - EMBARQUE EM CAMPINAS COM DESTINO A BRASILIA
01:00 - CHEGADA EM BRASILIA

Entre os dias 5 e 7 de outubro, o empregado Lauro Mesquita auxiliou a equipe de jornalismo a
reforçar as qualidades artísticas e o caráter mais interativo e web do programa Fique Ligado.
Para isso, o gerente executivo participou diariamente das três reuniões de pauta do programa
(às 10h, às 12h e às 16h); gravou vídeos exclusivos para a web com a equipe do programa e
ensinou aos responsáveis a localizar conteúdos em ferramentas como Google Trends,
YouTube Trends, Facebook e Twitter.

LAURO DOS
2391/2015 SANTOS
MESQUITA

Empregado

Além disso, participou de reuniões com Carlos Alberto Gomes de Souza (em 5/10) sobre o uso
de segunda tela nos programas esportivos e com Mariana Kotscho (em 6/10) e a equipe do
programa Papo de Mãe sobre a nova temporada do programa.
Também participou de conversas com a gerente de produção de São Paulo Aline Penna sobre
a possibilidade de dinamizar a web dos programas da TV Brasil que são executados na praça.

Relatório de Viagem de Barreiras - Bahia
Dia 06/10/2015 - (Terça-feira)
10:30 - Decolagem do Aeroporto de Brasília com destino à Barreiras
12:18 - Chegada no Aeroporto de Barreiras
13:30 - Check-in no Hotel
15:00 - Saída para o local do evento
15:20 - Chegada no local do evento e início da montagem e dos testes.
23:45 - Saída do local do evento
23:59 - Chegada no Hotel

2392/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

Dia 07/10/2015 - (Quarta-feira)
08:30 - Saída para o local do evento
08:50 - Chegada no local do evento
15:00 - Chegada da Presidenta
17:00 - Saída da Presidenta e Final do Evento.
18:00 - Chegada no Hotel
Dia 08/10/2015 - (Quinta-feira)
06:00 - Check-out no Hotel
07:30 - Decolagem de Barreiras com destino a Brasília
09:00 - Chegada no Aeroporto de Brasília
Dia 06/10/2015 Saída de Brasília as 10:29 e chegada em Barreira as 12:00h passamos no
hotel para fazer chekin e almoçar, as 13:00h seguimos para o local do evento montar
equipamentos e fazer testes com a central em Brasília. voltamos para o hotel pernoitar as
20:30.

NOEL SILVA
2393/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 07/10/2015 Saída do hotel as 7:00h para o local do evento, subir sinal fazer os últimos
testes com a central técnica em Brasília, ao termino do evento ficamos no local do evento para
gerar material para o jornalismo NBR. as 18:25 voltamos para o hotel pernoitar.
Dia 08/10/2015 Saída do hotel para o aeroporto, saída para Brasília as 07:25h e chegada em
Brasilia as 08:50h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/10/2015

08/10/2015

DINES

02/10/2015

04/10/2015

04/10/2015

DIJOR

02/10/2015

04/10/2015

04/10/2015

DIJOR

02/10/2015

09/10/2015

11/10/2015

DIJOR

02/10/2015

19/10/2015

24/10/2015

DIGER

05/10/2015

06/10/2015

08/10/2015

DINES

05/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.303,87

265,50

95,00

2.664,37

-

88,50

-

88,50

-

88,50

-

88,50

528,75

190,00

2.702,62

-

4.179,00

95,00

4.274,00

-

442,50

Relatório de Viagem de Barreiras - Bahia / Minha Casa Minha Vida
Dia 06/10/2015 - Terça-feira
10:30 - Decolagem do Aeroporto de Brasília com destino à Barreiras / Bahia.
12:18 - Chegada no Aeroporto de Barreiras
13:30 - Check-in no Hotel Solar das Mangueiras
14:00 - Almoço
15:00 - Saída para o local do evento (Minha Casa Minha Vida)
15:20 - Chegada no local do evento (Residencial São Francisco), inicio da montagem e dos
testes.
23:45 - Saída do local do evento
23:59 - Chegada no Hotel e descanso.

ROBSON DE
2394/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

Dia 07/10/2015 - Quarta-feira
08:30 - Saída para o local do evento
08:50 - Chegada no local do evento (Residencial São Francisco) e continuação dos testes.
15:00 - Chegada da Presidenta
17:00 - Saída da Presidenta e Final do Evento.
18:00 - Chegada no Hotel e descanso
Dia 08/10/2015 - Quinta-feira
06:00 - Check-out no Hotel Solar das Mangueiras
07:30 - Decolagem de Barreiras com destino a Brasília
09:00 - Chegada em Brasília

1) Realizou a cobertura jornalística da Serie A.
2) Fez reportagem sobre o jogo Corinthians X Ponte Preta - Jogo: 287 , no estádio Moisés
Lucarelli em Campinas - SP.
3) Equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Eduardo Viné Boldt (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro (auxiliar).

2395/2015

EDUARDO VINÉ
BOLDT

Empregado

Relatório do viajante:
No domingo, dia 04/10, saimos da emissora por volta das 12 horas e fomos para Campinas,
cidade onde se realizaria o jogo entre Ponte Preta e Corinthians, pelo campeonato Brasileiro de
Futebol. Chegamos perto das 14 horas no Estádio Moisés Lucarelli e fizemos imagens da
torcida e dos preparativos para o jogo. Gravamos o jogo a partir das 16 horas, e após o
termino do mesmo, fizemos entrevista com o Técnico do Corinthians, o Tite. Saimos de
Campinas perto das 19 horas e encerramos nossa jornada na emissora, na cidade de São
Paulo.

Realizou a cobertura jornalística da Serie A sobre o jogo Corinthians X Ponte Preta - Jogo: 287,
no estádio Moisés Lucarelli em Campinas - SP.
Equipe: Dimas Alexandre Soldi (repórter), Eduardo Viné Boldt (cinegrafista) e Edgar Bruno
Monteiro (auxiliar).

2396/2015

EDGAR BRUNO
MONTEIRO

Empregado

Relatório do viajante:
A equipe se reuniu na emissora por volta das 12h00 para checar os equipamentos e carregar o
carro. Partimos para Campinas por volta das 13h00. Chegamos na marcação por volta das
15h00 para acompanharmos a partida entre Corinthians e Ponte Preta. Fizemos imagens da
partida e participamos da coletiva de imprensa com o técnico do Corinthians. Finalizamos as
gravações, desmontamos os equipamentos e partimos de volta para a emissora. Chegamos na
emissora por volta das 20h00.
O repórter fez a cobertura do jogo Brasil de Pelotas x Fortaleza, válido pelas quartas de final do
Campeonato Brasileiro da Série C, no dia 10/10/2015, às 16h.
Relatório de viagem

PAULO ROBERTO
2397/2015 GARRITANO
FILHO

MARCO ANTONIO
2398/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

09/10/2015 - Deslocamento do Rio de Janeiro para Pelotas.
10/10/2015 - Ida para o estádio do Brasil de Pelotas. A transmissão iniciou às 15:30 horas e o
jogo e às 16:00. Os times se enfrentaram no estádio no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no
Rio Grande do Sul.
Com uma forte marcação e boas saídas aos contra-ataques, o Brasil-Pel fez o dever de casa e
superou o Fortaleza por 1 a 0, no Bento Freitas, no jogo de ida pelas quartas de final da Série
C. Cleverson abriu o marcador no final do primeiro tempo e definiu o marcado. No segundo,
Nena desperdiçou chance clara de ampliar, sem goleiro, enquanto Berna também fez grande
defesa em chute de Gustavo Papa. O Tricolor, por sua vez, sofreu com a retranca adversária e
teve uma chance clara de marcar.
11/10/2015 - Retorno ao Rio de Janeiro.

1.983,87

Autorização para o afastamento do País do empregado Marco Antônio Tavares Coelho Filho,
que deverá representar a Empresa Brasil de Comunicação-EBC, na Oficina de Planejamento
de Difusão do Programa Nossa Língua, de 19 a 23 de outubro de 2015 na Cidade de
Lisboa/Portugal. O Programa CPLP-Audiovisual se responsabilizará pelo custeio das despesas
relativas a passagens aéreas, translado e hospedagem, cabendo a EBC o pagamento de 50%
das diárias para despesas com alimentação. Obs: Diárias ao limite de 50% (cinqüenta por
cento), para o custeio da alimentação, conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens
07 e 08, subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
O Superintendente Marco Antonio Tavares Coelho Filho, representou a Empresa Brasil de
Comunicação - EBC, na Oficina de Planejamento de Difusão do Programa Nossa Língua, entre
os dias 19 e 23 de outubro de 2015, na sede da RTP (Rádio e Televisão de Portugal - Lisboa),
em Lisboa/Portugal, organizado pelo Programa CPLP-Audiovisual (Programa de fomento à
produção e difusão de conteúdos audiovisuais da comunidade dos países de língua
portuguesa), segue em anexo, a programação do evento.

Objetivo: Viagem da equipe da NBR para a cidade do Rio Verde no período de 06/10 a 08/10
onde foi realizada a cobertura especial do evento BRASIL 4G vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social;
A jornalista da TV NBR e Voz do Brasil Sumaia Villela viajou para Rio Verde-GO, no dia
06/10/15, para realizar cobertura jornalística do início da entrega de conversores de TV Digital
para beneficiários do Bolsa Família.
A repórter viajou de carro, com van da empresa, em companhia da equipe de cinegrafia
composta por Pedro Luna e Almir Avelino da Silva, e mais duas assessoras do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A saída ocorreu às 8h da sede da EBC; a
chegada em Rio Verde foi aproximadamente às 14h30.

SUMAIA VILLELA
2399/2015
NUNES COELHO

Empregado

Após instalação no hotel, a repórter e a equipe de cinegrafia seguiram para as ruas do centro
da cidade para realizar entrevistas com moradores e realizar imagens para a reportagem. Ao
chegar na redação a repórter começou a construir o texto da matéria, que seria fechada no dia
seguinte. A chegada de volta ao hotel foi às 18h30.

-

No dia 07/10 a equipe saiu do hotel às 8h50 rumo ao local de entrega dos conversores, de
onde saiu para acompanhar a instalação do equipamento na casa de um dos beneficiários,
saindo de lá às 13h. Após rápido almoço voltaram ao local da entrega de conversores para
gravar entrevista com representante da empresa responsável pelo serviço. Voltamos à casa da
personagem logo após para cumprir uma tarefa pendente que a repórter não havia feito.
Voltaram ao hotel às 16h30, aproximadamente, onde a repórter ficou trabalhando até 20h para
fechar reportagens para a TV NBR e a Voz do Brasil. A equipe de cinegrafia voltou para a rua
às 17h30 para gravar imagens de apoio da cidade, e retornou ao escurecer, aproximadamente
19h.
No dia 08/10 todos retornaram à EBC. A viagem começou cerca de 8h30, com 2 paradas na
estrada para realizar imagens de campo. A chegada na redação foi por volta de 15h. A repórter
ainda trabalhou no local até 16h30.
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442,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

06/10/2015

08/10/2015

DINES

05/10/2015

-

442,50

-

442,50

06/10/2015

08/10/2015

DINES

05/10/2015

-

442,50

-

442,50

06/10/2015

08/10/2015

DINES

05/10/2015

-

442,50

-

442,50

12/10/2015

12/10/2015

DIJOR

05/10/2015

-

88,50

-

88,50

08/10/2015

08/10/2015

DIGEL

05/10/2015

-

119,85

-

119,85

12/10/2015

12/10/2015

DIJOR

05/10/2015

-

88,50

-

88,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Sem Ordem de Serviço
Objetivo: Viagem da equipe da NBR para a cidade do Rio Verde no período de 06/10 a 08/10
para realizar a cobertura especial do evento BRASIL 4G vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social;
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho; cinegrafia: Pedro Henrique Luna De Farias;
Auxiliar: Rafael Gomes e Produtora: Bia Aparecida G. Barros B. De Nazaré
Relatório:
6/10
7:00 - CHEGADA À EBC
8:30 - SAÍDA DA EBC COM DESTINO A RIO VERDE/GO
14:30 - CHEGADA E ALMOÇO EM RIO VERDE/GO
16:30 - SAÍDA PARA SONORA EM LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E POVO FALA NO
CENTRO DE RIO VERDE/GO
18h30 - CHEGADA AO HOTEL E DESCANSO

PEDRO
2400/2015 HENRIQUE LUNA
DE FARIAS

Empregado

7/10
7:00 - SAÍDA DO HOTEL PARA FAZER IMAGENS DA CIDADE (RC PEDRO LUNA E
AUXILIAR ALMIR AVELINO)
9:00 - VOLTA AO HOTEL PARA PEGAR REPÓRTER SUMAIA
9:30 - CHEGADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, LOCAL DO EVENTO DO BRASIL 4D.
IMAGENS DA ENTREGA DO KIT (ANTENA E CONVERSOR), TREINAMENTO, SONORA
COM PERSONAGEM, PASSAGEM.
11:30 - IDA À CASA DA PERSONAGEM. IMAGENS DA INSTALAÇÃO DO KIT, IMAGENS DA
PERSONAGEM EM FAMÍLIA, SUA CASA, SONORA E PASSAGEM.
13:30 - PAUSA PARA ALMOÇO
14:15 - VOLTA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA SONORA COM REPRESENTANTE DA
EMPRESA EAD, SOBRE A PARCERIA NO BRASIL 4D.
15:00 - VOLTA À CASA DA PERSONAGEM PARA GRAVAÇÃO DE SONORA PARA WEB.
16:00 - VOLTA AO HOTEL. CÓPIA DOS ÁUDIOS DAS SONORAS PARA VOZ DO BRASIL.
17:30 - SAÍDA DO HOTEL PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DA CIDADE E DO POR DO SOL.
19:30 - CHEGADA AO HOTEL E DESCANSO
8/10
8:00 - SAÍDA DO HOTEL
8:30 - IMAGENS DE AGRONEGÓCIO
9:00 - SAÍDA COM DESTINO À EBC EM BRASÍLIA
Sem Ordem de Serviço
Objetivo: Viagem da equipe da NBR para a cidade do Rio Verde no período de 06/10 a 08/10
realizada a cobertura especial do evento BRASIL 4G vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social;
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho; cinegrafia: Pedro Henrique Luna De Farias;
Auxiliar: Rafael Gomes e Produtora: Bia Aparecida G. Barros B. De Nazaré
relatório:
6/10
7:00 - CHEGADA À EBC
8:30 - SAÍDA DA EBC COM DESTINO A RIO VERDE/GO
14:30 - CHEGADA E ALMOÇO EM RIO VERDE/GO
16:30 - SAÍDA PARA SONORA EM LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS E POVO FALA NO
CENTRO DE RIO VERDE/GO
18h30 - CHEGADA AO HOTEL E DESCANSO

2401/2015 RAFAEL GOMES

BIA APARECIDA
2402/2015 G. BARROS B. DE
NAZARÉ

Empregado

7/10
7:00 - SAÍDA DO HOTEL PARA FAZER IMAGENS DA CIDADE (RC PEDRO LUNA E
AUXILIAR ALMIR AVELINO)
9:00 - VOLTA AO HOTEL PARA PEGAR REPÓRTER SUMAIA
9:30 - CHEGADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, LOCAL DO EVENTO DO BRASIL 4D.
IMAGENS DA ENTREGA DO KIT (ANTENA E CONVERSOR), TREINAMENTO, SONORA
COM PERSONAGEM, PASSAGEM.
11:30 - IDA À CASA DA PERSONAGEM. IMAGENS DA INSTALAÇÃO DO KIT, IMAGENS DA
PERSONAGEM EM FAMÍLIA, SUA CASA, SONORA E PASSAGEM.
13:30 - PAUSA PARA ALMOÇO
14:15 - VOLTA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA SONORA COM REPRESENTANTE DA
EMPRESA EAD, SOBRE A PARCERIA NO BRASIL 4D.
15:00 - VOLTA À CASA DA PERSONAGEM PARA GRAVAÇÃO DE SONORA PARA WEB.
16:00 - VOLTA AO HOTEL. CÓPIA DOS ÁUDIOS DAS SONORAS PARA VOZ DO BRASIL.
17:30 - SAÍDA DO HOTEL PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DA CIDADE E DO POR DO SOL.
19:30 - CHEGADA AO HOTEL E DESCANSO
8/10
8:00 - SAÍDA DO HOTEL
8:30 - IMAGENS DE AGRONEGÓCIO
9:00 - SAÍDA COM DESTINO À EBC EM BRASÍLIA
Empregada não viajou.

Empregado
1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe acompanhou as celebrações deste dia e mostrou histórias de fiéis que peregrinaram
até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.

2404/2015

2405/2015

PRISCILA ERTHAL
KERCHE

CRISTIANA
FREITAS
GONÇALVES DE
ARAUJO

3) Viajantes: Priscila Erthal Kerche(repórter), William Sales Figueiredo(cinegrafista) e João
Batista de Lima(auxiliar).
Relatório do viajante:
Empregado
Saímos 5h de São Paulo. No caminho para Aparecida, conversamos com peregrinos e grupos
de apoio a eles. Produzimos material para todos os jornais da casa sobre o dia de Nossa
Senhora Aparecida no Santuário do interior de São Paulo. Cobrimos a missa solene, falamos
com outras pessoas que pagavam promessa no dia e com o porta-voz do local para saber o
balanço da festa. Fiz link para os jornais Repórter Brasil Tarde e Repórter São Paulo. Voltamos
para a capital depois do almoço.
.
A Gerente de Projetos de Relações Internacionais acompanhou a equipe da Superintendência
Executiva de Relacionamento na reunião com o Prefeito de Goiânia, senhor Paulo de Siqueira
Garcia, onde tratou do cronograma de cessação das transmissões televisivas analógicas no
território brasileiro com o objetivo de apresentar mais detalhes sobre o presente processo de
migração digital, bem como as suas consequências futuras, dentre as quais, as potencialidades
do projeto de interatividade, denominado Brasil 4D.
Empregado

Sua presença foi fundamental para apresentação dos conteúdos interativos do projeto Brasil 4D
e suas novas possibilidades para atender as necessidades do Município de Goiânia. Segue
Relatório anexo
A reunião ocorreu no dia 08 de outubro às 10h no gabinete do prefeito, na Av. do Cerrado, N°
999 - Park Lozandes, Goiânia/GO. CEP 74884-900.

2407/2015

WILLIAM SALES
FIGUEIREDO

Empregado

1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe acompanhou as celebrações deste dia e mostrou histórias de fiéis que peregrinaram
até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.
3) Viajantes: Priscila Erthal Kerche(repórter), William Sales Figueiredo(cinegrafista) e João
Batista de Lima(auxiliar).
Relatório do viajante:
Saímos as 5h00 do dia dia 12/10/15 para cobrir a Festa de Aparecida, na cidade de Aparecida,
a equipe reporter: Priscila Kerche, auxiliar: João Batista, paramos na rodovia para captar
imagem dos peregrinos e fazer sonoras com alguns deles, chegando em Aparecida gravamos
a principal missa do dia que começou as 9h00 onde também fizemos a passagem da reporter,
depois entrevistamos alguns frequentadores da basilica, nos dirigimos para a coletiva de
imprensa onde estava o Governador de São Paulo. A reporter foi para o link enquanto
estávamos na coletiva, e logo após fomos fazer captação de imagens dos pontos mais
visitados. Quando acabou o link da reporter que entrou nos dois jornais da tarde, paramos para
interjornada as 13h00 , gravaramos um boletim e voltamos para São Paulo , chegamos na TV
as 17h00.
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2015
AV nº

2408/2015

Viajante

JOAO BATISTA
DE LIMA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe acompanhou as celebrações deste dia e mostrour histórias de fiéis que peregrinaram
até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.
3) Viajantes: Priscila Erthal Kerche(repórter), William Sales Figueiredo(cinegrafista) e João
Batista de Lima(auxiliar).
Relatório do viajante:
Dia 12/10/15- viagem para Aparecida.
Pauta:Festa da Padroeira.
-Fizemos povo fala com romeiros na estrada;
-Imagens dentro da Basilica e ao redor da catedral;
Imagens da coletiva do governador Geraldo Alkmin,do prefeito da cidade e autoridades
católicas. Fizemos ainda passagem da matéria da repórter.
Retornamos para São Paulo, no final da tarde.

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

12/10/2015

12/10/2015

DIJOR

05/10/2015

-

88,50

-

88,50

07/10/2015

07/10/2015

DIJOR

06/10/2015

-

88,50

-

88,50

07/10/2015

07/10/2015

DIJOR

06/10/2015

-

88,50

-

88,50

10/10/2015

12/10/2015

DIPRO

06/10/2015

776,17

634,50

190,00

1.600,67

20/10/2015

23/10/2015

DIGER

06/10/2015

1.071,27

761,40

190,00

2.022,67

10/10/2015

12/10/2015

DIPRO

06/10/2015

776,17

634,50

190,00

1.600,67

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

A equipe da TV Brasil fez reportagem especial sobre a seleção brasileira sub 17 em
07/10/2015.

JOÃO LUIZ DE
2409/2015 BITTENCOURT
VICTAL

Empregado

Relatório de viagem - treino federação futebol sub 17
saída: 07:00 hs / retorno: 19 hs
Gravamos uma matéria para o programa Stadium sobre o treino da seleção sub 17. Fizemos
imagens dos jogadores e gravamos sonoras com os treinadores e atletas.
A equipe da TV Brasil fez reportagem especial sobre a seleção brasileira sub 17 em
07/10/2015.

FELIPE MESSINA
2410/2015 ABREU DAVIM DE
OLIVEIRA

Empregado

Relatório de viagem - treino federação futebol sub 17
saída: 07:00 hs / retorno: 19 hs
Gravamos uma matéria para o programa Stadium sobre o treino da seleção sub 17. Fizemos
imagens dos jogadores e gravamos sonoras com os treinadores e atletas.

RICARDO
2411/2015 BARROS DE
MIRANDA

Nos dias 11 e 12 de outubro a Tv Brasil gravou o especial de fim de ano "Pedro e o Lobo e
Canções de Partimpim", em parceria com a TV Cultura com apresentação de Adriana
Calcanhotto e a participação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo na Sala São
Paulo. O Gerente de Produção Ricardo Barros foi o responsável pela coordenação da produção
e operação da gravação.
Empregado

[CRONOGRAMA DE ATIVIDADES]
Dia 10/10 ele assistiu o espetáculo que foi gravado no dia 12/10;
Dia 11/10, a partir das 06h00, ele acompanhou a montagem de equipamentos para gravação;
Dia 12/10 acompanhou a gravação.

Entre os dias 20 a 23 de Outubro de 2015 a Coordenadora de Planejamento de Plataforma
participou do evento de capacitação e treinamento Agile Brazil 2015, realizado por intermédio
da ASSOCIAÇÃO AGILE ALLIANCE BRAZIL, em Porto de Galinhas/PE, na região
metropolitana de Recife, Ipojuca, no horário das 10h00 às 20h00.
Relatório – Prestação de Contas – Agile Brazil 2015
20/10/2015 – Terça-Feira
11:30 – Deslocamento para o aeroporto
13:54 – Vôo para Recife
16:00 – Chegada em Recife e deslocamento para Porto de Galinhas

2412/2015

2413/2015

CAMILA MARINHO
AMARAL

Gabriela Campos
Gastal

Empregado

Convidado

21/10/2015 - Quarta-Feira
09:30 – Credenciamento
10:00 – Abertura do evento
10:30 – Keynote: The Power of an Agile Mindset
11:30 – Open Space
13:00 – Brunch
14:00 – Design Centrado no Usuário como um driver da melhorai do processo de
desenvolvimento ágil
14:30 – Interação e relacionamento PO com equipe de UX e designers do Instituto de
Pesquisas Eldorado
15:00 – Agile em grandes organizações – Como escalar na prática!
16:00 – Coffe
16:30 – Agilidade de casa: como é fazer home-office e ser ágil
17:30 – A transformação Ágil da Dell
18:30 – Break
19:00 – Implementando Agile no Governo
20:00 – 3 erros que vão falir o seu projeto ágil
Frameworks,
22/10/2015 – Quinta-Feira
10:00 – Abertura
10:30 – Keynote Internacional: Michael Feathers
Pelos últimos 20 anos,
11:30 – Break
12:00 – O que uma Matryoshka me ensionou sobre agilidade e Marketing digital
13:00 – Contratação Pública de TI – a visão da contratante, da contratada e a agilidade
14:00 – Brunch
A gravação do Concerto "O Pedro e o Lobo com músicas da Adriana Partimpim" é fruto da
parceria da TV Brasil com a OSESP para exibição desse espetáculo como Especial de Fim de
Ano sem ônus para EBC. O objetivo da DIPRO é também aproveitar esse Especial e reforçar a
divulgação do programa Hora da Criança na TV Brasil que será apresentado pela Adriana
Calcanhotto.
Em função da expertise em relação aos produtos audiovisuais com o envolvimento da artista
Adriana Calcanhotto, Gabriela Gastal dirigiu as gravações do espetáculo conforme cronograma
abaixo.
[CRONOGRAMA DE ATIVIDADES]
Dia 10/10 ela assistiu o espetáculo que foi gravado no dia 12/10;
Dia 11/10, a partir das 06h00, ela acompanhou a montagem de equipamentos para gravação;
Dia 12/10 dirigiu a gravação.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/10/2015

25/10/2015

DIGER

13/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/10/2015

1.071,27

761,40

190,00

2.022,67

DIPRE

07/10/2015

859,54

-

-

14/10/2015

DIPRO

07/10/2015

2.282,25

481,65

190,00

2.953,90

21/10/2015

25/10/2015

DICOP

08/10/2015

1.502,36

634,50

190,00

2.326,86

21/10/2015

25/10/2015

DICOP

08/10/2015

1.502,36

531,00

190,00

2.223,36

Entre os dias 20 a 23 de Outubro de 2015 o coordenador de desenvolvimento web participou do
evento de capacitação e treinamento Agile Brazil 2015, realizado por intermédio da
ASSOCIAÇÃO AGILE ALLIANCE BRAZIL, em Porto de Galinhas/PE, na região metropolitana
de Recife, Ipojuca, no horário das 10h00 às 20h00.
O Agile Brazil é a conferência oficial da Agile Alliance Brazil, tendo se tornado a maior
conferência de métodos ágeis do hemisfério sul e é organizado por um time de especialistas da
comunidade brasileira de métodos ágeis que compartilham do objetivo de incentivar e
disseminar a cultura ágil por todo o país.
O evento reuniu atividades práticas, apresentações de trabalhos, relatos de experiências e
palestras sobre os temas de coaching/ensino/facilitação, desenvolvimento e testes, inovação e
empreendedorismo, gestão e interesse geral ligados à agilidade em desenvolvimento de
software.

SERGIO
2414/2015 SANTANA DE
LIMA

Houve também um espaço aberto para discussão em pequenos grupos (técnica conhecida
como Open Space Technology) onde os convidados sugeriram temas pertinentes à agilidade. O
funcionário participou de um desses grupos onde o tema era Agile no Governo. Essa técnica
estimulou a comunicação e a colaboração entre os integrantes da comunidade ágil.
Empregado
Abaixo, a lista das principais atividades nas quais o funcionário esteve presente:

Quarta feira (21)
Manhã:
Keynote Internacional: The Power of an Agile Mindset; e
Open Space - Agile no Governo.
Tarde:
Develop Healthy Relationships at Work Using the Integral Theory and Integral Coaching;
Agile em grandes organizações - Como escalar na prática! e
Evoluindo aplicações e serviços com testes de contrato.
Noite:
Implantando Agile no Governo em projetos de demandas cruzadas e vários demandantes.

AMÉRICO
2418/2015 MARTINS DOS
SANTOS

MYRIAM FATIMA
2419/2015 PORTO
FLAKSMAN

Quinta feira (22)
Manhã:
Keynote Internacional: Michael Feathers.
A emissão do bilhete somente de retorno do Diretor-Presidente, que encontrava-se em São
Paulo em viagem particular com passagens custeadas as suas próprias expensas, teve como
objetivo atender a convocação do Exmo. Ministro da Secretaria de Comunicação Social,
Edinho Silva para cumprimento de agenda no início da manhã do dia 13/10. Cabe dizer ainda
que o Diretor cumpriu as seguintes agenda em São Paulo :
Empregado

Empregado

Dia 09/10:
Reunião com o jornalista Paulo Markun.
Reunião com o jornalista Flávio Gomes.
Reunião com o gerente-executivo de Esportes, Carlos Gomes.

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou no dia 14/10 de 08h30 às 18h00 do
WORKSHOP DE ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA EBC. Na ocasião, a consultoria contratada
para a revisão do Planejamento Estratégico da EBC esteve com os diretores buscando
apresentar todo o processo de construção de indicadores e projetos estratégicos, alinhando a
perspectiva da empresa à chegada dos novos dirigentes.

859,54

Cobertura da Feira da Música de Fortaleza, entre os dias 21 e 25/10.
Equipe: Carlos Senna e Geovanni Barbosa
Data da Ida Brasília / Fortaleza: 21/10 no final da tarde ou início da noite.
Data de Retorno: Fortaleza / Brasília: 25/10 no início da tarde.

A Feira da Música de Fortaleza é o mais importante encontro da música independente no país,
reunindo todos os setores da cadeia produtiva da música em encontros, seminários, rodadas
de negócios e shows musicais. A Rádio Nacional FM realizou essa cobertura com transmissão
ao vivo dos shows nos dias 22, 23 e 24/10, gravação de entrevistas e dos shows para pósproduções de programas especiais e flashes ao vivo nas programações das demais emissoras
da EBC. Essa cobertura faz parte do nosso Plano de Trabalho 2015.
A organização do evento vai disponibilizar a hospedagem para a nossa equipe.
-Relatório da viagem:

2422/2015

CARLOS SERGIO
OLIVEIRA SENNA

Empregado

Dia 21/10 - Quarta-feira
- 22h30 - Chegada em Fortaleza
Dia 22/10 - Quinta-feira
- 15h00 às 18h00 - Monitoramento da instalação das linhas de transmissão.
- 19h00 à 00h00 - Transmissão ao vivo dos shows.
Dia 23/10 - Sexta-feira
- 18h00 à 00h00 - Transmissão ao vivo dos shows.
Dia 24/10 - Sábado
- 18h00 à 00h00 - Transmissão ao vivo dos shows.

Cobertura da Feira da Música de Fortaleza, entre os dias 21 e 25/10.
Equipe: Carlos Senna e Geovanni Barbosa
Data da Ida Brasília / Fortaleza: 21/10 no final da tarde ou início da noite.
Data de Retorno: Fortaleza / Brasília: 25/10 no início da tarde.
A Feira da Música de Fortaleza é o mais importante encontro da música independente no país,
reunindo todos os setores da cadeia produtiva da música em encontros, seminários, rodadas
de negócios e shows musicais. A Rádio Nacional FM realizou essa cobertura com transmissão
ao vivo dos shows nos dias 22, 23 e 24/10, gravação de entrevistas e dos shows para pósproduções de programas especiais e flashes ao vivo nas programações das demais emissoras
da EBC. Essa cobertura faz parte do nosso Plano de Trabalho 2015.
A organização do evento disponibilizou hospedagem para a nossa equipe.
RELATÓRIO DA VIAGEM:
QUARTA 21 DE OUTUBRO

GEOVANNI
2423/2015 SANDOVAL
BARBOSA

Empregado

18:30 - CHEGADA AO AEROPORTO
19:30 - EMBARQUE
22:00 - CHEGADA A FORTALEZA
23:00 - CHECK IN NO HOTEL

QUINTA FEIRA - 22 DE OUTUBRO
15:00 - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DOS
SHOWS
17:00 - 1º FLASH ( REPORTAGEM AO VIVO) DENTRO DO PROGRAMA ESPAÇO ARTE , DA
NACIONAL AM. COM ENTREVISTADO AO VIVO.
18:00 - 2º FLASH NO ESPAÇO ARTE.
18:30 - FLASH NO JORNAL RITMO DA NOTÍCIA, DA NACIONAL FM
21:00 - ENTREVISTA AO VIVO COM GRUPO A.SE.FRONT , NA PROGRAMAÇÃO DA
NACIONAL FM
22:00 - TRANSMISSÃO DO SHOW DA CANTORA TÁSSIA REIS
00:00 - GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA COM TÁSSIA REIS E INDEE STYLA.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/10/2015

23/10/2015

DIGER

17/10/2015

18/10/2015

16/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/10/2015

1.071,27

637,20

190,00

1.898,47

DIJOR

08/10/2015

1.015,74

380,70

142,50

1.538,94

18/10/2015

DIGER

08/10/2015

1.810,47

336,30

190,00

2.336,77

19/10/2015

20/10/2015

DIGEL

08/10/2015

1.245,46

380,70

190,00

1.816,16

16/10/2015

18/10/2015

DIGER

08/10/2015

1.810,47

336,30

190,00

2.336,77

Entre os dias 20 a 23 de Outubro de 2015 a empregada Lia Magalhães Graça Silva participou
do evento de capacitação e treinamento Agile Brazil 2015, realizado por intermédio da
ASSOCIAÇÃO AGILE ALLIANCE BRAZIL, em Porto de Galinhas/PE, na região metropolitana
de Recife, Ipojuca, no horário das 10h00 às 20h00.
O Agile Brazil é a conferência oficial da Agile Alliance Brazil, tendo se tornado a maior
conferência de métodos ágeis do hemisfério sul e é organizado por um time de especialistas da
comunidade brasileira de métodos ágeis que compartilham do objetivo de incentivar e
disseminar a cultura ágil por todo o país.
O evento reuniu atividades práticas, apresentações de trabalhos, relatos de experiências e
palestras sobre os temas de coaching/ensino/facilitação, desenvolvimento e testes, inovação e
empreendedorismo, gestão e interesse geral ligados à agilidade em desenvolvimento de
software.

2424/2015

LIA MAGALHAES
GRAÇA SILVA

Houve também um espaço aberto para discussão em pequenos grupos (técnica conhecida
como Open Space Technology) onde os convidados sugeriram temas pertinentes à agilidade. O
funcionário participou de um desses grupos onde o tema era Agile no Governo. Essa técnica
estimulou a comunicação e a colaboração entre os integrantes da comunidade ágil.
Empregado
Abaixo, a lista das principais atividades nas quais o funcionário esteve presente:
Quarta feira (21)
Manhã:
Keynote Internacional: The Power of an Agile Mindset; e
Open Space - Agile no Governo.
Tarde:
Develop Healthy Relationships at Work Using the Integral Theory and Integral Coaching;
Agile em grandes organizações - Como escalar na prática! e
Evoluindo aplicações e serviços com testes de contrato.
Noite:
Implantando Agile no Governo em projetos de demandas cruzadas e vários demandantes.
Quinta feira (22)
Manhã:
Keynote Internacional: Michael Feathers.
O repórter fez a cobertura do jogo Portuguesa x Vila Nova, válido pela 2ª fase do Campeonato
Brasileiro da Série C, realizado no dia 17/10/2015 às 19h00 no Estádio Canindé em São
Paulo/SP.

SERGIO
2425/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM
17/10 - Embarque pelo vôo GOL 1033, às 13h30 para São Paulo. Chegada no Aeroporto de
Congonhas às 15h10. Segui direto para o estádio do Canindé, em carro alugado da Localiza.
Transmissão teve início às 18h, uma hora antes do início da partida.
O Vila Nova venceu a Portuguesa por 2 a 1, gols de Frontini (2) e Paulinho, todos n primeiro
tempo. O Vila Nova se classifcou para as semifinais da Série C e garantiu acesso para a Série
B de 2016.
Gravação de stand-up para o Repórter Brasil Noite. Saída do estádio às 21h30 para hotel.
O Canindé recebeu 17.282 pagantes; a renda foi de R$ 140.920,00
18/10 - Saída do Aeroporto de Congonhas em vôo GOL 1016 às 10h10. Chegada ao Rio de
Janeiro às 11h. Às 18h, chegada na emissora para apresentação do programa No Mundo da
Bola, a partir das 21h.

Viajem ao Rio de Janeiro para gravação de dois concertos pela TV Brasil;
Equipe da EBC-Brasilia: Osmifran Muniz, Isaac Tae ho an.
16/10 - Sexta-Feira
10h30: Embarque no aeroporto de Brasília pela Avianca voo 6233 com atraso, chegada ao
aeroporto do Rio às 12h00;
12h30: Check-in no hotel Granada e almoço;
13h30: Chegada ao teatro municipal, energização da U.M., passagem de cabos,
posicionamento de câmeras e testes.
18h00: Retorno ao hotel.

2426/2015

OSMIFRAN MUNIZ
DOS SANTOS

Empregado

17/10 - Sábado
10h00: Chegada no teatro nacional, termino da montagem e testes.
16h00: Início do primeiro concerto.
17h40: Término do primeiro concerto.
20h00: Início do segundo concerto.
21h40: Término do segundo concerto e início da desmontagem.
23h40: Término da desmontagem e carregamento do caminhão de apoio.
01h00: Retorno ao hotel.
18/10 - Domingo
11h00: Embarque do aeroporto Santos Dumont RJ pela Avianca voo 6232 com chegada ao
aeroporto de Brasília as 12h40.
A Gerente Executiva de Comunicação e Marketing, Elisabete Pereira da Rosa, indicada na
qualidade de representante da EBC junto ao Fórum SBTVD, viajou a São Paulo, no dia 19/10
pela manhã e retornou no dia 20/10/2015 à noite.

ELISABETE
2427/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

No dia 19/10 teve o objetivo de participar da reunião do Módulo de Promoção do Fórum SBTVD
que ocorreu as 14:30. A Gerente Executiva foi convidada por Doris Guardia, da Secretaria Geral
do Fórum SBTVD 2/10/2015.
No dia 20/10 fez benchmark sobre estrutura e operação das áreas de comunicação e
marketing do SBT das 14h as 17h.
Agenda prevista para a Rede Globo as 10h foi cancelada pelo veículo.
Viajem ao Rio de Janeiro para gravação de dois concertos pela TV Brasil;
Equipe da EBC-Brasilia: Osmifran Muniz, Isaac Tae Ho An.

16/10 - Sexta-Feira
10h30: Embarque no aeroporto de Brasília pela Avianca voo 6233 com atraso, chegada ao
aeroporto do Rio às 12h00
12h30: Check-in no hotel Granada e almoço
13h30: Chegada ao teatro municipal, energização da U.M., passagem de cabo, posicionamento
de câmeras e testes.
18h00: Retorno ao hotel.

2428/2015 ISAAC TAE HO AN

Empregado

17/10 - Sábado
10h00: Chegada no teatro nacional, termino da montagem e testes.
16h00: Início do primeiro concerto.
17h40: Término do primeiro concerto.
20h00: Início do segundo concerto.
21h40: Término do segundo concerto e início da desmontagem.
23h40: Término da desmontagem e carregamento do caminhão de apoio.
01h00: Retorno ao hotel.
18/10 - Domingo
11h00: Embarque do aeroporto Santos Dumont RJ pela Avianca voo 6232 com chegada ao
aeroporto de Brasília as 12h40.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/10/2015

17/10/2015

DIJOR

25/10/2015

31/10/2015

17/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/10/2015

1.754,25

802,75

95,00

2.652,00

DINES

09/10/2015

989,86

1.457,30

190,00

2.637,16

19/10/2015

DIJOR

09/10/2015

2.437,35

528,75

190,00

3.156,10

12/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.514,46

354,00

95,00

1.963,46

12/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.237,26

354,00

95,00

1.686,26

O Diretor de Jornalismo, Ricardo Melo, viajou para o Rio de Janeiro para participar de reuniões
com as gerências da diretoria e conhecer as instalações da empresa, visto que após a sua
nomeação como diretor, essa foi a primeira vez que ele visitou a sucursal.
Relatório de viagem
Dia 15/10 – Quinta-feira - Chegada ao Rio de Janeiro as 12:36 horas
15:00 horas – Participou de reunião com a equipe do Jornalismo composta de: Regina Célia –
Gerente de Jornalismo, Ieda Prestes – Gerente de Produção, Alberto Léo – Gerente do
Esporte, Rafael Casé – Gerente dos Programas Especiais e Luciana Cérvulo – Assessora da
DIPRE no Rio. A reunião se estendeu até as 19:30 horas.
20:00 horas – Conversa com a nova Superintendente Regional, Sra. Marília Baracat.

RICARDO
2429/2015 PEREIRA DE
MELO

Empregado

DIA 16/10 – Sexta-feira
10:00 horas – Reunião com a mesma equipe do dia anterior (jornalismo), para discutir a
distribuição da força de trabalho no Rio e o remanejamento dos empregados nas diversas
áreas.
13:00 horas – Visita às instalações da regional do Rio, em ambos os prédios, situados na Rua
da Relação e na Av. Gomes Freire, incluindo os estúdios.
16:00 horas – Reunião com todos os gestores da praça, junto com a Assessora da DIPRE,
Luciana Cérvulo.
Dia 17/10 – Sábado - Retorno para Brasília as 11:06h. Chegada prevista para as 12:49 horas.

JOÃO PEDRO
2430/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

O jornalista João Pedro Netto, da TV NBR e da Voz do Brasil, viajou para o Rio de Janeiro/RJ,
para cobrir período de abono da repórter da TV NBR na cidade. O jornalista viajou para o Rio
de Janeiro no dia 25/10/15, chegando na cidade por volta das 15h30. No dia 26/10, repórter
chegou às 8h na redação da TV NBR no Rio de Janeiro e realizou pauta junto com a equipe
sobre mamadeiras customizadas. Fechou matéria para TV e Voz, encerrando as atividades as
16h. No dia 27/10, equipe realizou sonora na região oceânica de Niterói-RJ, com professor da
UFF, sobre crise hídrica. No dia 28/10, equipe realizou pauta sobre estudo com células tronco
para tratamento e prevenção de artrites e artroses, no INTO, Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia. Fechou matéria para TV e Voz, encerrando as atividades as 16h.
No dia 29/10, equipe realizou pauta sobre o dia Nacional do Livro, com material produzido em
Quintino, zona Norte do Rio de Janeiro, e Biblioteca Nacional, no centro do Rio. Fechou matéria
para TV e Voz, encerrando as atividades as 16h. No dia 30/10, equipe realizou reportagem
sobre prêmio concedido a engenheiro da Petrobras. Fechou matéria para TV e Voz, encerrando
as atividades as 16h. Repórter retornou a Brasília no dia 31/10, chegando por volta das 13h.

O repórter fez a cobertura do jogo Londrina x Confiança, válido pelas quartas de final do
Campeonato Brasileiro da Série C realizado no dia 18/10/2015, às 19h, no Estádio do Café, em
Londrina/PR.

PAULO ROBERTO
2431/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

Relatório de viagem
17/10/2015 - Deslocamento do Rio de Janeiro para Londrina.
18/10/2015 - Um domingo de festa no Estádio do Café, quase 30 mil torcedores presentes para
acompanhar um momento histórico tanto para o Londrina, time mandante, quanto para o
Confiança. Era o jogo que definiria qual deles subiria para a Série B do Brasileiro. E quem
realizou o sonho do acesso foi o Londrina, que precisava da vitória e conseguiu confirmá-la,
pelo placar mínimo, 1 a 0. O gol saiu no primeiro tempo, aos treze minutos, após o zagueiro
Luizão aproveitar o rebote de Rafael Sandes e colocar a bola no fundo das redes.Com o
acesso garantido para a Série B, o Londrina agora vai em busca do título da terceirona. O
Tubarão aguarda agora o seu adversário nas semifinais, que sai do confronto entre ASA e TupiMG, marcado para a noite desta segunda-feira. Enquanto isso, o Confiança, que fez uma
campanha surpreendente na competição, se despede da temporada.
19/10/2015 - Retorno ao Rio de Janeiro.

12/10/2015
7h57 - embarque via aérea de Brasília.
9h25 - chegada a Campinas.
9h40 - embarque via terrestre de Campinas.
12h30 - chegada ao hotel de pernoite na cidade de São Carlos.
14h30 - reunião de reconhecimento no local do evento.
17h45 - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
2432/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

13/10/2015
9h00 - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19h00 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
21h00 - retorno ao local do evento.
01h30 - retorno ao hotel de pernoite.
14/10/2015
6h30 - saída do hotel.
7h00 - chegada ao local do evento.
11h10 as 12h15 evento ao vivo.
18h30 - retorno ao hotel. Pernoite.
15/10/2015
7h57 - embarque via terrestre de São Carlos.
10h00 - chegada a Campinas.
11h22 - embarque via aérea de Campinas.
13h04 - chegada a Brasília.
DIA 12 DE OUTUBRO DE 2015 SEGUNDA-FEIRA:
06:02 - Embarque e decolagem de Brasília em voo da Azul.
07:30 - Desembarque em Vira Copos - SP.
07:50 - Deslocamento para Piracicaba.

DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 TERÇA-FEIRA:
09:30 - Deslocamento para o local do evento para reconhecimento e pedidos de demandas
para viabilizar nossa transmissão, acompanhado pelos componentes da equipe Escav/PR.
18:30 - Deslocamento para o hotel dos componentes do Escav/PR para reunião de trabalho.
21:00 - Retorno para o hotel .

DIA 14 DE OUTUBRO DE 2915 QUARTA-FEIRA:

GILMAR
2433/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

08:00 - Deslocamento para o local do evento (CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA).
09:00 - Testes de áudio e vídeo com Brasília em frequência alternativa, uma vez que a titular
estava sendo usada. Até 10:30 geramos matéria para o Jornalismo.
10:30 - Baixamos o sinal e só subimos na frequência oficial após evento do programa Minha
Casa Minha Vida.
12:20 - Início da solenidade em Piracicaba.
13:40 - Final do evento quando baixamos a frequência oficial e subimos em frequência
alternativa para geração de matéria para o jornalismo.
DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 QUINTA-FEIRA:
08:00 - Saída do hotel com destino a Campinas/SP.
17:40 - Chada em Brasília.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/10/2015

15/10/2015

DINES

13/10/2015

15/10/2015

13/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

1.237,26

354,00

95,00

1.686,26

DINES

09/10/2015

1.398,96

317,25

95,00

1.811,21

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.398,96

317,25

95,00

1.811,21

13/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.398,96

265,50

95,00

1.759,46

13/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.398,96

265,50

95,00

1.759,46

DIA 12 DE OUTUBRO DE 2015 SEGUNDA-FEIRA:
06:02 - Embarque e decolagem de Brasília em voo da Azul.
07:30 - Desembarque em Vira Copos - SP.
07:50 - Deslocamento para Piracicaba.

DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 TERÇA-FEIRA:
09:30 - Deslocamento para o local do evento para reconhecimento e pedidos de demandas
para viabilizar nossa transmissão, acompanhado pelos componentes da equipe Escav/PR.
18:30 - Deslocamento para o hotel dos componentes do Escav/PR para reunião de trabalho.
21:00 - Retorno para o hotel .

JOÃO NABOR
2434/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

DIA 14 DE OUTUBRO DE 2915 QUARTA-FEIRA:
Empregado

08:00 - Deslocamento para o local do evento (CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA).
09:00 - Testes de áudio e vídeo com Brasília em frequência alternativa, uma vez que a titular
estava sendo usada. Até 10:30 geramos matéria para o Jornalismo.
10:30 - Baixamos o sinal e só subimos na frequência oficial após evento do programa Minha
Casa Minha Vida.
12:20 - Início da solenidade em Piracicaba.
13:40 - Final do evento quando baixamos a frequência oficial e subimos em frequência
alternativa para geração de matéria para o jornalismo.
DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 QUINTA-FEIRA:
08:00 - Saída do hotel com destino a Campinas/SP.
17:40 - Chada em Brasília.

Dia 13/10
Saída de Brasília as 07:30 chegando em Campinas as 09:30, após, deslocamento de carro
para a cidade de São Carlos distante cerca de 200 km, chegando, visita ao local do evento,
almoço , chekinn no hotel e retorno ao local do evento para término da montagem e inicio dos
testes com as praças participantes, Itanhaém, Leme, Campo Formoso e João Molevade, por
problemas técnicos em Itanhaém e Leme, só conseguimos realizar testes com as praças de
Campo Formoso e João Molevade.

2435/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 14/10
00:30 retorno ao hotel, por volta das 07:00, saída para o local do evento, montagem e reinicio
dos testes com as praças participantes, testes terminados por volta das 10:40, 11:00 chegada
da Presidenta, inicio do evento, com seu término por volta das 12:40, geração para o jornalismo
e deslocamento para almoço e hotel.
Dia 15/10
Saída do hotel as 07:30 em direção a Campinas distante cerca de 200 km de São Carlos,
embarque as 11:30, chegando em Brasilia as 13:00, após, deslocamento para trabalho na
EBC.
13/10/2015
07:25 - Partida de Brasília/DF para Campinas/SP
08:50 - Chegada a Campinas/SP
09:10 - Deslocamento de carro de Campinas/SP para São Carlos/SP
11:00 - Chegada a São Carlos/SP
16:30 - Deslocamento para o local do evento
17:00 - Testes de equipamento e recepção de sinais via satélite
00:30 - Retorno ao Hotel
14/10/2015

2436/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

07:00 - Deslocamento do hotel para o local do evento
07:30 - Testes finais de recepção de sinais
11:00 - Início da cerimônia Presidenta Dilma Rousseff entrega moradias do Programa Minha
Casa Minha Vida em São Carlos/SP com interatividade em Itanhaém, Leme e São Carlos/SP e
João Molevade/MG e Campo Formoso/BA
12:30 - Término da Cerimônia
12:45 - Início geração de matérias
13:30 - Término da geração de matérias
16:00 - Retorno ao Hotel
15/10/2015
08:00 - Deslocamento de carro de São Carlos/SP para Campinas/SP
10:00 - Chegada a Campinas/SP
11:30 - Partida de Campinas/SP para Brasilia/DF
13:00 - Chegada a Brasília/DF
13:50 - Chegada a sede da EBC

Dia 13/10/2015 Saída de Brasilia as 7:25h e chegando no aeroporto de Viracopos as 9:11h
logo pegamos estrada para a cidade do evento em São Carlos -SP chegamos no local do
evento as 12:00h. fizemos os trabalhos de montagem de equipamentos, fechamento de sinais
com o satélite e testes com a central em Brasília só voltamos para o hotel pernoitar as 23:55h.

NOEL SILVA
2437/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 14/10/2015 Saímos do hotel as 6:55 e nos dirigimos direto para o local do evento, para
fazer testes com todas as praças que iria fazer interatividade com o evento de entregas de
unidades habitacionais do programa minha casa minha vida em São Carlos, e demais cidades
da região. inicio do evento as 11:25h apos o evento precisamos ficar no local para gerar
material do jornalismo NBR as 15:30 saímos para o almoço e em seguida voltamos para o
hotel.
Dia 15/10/2015 saída do hotel as 8:00h e pegamos estrada até o aeroporto Viracopos em
campinas SP, saímos no voo de 11:00h e chegamos em brasília as 13:15h

Dia 13/10/2015 Saída de Brasilia as 7:25h e chegando no aeroporto de Viracopos as 9:11h
logo pegamos estrada para a cidade do evento em São Carlos -SP chegamos no local do
evento as 12:00h. fizemos os trabalhos de montagem de equipamentos, fechamento de sinais
com o satélite e testes com a central em Brasília só voltamos para o hotel pernoitar as 23:55h.

ROBERTO
2439/2015
KRELLING

Empregado

Dia 14/10/2015 Saímos do hotel as 6:55 e nos dirigimos direto para o local do evento, para
fazer testes com todas as praças que iria fazer interatividade com o evento de entregas de
unidades habitacionais do programa minha casa minha vida em São Carlos, e demais cidades
da região. inicio do evento as 11:25h apos o evento precisamos ficar no local para gerar
material do jornalismo NBR as 15:30 saímos para o almoço e em seguida voltamos para o
hotel.
Dia 15/10/2015 saída do hotel as 8:00h e pegamos estrada até o aeroporto Viracopos em
campinas SP, saímos no voo de 11:00h e chegamos em brasília as 13:15h
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

12/10/2015

14/10/2015

DIGEL

09/10/2015

13/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

13/10/2015

15/10/2015

DINES

14/10/2015

14/10/2015

DIGEL

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.398,96

265,50

95,00

1.759,46

531,00

190,00

721,00

1.398,96

265,50

95,00

1.759,46

09/10/2015

1.497,85

460,20

95,00

2.053,05

09/10/2015

1.214,86

152,10

190,00

1.556,96

Dia 13/10/2015 Saída de Brasilia as 7:25h e chegando no aeroporto de Viracopos as 9:11h
logo pegamos estrada para a
cidade do evento em São Carlos -SP chegamos no local do evento as 12:00h. fizemos os
trabalhos de montagem de
equipamentos, fechamento de sinais com o satélite e testes com a central em Brasília só
voltamos para o hotel pernoitar as
23:55h.

FÁBIO RODRIGO
2440/2015
GOMES PROLIK

Empregado

Dia 14/10/2015 Saímos do hotel as 6:55 e nos dirigimos direto para o local do evento, para
fazer testes com todas as
praças que iria fazer interatividade com o evento de entregas de unidades habitacionais do
programa minha casa minha
vida em São Carlos, e demais cidades da região. inicio do evento as 11:25h apos o evento
precisamos ficar no local para
gerar material do jornalismo NBR as 15:30 saímos para o almoço e em seguida voltamos para
o hotel
.
Dia 15/10/2015 saída do hotel as 8:00h e pegamos estrada até o aeroporto Viracopos em
campinas SP, saímos no voo
de 11:00h e chegamos em brasília as 13:15h

A empregada fez a cobertura da agenda da Presidente Dilma Rousseff durante inauguração de
laboratório de pesquisa de etanol, que foi realizada na quarta-feira (14/10/2015), na parte da
manhã.
Justificativa:

LUCIENE
2441/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

1. A demanda foi do Núcleo da Secretária de Comunicação da Presidência da República;
2 A Servidora foi de ESCAV, não sendo necessário a emissão de bilhetes de viagens.
3. A Servidora iniciou a viagem na segunda-feira (12/10/2015), período da noite, pois
necessitava chegar ao local do evento com antecedência, em Piracicaba (SP), para
acompanhar a equipe de imprensa da SECOM, que realiza entrevistas prévias para publicação
no Blog do Planalto, durante a manhã de terça-feira (13/10/2015).

-

A presente viagem atendeu ao Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014, celebrado entre a
EBC e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

1º DIA 13/10
Chegada no aeroporto de Brasília.
Horário de chegada em Campinas
Saída carro Campinas
Chegada Leme – SP/Evento
Saída almoço
Volta para o evento
Volta Hotel
Chegada hotel

2442/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

2º DIA 14/10
Saída hotel
Chegada ao evento
Gerador ligado
Chegada dos Câmeras ao evento
Sinal ativo
Começo evento
Entrada Link
Final evento
Sinal desativado
Volta Hotel
3º DIA 15/10
Saída hotel para Campinas
Chegada ao aeroporto
Saída do avião
Chegada ao Aeroporto de Brasília

Dia 13/10/2015 - Terça-feira
09:50 - decolagem do aeroporto de Brasília com destino a Congonhas.
11:30 - Pouso no Aeroporto de Congonhas / SP
12:00 - Retirada do carro na Localiza e Viagem para Itanhaém
15:00 - Chegada em Itanhaém e visita ao local do Evento, posicionamento dos praticáveis,
contato com Nicolas Ramos cerimonial da caixa e aguardando a chegada da UM.
22:30 - Chegada no hotel e descanso.

ROBSON DE
2443/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

Dia 14/10/2015 - Quarta-feira
06:30 - Saída do hotel, para testes e transmissão do evento entrega simultânea unidades
habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no "Residencial dos Pássaros" em
Itanhaém/SP.
07:00 - Chegada da UM
09:45 - Subida do Sinal em Itanhaém/SP
11:20 - Início evento.
11:25 - Entrada de Itanhaém/SP
11:45 - Fala da Presidente Dilma Rousseff.
12:27 - Fim do evento.
12:35 - Baixado sinal em Itanhaém/SP
14:00 - Final do Evento e viagem para São Paulo para Pernoite.
Dia 15/10/2015 - Quinta-feira
16:00 - Saída para o aeroporto de Congonhas
17:20 - Chegada no Aeroporto
20:05 - Decolagem de São Paulo com destino à Brasília
21:50 - Pouso no Aeroporto de Brasília

2444/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou no dia 14 de outubro de 2015, de
reunião no Gabinete do Governador Fernando Pimentel, e apresentou o projeto Brasil 4D, aos
seguintes convidados:
Primeira dama - Sra.Carolina Oliveira
Prefeita de Ribeirão das Neves-Sra. Daniela Correa
Secretário de Comunicação Social de Minas Gerais - Sr. Marcos Gimenez
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

15/10/2015

DINES

14/10/2015

14/10/2015

12/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

1.076,48

460,20

95,00

1.631,68

DIGEL

09/10/2015

1.214,86

126,90

190,00

1.531,76

15/10/2015

DINES

09/10/2015

3.358,38

619,50

95,00

4.072,88

18/10/2015

19/10/2015

DIGEL

09/10/2015

1.568,47

380,70

190,00

2.139,17

18/10/2015

19/10/2015

DIGEL

09/10/2015

919,46

456,30

190,00

1.565,76

19/10/2015

19/10/2015

DIPRO

09/10/2015

705,79

133,95

190,00

1.029,74

18/10/2015

21/10/2015

DIPRO

09/10/2015

1.587,08

937,65

190,00

2.714,73

13/10/2015

15/10/2015

DINES

09/10/2015

1.398,96

442,50

142,50

1.983,96

Ordem de Serviço SECOM nº 360
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada na cidade de Leme/SP, no dia 14/10.
Dia 13/10
07:30 - Saída de Brasília com destino a João Monlevade/MG desembarque em Confins.
08:40 - Chegada a Confins retirada do veículo e seguir para João Monlevade.
11:30 - Chegada em João Monlevade/MG, indo direto para o local do evento "Residencial
Planalto" chegando ao local entrei em contato com a Vitória representante da Caixa Econômica
Federal, para falar sobre a demanda de material e posicionamento da UM.
21:35 - Chegada da UM.
00:06 - Subida sinal, João Monlevade/MG
00:10 - Início testes com a praça de São Carlos/SP
00:30 - Fim testes
00:35 - Baixado sinal de João Monlevade/MG.
01:00 - Chegada no hotel.

2445/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 14/10
06:30 - Saída do hotel, para testes e transmissão do evento entrega simultânea unidades
habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no "Residencial Planalto" em João
Monlevade/MG.
11:14 - Início evento.
11:30 - Entrada de João Monlevade.
11:45 - Fala da Presidente Dilma Rousseff.
12:27 - Fim do evento.
12:29 - Baixado sinal João Molevade/MG.
13:00 - Retorno para o hotel.
Dia 15/10
05:50 - Saída do hotel em João Monlevade/MG, para embarque no aeroporto de Confins com
destino a Brasília.
10:00 - Chegada em Brasília.

NILSON
2446/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

O Gerente Executivo de Relacionamento Institucional acompanhou o Superintendente Executivo
de Relacionamento, André Barbosa Filho, na reunião do dia 14 de outubro de 2015, no gabinete
do Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, onde houve a apresentação do projeto
Brasil 4D, aos seguintes convidados:
Primeira dama - Sra.Carolina Oliveira, que por motivos de saúde foi representada pelo Sr.
Narciso;
Prefeita do Município de Ribeirão das Neves-Sra. Daniela Correa;
Presidente da Rede Minas - Sr.Israel do Vale.
Segue relatório anexo.
12/10
08:09 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE BRASILIA COM CONEXÃO EM SÃO PAULO
13:10 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE GUARULHOS COM ESCALA EM SALVADOR
17:00 - CHEGADA EM PETROLINA E CHECK-IN NO HOTEL EM PETROLINA
13/10
08:00 - CHECK OUT NO HOTEL EM PETROLINA, EMBARQUE NO CARRO DA LOCALIZA
COM DESTINO A CAMPO FORMOSO
11:00 - CHEGADA NA CIDADE DE CAMPO FORMOSO E CHECK IN NO HOTEL JBS EM
CAMPO FORMOSO
12:00 - IDA PARA LOCAL DO EVENTO E ENCONTRO COM UNIDADE MÓVEL DA VALLE
VÍDEO PARA MONTAGEM E PRIMEIROS TESTES
23:00 - TESTES DE INTERATIVIDADE COM BRASILIA, SÃO CARLOS (SP) E DEMAIS
PRAÇAS DO EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA.

DORIVAN
2447/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

14/10
07:00 - SAÍDA DO HOTEL COM DESTINO AO LOCAL DO EVENTO DE INTERATIVIDADE
09:00 - TESTE DE TRANSMISSÃO COM BRASILIA E SÃO CARLOS (SP)
10:30 - INICIO DA TRANSMISSÃO DO EVENTO DE INTERATIVIDADE
12:00 - ENCERRAMENTO DO EVENTO E RETORNO PARA CIDADE DE PETROLINA NO
CARRO DA LOCALIZA.
15/10
11:00 - CHECK OUT NO HOTEL EM PETROLINA
12:40 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE PETROLINA COM CONEXÃO EM SALVADOR
13:40 - CHEGADA EM SALVADOR E
15:30 - EMBARQUE EM SALVADOR COM ESCALA EM ILHÉUS
17:00 - DECOLAGEM EM ILHÉUS COM DESTINO A BRASILIA
18:30 - CHEGADA EM BRASILIA.
OBS: A REQUISIÇÃO DE VIAGEM FOI REALIZADA COM O PEDIDO DE MEIA DIÁRIA, NO
ENTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO DE HOTEL POR PARTE DA EMPRESA,
SENDO ASSIM NECESSÁRIO O CUSTEIO DAS DIÁRIAS DE HOTÉIS PELO FUNCIONÁRIO
EM VIAGEM. DIANTE DO FATO REQUISITO O REEMBOLSO DA MEIA DIÁRIA
COMPLEMENTAR.

NILSON
2448/2015 ROBERTO DA
SILVA

ANDRE BARBOSA
2449/2015
FILHO

Empregado

Empregado

O Superintendente Executivo participou de reunião do Conselho Deliberativo do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital, a ser realizado no dia 19 de outubro, às 09:30 no Slaviero
Hotel - São Paulo. Segue anexo a pauta da reunião.
Foi necessário o seu embarque no dia 18 (domingo), em função do horário de início da reunião
na segunda-feira, dia 19/10 às 09:30h.

2450/2015

Beatriz Veloso
Apocalypse

Colaborador

2451/2015

Patricia Curti
Bresser Pereira

Colaborador

JOÃO PEDRO
2452/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

O Gerente Executivo de Relações Institucionais, Nilson Roberto da Silva, participou de Reunião
do módulo de mercado do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital que foi realizada no dia 19
de outubro de 2015, iniciando às 09h30, no Slaviero Hotel (Rua Baronesa de Bela Vista, 499 –
Campo Belo). Segue Relatório anexo.

Empregado

A TV Brasil iniciará no mês de novembro a produção da nova série "A Hora da Criança". A
colaboradora, Beatriz Veloso Apocalypse como parte da equipe de criação da boneca
"Partimpim", participou de reunião para alinhamento de criação, conteúdo e arte.
A TV Brasil iniciará no mês de novembro a produção da série "A Hora da Criança" com a
Boneca "Partimpim" - que apresentará a série aqui no Rio de Janeiro.
A colaboradora Patricia Curti Bresser Pereira como parte da equipe de criação, participou de
reuniões para alinhamento de criação, conteúdo e arte.
RELATÓRIO VIAGEM SÃO CARLOS (SP)
A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto viajou para São Carlos (SP)
para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade, cerimônia de
entrega de unidades habitacionais em São Carlos/SP e entregas simultâneas de unidades em
Leme/SP, em Itanhaém/SP, em João Monlevade/MG e em Campo Formoso/BA. /BA, UH em
Irecê/BA e UH em Dias D'Avila/BA, do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para
Campinas no dia 13/10/15, as 7h30. Com carro locado, equipe seguiu para a cidade de São
Carlos, distante cerca de 150 km. Ao chegar, fez imagens da cidade e do residencial durante o
dia, entrevista coletiva da Caixa Economica e material para jornalismo, e providenciou geração
do material, encerrando as atividades as 20h. No dia 14/10, equipe seguiu para o residencial o
local do evento as 7h, e realizou a cobertura do agenda, a partir das 11h. Repórter fechou
material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe seguiu para Campinas,
com carro locado até o hotel, onde chegou as 20h, encerrando as atividades. No dia 15/10,
equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às 11h20,
com chegada a EBC às 14h.
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AV nº

2453/2015

2454/2015

Viajante

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

ALDO SILVA
PINTO

Tipo

Empregado

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
RELATÓRIO VIAGEM SÃO CARLOS (SP)
A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto viajou para São Carlos (SP)
para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade, cerimônia de
entrega de unidades habitacionais em São Carlos/SP e entregas simultâneas de unidades em
Leme/SP, em Itanhaém/SP, em João Monlevade/MG e em Campo Formoso/BA. /BA, UH em
Irecê/BA e UH em Dias D'Avila/BA, do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para
Campinas no dia 13/10/15, as 7h30. Com carro locado, equipe seguiu para a cidade de São
Carlos, distante cerca de 150 km. Ao chegar, fez imagens da cidade e do residencial durante o
dia, entrevista coletiva da Caixa Economica e material para jornalismo, e providenciou geração
do material, encerrando as atividades as 20h. No dia 14/10, equipe seguiu para o residencial o
local do evento as 7h, e realizou a cobertura do agenda, a partir das 11h. Repórter fechou
material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe seguiu para Campinas,
com carro locado até o hotel, onde chegou as 20h, encerrando as atividades. No dia 15/10,
equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às 11h20,
com chegada a EBC às 14h.

RELATÓRIO VIAGEM SÃO CARLOS (SP)
A equipe da TV NBR e Voz do Brasil, formada pelo jornalista João Pedro Netto, pelo repórter
cinematográfico Júlio Leal, e pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Pinto viajou para São Carlos (SP)
para cobertura jornalística da agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade, cerimônia de
entrega de unidades habitacionais em São Carlos/SP e entregas simultâneas de unidades em
Leme/SP, em Itanhaém/SP, em João Monlevade/MG e em Campo Formoso/BA. /BA, UH em
Irecê/BA e UH em Dias D'Avila/BA, do Programa Minha Casa Minha Vida. A equipe viajou para
Campinas no dia 13/10/15, as 7h30. Com carro locado, equipe seguiu para a cidade de São
Carlos, distante cerca de 150 km. Ao chegar, fez imagens da cidade e do residencial durante o
dia, entrevista coletiva da Caixa Economica e material para jornalismo, e providenciou geração
do material, encerrando as atividades as 20h. No dia 14/10, equipe seguiu para o residencial o
local do evento as 7h, e realizou a cobertura do agenda, a partir das 11h. Repórter fechou
material para TV e Voz do Brasil. Material foi gerado por satélite. Equipe seguiu para Campinas,
com carro locado até o hotel, onde chegou as 20h, encerrando as atividades. No dia 15/10,
equipe se deslocou em taxi até o aeroporto, onde pegou voo de volta para Brasília às 11h20,
com chegada a EBC às 14h.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

15/10/2015

DINES

13/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

1.398,96

442,50

142,50

1.983,96

DINES

09/10/2015

1.398,96

442,50

142,50

1.983,96

21/10/2015

DINES

09/10/2015

10.697,12

7.371,00

95,00

18.163,12

21/10/2015

DINES

09/10/2015

10.697,12

7.371,00

95,00

18.163,12

Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Estocolmo, na Suécia.
15.10.15
11:10 embarque de Brasília para Guarulhos/SP.
15:00 embarque de São Paulo para Paris.

2455/2015

DAVID DE MORAIS
LOPES

Empregado

16.10.15
09:00 embarque de Paris para Estocolmo (horário de Paris fuso de 5 horas).
12:30 chegada a Estocolmo (horário local).
13:10 pegamos táxi para deixar as malas no hotel e fazer check in, localizado em
Stockholmsvägen 35, 18133 Lidingö, Suécia.
15:00 pegamos táxi do hotel para o centro de Estocolmo, para fazer produção e imagens da
cidade.
15:20 A repórter Luana comprou dois chips Sim Card para celular, com pacote de dados de
3GB, para comunicação e envio de vídeos para a web. Um chip foi entregue para mim e usei
todos os dias em que estive na Suécia, em alguns momentos usei para enviar material curto
por FTP.
16:00 fizemos imagens da cidade e a Luana gravou vídeo para a web.
18:20 pegamos táxi do centro de Estocolmo para retornar ao hotel, chegando lá gerei esse
material pela internet, coloquei o material no FTP da NBR.
17.10.15
10:30 pegamos táxi do hotel para o Grand Hotel, lugar onde a presidenta Dilma ficou
hospedada.
10:50 gravamos imagens, boletim e vídeo para a web.
12:30 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados.
14:30 pegamos táxi do hotel para briefing do Itamaraty, no centro de imprensa do Ministério das
Relações Exteriores da Suécia.
17:00 fomos para a porta do hotel da PR, aguardar a chegada dela à cidade. Fizemos imagens
e gravamos mais um boletim. Após gerei esse material pela internet do Hotel em que a
Presidenta estava hospedada, coloquei o material no FTP e ITVRP da NBR.
OBS: Tomei um susto ao abrir a página do ITVRP e sem nenhum aviso o browser ter sido
mudado todo o layout, ficando o sistema instável e lento, travando e caindo em vários
momentos, por cerca de uma hora ficou fora do ar, inacessível. Foi enviado parte do material
por FTP e parte por ITVRP.
20:00 pegamos táxi de volta para o hotel.
18.10.15
Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF à cidade de Estocolmo, na Suécia.
15.10.15
11:10 embarque de Brasília para Guarulhos/SP
15:00 embarque de São Paulo para Paris

LUANA KAREN
2456/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

16.10.15
9:00 embarque de Paris para Estocolmo (horário de Paris)
12:30 chegada a Estocolmo (horário local)
13:00 saquei 500 coroas suecas no aeroporto
13:10 pegamos táxi para hotel, localizado em Stockholmsvägen 35, 18133 Lidingö, Suécia.
Custou 590 coroas suecas, pago com o cartão de débito.
15:00 pegamos táxi do hotel para o centro de Estocolmo, para fazer produção e imagens da
cidade. Custou 185 coroas, pago em dinheiro.
15:20 comprei dois chips Sim Card para celular, com pacote de dados de 3GB, para
comunicação e envio de vídeos para a web. Um chip foi para o celular que eu estava usando e
outro foi para o celular do técnico Davi Moraes. Custou 290 coroas, pago com débito.
16:00 fizemos imagens da cidade e gravei vídeo para a web.
18:20 pegamos táxi do centro de Estocolmo para retornar ao hotel. Custou 240 coroas, pago
em dinheiro.
17.10.15
10:30 pegamos táxi do hotel para o Grand Hotel, lugar onde a presidenta Dilma ficou
hospedada. Custou 238 coroas, pago com débito.
10:50 gravamos imagens, boletim e vídeo para a web.
12:30 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 247 coroas,
pago com débito.
14:30 pegamos táxi do hotel para briefing do Itamaraty, no centro de imprensa do Ministério das
Relações Exteriores da Suécia. Custou 308 coroas, pago com débito.
17:00 fomos para a porta do hotel da PR, aguardar a chegada dela à cidade. Fizemos imagens
e gravamos mais um boletim.
20:00 pegamos táxi de volta para o hotel. Custou 206 coroas, pago com débito.
18.10.15
10:20 peguei táxi para o Grand Hotel (Hotel da PR). Custou 219 coroas, pago com débito.
20:45 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 190 coroas,
pago com débito.
21:29 retornamos ao hotel da PR, para buscar equipamento. Custou 220 coroas, pago com
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/10/2015

21/10/2015

DINES

15/10/2015

21/10/2015

17/10/2015

22/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

10.877,12

7.371,00

95,00

18.343,12

DINES

09/10/2015

10.847,12

7.371,00

95,00

18.313,12

DINES

09/10/2015

16.180,10

6.846,40

95,00

23.121,50

Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Estocolmo, na Suécia.
15.10.15
11:10 embarque de Brasília para Guarulhos/SP
15:00 embarque de São Paulo para Paris

2457/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

16.10.15
9:00 embarque de Paris para Estocolmo (horário de Paris)
12:30 chegada a Estocolmo (horário local)
13:00 saquei 500 coroas suecas no aeroporto
13:10 pegamos táxi para hotel, localizado em Stockholmsvägen 35, 18133 Lidingö, Suécia.
Custou 590 coroas suecas, pago com o cartão de débito.
15:00 pegamos táxi do hotel para o centro de Estocolmo, para fazer produção e imagens da
cidade. Custou 185 coroas, pago em dinheiro.
15:20 comprei dois chips Sim Card para celular, com pacote de dados de 3GB, para
comunicação e envio de vídeos para a web. Um chip foi para o celular que eu estava usando e
outro foi para o celular do técnico Davi Moraes. Custou 290 coroas, pago com débito.
16:00 fizemos imagens da cidade e gravei vídeo para a web.
18:20 pegamos táxi do centro de Estocolmo para retornar ao hotel. Custou 240 coroas, pago
em dinheiro.
17.10.15
10:30 pegamos táxi do hotel para o Grand Hotel, lugar onde a presidenta Dilma ficou
hospedada. Custou 238 coroas, pago com débito.
10:50 gravamos imagens, boletim e vídeo para a web.
12:30 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 247 coroas,
pago com débito.
14:30 pegamos táxi do hotel para briefing do Itamaraty, no centro de imprensa do Ministério das
Relações Exteriores da Suécia. Custou 308 coroas, pago com débito.
17:00 fomos para a porta do hotel da PR, aguardar a chegada dela à cidade. Fizemos imagens
e gravamos mais um boletim.
20:00 pegamos táxi de volta para o hotel. Custou 206 coroas, pago com débito.
18.10.15
10:20 peguei táxi para o Grand Hotel (Hotel da PR). Custou 219 coroas, pago com débito.
20:45 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 190 coroas,
pago com débito.
21:29 retornamos ao hotel da PR, para buscar equipamento. Custou 220 coroas, pago com
Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Estocolmo, na Suécia.
15.10.15
11:10 embarque de Brasília para Guarulhos/SP
15:00 embarque de São Paulo para Paris

2458/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

16.10.15
9:00 embarque de Paris para Estocolmo (horário de Paris)
12:30 chegada a Estocolmo (horário local)
13:00 saquei 500 coroas suecas no aeroporto
13:10 pegamos táxi para hotel, localizado em Stockholmsvägen 35, 18133 Lidingö, Suécia.
Custou 590 coroas suecas, pago com o cartão de débito.
15:00 pegamos táxi do hotel para o centro de Estocolmo, para fazer produção e imagens da
cidade. Custou 185 coroas, pago em dinheiro.
15:20 comprei dois chips Sim Card para celular, com pacote de dados de 3GB, para
comunicação e envio de vídeos para a web. Um chip foi para o celular que eu estava usando e
outro foi para o celular do técnico Davi Moraes. Custou 290 coroas, pago com débito.
16:00 fizemos imagens da cidade e gravei vídeo para a web.
18:20 pegamos táxi do centro de Estocolmo para retornar ao hotel. Custou 240 coroas, pago
em dinheiro.
17.10.15
10:30 pegamos táxi do hotel para o Grand Hotel, lugar onde a presidenta Dilma ficou
hospedada. Custou 238 coroas, pago com débito.
10:50 gravamos imagens, boletim e vídeo para a web.
12:30 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 247 coroas,
pago com débito.
14:30 pegamos táxi do hotel para briefing do Itamaraty, no centro de imprensa do Ministério das
Relações Exteriores da Suécia. Custou 308 coroas, pago com débito.
17:00 fomos para a porta do hotel da PR, aguardar a chegada dela à cidade. Fizemos imagens
e gravamos mais um boletim.
20:00 pegamos táxi de volta para o hotel. Custou 206 coroas, pago com débito.
18.10.15
10:20 peguei táxi para o Grand Hotel (Hotel da PR). Custou 219 coroas, pago com débito.
20:45 pegamos táxi de volta para o hotel em que estávamos hospedados. Custou 190 coroas,
pago com débito.
21:29 retornamos ao hotel da PR, para buscar equipamento. Custou 220 coroas, pago com
Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Helsinki, na Finlândia, durante os dias 19 a
20/10/2015.

SÁBADO DIA 17 OUTUBRO DE 2015

Partida de Brasília para São Paulo/Munick/ Helsink.
DOMINGO DIA 18 OUTUBRO DE 2015
Chegada na Finlândia/Helsink
Envio de matéria jornalística através do Ftp e Itvp.

SEGUNDA-FEIRA, 19 de OUTUBRO de 2015

2459/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

Empregado

Reunião com o Itamaraty para definição da agenda Presidencial e envio de Boletins , Matéria e
imagens da cidade pelo Ftp e Itvp.
Acompanhando a chegada da Presidenta Dilma ao Hotel e logo após envio da chegada da
Presidenta Dilma para Brasília (FTP E ITVP ).

TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2015

Acompanhando a Partida da imprensa credenciada para o Palácio Presidencial fazendo playout da Cerimônia Oficial de chegada da Reunião privada com o Presidente da Finlândia, Da
Reunião ampliada e a Declaração à imprensa horário play-out: 13 as 14 horas; o próximo
horário : 1830 as 1900 gerando via satélite o Almoço oferecido pelo Presidente da Finlândia em
homenagem à Presidenta da República
Reunião com empresários e investidores finlandeses.
Na Sede da FINPRO o Encontro com acadêmicos da Universidade Aalto e de instituições de
ensino finlandesas gerando via satélite as imagens da Visita da Universidade Aalto.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/10/2015

22/10/2015

DINES

17/10/2015

22/10/2015

17/10/2015

22/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

16.179,94

6.418,50

95,00

22.693,44

DINES

09/10/2015

16.179,94

6.418,50

95,00

22.693,44

DINES

09/10/2015

16.179,94

6.418,50

95,00

22.693,44

Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Helsinki, na Finlândia.
A equipe da TV NBR e da Voz do Brasil do poder executivo, formada pelo jornalista João Pedro
Netto, pelo repórter cinematográfico Júlio Cezar Leal, pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto,
viajou para Helsinki, na Finlândia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma
Rousseff à cidade, para cumprir agenda oficial no país no dia 20/10/15.
A equipe saiu de Brasília no dia 17 de outubro de 2015, as 10 horas da manhã, fez conexão
em São Paulo-SP, e seguiu para Helsinque, com conexão em Munique, chegando ao destino
final no dia 18/10 às 17 horas, pelo horário local, de cinco horas a mais com relação a Brasília.
Chegando lá, equipe gravou video para ser usado no canal web, e seguiu para hotel, com
chegada às 19h.

JOÃO PEDRO
2460/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Repórter fez saque no valor de 100 euros no cartão corporativo para pagar deslocamentos de
táxi. No dia 19/10, equipe saiu as 8h30 da manhã, hora local, e seguiu para loja de eletrônicos,
comprar chip local para uso de internet. Depois, seguiu para produzir imagens da cidade e
gravar material de jornalismo, em vários pontos da cidade.
Empregado

Foi produzido um flash e um boletim para programação no palácio presidencial, um flash e
boletim para programação no estádio olímpico de Helsinque, um flash e um boletim no centro
da cidade, além de imagens e boletim em escola do local.
Na parte da tarde, equipe gravou imagens da cidade e foi até os pontos que seriam visitados
pela presidenta Dilma Rousseff no dia seguinte – palácio presidencial, sede de agência de
investimentos, universidade, residência do primeiro ministro – para produzir imagens.
Equipe seguiu as 18h do dia 19/10 para hotel onde a presidenta se hospedaria, para registrar
imagens da chegada dela. A presidenta Dilma chegou as 21h, equipe seguiu para hotel e
providenciou geração do material. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil e na TV NBR, via
Skype, e encerrou as atividades as 1h, pelo horário local.
No dia 20/10, equipe seguiu as 8h30 da manhã para ponto de encontro de jornalistas com
representante do Ministério das Relações Exteriores, e seguiu em para palácio presidencial,
onde registrou imagens da cerimônia de recepção da presidente. Depois, foi feito registro de
imagens do início do encontro privado entre os dois presidentes, seguido de declaração a
imprensa, e de um almoço.
Equipe entregou material para geração e seguiu para sede de agência de investimentos
Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Helsinki, na Finlândia.
A equipe da TV NBR e da Voz do Brasil do poder executivo, formada pelo jornalista João Pedro
Netto, pelo repórter cinematográfico Júlio Cezar Leal, pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto,
viajou para Helsinquê, na Finlândia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma
Rousseff à cidade, para cumprir agenda oficial no país no dia 20/10/15.
A equipe saiu de Brasília no dia 17 de outubro de 2015, as 10 horas da manhã, fez conexão em
São Paulo-SP, e seguiu para Helsinque, com conexão em Munique, chegando ao destino final
no dia 18/10 às 17 horas, pelo horário local, de cinco horas a mais com relação a Brasília.
Chegando lá, equipe gravou video para ser usado no canal web, e seguiu para hotel, com
chegada às 19h. Repórter fez saque no valor de 100 euros no cartão corporativo para pagar
deslocamentos de táxi.

ALDO SILVA
2461/2015
PINTO

Empregado

No dia 19/10, equipe saiu as 8h30 da manhã, hora local, e seguiu para loja de eletrônicos,
comprar chip local para uso de internet. Depois, seguiu para produzir imagens da cidade e
gravar material de jornalismo, em vários pontos da cidade. Foi produzido um flash e um boletim
para programação no palácio presidencial, um flash e boletim para programação no estádio
olímpico de Helsinque, um flash e um boletim no centro da cidade, além de imagens e boletim
em escola do local.
Na parte da tarde, equipe gravou imagens da cidade e foi até os pontos que seriam visitados
pela presidenta Dilma Rousseff no dia seguinte – palácio presidencial, sede de agência de
investimentos, universidade, residência do primeiro ministro – para produzir imagens. Equipe
seguiu as 18h do dia 19/10 para hotel onde a presidenta se hospedaria, para registrar imagens
da chegada dela. A presidenta Dilma chegou as 21h, equipe seguiu para hotel e providenciou
geração do material. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil e na TV NBR, via Skype, e
encerrou as atividades as 1h, pelo horário local.
No dia 20/10, equipe seguiu As 8h30 da manhã para ponto de encontro de jornalistas com
representante do Ministério das Relações Exteriores, e seguiu em para palácio presidencial,
onde registrou imagens da cerimônia de recepção da presidente. Depois, foi feito registro de
imagens do início do encontro privado entre os dois presidentes, seguido de declaração a
imprensa, e de um almoço. Equipe entregou material para geração e seguiu para sede de
agência de investimentos finlandesa, onde registrou imagens do início de encontro da
presidenta Dilma Rousseff com empresários e investidores finlandeses. Equipe seguiu para
universidade de Aalto, onde a presidenta Dilma se reuniu com representantes da comunidade
Cobertura jornalística da Visita de Estado, que a Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF realizou à cidade de Helsinki, na Finlândia.
A equipe da TV NBR e da Voz do Brasil do poder executivo, formada pelo jornalista João Pedro
Netto, pelo repórter cinematográfico Júlio Cezar Leal, pelo auxiliar de cinegrafia Aldo Silva Pinto,
viajou para Helsinki, na Finlândia, para cobertura jornalística da viagem da presidenta Dilma
Rousseff à cidade, para cumprir agenda oficial no país no dia 20/10/15.
A equipe saiu de Brasília no dia 17 de outubro de 2015, as 10 horas da manhã, fez conexão em
São Paulo-SP, e seguiu para Helsinque, com conexão em Munique, chegando ao destino final
no dia 18/10 às 17 horas, pelo horário local, de cinco horas a mais com relação a Brasília.
Chegando lá, equipe gravou video para ser usado no canal web, e seguiu para hotel, com
chegada às 19h.
Repórter fez saque no valor de 100 euros no cartão corporativo para pagar deslocamentos de
táxi. No dia 19/10, equipe saiu as 8h30 da manhã, hora local, e seguiu para loja de eletrônicos,
comprar chip local para uso de internet. Depois, seguiu para produzir imagens da cidade e
gravar material de jornalismo, em vários pontos da cidade.

2462/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Foi produzido um flash e um boletim para programação no palácio presidencial, um flash e
boletim para programação no estádio olímpico de Helsinque, um flash e um boletim no centro
da cidade, além de imagens e boletim em escola do local. Na parte da tarde, equipe gravou
imagens da cidade e foi até os pontos que seriam visitados pela presidenta Dilma Rousseff no
dia seguinte – palácio presidencial, sede de agência de investimentos, universidade, residência
do primeiro ministro – para produzir imagens. Equipe seguiu as 18h do dia 19/10 para hotel
onde a presidenta se hospedaria, para registrar imagens da chegada dela.
A presidenta Dilma chegou as 21h, equipe seguiu para hotel e providenciou geração do
material. Repórter entrou ao vivo na Voz do Brasil e na TV NBR, via Skype, e encerrou as
atividades as 1h, pelo horário local. No dia 20/10, equipe seguiu As 8h30 da manhã para ponto
de encontro de jornalistas com representante do Ministério das Relações Exteriores, e seguiu
em para palácio presidencial, onde registrou imagens da cerimônia de recepção da presidente.
Depois, foi feito registro de imagens do início do encontro privado entre os dois presidentes,
seguido de declaração a imprensa, e de um almoço. Equipe entregou material para geração e
seguiu para sede de agência de investimentos finlandesa, onde registrou imagens do início de
encontro da presidenta Dilma Rousseff com empresários e investidores finlandeses. Equipe
seguiu para universidade de Aalto, onde a presidenta Dilma se reuniu com representantes da
comunidade acadêmica, visitou instalações do local e se encontrou com estudantes brasileiros
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

13/10/2015

14/10/2015

DINES

09/10/2015

-

265,50

-

265,50

13/10/2015

14/10/2015

DINES

09/10/2015

-

265,50

-

265,50

12/10/2015

12/10/2015

DIGER

09/10/2015

-

88,50

-

88,50

12/10/2015

12/10/2015

DIGER

09/10/2015

-

88,50

-

88,50

12/10/2015

12/10/2015

DIGER

09/10/2015

-

88,50

-

88,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 361/2015
Objetivo: Cobertura jornalistica da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no evento de Inauguração do Laboratório de Biotecnologia do Centro de
tecnologia Canavieira (CTC) em Piracicaba/SP que será realizada no dia 14/10, quarta-feira.
RELATÓRIO PIRACICABA
A repórter Anna Carolina Andrade Becker, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar
Jone Ferreira saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Piracicaba, às 8hs do dia
13 de outubro, terça-feira. O trajeto foi feito por meio de veículo próprio da própria EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar pauta no dia 13/10 e cobertura de evento que teve a
participação da Presidenta da República Dilma Rousseff na quarta-feira dia14/10.

2463/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

ATIVIDADES EXECUTADAS
13/10- A equipe chegou à cidade de Piracicaba em torno das 11h15min., fez o Chek-in no hotel
Ibis de Piracicaba, depois seguimos para a antiga usina de cana-de-açúcar para fazer imagens
das futuras instalações do museu da cana - Rua Lopes Chaves, 229 -.Por volta das 14hs
chegamos a um Arranjo Produtivo de Álcool que fica localizado na rua Cezira Giovanoni Moretti,
600, e fizemos entrevista com Flávio Castelar - Diretor-executivo do Arranjo Produtivo-. Depois
desta sonora citada anteriormente, fomos fazer imagens da cidade e de canaviais da região, e
por volta das 18hs fomos até o CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - onde estava o
caminhão - Link - para gerarmos o material feito neste dia.
Às 19 hs fomos para o hotel, tomamos banho, jantamos e fomos dormir para retornarmos às
atividades do dia seguinte.
14/10 - Neste dia a equipe acordou as 6hs da manhã, tomou café e fez o Check- out do hotel
por volta das 7hs e 30min.. Chegamos 8hs ao Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) de
Piracicaba (SP), onde aguardamos a chegada da Presidenta da República Dilma Rousseff que
iria participar nesta data às 12h30, da inauguração do laboratório de biotecnologia para
pesquisas de melhoramento genético da cana-de-açúcar, no centro de Tecnologia Canavieira
de Piracicaba (SP).
Depois que a Presidenta deixou o local da cerimônia, fomos até o laboratório fazer imagens,
sonoras e passagem com a repórter Anna Carolina Andrade Becker, e depois até o caminhão Link - para fazer a geração destas imagens e áudios para serem usados no jornal "NBR
Notícias" e no programa de rádio "A voz do Brasil".
Almoçamos na cidade de Piracicaba às 17hs e retornamos à São Paulo em torno das 18h,
tendo sido registrado 21hs a chegada na sede da EBC.
Ordem de Serviço SECOM no 361/2015
Objetivo: Cobertura jornalistica da transmissão, ao vivo, com a participação da Presidenta
Dilma Rousseff, no evento de Inauguração do Laboratório de Biotecnologia do Centro de
tecnologia Canavieira (CTC) em Piracicaba/SP que foi realizada no dia 14/10, quarta-feira.
RELATÓRIO PIRACICABA
A repórter Anna Carolina Andrade Becker, o repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar
Jone Ferreira saíram da sede da EBC, em São Paulo, com destino a Piracicaba, às 8hs do dia
13 de outubro, terça-feira. O trajeto foi feito por meio de veículo próprio da própria EBC.
O objetivo da viagem foi o de realizar pauta no dia 13/10 e cobertura de evento que teve a
participação da Presidenta da República Dilma Rousseff na quarta-feira dia14/10.

2464/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

Empregado

ATIVIDADES EXECUTADAS
13/10- A equipe chegou à cidade de Piracicaba em torno das 11h15min., fez o Chek-in no hotel
Ibis de Piracicaba, depois seguimos para a antiga usina de cana-de-açúcar para fazer imagens
das futuras instalações do museu da cana - Rua Lopes Chaves, 229 -.Por volta das 14hs
chegamos a um Arranjo Produtivo de Álcool que fica localizado na rua Cezira Giovanoni Moretti,
600, e fizemos entrevista com Flávio Castelar - Diretor-executivo do Arranjo Produtivo-. Depois
desta sonora citada anteriormente, fomos fazer imagens da cidade e de canaviais da região, e
por volta das 18hs fomos até o CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - onde estava o
caminhão - Link - para gerarmos o material feito neste dia.
Às 19 hs fomos para o hotel, tomamos banho, jantamos e fomos dormir para retornarmos às
atividades do dia seguinte.
14/10 - Neste dia a equipe acordou as 6hs da manhã, tomou café e fez o Check- out do hotel
por volta das 7hs e 30min.. Chegamos 8hs ao Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) de
Piracicaba (SP), onde aguardamos a chegada da Presidenta da República Dilma Rousseff que
iria participar nesta data às 12h30, da inauguração do laboratório de biotecnologia para
pesquisas de melhoramento genético da cana-de-açúcar, no centro de Tecnologia Canavieira
de Piracicaba (SP).
Depois que a Presidenta deixou o local da cerimônia, fomos até o laboratório fazer imagens,
sonoras e passagem com a repórter Anna Carolina Andrade Becker, e depois até o caminhão Link - para fazer a geração destas imagens e áudios para serem usados no jornal "NBR
Notícias" e no programa de rádio "A voz do Brasil".
Almoçamos na cidade de Piracicaba às 17hs e retornamos à São Paulo em torno das 18h,
tendo sido registrado 21hs a chegada na sede da EBC.

ANDERSON
2465/2015 FERREIRA
FLAUZINO

2466/2015

IVAN REGO
CELANI

1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe do carro link acompanhou as celebrações deste dia e mostrará os fiéis que
peregrinaram até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.
3) Viajantes: Anderson Ferreira Flauzino(câmera), Ivan Rego Celani (Auxilio Operacional) e Alex
Sandro de Jesus (auxilio operacional).
Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Realizei a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil. Acompanhei
a equipe do carro do link na celebrações deste dia na Cidade de Aparecida do Norte-SP.
Entramos ao vivo nos Jornais Repórter Brasil Tarde e Repórter São Paulo. Saída do santuário
às 14:00
1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe do carro link acompanhou as celebrações deste dia e mostrará os fiéis que
peregrinaram até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.
3) Viajantes: Anderson Ferreira Flauzino(câmera), Ivan Rego Celani (Auxilio Operacional) e Alex
Sandro de Jesus (auxilio operacional).

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Realizei a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil. Como Auxiliar
do Link, acompanhei a equipe do carro do link na celebrações deste dia na Cidade de
Aparecida do Norte-SP. Entramos ao vivo nos Jornais Repórter Brasil Tarde e Repórter São
Paulo. Saída do santuário às 14:00
1) Realizou a cobertura jornalística da programação da Festa da Padroeira do Brasil.
2) Equipe do carro link acompanhou as celebrações deste dia e mostrou os fiéis que
peregrinaram até a cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida.
Relatório do Viajante:

ALEX SANDRO DE
2467/2015
JESUS SILVA

Empregado

Local: Santuário de Aparecida
Horário de saída: 06:10 Retorno: 17:00
Pauta: Feriado Dia da Padroeira
Descritivo: Chegamos ao estacionamento do local às 09:40 e não tivemos problemas para
estacionar a unidade. Feito apontamento de satélite junto a Hispamar (isolação e modulação) e
gerado 30 minutos de material para TV Brasil SP. Teste de áudio e vídeo junto a CTSP e
CTRIO. Entramos ao vivo no RBT e RSP sem ocorrências. Após o link foi gerado mais um
boletim de 2 minutos e então encerradas as atividades. Saída do santuário às 14:00.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/10/2015

981,11

359,55

95,00

1.435,66

DIPRE

12/10/2015

1.363,41

133,95

190,00

1.687,36

14/10/2015

DINES

13/10/2015

2.273,33

224,20

142,50

2.640,03

13/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

2.273,33

336,30

142,50

2.752,13

18/10/2015

20/10/2015

DIPRO

13/10/2015

1.595,96

669,75

190,00

2.455,71

Empregado

A equipe formada pela repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista José Carlos e pelo auxiliar
Marcelo embarcaram para São Paulo no dia 13 de outubro às 14:50 chegando em São Paulo
as 16 horas. Lá aguardou o técnico Bill, que chegou em outro voo às 17:30. Do aeroporto
seguiram todos juntos no mesmo carro da EBC São Paulo para o evento da CUT, onde a
presidenta Dilma Rousseff fez uma participação. Após a cobertura do evento da CUT, que
terminou por volta da meia noite, a equipe procurou um hotel para passar a noite e no dia
seguinte, às 8 horas, seguiu direto para outro evento. A equipe passou o dia fazendo a
cobertura do congresso de pequenos agricultores, que também contou com a participação da
presidenta Dilma Rousseff. Após o evento a equipe foi direto para o aeroporto, embarcando de
volta para Brasília às 20:55. A equipe chegou em Brasília por volta das 22:40 do dia 14 de
outubro.

13/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

1.781,63

318,60

142,50

2.242,73

Empregado

A equipe formada pela repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista José Carlos e pelo auxiliar
Marcelo embarcaram para São Paulo no dia 13 de outubro às 14:50 chegando em São Paulo
as 16 horas. Lá aguardou o técnico Bill, que chegou em outro voo às 17:30. Do aeroporto
seguiram todos juntos no mesmo carro da EBC São Paulo para o evento da CUT, onde a
presidenta Dilma Rousseff fez uma participação. Após a cobertura do evento da CUT, que
terminou por volta da meia noite, a equipe procurou um hotel para passar a noite e no dia
seguinte, às 8 horas, seguiu direto para outro evento. A equipe passou o dia fazendo a
cobertura do congresso de pequenos agricultores, que também contou com a participação da
presidenta Dilma Rousseff. Após o evento a equipe foi direto para o aeroporto, embarcando de
volta para Brasília às 20:55. A equipe chegou em Brasília por volta das 22:40 do dia 14 de
outubro.

13/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

1.781,63

318,60

142,50

2.242,73

13/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

1.781,63

318,60

142,50

2.242,73

12/10/15
11h02 - 12h35
Embarque em voo da Sete, com destino a cidade de Palmas/TO
12h50 - 14h00
Retirado no aeroporto, carro locado com motorista...deslocamento até o Local do Evento para
reconhecimento do local onde será realizado os jogos indigenas.
12/10/15
14h00 - 16h00
Entrada no hotel ;almoço e dispensa do carro.

HERIVELTON
2468/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

13/10/15
09h00 - 16h30
Deslocamento em carro locado, até local do evento, reunião com alguns organizadores e visita
em todos os locais onde acontecerão os jogos e visita aos locais onde se hospedarão todas as
delegações, dispensa do motorista.
14/10/15
10h30 - 19h25
Check out no hotel e deslocamento até o local do evento onde foi feita reunião com o pré
escav, acertado todos os detalhes de transmissões de abertura do evento e verificações dos
pedidos para a realização segura do mesmo; 16h00 dispensa do motorista no aeroporto de
Palmas check in...embarque em voo da gol às 18h00, com destino a Brasilia...desembarque no
aeroporto JK as 19h25 fim da missão: Palmas/TO. .
A convite do Diretor- Presidente, Américo Martins, o Jornalista Paulo Markun virá para reunião
tratar de assuntos relacionados a comunicação pública e a grade da programação da TV Brasil.

PAULO SERGIO
2469/2015
MARKUN

Colaborador

OBS: Viagem solicitada fora do prazo da norma 201, em virtude de sua participação ter sido
confirmado somente hoje 12/10/2015.
Dia 13
13h40 Embarque em voo da TAM com destino ao aeroporto do Galeão na cidade do
RJ

NEWTON
2470/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

15h40 desembarque no Galeão e retirada de veiculo locado para atender as demandas
desta Coordenação
16h00 deslocamento até o local onde seria realizado o evento da PR, no Hotel Windsor
Atlântica...primeiros contatos com pessoal do Escav. onde foi levantado a possibilidade
de cancelamento do evento, entretanto sem afirmativa oficial...por este motivo, para não
colocar a parte operacional em risco (no caso de uma contra ordem), decidimos ficar
monitorando o local
até a saída do escav rumo a base aérea...após confirmação do CANCELAMENTO do
evento, retornamos ao hotel para pernoite.
Dia 14
07h00 Check-Out no Hotel
08h58 Embarque em voo da Gool partindo do Santos Dumont com destino à Brasília
10h50 Desembarque no aeroporto JK...e Fim da Missão.

Dia 13
13h40 Embarque em voo da TAM com destino ao aeroporto do Galeão na cidade do
RJ

2471/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

15h40 desembarque no Galeão e retirada de veiculo locado para atender as demandas
desta Coordenação
16h00 deslocamento até o local onde seria realizado o evento da PR, no Hotel Windsor
Atlântica...primeiros contatos com pessoal do Escav. onde foi levantado a possibilidade
de cancelamento do evento, entretanto sem afirmativa oficial...por este motivo, para não
colocar a parte operacional em risco (no caso de uma contra ordem), decidimos ficar
monitorando o local
até a saída do escav rumo a base aérea...após confirmação do CANCELAMENTO do
evento, retornamos ao hotel para pernoite.
Dia 14
07h00 Check-Out no Hotel
08h58 Embarque em voo da Gool partindo do Santos Dumont com destino à Brasília
10h50 Desembarque no aeroporto JK...e Fim da Missão.

JEANNE DE
2472/2015 OLIVEIRA
SANTOS

LEANDRO ROCHA
2473/2015 FERNANDES
ALARCON

2474/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

MARCELO
2475/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

Empregado

A Gerente Executiva de Arte e Música - Jeanne de Oliveira Santos, participou no dia 19 de
outubro de 2015, pela manhã, da reunião sobre cenário e boneca para o projeto "Partimpim
na Hora da Criança", com Adriana Calcanhoto e o Giramundo. Na terça, dia 20 de outubro de
2015, realizou reuniões internas com as equipes de Arte e de Música do Rio de Janeiro - RJ.

A equipe formada pela repórter Leandro Alarcon, o cinegrafista José Carlos e pelo auxiliar
Marcelo embarcaram para São Paulo no dia 13 de outubro às 14:50 chegando em São Paulo
as 16 horas. Lá aguardou o técnico Bill, que chegou em outro voo às 17:30. Do aeroporto
seguiram todos juntos no mesmo carro da EBC São Paulo para o evento da CUT, onde a
presidenta Dilma Rousseff fez uma participação. Após a cobertura do evento da CUT, que
terminou por volta da meia noite, a equipe procurou um hotel para passar a noite e no dia
seguinte, às 8 horas, seguiu direto para outro evento. A equipe passou o dia fazendo a
cobertura do congresso de pequenos agricultores, que também contou com a participação da
presidenta Dilma Rousseff. Após o evento a equipe foi direto para o aeroporto, embarcando de
volta para Brasília às 20:55. A equipe chegou em Brasília por volta das 22:40 do dia 14 de
outubro.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/10/2015

14/10/2015

DINES

13/10/2015

20/10/2015

22/10/2015

DIGEL

13/10/2015

19/10/2015

24/10/2015

DIJOR

13/10/2015

16/10/2015

20/10/2015

DIGER

16/10/2015

19/10/2015

DIPRE

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.788,24

318,60

95,00

2.201,84

871,45

285,00

1.156,45

1.354,35

637,20

190,00

2.181,55

13/10/2015

1.342,25

456,30

47,50

1.846,05

13/10/2015

1.522,27

610,05

-

2.132,32

13/10/2015
15:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
16:00h - Embarque para São Paulo, Congonhas.
17:20h - Chegada a Congonhas. Seguimos para o local do evento.
19:30h - Chegada ao local do evento.
19:50h - Fechamento de sinal com a Ranac técnico Moisés.
21:10h - Início do evento.
22:15h - Fim do evento. Baixamos o sinal. Sem gerações.
22:20h - Aguardamos o fim do discurso do Lula a pedido do jornalismo.
00:05h - Termino do discurso. Seguimos para o hotel.
00:40h - Chegada ao hotel. Descanso.

2476/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

14/10/2015
08:00h - Saída do hotel para o local do evento Federação Nacional da Agricultura Familiar.
09:30h - Chegada ao local do evento. Verificado posicionamento de câmeras, local do carro e
AC para alimentar.
10:30h - Chegada do carro de produção da EBC.
11:00h - Chegada da equipe da Valle Vídeo.
11:30h - Posicionado o carro. Início da montagem.
12:55h - Fechamento de sinal com Brasília técnico Bruno na frequência do link de Brasília
somente para teste.
13:15h - Início das gerações recebidas por Luciano no VT.
13:45h - Fim das gerações. Aguardamos o início do evento.
17:00h - Baixamos o sinal e subimos na frequência da Presidência para a transmissão.
17:30h - Início da cerimônia.
18:50h - Término do evento.
19:10h - Seguimos para o aeroporto.
19:50h - Chegada ao aeroporto.
20:30h - Embarque para Brasília.
22:40h - Chegada ao Brasília.
23:20h - Descanso.

O Superintendente Executivo de Comunicação, Marketing e Negócios - Rodrigo Dindo acompanhou o Diretor Presidente Américo Martins em reunião na cidade de São Paulo no dia
21/10/2015 seguindo para o Rio de Janeiro no mesmo dia para reunião no dia 22/10/2015.
Cronograma de Viagem:
21/10/2015:
10h00 - 12h00
Debate: o papel da EBC no fortalecimento da Comunicação Pública - conversa com Blogosfera
e Rosane Bertotti.
Local: Barão de Itararé Rua Rei do Freitas n. 454 8º andar sala 83 São Paulo - SP
16h00
Reunião na Band com o Vice Presidente Marcelo Meira.
Local: Rua Carlos Cirillo Junior, 4º andar - Morumbi São Paulo - SP
Obs.: esta reunião não aconteceu pois foi cancelada por parte da Band.
Por este motivo o empregado antecipou a sua ida para o Rio de Janeiro (das 21h30 para as
15h15 desta data) sem nenhuma despesa adicional.

2477/2015

RODRIGO
CONNOR DINDO

Empregado

17h30
Reunião com equipe da Superintendência Executiva de Comunicação, Marketing e Negócios.
Local: EBC - RJ
Obs.: esta reunião seria no dia 22/10/15, mais com a antecipação da chegada do empregado
ao Rio a mesma foi remanejada.

-

22/10/2015:
9h00 - 10h00
Reunião com Luciana Sérvulo
Local: EBC - RJ

10h00 - 11h00
Reunião com Gerentes Executivos e suas respectivas equipes
Local: EBC - Rio de Janeiro
12h23:
Retorno para Brasília.
Obs.: o retorno do empregado para Brasília estava programado para 20h37 porém foi
antecipado para as 12h23 devido as mudanças na agenda justificadas acima.
A repórter Débora Brito recebeu o Prêmio Vladimir Herzog e produziu material jornalistico para
o Programa Caminhos da Reportagem sobre "Mídias Alternativas".
Relatório de viagem
19/10 (segunda-feira)
Deslocamento Brasília >> São Paulo.
Gravação de entrevista Thiago Domenici - Site Nota de Rodapé.
Gravação de imagens na manifestação "Vem pra rua".
20/10 (terça-feira)
Programação do Prêmio Vladimir Herzog.
Manhã: Roda de conversa com os jornalistas premiados.
Tarde: Almoço de confraternização.
Noite: Cerimônia de premiação.

2479/2015

DÉBORA TELES
DE BRITO

Empregado

21/10 (quarta-feira)
Gravação de entrevistas Agência de comunicação É Nóis e Renata Mielli (Centro de Estudos de
Mídia Alternativa Barão de Itararé).
22/10 (quinta-feira)
Gravação de entrevistas Agência Pública, Coletivo Fluxo, jornalista Eliane Brum e infectologista
(pgm HIV / Aids).
23/10 (sexta-feira)
Gravação de entrevistas Pesquisadora USP, jornalista Leonardo Sakamoto, Coletivo Vaidapé.
24/10 (sábado)
Entrevista Coletivo Mídia Ninja (Casa Fora do Eixo).
Gravação abertura do programa.
Retorno para Brasília.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional na cidade de São Paulo. Segue
o cronograma:
16/10 - Embarque para São Paulo.
- Despachos internos na sede da EBC/ SP.
- Agenda com equipe da revista Placar.

ASDRÚBAL
2480/2015
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

19/10 - Despachos internos na sede EBC/ SP.
- Lançamento da GFK no BR.
20/10 - Embarque para Brasília.

Dia 16/10 :

AMÉRICO
2481/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Realizou despachos Internos com a Superintendente Marília Baracat e a Diretora da Produção
Myriam Porto tratou de assuntos relacionados a grade de programação da EBC.
Empregado

O diretor ficou por conta própria nos dias 17 e 18.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

MYRIAM FATIMA
2483/2015 PORTO
FLAKSMAN

R$ 1,00

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

Empregado

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto no dia 20/10, na parte da manhã, realizou
reunião com a equipe DIPRO DF e no período da tarde de 14h00 as 17h00, participou na
presidência da EBC, de Reunião sobre Orçamento 2015/2016.

20/10/2015

20/10/2015

DIPRO

14/10/2015

1.787,24

160,55

190,00

2.137,79

21/10/2015

23/10/2015

DIGER

14/10/2015

1.636,55

669,75

190,00

2.496,30

15/10/2015

17/10/2015

DIJOR

14/10/2015

2.046,97

442,50

95,00

2.584,47

15/10/2015

17/10/2015

DIJOR

14/10/2015

2.046,97

442,50

95,00

2.584,47

Reunião com a Sra. Simei Spada, nos dias 21, 22 e 23/10/2015, para discutir assuntos
pertinentes à Área de Gestão de Pessoas; alinhamento de procedimentos; definição de rotinas;
autonomia para assinaturas; proposta de descentralização de atividades; treinamento de
sistema informatizado; integração; compartilhamento de decisões corporativas, etc.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
A Sra. Tânia Lopes da Silva Pereira esteve na sede da EBC/Brasília, nos dias 21 a 23/10/15,
onde realizou diversas reuniões pertinentes a área de Gestão de Pessoas, conforme agenda
abaixo:

2484/2015

TÂNIA LOPES DA
SILVA PEREIRA

DIA 21/10/15
. Reuniões com a área de Carreiras
. Reunião para tratar de Estágios
. Reuniões com a área de Pagamentos
. Reuniões com a área de Educação Corporativa
Empregado

DIA 22/10/15
. Reunião com o SESMT
. Reunião com o Engenheiro do Trabalho
. Reuniões com a área de Cadastro
. Reunião com a área de Benefícios
DIA 23/10/15
. Reunião com a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas
. Processos do INSS
. Processos de rescisão negativa
. Reuniões com a área de Educação Corporativa
Retornou à São Paulo, após o término das reuniões.

Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre incêndio em
Arariboia, interior do estado.

Relatório de viagem
Dia 15/10/2015.
Quinta-feira:
Tarde:
- Saída de São Luís/MA e chegada ao Aeroporto de Imperatriz/MA.
Noite:
- Entrevistas e produção de imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Check-in da
equipe no hotel.

Dia 16/10/2015

2485/2015

CLÁUDIA SOARES
RODRIGUES

Empregado

sexta-feira:
Manhã:
- Equipe seguiu até aeroporto, de onde partiu no helicóptero do Ibama até a aldeia Guahuru,
dentro da Terra Indígena Araribóia.
Tarde:
- Imagens e entrevistas com brigadistas, indígenas e representantes do Ibama. Retorno da
equipe a Imperatriz/MA, no helicóptero do Ibama.
Noite:
- Entrevistas e imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Equipe segue para aeroporto
de Imperatriz/MA.

Dia 17/10/2015
sábado:
Madrugada:
- Chegada ao aeroporto de São Luis/MA.

Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre incêndio em
Arariboia, interior do estado.

Relatório de viagem
Dia 15/10/2015.
Quinta-feira:
Tarde:
- Saída de São Luís/MA e chegada ao Aeroporto de Imperatriz/MA.
Noite:
- Entrevistas e produção de imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Check-in da
equipe no hotel.

Dia 16/10/2015

2486/2015

NERIVAN
PEREIRA RAMOS

Empregado

sexta-feira:
Manhã:
- Equipe seguiu até aeroporto, de onde partiu no helicóptero do Ibama até a aldeia Guahuru,
dentro da Terra Indígena Araribóia.
Tarde:
- Imagens e entrevistas com brigadistas, indígenas e representantes do Ibama. Retorno da
equipe a Imperatriz/MA, no helicóptero do Ibama.
Noite:
- Entrevistas e imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Equipe segue para aeroporto
de Imperatriz/MA.

Dia 17/10/2015
sábado:
Madrugada:
- Chegada ao aeroporto de São Luis/MA.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/10/2015

17/10/2015

DIJOR

21/10/2015

22/10/2015

15/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

14/10/2015

2.046,97

442,50

95,00

2.584,47

DIPRE

14/10/2015

2.364,87

401,85

190,00

2.956,72

15/10/2015

DIGEL

14/10/2015

2.544,17

193,18

190,00

2.927,35

21/10/2015

23/10/2015

DIGER

14/10/2015

1.814,96

571,05

95,00

2.481,01

20/10/2015

22/10/2015

DIPRE

14/10/2015

1.178,56

579,56

-

1.758,12

23/10/2015

26/10/2015

DIPRO

15/10/2015

1.397,15

937,65

190,00

2.524,80

Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre incêndio em
Arariboia, interior do estado.

Relatório de viagem
Dia 15/10/2015.
Quinta-feira:
Tarde:
- Saída de São Luís/MA e chegada ao Aeroporto de Imperatriz/MA.
Noite:
- Entrevistas e produção de imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Check-in da
equipe no hotel.

VALDECY
2487/2015 ASSUNÇÃO
SANTOS

Dia 16/10/2015
Empregado

sexta-feira:
Manhã:
- Equipe seguiu até aeroporto, de onde partiu no helicóptero do Ibama até a aldeia Guahuru,
dentro da Terra Indígena Araribóia.
Tarde:
- Imagens e entrevistas com brigadistas, indígenas e representantes do Ibama. Retorno da
equipe a Imperatriz/MA, no helicóptero do Ibama.
Noite:
- Entrevistas e imagens no 50º Batalhão de Infantaria da Selva. Equipe segue para aeroporto
de Imperatriz/MA.

Dia 17/10/2015
sábado:
Madrugada:
- Chegada ao aeroporto de São Luis/MA.

O empregado viajou para Brasília onde cumpriu a seguinte agenda:
21/10/2015
10h - Despachos na PROJU
11h - Reunião DIGER e Gerencia Executiva de Negócios
15h - Despachos na PROJU
17h Despachos na Gerência de Rede
18h Despachos no Gabinete da DIPRE

LUIS HENRIQUE
2488/2015 MARTINS DOS
ANJOS

22/10/2015
Empregado

9h - Despachos na PROJU
10h - Despachos na DIPRE
15h - Despachos na DIGER
15h30 - Despachos na DISER
16h - Reunião na Gerencia Executiva de Negócios
17h - Reunião na DIAFI
18h - Despachos no Gabinete da DIPRE

2489/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou representando o Presidente,
Américo Martins, no Seminário do Conselho Deliberativo da Fundação Piratini: 20 anos, como
palestrante da mesa: "Financiamento Público", realizado no dia 15 de outubro de 2015, no
Auditório da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, localizado na
Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, Porto Alegre.

21/10 (quarta) – Chegada em Porto Alegre/RS às 13h e chegada à estação da EBC às 14h30.
Constatou-se que a estação estava no ar com potencia normal mas que o cont6einer estava
com temperatura interna alta. Após análise verifiquei que as máquinas de ar-condicionado
estavam paradas, sendo que uma delas estava apenas ventilando. Foram reazliados os testes
normais na estação e na energia elétrica de alimentação e observada a normalidade de todos
os itens.
Por volta das 16h foi realizada a vistoria no site da EBC pelo Engenheiro da EAD, Marcelo
Martins, foram anotados todos os parâmetros relevantes ao trabalho da EAD.
As 17h realizei a vistoria na site da TVE-RS para verificação da possibilidade de se mudar a
estação da EBC para aquele site. O trabalho foi encerrado as 18h30.

WENDER
2490/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

22/10 (quinta) – Chegada à estação de Porto Alegre por volta das 9h, os testes de
equipamentos foram continuados e verificado o funcionamento dos equipamentos da estação.
Foi feita a verificação patrimonial dos equipamentos. O trabalho em Porto alegre se encerrou às
11h30.
Chegada ao site de Caxias do Sul/RS às 15h30. Verificou-se que o sinal estava no ar,
entretanto com potência reduzida para 250 Watts. Ao analisar a situação geral do contêiner
constatei que uma das máquinas de ar-condicinado não estava funcionando e que a outra
somente estava ventilando. Assim para evitar um sobre-aquecimento dentro do contêiner a
potencia do TX foi reduzida para 150 Watts. O sinal de satélite estava fechado, entretanto no
limiar de recepção, e em alguns momentos travava por instantes curtos. O trabalho foi
encerrado por volta das 19h.
23/10 (sesta) – Chegada à estação de Caxias do Sul/RS às 8h. Verifiquei que a temperatura
interna do contêiner estava alta, mas que a estação estava no ar, sem ter mais o que fazer, foi
mantida a potencia reduzida do TX. O trabalho foi encerrado por volta das 9h15. Chegada em
Brasília/DF por volta das 16h.

AMÉRICO
2491/2015 MARTINS DOS
SANTOS

2492/2015

DANIEL
FERNANDO
VAQUERO
ROVIRIEGO

Participou no dia 21/10/2015, em São Paulo do Debate sobre comunicação pública com o com
a coordenadora nacional da FNDC, Rosane Bertotti. No centro de estudos da mídia alternativa
Barão de Itararé.
Realizou Despachos internos na EBC em são Paulo.
Empregado

Empregado

O diretor não recebeu diárias referente a hospedagem na sua estadia em São Paulo.

O funcionário Daniel Roviriego foi a Brasília para ajudar na produção do programa "Caiu no
Enem", produção conjunta da DIPRO e da SUADI.
O funcionário viabilizou a operação da chamada "segunda tela" que são interações de mídias
sociais que em tempo real são veiculadas junto ao vídeo como "caracteres" animado.
Além disso, o funcionário viabilizou a transmissão ao vivo pela internet com captação em FullHD
e transmissão otimizada para dispositivos móveis.
Para finalizar, o funcionário realizou a postagem dos conteúdos para acesso como vídeo on
demand, logo após o programa ter ido ao Ar.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2493/2015

Viajante

JOSE RICARDO
NEGRÃO

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)
Acompanhei o Diretor-Presidente, Américo Martins, no Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, onde participamos de um debate cujo o tema foi O papel da EBC no
fortalecimento da Comunicação Pública, com a presença da Conselheira Rosane Bertotti e
equipe do Blogsfera.

Empregado

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/10/2015

21/10/2015

DIPRE

11/11/2015

18/11/2015

11/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

15/10/2015

1.095,46

579,56

190,00

1.865,02

DINES

15/10/2015

9.009,46

7.462,50

95,00

16.566,96

18/11/2015

DINES

15/10/2015

9.009,46

7.462,50

95,00

16.566,96

11/11/2015

18/11/2015

DINES

15/10/2015

9.009,46

7.462,50

95,00

16.566,96

17/11/2015

21/11/2015

DICOP

16/10/2015

1.208,93

45,00

1.253,93

Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na Cúpula do G20, que aconteceu na cidade de Antália, na
Turquia, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2015.
A equipe formada por Paulo La Salvia, Julio Leal, Saulo Morettti e Aldo da Silva Pinto saiu de
Brasília no dia 11/11 às 12h com destino a São Paulo.

De lá seguiu às 18h para Roma, desembarcando na capital italiana às 7h30 do dia 12/11. Às
10h desse dia embarcou para Istambul, chegando na cidade turca às 13h. O embarque para
Antalia foi às 17h e a chegada a cidade às 18h30. Ainda no aeroporto retiramos as credenciais
para a cobertura da décima cúpula do G20.

Na sexta, 13/11, começamos a cobertura com a gravação de duas matérias para a TVNBR e
Voz do Brasil, além de 4 boletins para a programação e 3 vídeos para web.

PAULO JOSE LA
2495/2015
SALVIA

Empregado
Também fizemos o reconhecimento do centro de imprensa, que reuniu os jornalistas do mundo
todo para a cobertura. No sábado, 14/11, acompanhamos a repercussão dos atentados
terroristas da noite anterior em Paris com a gravação de cabeças e 3 boletins para a
programação, que foram aproveitados para a web. No domingo, 15/11, acompanhamos a
agenda da Pr Dilma Rousseff, que teve encontro do BRICS e o primeiro dia reuniões no G20.
Gravamos cabeças, matéria para TVNBR e 1 boletim para web, que também aproveitou a
matéria da Tv.

Na segunda, 16/11, finalizamos a cobertura com o encerramento do G20, gravando três
matérias para TVNBR e Voz do Brasil, além de um bate-papo ao vivo de Antalia para a Voz do
Brasil. Na terça, 17/11, iniciamos o retorno ao Brasil.

Às 11h30 embarcamos de Antalia para Istambul. Já de Istambul seguimos para Roma e de
Roma para o Brasil, desembarcando em São Paulo às 7h do dia seguinte, 18/11. A chegada
Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na Cúpula do G20, que aconteceu na cidade de Antália, na
Turquia, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2015.
A equipe formada por Paulo La Salvia, Julio Leal, Saulo Morettti e Aldo da Silva Pinto saiu de
Brasília no dia 11/11 às 12h com destino a São Paulo.

De lá seguiu às 18h para Roma, desembarcando na capital italiana às 7h30 do dia 12/11. Às
10h desse dia embarcou para Istambul, chegando na cidade turca às 13h. O embarque para
Antalia foi às 17h e a chegada a cidade às 18h30. Ainda no aeroporto retiramos as credenciais
para a cobertura da décima cúpula do G20.

Na sexta, 13/11, começamos a cobertura com a gravação de duas matérias para a TVNBR e
Voz do Brasil, além de 4 boletins para a programação e 3 vídeos para web.

ALDO SILVA
2496/2015
PINTO

Empregado
Também fizemos o reconhecimento do centro de imprensa, que reuniu os jornalistas do mundo
todo para a cobertura. No sábado, 14/11, acompanhamos a repercussão dos atentados
terroristas da noite anterior em Paris com a gravação de cabeças e 3 boletins para a
programação, que foram aproveitados para a web. No domingo, 15/11, acompanhamos a
agenda da Pr Dilma Rousseff, que teve encontro do BRICS e o primeiro dia reuniões no G20.
Gravamos cabeças, matéria para TVNBR e 1 boletim para web, que também aproveitou a
matéria da Tv.

Na segunda, 16/11, finalizamos a cobertura com o encerramento do G20, gravando três
matérias para TVNBR e Voz do Brasil, além de um bate-papo ao vivo de Antalia para a Voz do
Brasil. Na terça, 17/11, iniciamos o retorno ao Brasil.

Às 11h30 embarcamos de Antalia para Istambul. Já de Istambul seguimos para Roma e de
Roma para o Brasil, desembarcando em São Paulo às 7h do dia seguinte, 18/11. A chegada
Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na Cúpula do G20, que aconteceu na cidade de Antália, na
Turquia, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2015.

A equipe formada por Paulo La Salvia, Julio Leal, Saulo Morettti e Aldo da Silva Pinto saiu de
Brasília no dia 11/11 às 12h com destino a São Paulo. De lá seguiu às 18h para Roma,
desembarcando na capital italiana às 7h30 do dia 12/11. Às 10h desse dia embarcou para
Istambul, chegando na cidade turca às 13h.

O embarque para Antalia foi às 17h e a chegada a cidade às 18h30. Ainda no aeroporto
retiramos as credenciais para a cobertura da décima cúpula do G20. Na sexta, 13/11,
começamos a cobertura com a gravação de duas matérias para a TVNBR e Voz do Brasil,
além de 4 boletins para a programação e 3 vídeos para web.

2497/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado
Também fizemos o reconhecimento do centro de imprensa, que reuniu os jornalistas do mundo
todo para a cobertura. No sábado, 14/11, acompanhamos a repercussão dos atentados
terroristas da noite anterior em Paris com a gravação de cabeças e 3 boletins para a
programação, que foram aproveitados para a web.

No domingo, 15/11, acompanhamos a agenda da Pr Dilma Rousseff, que teve encontro do
BRICS e o primeiro dia reuniões no G20. Gravamos cabeças, matéria para TVNBR e 1 boletim
para web, que também aproveitou a matéria da Tv.

Na segunda, 16/11, finalizamos a cobertura com o encerramento do G20, gravando três
matérias para TVNBR e Voz do Brasil, além de um bate-papo ao vivo de Antalia para a Voz do
Brasil. Na terça, 17/11, iniciamos o retorno ao Brasil. Às 11h30 embarcamos de Antalia para
Istambul.

JOSÉ
2499/2015
ZIMMERMAN

Empregado

Autorização para o afastamento do País do empregado da EBC José Zimmerman que
participou da segunda edição do evento MIPCancún-Cúpula de Compradores da América
Latina-LATAM, na Cidade de Cancún/México, nos dias 18 a 20 de novembro de 2015. Obs: A
organização do evento custeou as despesas com a emissão de passagem aérea, no trecho Rio
de Janeiro/Cancún/Rio de Janeiro, a hospedagem e alimentação, a EBC custeou diárias ao
limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme preceitua a Norma de Viagens, NOR-201/EBC
em vigor, item 8, subitem 8.5.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

-

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

24/10/2015

DINES

22/10/2015

24/10/2015

20/10/2015

20/10/2015

Início

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/10/2015

1.366,06

719,10

142,50

2.227,66

DIGER

16/10/2015

2.353,49

599,25

190,00

3.142,74

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

19/10/15
16h00
Chegada em Palmas/TO
16h30 20H45
22h30 Retirado no aeroporto, carro locado com motorista...deslocamento até o Local do Evento
para reunião geral,depois foi feito um tour pelo local do Evento;
Chegada ao Hotel e entrega do Carro locado.
20/10/2015
10h40 22h40 Siada do hotel para reunião no local do evento, depois da reunião saida para
almoço e volta para o local do evento para novas reuniões; depois das reuniões saida do local
do evento para jantar e esperar a equipe da NBR chegar via terrestre e dispensar o carro
locado.

HERIVELTON
2500/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

21/10/15
10h00 23h15
Saída para local de evento ,posicionamento dos Carros da Nbr no Local do evento, reuniões
com a coordenadoria do evento ; reunião com escav e prefeitura de palmas ;saida para almoço 19/10/2015
; novas reuniões ;volta para o hotel ;descanso de duas horas e depois volta para o local do
evento para acompanhar ensaio e retorno para o hotel depois do ensaio.
22/10/15
08h00
22h30
Saída do hotel para o evento,montagem geral de equipamentos, saida para almoço, volta ao
local do evento , reunião com a prefeitura para detalhes finais, ida a praça dos Veteranos para
montagem de um telão, volta para o evento, saida do evento para reunião no hotel do escav,
termino da reunião do escav e saida para jantar.
23/10/15
12h00 24h30
Saída do hotel para pegar os Pin ;saida para local do evento onde a equipe esperava para
entrar no local do evento, entrada da equipe no evento ,transmissões de links e transmissões
do evento , termino do evento e desmontagem
24/10/15
11h00 13h00
Saída do hotel para o Aeroporto em Palmas/TO; embarque e chegada no Aeroporto JK em
A empregada foi a cidade de São Luis/MA, e participou dos dois lançamentos da série
"Guilhermina e Candelário" no Maranhão, realizados nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2015,
conforme agenda abaixo:
Dia 22/outubro
- Visitou os Teatros e a Escola
- Reunião com as Secretárias da SEPPIR-Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, local.

SAHADA
2501/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

Dia 23/outubro
08:30h - Participou do lançamento em São Luis, no Teatro Alcione Nazaré - Centro de
Criatividade Odilo Costa Filho.
Dia 24/outubro
09:00h - Participou do lançamento no municipio de Itapecuru Mirim, Comunidade Quilombola
Santa Joana, Escola Quilombola.

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel

NEWTON
2502/2015 FERREIRA DO
PRADO

Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel
Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2504/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel

JOÃO NABOR
2505/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel
Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2506/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel

ROBSON DE
2507/2015 FREITAS
CARVALHO

Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel
Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreeu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2508/2015 ISAAC TAE HO AN

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

22/10/2015

26/10/2015

DIPRO

16/10/2015

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel
Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes

ROBERTO
2509/2015
KRELLING

Empregado

21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel

Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2510/2015

MANOEL LEITE
SABOIA

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2511/2015

JOILSON SANTOS
DE JESUS

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

RICARDO
2512/2015 BARROS DE
MIRANDA

Empregado

A EBC nos dias 24 e 25 de outubro transmitiu através das Rádios, Web e TV uma cobertura
especial de edição do Exame Nacional do Ensino Médio 2015.
O Gerente Ricardo Barros foi o responsável pela direção do especial e chegou em Brasília
quinta à noite para iniciar a gravação do programa piloto e realizar testes no dia 23/10 à partir
das 08h00.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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190,00
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3.160,80

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas (Viagem Terrestre)
22:00 - Check-In no Hotel
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o Local do Evento e Credenciamento
14:00 - Retorno para o Hotel

2513/2015

JOAO CARLOS DE
ANDRADE

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o Local do Evento
08:00 - Chegada no Local do Evento e início da montagem e testes
21:00 - Retorno para o Hotel
Dia 23/10/2015 - Sexta-feira
13:00 - Saída para o Local do Evento
18:10 - Chegada da Presidenta e início do Evento
22:00 - Saída da Presidenta, Final do Evento e desmontagem
23:45 - Chegada no Hotel
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

2515/2015

FABIANO DOS
REIS SANTOS

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

RICARDO
2516/2015 BARBOSA DE
AGUIAR

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

599,25

-

599,25

20/10/2015

24/10/2015

DINES

16/10/2015

-

501,50

-

501,50

22/10/2015

26/10/2015

DIJOR

19/10/2015

1.772,96

456,30

95,00

2.324,26

23/10/2015

26/10/2015

DIPRE

19/10/2015

1.447,36

289,78

-

1.737,14

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

2518/2015

MAURICIO
ERNANI AGUIAR

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

2519/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília

rdem de Serviço SECOM no 391.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Indígenas, que ocorreu na cidade de Palmas (TO),
dia 23/10.
Relatório:
Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

2520/2015

OSMIFRAN MUNIZ
DOS SANTOS

Empregado

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília

RICARDO
2522/2015 PEREIRA DE
MELO

AMÉRICO
2523/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

O Diretor de Jornalismo, Ricardo Melo, participou de reuniões em São Paulo. Nos dias 24 e 25
de outubro, o Diretor de Jornalismo dispensa as diárias.
Relatório de viagem
Dia 22/10/2015 – Quinta-feira - Embarque para São Paulo as 18:25 horas. Horário de chegada
20:55 horas.
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira - 11:00 horas - Participou da reunião de pauta do jornalismo que
acontece diariamente, por videoconferência; 14:00 horas - Reunião com o Diretor-Presidente,
Américo Martins e o Assessor da Presidência Sr. Albino Castro; 15:30 horas - Reunião com o
jornalista e comentarista Econômico, Luiz Nassif e o Presidente Américo Martins; 17:30 horas Reunião sobre o programa “Fique Ligado" que estreou dia 5 de outubro; 19:00 horas - Reunião
para tratar dos preparativos da cobertura das Olimpíadas de 2016.
Dia 26/10/2015 – Segunda-feira - Retorno para Brasília as 10:20 horas. Horário de chegada
previsto para as 12:07 horas.

Acompanhou a visita do chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, Sr. Manoel Araújo a Sede da EBC em São Paulo e realizou
despachos internos com o superintendente Regional, Marco Antônio Coelho.
Empregado
Cumpre registrar que o diretor abre mão do recebimento de diárias em São Paulo.
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/10/2015

26/10/2015

DIJOR

19/10/2015

20/10/2015

24/10/2015

DINES

20/10/2015

22/10/2015

22/10/2015

DIPRE

20/10/2015

24/10/2015

25/10/2015

DIJOR

21/10/2015

24/10/2015

24/10/2015

DIJOR

24/10/2015

24/10/2015

24/10/2015

29/10/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

-

133,95

190,00

323,95

-

501,50

-

501,50

133,95

190,00

-

317,25

-

317,25

21/10/2015

-

88,50

-

88,50

DIJOR

21/10/2015

-

88,50

-

88,50

24/10/2015

DIJOR

21/10/2015

-

88,50

-

88,50

01/11/2015

DIGER

21/10/2015

-

196,17

45,00

241,17

1)Gravou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público, no Rio
de Janeiro - RJ.
2) Entrevistou o Governador Luiz Fernando Pezão. A entrevista foi exibida no programa
Espaço Público do dia 27/10/15.

FLORESTAN
2524/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Relatório do Viajante:
Empregado
Viajei para o Rio de Janeiro no dia 26/10/15. Participei da gravação do programa Espaço
Público. Gravei entrevista com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.
Economista e administrador de empresas, Pezão foi eleito em 2014 pela revista Isto É,
“Brasileiro do Ano na Política”.

Dia 20/10/2015 - Terça-feira
07:30 - Saída de Brasília com destino a Palmas Tocantins por vias terrestre.
22:30 - Check-in no Hotel Lago da Palma e descanso.
Dia 21/10/2015 - Quarta-feira
08:00 - Saída para o local do evento e credenciamento
14:00 - Retorno ao hotel e descanso

EMIVAL
2525/2015 FERREIRA DE
LIRA

Dia 22/10/2015 - Quinta-feira
07:30 - Saída para o local do evento.
08:00 - Chegada no local do evento, retirada da grua do caminhão de apoio, montagem de grua
e testes.
21:00 - Retorno ao hotel.
Empregado
Dia 23/10/2015 – Sexta-feira
13:00 - Saída para o local do evento e testes finais.
18:10 - Chegada da Presidenta e início do evento.
22:00 - Saída da Presidenta, final do evento, desmontagem de grua e realizado carregamento
do caminhão de apoio.
23:45 - Chegada no hotel e descanso
Dia 24/10/2015 - Sábado
07:30 - Check-out no hotel Lago da Palma e início da viagem com destino a Brasília por vias
terrestres.
22:00 - Chegada em Brasília

2526/2015

MARIO MAURICI
DE LIMA MORAIS

PAULO ROBERTO
2527/2015 GARRITANO
FILHO

Colaborador

Empregado

Participou da reunião com o Diretor -Presidente, Sr. Américo Martins para tratar de temas
relacionados a Comunicação Pública e da Reunião do Conselho de Administração da EBC na
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
O repórter fez a cobertura do jogo Tupi x Londrina, válido pelas semifinais do Campeonato
Brasileiro da Série C, realizado no dia 24/10/2015 às 19h00 no Estádio Mário Helênio em Juiz
de Fora/MG.
Relatório de viagem
24/10/2015 - Deslocamento de carro Rio de Janeiro para Juiz de Fora e transmissão do jogo
entre Tupi x Londrina.
Tupi-MG e Londrina empataram sem gols na partida deste sábado, no estádio municipal de Juiz
de Fora, pela semifinal da Série C do Brasileiro. A decisão ficou para o jogo de volta, no estádio
do Café, no próximo sábado, às 19h30. A equipe mineira tem a vantagem de ir para a final sem
empatar com gols. Sem gols, o jogo vai para as cobranças de pênaltis. O clima morno nas
arquibancadas com pouco torcedores parece ter influenciado Tupi-MG e Londrina, que ainda
sentiram a ressaca das comemorações pela conquista da vaga da Série B do Brasileiro e
pouco fizeram em campo. Como mandante, o Tupi-MG tentou algumas jogadas e pressionou
com as cobranças de bola parada Marco Goiano e alguns lances de Bruno Aquino. No Tubarão,
o time se segurou e deixou a decisão para a próxima partida.
25/10/2015 - Retorno ao Rio de Janeiro.

2.096,35

2.420,30

Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre o lançamento da
série infantil Guilhermina e Candelário, exibida pela TV Brasil, no município de Itapecuru-Mirim,
interior do estado.

2529/2015

LUANDA XAVIER
BELO

Empregado

Relatório de viagem
Dia 24 de outubro
Manhã - Viagem de carro para o município de Itapecuru-Mirim/MA. Chegada ao quilombo Santa
Joana. Captação de imagens, passagem e sonoras durante o evento de exibição da animação
Guilhermina e Candelário, da TV Brasil.
Tarde - Saída de Itapecuru, almoço e chegada na TV Brasil, em São Luís.
Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre o lançamento da
série infantil Guilhermina e Candelário, exibida pela TV Brasil, no município de Itapecuru-Mirim,
interior do estado.

ALBERT EINSTEIN
2530/2015 LOPES DE
ALBUQUERQUE

Empregado

Relatório de viagem
Dia 24 de outubro
Manhã - Viagem de carro para o município de Itapecuru-Mirim/MA. Chegada ao quilombo Santa
Joana. Captação de imagens, passagem e sonoras durante o evento de exibição da animação
Guilhermina e Candelário, da TV Brasil.
Tarde - Saída de Itapecuru, almoço e chegada na TV Brasil, em São Luís.
Equipe do Repórter Maranhão / Repórter Brasil produziu reportagem sobre o lançamento da
série infantil Guilhermina e Candelário, exibida pela TV Brasil, no município de Itapecuru-Mirim,
interior do estado.

VALDECY
2531/2015 ASSUNÇÃO
SANTOS

Empregado

Relatório de viagem
Dia 24 de outubro
Manhã - Viagem de carro para o município de Itapecuru-Mirim/MA. Chegada ao quilombo Santa
Joana. Captação de imagens, passagem e sonoras durante o evento de exibição da animação
Guilhermina e Candelário, da TV Brasil.
Tarde - Saída de Itapecuru, almoço e chegada na TV Brasil, em São Luís.
1 - Entre os dias 29/10 a 01/11, a Agência Brasil Realizou, a convite do Conselho Nacional de
Secretários de Educação - CONSED, a cobertura jornalística do II Seminário do Ensino Médio
em Manaus, no Amazonas.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Período: 29 de outubro a 1 de novembro
Motivo: Cobertura do encontro dos secretários estaduais de Educação do Consed.
29/10
13h - Chegada em Manaus
14h - Cobertura do evento
20h - Visita ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas
30/10
9h - Cobertura do evento
20h - Fim da cobertura

2532/2015

MARIANA
BASTOS
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

Empregado

31/10
9h - Cobertura do evento
20h - Fim da cobertura
1/11
9h - Retorno à Brasília
Durante os três dias acompanhei a reunião do Consed e produzi matérias para a Agência
Brasil. Seguem abaixo os links das publicações:
Ensino médio deve fazer sentido para o jovem, diz presidente do Consed http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/ensino-medio-tem-que-fazer-sentidopara-o-jovem-diz-presidente-do-consed
Secretários de educação defendem conteúdo obrigatório mínimo para o ensino médio http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/secretarios-de-educacao-defendemconteudo-obrigatorio-minimo-para-o-ensino
MEC vai apoiar mais de 26 mil escolas com baixo desempenho na alfabetização http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/mec-vai-apoiar-mais-de-26-milescolas-com-baixo-desempenho-na-alfabetizacao
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2533/2015

Viajante

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O funcionário Walter Silveira em visita ao Rio de Janeiro - TV Brasil nos dias 27 e 28 de outubro
de 2015, teve as seguintes atividades:
- Conheceu as estruturas e Coordenação de TV do Rio de Janeiro que estão sob sua
responsabilidade;
- Reuniu com os coordenadores do Controle Mestre, Chamadas, Programação, Gerência de
Prospecção de Conteúdos e Superintendência Regional Sudeste I;
- Teve conhecimento dos fluxos de trabalho que são executados atualmente;
- Reuniu com a Assessoria da Diretoria da Presidência Américo Martins e também com a
Diretoria e Coordenação de Edição de Programas Esportivos de TV;
- Videoconferência com a DIPRO - Diretoria de Programação, para se tratar da Cartela de
realização de créditos nos finais dos programas exibidos pela TV Brasil.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/10/2015

28/10/2015

DICOP

06/11/2015

08/11/2015

29/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/10/2015

1.616,75

401,85

190,00

2.208,60

DIJOR

21/10/2015

866,55

300,90

95,00

1.262,45

30/10/2015

DIPRE

21/10/2015

582,89

300,90

190,00

1.073,79

06/11/2015

08/11/2015

DIJOR

21/10/2015

866,56

300,90

-

1.167,46

06/11/2015

08/11/2015

DIJOR

21/10/2015

866,56

599,25

95,00

1.560,81

27/10/2015

28/10/2015

DIPRO

21/10/2015

1.893,84

481,65

190,00

2.565,49

11/11/2015

18/11/2015

DINES

21/10/2015

9.009,46

7.462,50

95,00

16.566,96

A equipe de Caminhos da Reportagem, no período de 06/11 a 08/11, produziu material
jornalístico sobre o centenário de nascimento do agrônomo, ecologista e naturalista Augusto
Ruschi.
Relatório de viagem

THIAGO PIMENTA
2534/2015
VIEIRA

Empregado

06/11/2015 - Equipe partiu do Rio de Janeiro para Vitória.
Gravações no Parque Estadual Paulo César Vinha em Guarapari - ES: Sonoras com Walter
Dietrich, biólogo, Imagens do parque e passagem.
07/11/2015 - Gravações em Santa Teresa - ES: Sonoras com Piero Ruschi (ornitólogo) e
Rogério Medeiros (jornalista), Imagens do Museu Mello Leitão e da Reserva Santa Lúcia e
passagens para o Caminhos da Reportagem, RBT e RBN.
08/11/2015 - Equipe retornou para o Rio de Janeiro.
Relatório de viagens relativo ao período de 29/10/2015 a 30/10/2015 do empregado ACP
Advocacia - Dr. Francisco Olímpio da Silva, matrícula 14307.
No dia 29 de outubro de 2015 o advogado saiu de São Luís/MA às 05:50 do aeroporto Cunha
Machado, no voo 6416, da companhia aérea SETE, e chegou em Teresina dentro do horário
previsto às 06:35.

FRANCISCO
2535/2015 OLIMPIO DA
SILVA

Empregado

Dias 29 a 30 de outubro de 2015 – Realizou diligências no Arquivo-Geral/TRT 22ª Região para
a consecução de cópias das principais peças (petição inicial, contestação, sentença e recursos)
contidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0062400/47.1999.5.22.0002, referente ao
vínculo trabalhista do empregado da EBC, Sr. Renato Araribóia de Britto Barcellar matrícula
880756, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região, e atualmente encontra-se arquivada sob o nº 6367.
No dia 30 de outubro de 2015 – Após retirar as cópias necessárias, dirigiu-se ao aeroporto
Senador Petrônio Portella embarcando no voo nº 4234 da Azul às 11:45 e retornando à São
Luis/MA às 12:35 conforme previsto.

A equipe de Caminhos da Reportagem, no período de 06/11 a 08/11, produziu material
jornalístico sobre o centenário de nascimento do agrônomo, ecologista e naturalista Augusto
Ruschi.
Relatório de viagem

EDINA MARIEL
2536/2015
GIRARDI

Empregado

06/11/2015 - Equipe partiu do Rio de Janeiro para Vitória.
Gravações no Parque Estadual Paulo César Vinha em Guarapari - ES: Sonoras com Walter
Dietrich, biólogo, Imagens do parque e passagem.
07/11/2015 - Gravações em Santa Teresa - ES: Sonoras com Piero Ruschi (ornitólogo) e
Rogério Medeiros (jornalista), Imagens do Museu Mello Leitão e da Reserva Santa Lúcia e
passagens para o Caminhos da Reportagem, RBT e RBN.
08/11/2015 - Equipe retornou para o Rio de Janeiro.
Viagem feita para o Espírito Santo com o intuito de realizar gravações para o programa
Caminhos da reportagem sobre o centenário de nascimento do ambientalista Augusto Ruschi.

2537/2015

RAFAEL ORAZEM
CASÉ

MYRIAM FATIMA
2538/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM
06/11/2015 - Viagem para Vitória(ES) – Gravações no Parque Paulo César Vinha, no Município
de Guarapari. Entrevista com o coordenador do parque.
07/11/2015
Manhã - Viagem de carro para o município de Santa Teresa (ES);
Manhã/Tarde - Captação de imagens, sonoras e passagem no Museu de Biologia Prof. Mello
Leitão e na Reserva Florestal de Santa Lúcia.
08/11/2015 - retorno para o Rio de Janeiro.

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou no dia 27/10, de 15:00 às 19:00, de
reunião sobre Orçamento.
Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na Cúpula do G20, que aconteceu na cidade de Antália, na
Turquia, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2015.
A equipe formada por Paulo La Salvia, Julio Leal, Saulo Morettti e Aldo da Silva Pinto saiu de
Brasília no dia 11/11 às 12h com destino a São Paulo.

De lá seguiu às 18h para Roma, desembarcando na capital italiana às 7h30 do dia 12/11. Às
10h desse dia embarcou para Istambul, chegando na cidade turca às 13h. O embarque para
Antalia foi às 17h e a chegada a cidade às 18h30. Ainda no aeroporto retiramos as credenciais
para a cobertura da décima cúpula do G20.

Na sexta, 13/11, começamos a cobertura com a gravação de duas matérias para a TVNBR e
Voz do Brasil, além de 4 boletins para a programação e 3 vídeos para web.

SAULO MORETE
2539/2015
LAMOUNIER

Empregado
Também fizemos o reconhecimento do centro de imprensa, que reuniu os jornalistas do mundo
todo para a cobertura. No sábado, 14/11, acompanhamos a repercussão dos atentados
terroristas da noite anterior em Paris com a gravação de cabeças e 3 boletins para a
programação, que foram aproveitados para a web. No domingo, 15/11, acompanhamos a
agenda da Pr Dilma Rousseff, que teve encontro do BRICS e o primeiro dia reuniões no G20.
Gravamos cabeças, matéria para TVNBR e 1 boletim para web, que também aproveitou a
matéria da Tv.

Na segunda, 16/11, finalizamos a cobertura com o encerramento do G20, gravando três
matérias para TVNBR e Voz do Brasil, além de um bate-papo ao vivo de Antalia para a Voz do
Brasil. Na terça, 17/11, iniciamos o retorno ao Brasil.

Às 11h30 embarcamos de Antalia para Istambul. Já de Istambul seguimos para Roma e de
Roma para o Brasil, desembarcando em São Paulo às 7h do dia seguinte, 18/11. A chegada
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/10/2015

27/10/2015

DIGER

26/10/2015

29/10/2015

03/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/10/2015

3.449,10

456,30

95,00

4.000,40

DIPRE

21/10/2015

1.425,36

535,80

190,00

2.151,16

04/11/2015

DIJOR

22/10/2015

1.894,94

401,85

47,50

2.344,29

03/11/2015

04/11/2015

DIJOR

22/10/2015

1.739,84

401,85

47,50

2.189,19

23/10/2015

25/10/2015

DIJOR

22/10/2015

1.574,13

634,50

190,00

2.398,63

03/11/2015

04/11/2015

DIJOR

22/10/2015

1.009,45

401,85

47,50

1.458,80

25/10/2015

27/10/2015

DIJOR

22/10/2015

2.916,96

528,75

190,00

3.635,71

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional no Rio de Janeiro e São Paulo.
Segue o cronograma:
23/10 - Embarque para Rio de Janeiro.
- Despachos internos na sede da EBC/ RJ.
- Embarque para São Paulo.

2540/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

26/10 - Despachos internos na sede da EBC/ SP.
- Agenda com equipe da TV Cultura.

27/10 - Embarque para Brasília.

ALBINO CASTRO
2541/2015
FREAZA FILHO

Empregado

Participei a pedido do Presidente da Ebc, de reuniões de trabalho com Diretor de Jornalismo e
equipe sobre a nova programação jornalística da TV BRASIL. Também participei de reuniões
com a Diretora de Serviços sobre a programação visual da NBR.

Participou de reunião, dia 4/11, com o diretor de jornalismo da EBC, Ricardo Melo, para discutir
o plano de cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.
Relatório de viagem
Terça-feira (03/11)
Embarque para Brasília;
Chegada às 20h45.

2542/2015

REGINA CÉLIA
MACIEL LOPES

Empregado

Quarta-feira (04/11)
Reunião com a Diretoria de Jornalismo para discussão da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio
2016;
Presenças de Marília Baracat, Ricardo Mello, Carlos Souza, Flávia Mello, Corban Costa, Eurico
Tavares e Verônica Dalcanal;
Embarque para o Rio de Janeiro;
Chegada às 20h.

Participou de reunião, dia 4/11, com o diretor de jornalismo da EBC, Ricardo Melo, para discutir
o plano de cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

SERGIO
2544/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Relatório de viagem
Terça-feira (03/11)
Embarque para Brasília;
Chegada às 20h45.
Empregado

Quarta-feira (04/11)
Reunião com a Diretoria de Jornalismo para discussão da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio
2016;
Presenças de Marília Baracat, Ricardo Mello, Carlos Souza, Flávia Mello, Corban Costa, Eurico
Tavares e Verônica Dalcanal;
Embarque para o Rio de Janeiro;
Chegada às 20h.
1 Realizou a cobertura do jogo Náutico x Botafogo.
2 O jogo de futebol da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, se realizou no dia
24/10/2015 às 17:30, no estádio Arena Pernambuco - Recife/PE.
3 O viajante foi o repórter Rodrigo Silva Viana (PJ).

2545/2015

RODRIGO SILVA
VIANA

Colaborador

Relatório do Viajante:
Realizei a cobertura do jogo Náutico x Botafogo - jogo de futebol da 32ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B que se realizou no dia 24/10/2015, às 17:30, no estádio
Arena Pernambuco - Recife/PE.

Participou de reunião na EBC/Brasília, em 04/11, com o diretor de jornalismo da EBC, Ricardo
Melo, juntamente com o Coordenador de Esporte no Rádio, Sergio Menezes Du Bocage e a
Gerente Executiva de Jornalismo/RJ, Regina Célia Maciel Lopes, para discutir sobre o plano de
cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.
Relatório de viagem
Dia 03/11
Noite – chegada em Brasília às 19h30.

CARLOS
2546/2015 ALBERTO GOMES
DE SOUZA

Empregado

Dia 04/11
Manhã
Reunião na EBC/Brasília, as 10h, com o diretor de jornalismo da EBC, Ricardo Melo.
Tarde
Reunião novamente com diretor de jornalismo e equipe, sendo: o Coordenador de Esporte no
Rádio, Sergio Menezes Du Bocage e a Gerente Executiva de Jornalismo/RJ, Regina Célia
Maciel Lopes para discutir sobre o plano de cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro
em 2016.
Noite
Finalizado reuniões, expediente na sede da EBC em Brasília resolvendo assuntos
administrativos e posterior retorno à São Paulo.
1) O repórter fez a cobertura do jogo Brasil de Pelotas x Vila Nova, válido pelas semifinais do
Campeonato Brasileiro da Série C, foi realizado no dia 26/10/2015 às 19h00 no Estádio Bento
Freitas em Pelotas/RS.

SERGIO
2547/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

Relatório de viagem
Domingo (25/10) - Embarque pelo voo AZUL 4455, às 20h18 para Porto Alegre/ Conexão no
voo AZUL 5150, às 23h05 para Pelotas.
Segunda-feira (26/10) - Chegada no Aeroporto de Pelotas à 00h40. Ida para o hotel.
Pela manhã, saída para produção de imagens para o Repórter Brasil Tarde e para o programa
Fique Ligado.
Às 16h, saída do hotel para o estádio Bento Freitas, local do jogo Brasil-RS x Vila Nova-GO,
pela fase semifinal da Série C.
Às 18h50, entrada ao vivo no programa Fique Ligado.
Início da transmissão às 18h55. A partida começou às 19h. O jogo terminou empatado de 0 a
0. As equipes voltam a se enfrentar no dia 02.11, em Goiânia.
Saída do estádio às 21h30 para hotel. A renda e o público não foram divulgados.
Terça-feira (27/10) - Saída para o Aeroporto de Pelotas às 3h45./ Embarque pelo voo AZUL
5151, às 04h20 para Porto Alegre. / Conexão no voo AZUL 4428, às 06h10 para o Rio de
Janeiro. / Ida para a TV Brasil.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

SAMANTHA
2548/2015 RIBEIRO DE
OLIVEIRA

Empregado

SANDRA REGINA
2549/2015 MARIA DO
CARMO

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
A convite do Instituto Delta Zero a gerente Samantha Ribeiro participou da Edição do MARKET.
MOVIE PE - 3a. RODADA DE NEGÓCIOS DO AUDIOVISUAL, em diversos momentos da
edição: na reunião da REDE NORDESTE DO AUDIOVISUAL, que ocorreu nos dias 17 e 18/11;
em Oficina sobre Licenciamento de Produtos Audiovisuais, na manhã do dia 19/11; processo
para compra, licenciamento, 20/11. O Instituto Delta Zero custeou as despesas com
hospedagem e alimentação. O MARKET.MOV trouxe a Pernambuco canais e programadores
de TV e mídias digitais, agentes e distribuidores, atraídos pelo talento reconhecido nacional e
internacionalmente dos realizadores do audiovisual. A "Lei da TV Paga" abriu um enorme
mercado na TV, que impacta e se relaciona, em tempos de convergência digital, nas múltiplas
telas. Ao trazermos importantes "players" para Pernambuco, subvertemos a lógica de que as
produtoras tem obrigatoriamente de ir ao Rio e S. Paulo para ter acesso a eles. Ao mesmo
tempo, foi um evento que alavancou a produção para participar de maiores mercados, como no
RioContentMarket. Neste contexto, o Instituto Delta Zero para o Desenvolvi mento da Economia
Criativa também se reafirmou como impulsionador da Economia Criativa em Pernambuco. Deu
continuidade a ações relacionadas a um dos eixos – o Audiovisual - indicado no I PROGRAMA
DE QUALIFICAÇÃO & NOVOS NEGÓCIOS EM CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA como de
grande dinamismo e fundamental para o reposicionamento do estado e do Nordeste na criação
de novos caminhos para o desenvolvimento regional, o Instituo Delta Zero cumpriu sua
proposta de defesa da diversidade cultural, da inovação e da sustentabilidade econômica, social
e cultural antenada com o século XXI. O MARKET. MOV nasceu impulsionado por este
Programa desenvolvido e implementado em 2013/2014 pelo Instituto Delta Zero, com apoio da
Fundação Gilberto Freyre/Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. A
realização do MARKET. MOV foi fruto de um mutirão de parcerias. Em 2014, somaram-se às
Secretarias do estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e FUNDARPE /
Secretaria de Cultura, Agência Nacional de Cinema(ANCINE), Centro Audiovisual NorteNordeste (CANNE) - Fundação Joaquim Nabuco e Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura, SEBRAE e Associação Comercial de Pernambuco(ACP), cinco novos atores:
Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (antiga Secretaria de
Trabalho, Qualificação e Emprego), Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (ADDiper),
Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, Porto Digital/Porto Mídia e a
Associação Brasileira da Produtoras Independentes de Televisão / ABPITV. Este ano o
FUNCULTURA AUDIOVISUAL, regulamentado por lei estadual, teve aos 11 milhões e meio de
reais alocados pelo Governo de Pernambuco, mais 8 milhões e meio do Fundo Setorial do
Audiovisual, via ANCINE , observando que parte significativa destes recursos dependem do
interesse dos canais e programadoras para serem viabilizados.

A pedido do Diretor-Presidente, a empregada reuniu com a equipe administrativa na unidade de
São Paulo. A viagem foi antecipada para o dia 30 devido a alteração na agenda que iniciou-se
nesta data e a transição de Chefia de Gabinete da Diretoria-Presidência da EBC.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

21/11/2015

DICOP

30/10/2015

04/11/2015

23/10/2015

26/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

22/10/2015

883,67

285,53

90,00

1.259,20

DIPRE

22/10/2015

906,56

380,70

190,00

1.477,26

24/10/2015

DINES

22/10/2015

-

306,80

285,00

591,80

27/10/2015

DIGER

22/10/2015

415,00

380,70

95,00

890,70

Ordem de Serviço SECOM no 391/2015
O repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, apresentou-se na Base Aérea de Brasília às
13 h30min do dia 23 de outubro de 2015, para iniciar viagem no avião presidencial com destino
à cidade de Palmas-TO , com o objetivo de realizar a cobertura da participação da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República Dilma Rouseff na Cerimônia de abertura dos
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 2015.
O avião presidencial decolou por volta das 14h30min com destino a Palmas - TO. Pousando no
destino
às 15h00min horário local. Logo após o desembarque, o mesmo embarcou em um helicóptero
para deslocamento até o Céu Palace Hotel, local da Reunião com lideranças empresarias do
Tocantins, local do primeiro compromisso. A reunião inciou por volta de 15h20min, acabando
por volta das 18h00min.

JULIO CEZAR
2550/2015
PERTILE LEAL

Após a reunião, a comitiva deslocou-se de helicóptero para a visita à Feira de Artes Indígenas.
A visita começou as 18h30min, ao término da visita, a presidenta se deslocou até a Arena da
Vila dos Jogos Indígenas para o início da cerimônia.
Empregado
A Cerimônia de Abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas inciou por volta das 20h.
Ao término da cerimônia o repórter cinematográfico foi deslocado ao aeroporto para aguardar o
início da viagem a Porto Alegre-RS. A decolagem foi por volta de 1h no horário local.
A comitiva desembarcou por volta das 5h da manhã na Base Aérea de Canoas-RS, deslocandose para o hotel em Porto Alegre-RS, ao chegar no hotel, o repórter cinematográfico dispersouse da comitiva, pernoitando na residência de familiares.
O repórter cinematográfico apresentou-se novamente as 9h do dia 24 de outubro no hotel da
comitiva a fim de continuar a cobertura. Às 9h30min a comitiva deslocou-se até a Base Aérea
de Canoas, local da Reunião de Coordenação que teve seu início por volta das 10h15min.
Ao final da reunião a presidenta concedeu entrevista coletiva e sobrevoou as áreas afetadas
pelas chuvas.
A partida de Porto Alegre-RS para Florianópolis-SC aconteceu às 15h45min, desembarcando
em Florianópolis por volta das 16h30min. Ao desembarcar no aeroporto de Florianópolis-SC foi
constatado que o sobrevoo não poderia ser realizado devido às más condições meteorológicas.
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO PLACA EGO-7383 (UP LINK) PARA
MANUTENÇÃO

2551/2015

KAZUO SILVA
FUJITA

DIA 26
09:40 - SAÍMOS DA EMISSORA DE TV NO RIO DE JANEIRO.
16:00 -CHEGAMOS NA EMPRESA T-GEX EM SÃO PAULO E DEIXAMOS O UP LINK PARA
MANUTENÇÃO.
18:30 – FUI PARA O HOTEL ROYAL.
Empregado
DIA 27
07:30 - SAÍMOS DO HOTEL PARA A EMPRESA T-GEX
13:00 O VEÍCULO PLACA EGO-7383 (UP LINK) FICOU NA EMPRESA T-GEX PARA
MANUTENÇÃO E RETORNEI EM VÔO DA GOL (LOCALIZADOR HGKW6G)
VIAGEM SEM ALTERAÇÕES
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/11/2015

21/11/2015

DIGER

23/10/2015

23/10/2015

25/10/2015

DINES

23/10/2015

23/10/2015

25/10/2015

DINES

23/10/2015

25/10/2015

23/10/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.940,25

45,00

1.985,25

3.168,97

531,00

190,00

3.889,97

23/10/2015

2.729,94

531,00

190,00

3.450,94

DINES

23/10/2015

2.729,94

531,00

190,00

3.450,94

25/10/2015

DINES

23/10/2015

3.318,57

318,60

190,00

3.827,17

28/10/2015

28/10/2015

DIGER

23/10/2015

1.041,70

133,95

190,00

1.365,65

04/11/2015

06/11/2015

DIPRE

23/10/2015

2.310,51

513,30

285,00

3.108,81

Entre os dias 15/11/2015 a 21/11/2015 a empregada Maiana Cristina Santos Diniz, jornalista
lotada na Agência Brasil, unidade vinculada a Superintendência Executiva de Agências e
Conteúdos Digitais – SUADI participou no evento Escola de Jovens Jornalistas BRICS, que foi
uma inciativa da Agência RUSSA Rossiya Segodnya, realizada na cidade de Moscou, na
Rússia, no período de 17 a 19 de novembro de 2015.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:

No dia 14 de novembro – Partida: Brasília-DF/São Paulo-SP/Paris-França/Moscou – Rússia

No dia 16 de novembro - Chegada em Moscou na madrugada de domingo para segunda (4 h).
À noite, na segunda, jantar de recepção e apresentação dos anfitriões.
No dia 17 de novembro – 9 h Debates na sede da Rossiya Segolada Internacional Multimedia
Press Center com o chefe de Projetos Internacionais, Vasily Pushkov, e com a representante
da Agência Sputnik, Yekaterina Azarova.

2552/2015

MAIANA CRISTINA
SANTOS DINIZ

Empregado

À tarde, visitas às redações das agências de notícia do grupo e palestra sobre “Jornalismo
Construtivo: como fazer dos textos noticiosos ferramentas para cooperação e não confronto” e
sobre “Peculiaridades multiculturais no jornalismo”.

-

No fim da tarde, visita à Catedral de Cristo o Salvador.

No dia 18 de novembro - Visitas aos estúdios de rádio da Rossiya Segodnya International
Multimedia Press Center.
Apresentação da estrutura de broadcasting da empresa pelo diretor da rádio em língua russa,
Alexei Orlov, e visitas aos estúdios de rádio em língua estrangeira.
À noite, atividade cultural no Conservatório Tchaikovsky de Moscoo.
No dia 19 de novembro - Debates sobre conteúdos multimídia e mídias sociais na empresa
Rossiya Segodnya.
Apresentação sobre o desenvolvimento de um portal internacional de notícias baseada na
experiência da Rossiya Segodnya e da RIA Novosti, com a chefe de Internet e Projetos
Multimídia, Irina Kedrovskaya. Debate sobre a promoção de conteúdos em redes sociais com o
RELATÓRIO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS - ENTRE OS DIAS 23 E 25 /10/2015

2553/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Carlos Ramalho e Jucelias Araújo seguiu para Porto
Alegre na sexta-feira, 23/10/2015, às 21h30. A chegada a capital gaúcha ocorreu por voltada
meia noite. No dia seguinte, 24/10/ 2015, a equipe acompanhou a reunião de trabalho da
presidenta Dilma Rousseff com o o governador do Estado, José Ivo Sartori, e o prefeito de
Porto Alegre, José Fortunati, para discutir o apoio do governo federal aos 66 municípios
gaúchos que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que caíram no
Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff também concedeu
entrevista coletiva à imprensa e sobrevoou áreas afetadas. Foram feitos dois vídeos para a
WEB e duas matérias para a TV NBR E VOZ DO BRASIL. No domingo, 25/10/2015, a equipe
retornou para Brasília. A saída de Porto Alegre ocorreu às 05h50 e a chegada a capital federal
por volta das 8h15.

RELATÓRIO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS - ENTRE OS DIAS 23 E 25 /10/2015

2554/2015

CARLOS
EDUARDO
RAMALHO DE
FREITAS

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Carlos Ramalho e Jucelias Araújo seguiu para Porto
Alegre na sexta-feira, 23/10/2015, às 21h30. A chegada a capital gaúcha ocorreu por voltada
meia noite. No dia seguinte, 24/10/ 2015, a equipe acompanhou a reunião de trabalho da
presidenta Dilma Rousseff com o o governador do Estado, José Ivo Sartori, e o prefeito de
Porto Alegre, José Fortunati, para discutir o apoio do governo federal aos 66 municípios
gaúchos que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que caíram no
Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff também concedeu
entrevista coletiva à imprensa e sobrevoou áreas afetadas. Foram feitos dois vídeos para a
WEB e duas matérias para a TV NBR E VOZ DO BRASIL. No domingo, 25/10/2015, a equipe
retornou para Brasília. A saída de Porto Alegre ocorreu às 05h50 e a chegada a capital federal
por volta das 8h15.

RELATÓRIO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS - ENTRE OS DIAS 23 E 25 /10/2015

JUCELIAS
2555/2015 MEDEIROS DE
ARAUJO

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Carlos Ramalho e Jucelias Araújo seguiu para Porto
Alegre na sexta-feira, 23/10/2015, às 21h30. A chegada a capital gaúcha ocorreu por voltada
meia noite. No dia seguinte, 24/10/ 2015, a equipe acompanhou a reunião de trabalho da
presidenta Dilma Rousseff com o o governador do Estado, José Ivo Sartori, e o prefeito de
Porto Alegre, José Fortunati, para discutir o apoio do governo federal aos 66 municípios
gaúchos que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que caíram no
Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff também concedeu
entrevista coletiva à imprensa e sobrevoou áreas afetadas. Foram feitos dois vídeos para a
WEB e duas matérias para a TV NBR E VOZ DO BRASIL. No domingo, 25/10/2015, a equipe
retornou para Brasília. A saída de Porto Alegre ocorreu às 05h50 e a chegada a capital federal
por volta das 8h15.

DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 - SEXTA FEIRA:
20:00 - Decolagem para Porto Alegre.
23:50 - Chegada ao hotel para pernoite.
DIA 24 DE OUTUBRO DE 2015 - SÁBADO:

GILMAR
2556/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

05:30 - Deslocamento de Porto Alegre para cidade de Canoas para fazer geração de matéria
do sobre voo da Presidenta Dilma Rousseff as cidades mais atingidas pelas chuvas no Rio
Grande do Sul e em Santa Catarina.
17:00 - Retorno a Porto Alegre para pernoite.
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015 - DOMINGO:
04:20 - Deslocamento do hotel para o Aeroporto.
06:00 - Embarque para Brasília.

IDA: SP- BSB, 28/10 às 06:55h

JOSE ANTONIO
2557/2015 DE SOUZA
GARCIA

RETORNO : BSB-SP, 28/10 às 17:25h
Empregado

Justificativa: Participação como representante técnico da EBC, na 20a Reunião do G.T. de
Recepção - (do GIRED), na sede da ANATEL , Brasília-DF – SAUS Quadra 06, Bloco H, 9º
Andar, Ala Su, dia 28 de outubro de 10:00 as 16:30h.
No dia 04 de novembro de 2015 a empregada Patrícia Mendanha Lino deslocou-se para a
cidade de Tabatinga/Amazonas no vôo 5018 da empresa Azul às 09:20, com uma conexão
em Manaus, chegando às 16:00 em Tabatinga.

PATRICIA
2558/2015
MENDANHA LINO

No dia 05 de novembro de 2015, às 9h, acompanhou a empregada da empresa MARIA
VALDELENE FERREIRA DA SILVA para interrogatório junto à Delegacia de Policia Civil de
Tabatinga, terminando o referido procedimento por volta das 11h30min.
Empregado
Saiu de Tabatinga as 15h com destino a Brasília, porém com duas conexões, a primeira em
Manaus às 23:34 e a segunda em Campinas ás 08:00, chegando em Brasília no dia 06 de
novembro de 2015 as 10:15h.
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AV nº

Viajante

ALLAN WALBERT
2559/2015 NASCIMENTO
SANTOS

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
O empregado Allan Walbert Nascimento Santos Coordenador de Edição e Otimização de
Conteúdos, viajou ao Rio de Janeiro no dia 11/11 pela manhã,com os seguintes objetivos e
cumprindo a respectiva agenda:
Dia 11 de novembro (quarta-feira):
Chegada ao Rio de Janeiro, no turno da manhã.
Reunião de Planejamento do Festival de Música das Rádios do Rio de Janeiro
Reunião de alinhamento com a área da Gerência de Comunicação Social (Gecom).
Desempenho das atividades cotidianas de alimentação do Site das Rádios e TV Brasil, com a
ausência da equipe devido à greve.
Dia 12 de novembro (quinta-feira):
Alinhamento de estratégias de publicação no site das Rádios com a Coordenação de Esportes
da EBC.
Reunião de alinhamento com as cinco pessoas da equipe, coordenadas remotamente por este
coordenador em Brasília.
Desempenho das atividades cotidianas de alimentação do Site das Rádios e TV Brasil, com a
ausência da equipe devido à greve.
Dia 13 de novembro (sexta-feira)
Definição dos detalhes da cobertura do Festival das Rádios do Rio de Janeiro, em sintonia com
a Dicop/Rádios e Dipro/Rádios
Alimentação do Site das Rádios e TV Brasil, com a ausência da equipe devido à greve.
Ajustes no fluxo com a equipe de aquisições internacionais para otimizar a subida de vídeos no
site da TV Brasil.
Reunião de fluxo com a equipe da Dipro/WEB sobre o site das Rádios e da TV.
Dia 15 de novembro (Domingo)
Retorno para Brasília, com as despesas de hotel extras e remarcação de passagem aéreas
custeadas pelo próprio profissional.

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/11/2015

15/11/2015

DIGER

03/11/2015

04/11/2015

27/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/10/2015

862,96

669,75

190,00

1.722,71

DIJOR

23/10/2015

1.894,94

401,85

47,50

2.344,29

30/10/2015

DINES

26/10/2015

1.215,48

354,00

95,00

1.664,48

27/10/2015

30/10/2015

DINES

26/10/2015

1.477,06

354,00

95,00

1.926,06

27/10/2015

28/10/2015

DINES

26/10/2015

1.210,96

200,60

95,00

1.506,56

Participou de reunião, dia 4/11, com o diretor de jornalismo da EBC, Ricardo Melo, para discutir
o plano de cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

VERÔNICA DA
2560/2015 COSTA
DALCANAL

Relatório de viagem
Terça-feira (03/11)
Embarque para Brasília;
Chegada às 20h45.
Empregado

Quarta-feira (04/11)
Reunião com a Diretoria de Jornalismo para discussão da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio
2016;
Presenças de Marília Baracat, Ricardo Mello, Carlos Souza, Flávia Mello, Corban Costa, Eurico
Tavares e Verônica Dalcanal;
Embarque para o Rio de Janeiro;
Chegada às 20h.
DIA 27- saída de Brasilia com destino a cidade de Campinas no vôoTam 3360, com embarque
às 07:57, chegando ao aeroporto de Campinas às 09:25, Me dirigi ao balcão da Localiza para
providenciar o veículo que me levaria a cidade de Nova Odessa de placa :PWR-0199, com o
motorista Carlos Alberto Cunha que me levou à cidade de Nova Odessa-SP, durante o percurso
fiz contato com o responsável pela equipe da Vale Vídeo, Sr. William,para posicionar a
unidade, Cheguei ás 11:50 indo direto para o local do evento,para providenciar com o
responsável junto a Caixa Econômica os detalhes referente ao evento. Fomos fazer o
reconhecimento do local e providenciar a montagem dos equipamentos. Após fui para o hotel
para pernoite.

ANTONIO
2563/2015 CARLOS DOS
SANTOS

Empregado

DIA 28- saída do hotel às 7hs com destino ao local do evento. Às 10:28., chegada unidade da
Vale Vídeo. Às 10:40, inicio da montagem e ajustes antes do evento, ás 21:00,subida de sinal
de satélite para testes com a central em Brasilia, 00:15 decida do sinal de satélite, 00:30
retorno para ao hotel para pernoite.
Dia 29- saída do hotel ás 06:30 para o local do evento, 07:00 chegada ao local do evento para
ajustes finais e realização do evento, 07:20 realinhamento do satelite Amazonas, 10:00 inicio do
evento, 11:13 término do evento, 11:20 decida do sinal e desmontagem dos equipamentos.Às
14:20 retorno para o hotel para pernoite.
DIA 30- 06:40 saída do hotel da cidade de Nova Odessa com destino a cidade de Campinas
para embarque no voo TAM 3661 hora 10:02 com chegada em Brasilia as 11:30

27/10/2015 - Terça-Feira
09:15 Decolagem de Brasília com destino ao aeroporto Vira Copos em Campinas-SP
11:06 Pouso no aeroporto Vira Copos em Campinas-SP
11:20 Retirada do carro na localiza e viagem para Sorocaba
13:00 Chegada no hotel em Sorocaba
14:10 Chegada no local do evento
18:50 Saída do Local do evento para hotel e descanso
Dia 28/10/2015 - Quarta-feira

2564/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

08:00 Saída para o local do evento, acompanhamento da montagem e testes
10:15 Montagem da Vale Vídeo e dos fornecedores dos equipamentos do evento
21:10 Subida do sinal para testes
00:15 Descida do sinal
00:25 Saída do Local do evento para descanço
Empregado

Dia 29/10/2015 Quinta-Feira
07:00 Saída para o local do evento - Minha Casa Minha Vida
07:40 Início dos testes
08:05 Subida do sinal para testes e para o evento
10:00 Inicio do Evento
11:15 Terminio do evento
11:25 Descida do sinal e desmontagem dos equipamentos
13:20 retorno para hotel
Dia 30/10/2015 Sexta-feira
08:00 Saída de Sorocaba para aeroporto Vira Copos em São Jose dos Campos
10:02 Decolagem com destino a Brasília
11:30 Chegada em Brasília.

1º DIA 27/10/2015
Chegada no aeroporto de Brasília.6:00
Horário Saída do Avião.8:50
Horário de chegada no Rio de Janeiro.10:42
Horário chegada ao local do evento (Duque de Caxias).14:00

RAPHAEL
MARTINS
2565/2015
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

2º DIA 28/07/2015
Horário de saída do hotel7:22
Horário chegada ao local do evento (Duque de Caxias).9:00
Vicente informa que o evento de Duque de Caxias cancelado12:37
Chegada no hotel13:54
Horário de saída do hotel17:00
Chegada no aeroporto do Rio de Janeiro.18:15
Horário Saída do Avião.21:50
Horário de chegada no Brasília.23:48
Horário retirada da bagagem00:02
Horário de saída do Aeroporto00:15
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COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/10/2015

30/10/2015

DINES

04/11/2015

05/11/2015

27/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/10/2015

1.285,66

619,50

95,00

2.000,16

DIGEL

26/10/2015

1.543,89

456,30

190,00

2.190,19

30/10/2015

DINES

26/10/2015

1.215,48

354,00

95,00

1.664,48

27/10/2015

28/10/2015

DINES

26/10/2015

2.752,17

265,50

95,00

3.112,67

31/10/2015

02/11/2015

DIJOR

26/10/2015

3.052,05

300,90

190,00

3.542,95

27/10/2015 - Terça-feira
07:57 Decolagem de Brasília com destino ao aeroporto de Viracopos em Campinas São Paulo
09:25 Pouso no aeroporto de Viracopos
09:50 Retirada do carro na localiza e viagem para Bragança Paulista
11:00 Chegada no local do evento, contato com o cerimonial da caixa e preparativos para o
evento
19:00 Descanso

ROBSON DE
2566/2015 FREITAS
CARVALHO

Dia 28/10/2015 - Quarta-feira
08:00 Saída para o local do evento, acompanhamento da montagem e testes
21:25 Subida do sinal para testes
00:09 Descida do sinal
01:05 Descanso
Empregado

Dia 29/10/2015 Quinta-feira
06:30 Saída para o local do evento - Minha Casa Minha Vida
07:30 Início dos testes
08:01 Subida do sinal
11:15 Descida do sinal
12:30 Desmontagem
17:00 Descanso
Dia 30/10/2015 Sexta-feira
17:00 Deslocamento para o aeroporto de Viracopos
19:50 Decolagem com destino a Brasília
21:36 Chegada em Brasília.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou do evento Intel Innovation Week
2015 que foi realizado em São Paulo.
O objetivo de sua participação foi conhecer as principais inovações em tecnologia, interagir com
os executivos e especialistas da Intel- Integrated Electronics Corporation.

ANDRE BARBOSA
2567/2015
FILHO

Empregado

Segue abaixo programação:
Data: 04/11/2015 – Coquetel de Lançamento do Intel Innovation Week
Horário: das 18h00 às 21h00
Data: 05/11/2015 – Intel Innovation Week
Horário: das 8h00 às 19h00
Local: Hotel Unique – Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4700, São Paulo.
Neste mesmo encontro foram discutidas algumas possibilidades para a realização de projetos
de inovação em interatividade, entre a EBC e a Intel, utilizando a plataforma de televisão digital
terrestre usando um set-top -box .

Ordem de Serviço SECOM no 368
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada na cidade de Brasília-DF, no dia 29/10, com interatividade nas cidades em:
Canoas/RS; Hortolândia/SP; Redenção/PA; Duque de Caxias/RJ; Bragança/SP e Nova
Odessa/SP.
Relatório:

2568/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Dia 27/10
07:47 - Saída do aeroporto JK em Brasília para Hortolândia/SP com descida em aeroporto de
Viracopos/Campinas/SP.
09:20 -Descida em Viracopos/Campinas, retirada do veículo e segui para Hortolândia/SP.
10:00 - Chegada em Hortolândia/SP, indo para o local do evento residencial Europa II, entrei
em contato com o Nicolas representante da CEF, para falar-mos sobre demanda de material e
posicionamento da UM.
16:00 - Entrei em contato com o Marsal responsável pela UM ele me informou que a UM
chegaria por volta de 21:00h na cidade então retornei para o hotel.
Empregado
Dia 28/10
08:30 - Saída do hotel para o local do evento para posicionamento da UM para montagem e
testes, espera pela montagem da estrutura do evento.
21:35 - Subida de sinal.Hortolândia/SP.
22:50 - Início testes com a central no Paranoá, DF.
00:00 - Fim testes
00:20 - Sinal baixado em Hortolândia /SP.
00:45 - Retorno para o hotel.
Dia 29/10
07:00 - Saída do hotel para local do evento para testes e transmissão de entrega simultânea de
Unidades Habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no "Residencial Europa II" em
Hortolândia /SP.
08:05 - Subida sinal de Hortolândia /SP.
10:02 - Início do evento entrega simultânea de Unidades Habitacionais MCMV no "Residencial
Europa II" em Hortolândia /SP.
10:36 - Entrada de Hortolândia/SP.
11:12 - Fim evento.
11:15 - Sinal de Hortolândia/SP baixado.
Ordem de Serviço SECOM no 368
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que foi
realizada na cidade de Brasília-DF, no dia 29/10, com interatividade nas cidades em:
Canoas/RS; Hortolândia/SP; Redenção/PA; Duque de Caxias/RJ; Bragança/SP e Nova
Odessa/SP.
Relatório:

DORIVAN
2569/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

27/10
10:38 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE BRASILIA
12:00 - CHEGADA EM MARABÁ NO PARÁ
15:17 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE MARABÁ COM DESTINO A REDENÇÃO
16:00 - CHEGADA EM REDENÇÃO-PA
16:30 - RECOLHIDA DO CARRO DA LOCALIZA PARA VISITA NO EMPREENDIMENTO
(OBS: CHEGANDO AO LOCAL DO EVENTO FUI INFORMADO QUE NÃO HAVERIA A
CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS CASAS.)
17:00 - RETORNO PARA HOTEL
28/10
10:40 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE REDENÇÃO COM DESTINO A ARAGUAÍNA - TO
12:00 - CHEGADA EM ARAGUAÍNA
15:00 - EMBARQUE NO AEROPORTO DE ARAGUAÍNA COM DESTINO A BRASILIA
19:00 - CHEGADA NO AEROPORTO DE BRASILIA

2570/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

O repórter fez a cobertura do jogo Remo x Botafogo de Ribeirão, válido pelas semifinais do
Campeonato Brasileiro da Série D, realizado no dia 01/11/2015, às 20h00, no Estádio
Mangueirão – Belém/PA.
Relatório da viagem para Belém (31/10 - 02/11)
Sábado (31/10) - Peguei o voo no Aeroporto Santos Dumont às 7h37, horário de Brasília. Fiz
escala em Brasília e cheguei ao Aeroporto Val-de-cans, em Belém, por volta do meio-dia
(horário local), indo para o hotel logo em seguida. Resto do dia livre.
Domingo (1/11) - Encaminhei-me para o Estádio Mangueirão, em Belém, por volta das 16h30*.
Comecei a trabalhar no pré-jogo da partida entre Remo e Botafogo de Ribeirão Preto, pela
semifinal da Série D, a partir das 18h*. Permaneci no ar durante toda a transmissão, que foi até
às 21h*, com o fim do jogo. O resultado foi de 0 a 0, que classificou o Botafogo para a final da
Série D. Logo em seguida, retornei para o hotel.
Segunda (2/11) - Fiz o check-out no hotel por volta das 4h15* da manhã. Peguei o voo no Valde-cans às 5h24*. Fiz escala no aeroporto de Brasília. Desembarquei no Aeroporto Santos
Dumont aproximadamente às 12h50.
* todos horários de Belém, onde não há horário de verão, portanto, com uma hora a menos que
o horário oficial de Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/11/2015

05/11/2015

DIGER

27/10/2015

31/10/2015

28/10/2015

30/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/10/2015

1.894,95

560,50

190,00

2.645,45

DINES

26/10/2015

2.991,65

442,50

95,00

3.529,15

DINES

27/10/2015

2.406,67

265,50

95,00

2.767,17

RELATÓRIO DE VIAGEM
DIA 03 / 11 / 2015
Desembarquei às 10h30 da manhã no Aeroporto Santos Dumont. Ás 11h00 me dirigi para a
EBC Rio de Janeiro na Rua Gomes Freire, onde me apresentei às chefias responsáveis pelas
áreas a qual eu atenderia as demandas me passada e dei início às manutenção/levantamento
técnico das ilhas de Edição do Rio de Janeiro. Paralisei às 21h00 os trabalhos após percorrer
09 ilhas de Edição (03 Ilhas do Acervo e Pesquisa no 1º Andar e 06 Ilhas do Setor de Produção
no 2º Andar)

VANDER
2571/2015 NOGUEIRA DE
CAMARGO

Empregado

DIA 04 / 11 / 2015
Retomei os trabalhos às 9h00 a fim de continuar a manutenção/levantamento das Ilhas de
Edição do Rio de Janeiro. Após percorrer as últimas 05 Ilhas de Edição do Jornalismo e 02
Ilhas do Jornalismo - Esportes, juntamente com o Coordenador da Área, Sr. Ronaldo Pereira
Silva nos dirigimos para o Depósito da Penha a fim de procurar peças de Reposição para o
equipamento U-MATIC em Brasília – este equipamento será utilizado na Ilha de Copia da TV
Brasil Internacional em Brasília. Após encontrar a peça, retornamos para a EBC na Rua Gomes
Freire e passamos trabalhar no equipamento GC-Orad que será usado para inserir Caracteres
na Transmissão da Série-C do Campeonato Brasileiro bem como também montamos uma ilha
de geração no setor de Jornalismo da EBC-Rio. Finalizamos os trabalhos às 23h00.
DIA 05 / 11 / 2015
Ás 09h00 a fim de finalizar os serviços de manutenção/levantamento das Ilhas de Edição,
efetuei uma revisão em todas as 15 Ilhas de Edição da Emissora, onde efetuei algumas
atualizações de softwares e também instalação de Photoshop CS6 e After Efects CS6 nas Ilhas
de Edição do Jornalismo – Esporte. Após concluir as Ilhas, o Coordenador da Área, Sr. Ronaldo
Pereira Silva me forneceu alguns Pontos de Ouvidos para serem configurados em Brasília.
Em torno das 17h00 me dirigi para o Aeroporto Santos Dumont para Retornar a Brasília.

DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015
10:00 - Decolagem de Brasília para São Paulo.
12:00 - Pouso em São Paulo, Aeroporto de Vira Copos.
17:30 - Decolagem do Aeroporto de Vira Copos para Araçatuba/SP
19:00 - Pouso no Aeroporto de Araçatuba/SP.
19:20 - Após receber o veículo com motorista, me desloquei para a cidade de Treis Lagoas/MS
21:30 - (horário de Mato Grosso do Sul), cheguei ao hotel para pernoite.
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015

GILMAR
2572/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

08:00 - (horário local), deslocamento para o hotel onde estava hospedada a equipe Escav (PR)
para juntos fazermos o reconhecimento do local do evento.
08:30 - Chegamos a Fábrica de Celulose da Fibria e após apresentação dos componentes das
duas equipes, passamos a reunião de trabalho e quando fui convidado a expor as minhas
demandas para viabilizar a nossa transmissão, entreguei um documento ao responsável pela
montagem da estrutura com as nossas necessidades.
16:00 - Final da reunião e em seguida voltei ao hotel.
Empregado

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015
10:00 - Voltamos a Fibria para acompanhar a montagem e reforçar nossos pedidos.
15:00 - Deslocamento para o hotel.
18:20 - Voltei ao hotel onde estava hospedada a equipe Escav para nossa primeira reunião de
trabalho.
20:00 - Após a reunião, voltei até a Fábrica da Fíbria para acompanhar a montagem dos
nossos equipamento.
23:00 - Retornei ao hotel para pernoite.
DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015 05:30 - (horário local) nos deslocamos para Fibria, local do evento há 20 KM de Treis Lagoas.
06:15 - Já no local do evento, após subir o sinal da nossa portadora, passamos a fazer testes
de áudio e vídeo, primeiro com o Sistema e após com o Switcher. Os dois setores confirmaram
positivo os sinais.
09:10 - Fui informado que a Presidente não viria a solenidade e que seria representada pela
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

GEORGES
2573/2015 FERNANDO
RIBEIRO

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2015
Dia 28/10
06:55 - Saída do aeroporto JK em Brasília para Canoas/RS com descida em aeroporto de
Salgado Filho,Porto Alegre/RS.
09:25 -Descida em Porto Alegre/RS, retirada do veículo e segui para Canoas/RS.
10:00 - Chegada em Canoas/RS, indo para o local do evento residencial Guajuviras II, entrei
em contato com a Raquel representante da CEF, para falar-mos sobre demanda de material e
posicionamento da UM.
14:30 - Entrei em contato com o Aramis responsável pela UM ele me informou que a UM
chegaria por volta de 16:30h
16:55 - Chegada da U.M ao local do evento.
17:15 - Montagens da U.M para testes.
18:10 - Subida de sinal. Canoas/RS.
21:10 - Início testes com a central no Paranoá/DF.
00:00 - Fim testes
00:05 - Sinal baixado em Canoas/RS.
00:50 - Retorno para o hotel.
Empregado

Dia 29/10
07:00 - Saída do hotel para local do evento para testes e transmissão de entrega simultânea de
Unidades Habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no "Residencial Guajuviras II" em
Canoas/RS.
07:45 - Subida sinal de Canoas/RS.
10:02 - Início do evento entrega simultânea de Unidades Habitacionais MCMV no "Residencial
Guajuviras II" em Canoas/RS.
10:12 - Entrada Canoas/RS.
11:12 - Fim evento.
11:15 -Sinal de Canoas/RS baixado.
Dia 30/20
08:00 - Saída do hotel para embarque no aeroporto Salgado Filho/Porto Alegre para Brasília.
12:25 - chegada em Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

30/10/2015

01/11/2015

DIJOR

04/11/2015

05/11/2015

04/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/10/2015

2.041,36

528,75

190,00

2.760,11

DIPRE

27/10/2015

3.927,08

401,85

285,00

4.613,93

04/11/2015

DIPRO

27/10/2015

449,64

-

-

04/11/2015

05/11/2015

DIGER

27/10/2015

1.339,89

481,65

190,00

2.011,54

26/11/2015

03/12/2015

DIPRE

27/10/2015

-

7.157,60

95,00

7.252,60

26/11/2015

03/12/2015

DIGEL

27/10/2015

-

6.992,00

95,00

7.087,00

12/11/2015

17/11/2015

DIPRE

27/10/2015

3.681,54

996,42

142,50

4.820,46

29/10/2015

30/10/2015

DINES

28/10/2015

2.343,85

401,85

190,00

2.935,70

O repórter fez a cobertura do jogo Londrina x Tupi, semifinal do Campeonato Brasileiro da Série
C, realizado em 31/10/2015 às 19h30 no Estádio Do Café em Londrina/PR.

Relatório de viagem
30/10/2015: Deslocamento do Rio de Janeiro para Londrina.
31/10/2015: Foram necessários 35 anos de espera, mas enfim o torcedor do Londrina vai
poder ver o Tubarão decidir um título nacional. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, o clube
paranaense venceu o Tupi-MG nos pênaltis por 5 a 3 na noite deste sábado, no Estádio do
Café, e garantiu presença na final.
As duas equipes começaram o jogo mostrando bastante disposição. Em casa, o Londrina saía
para o jogo. Ciente de que um gol complicava o adversário, o Tupi-MG também não deixava de
atacar. A primeira boa chegada foi de Rhuan, com 13 minutos.

PAULO ROBERTO
2574/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

O camisa 2 do Tubarão arriscou da entrada da área e a bola passou perto, à direita do gol de
George. Aos 21, novo lance de perigo para o time paranaense. Rhuan cruzou da direita e Bruno
Batata subiu livre, mas cabeceou por cima. Três minutos depois foi a vez de Germano arriscar
de longe e a bola sair pelo lado esquerdo.
A primeira oportunidade do Tupi foi aos 29. Felipe Augusto chutou de fora da área e Vitor
mandou para escanteio. A resposta do Londrina veio pouco depois, com Rafael Gava, que
recebeu com espaço na grande área e chutou cruzado para boa defesa de George.
O Londrina voltou para o segundo tempo pressionando, com Quirino, que entrou no lugar de
Edmar, dando opção em velocidade pelos lados. A blitz, no entanto, não surtiu efeito.
O Tupi respondeu às investidas dos donos da casa aos 14, em rápida puxada de contra-ataque
de Felipe Augusto, que limpou a marcação e bateu para a defesa de Vitor.
Seis minutos depois, Zé Rafael fez grande jogada pela direita e rolou para trás, mas a bola foi
atrás do corpo de Batata, que não conseguiu finalizar. No lance seguinte, resposta carijó.
Osmar foi ao fundo e cruzou para finalização perigosa de Marco Goiano, que foi desviada pela
zaga.
01/11/2015: Retorno ao Rio de Janeiro.

LUIS HENRIQUE
2575/2015 MARTINS DOS
ANJOS

2576/2015

LINEI LOPES DA
SILVA

A viagem não foi realizada, conforme documentação em anexo.
Empregado

Empregado

O empregado foi removido, por ofício, da Gerência de Programas Jornalísticos/Gerência
Executiva de Jornalismo - DF/Diretoria de Jornalismo no Rio de Janeiro/RJ para a Gerência de
Produção de TV – DF/ Gerência Executiva de Produção de TV/Diretoria de Produção Artística,
em Brasília/DF.

449,64

Remoção com ônus para a EBC, conforme Portaria-Presidente nº 600/2015, de 09/10/2015.

MARCO ANTONIO
2577/2015 TAVARES
COELHO FILHO

Empregado

O Superintendente Marco Antonio Tavares Coelho Filho irá participar de uma reunião no Rio de
Janeiro, no dia
04/11/2015, com o Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de Financiamento da
ANCINE), a ser realizada
na sede da ANCINE, para tratar de assuntos relacionados a Linha de Produção de Conteúdos
Destinados às TVs
Públicas, participará também desta reunião, o Sr. Asdrúbal Figueiró (Diretor Geral).
No dia 05/11/2015 participará de reuniões na EBC/RJ, a serem agendadas, com a Sra. Myriam
Porto (Diretora de Produção) e com a Sra. Marília Baracat (Superintendente da Regional
Sudeste I).
Retornará à São Paulo, ao término das reuniões.
RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 04/11/2015, onde participou de uma reunião na ANCINE, com o
Sr. Paulo Alcoforado (Secretário de Políticas de Financiamento da ANCINE), onde tratou de
assuntos relacionados a Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas,
participou também desta reunião, o Sr. Asdrúbal Figueiró (Diretor Geral).
Retornou à São Paulo, no dia 05/11/2015, pela manhã.

AMÉRICO
2578/2015 MARTINS DOS
SANTOS

2579/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Empregado

O Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, participou como palestrante
do Primeiro Encontro da Cúpula de Mídia dos Países do BRICS (BRICS Mídia Summit) na
Cidade de Beijing-China, e visitou as empresas CCTV - China Central Television, Qingdao TV
(QTV) e Haixin, na Cidade de Qingdao/China, de 26 de novembro a 03 de dezembro de 2015.
As despesas com passagens aéreas, traslados e hospedagem foram assumidas pela Agência
de Notícias Xinhua e Qingdao TV, cabendo a EBC o pagamento de diárias ao limite de 50%
(cinqüenta por cento), conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens 07 e 08,
subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.

O Superintendente Executivo de Relacionamento, juntamente com o Diretor-Presidente da
Empresa Brasil de Comunicação – EBC, participou como palestrante do Primeiro Encontro da
Cúpula de Mídia dos Países do BRICS (BRICS Mídia Summit) na Cidade de Beijing-China, e
visitou as empresas CCTV - China Central Television, Qingdao TV (QTV) e Haixin, na Cidade de
Qingdao/China, de 26 de novembro a 03 de dezembro de 2015.
As despesas com passagens aéreas, traslados e hospedagem foram assumidas pela Agência
de Notícias Xinhua e Qingdao TV, cabendo a EBC o pagamento de diárias ao limite de 50%
(cinqüenta por cento), conforme preceitua a Norma de Viagens/NOR-201, Itens 07 e 08,
subitens 7.1 a 7.3 e 8.1 a 8.3 e incisos, respectivamente.
Dia 12/11
- Participou da reunião do Grupo de Planejamento Executivo, no âmbito da 2ª edição da Linha
de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual, que
foi realizada às 14h30 do dia 12 de novembro, no escritório central da ANCINE (Av. Graça
Aranha, 35, Centro – Rio de Janeiro), 13º. andar.
A reunião teve como pauta a apresentação da metodologia sugerida para o seminário de
programação da 2ª edição da Linha, a ser realizado no mês de dezembro de 2015.
- Acompanhou a Visita do Administrador Executivo da Televisão de Moçambique (TVM), Luis
Simão,que visitou o Brasil, juntamente com o Presidente do Conselho de Administração (PCA)
da TVM, Jaime Cuambe, para participar do Fórum Brasil de Televisão.

AMÉRICO
2582/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 13/11 Reunião com o Diretor de Programação da TVT, Antonio Jordão Pacheco.
Dia 16/11 Participou do Festival de Música MEC e Nacional RJ
Dia17/11Reunião com Marco Altberg, presidente da ABPITV (Associação Brasileira de Produtoras
Independentes de TV).
Obs.: O Diretor ficou por conta própria em São Paulo nos dias 14 e 15/11.
Em função de possuir residência no Estado, o Diretor abre mão de receber as diárias nos dias
12 e 13/11/2015, fazendo jus somente ao recebimento da refeição.

Objetivo: Viagem do coordenador da cinegrafia da NBR para a cidade do Rio de Janeiro, no dia
28/10/15, com a finalidade de levar e trazer equipamentos.

2583/2015

FRANCISCO DE
ASSIS SANTOS

Empregado

Na quinta feira 28/10/2015, às 08H20 sai da redação da NBR em direção ao aeroporto
internacional de Brasília levando equipamento, câmera Sony PDW 700, embarcando as 09h30,
chegando no aeroporto Santos Dumont às 11h30, indo direto para a EBC/NBR, chegando lá
entreguei o equipamento para o cinegrafista e no dia seguinte 30/10/2015 realizamos matéria
na Petrobras para testar o equipamento e gerar o material para NBR Brasília, às 14H30 foi
para o aeroporto Santos Dumont, embarcando para Brasília às 16h, chegando às 18h10.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/10/2015

31/10/2015

DINES

29/10/2015

31/10/2015

29/10/2015

31/10/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

28/10/2015

2.846,65

442,50

142,50

3.431,65

DINES

28/10/2015

2.846,65

442,50

142,50

3.431,65

DINES

28/10/2015

2.846,65

442,50

142,50

3.431,65

Três Lagoas, Mato Grosso do Sul – José Carlos, Warley, Carandina
A viagem da equipe a Três Lagoas-MS teve como objetivo a cobertura da visita da presidenta
Dilma Rousseff à Fibria, indústria de celulose, programada para o dia 30 de novembro. A
presidenta foi substituída na viagem pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu.
29/10/15
6h02 – Partida da equipe de Brasília em direção ao aeroporto de Campinas, SP (local de
conexão de voo)
8h46 – Partida da equipe de Campinas em direção ao aeroporto de Araçatuba, SP
10h30 – Partida da equipe de Araçatuba, em veículo da Localiza, em direção a Três Lagoas,
MS
12h30 – Chegada a Três Lagoas
13h30 a 19h30 – Gravação de imagens em diferentes pontos da cidade, gravação de
passagem e vídeo para web no local do evento. Deslocamentos sempre em veículo da Localiza

RICARDO
2584/2015
CARANDINA

Empregado

30/10/15
6h30 – Deslocamento da equipe do hotel para o local do evento, em veículo da Localiza
7h30 a 14h00 – Cobertura do evento para a TV NBr e para a Voz do Brasil, flash ao vivo para a
programação da TV NBr
17h – Partida da equipe para Araçatuba, em veículo da Localiza
19h – Chegada a Araçatuba
31/10/15
5h00 – Deslocamento da equipe do hotel para o aeroporto, de táxi
6h00 – Partida da equipe de Araçatuba, em direção ao aeroporto de Campinas (local de
conexão de voo)
10h30 – Partida da equipe de Campinas, em direção a Brasília
12h15 – Chegada da equipe ao aeroporto de Brasília.

Três Lagoas, Mato Grosso do Sul – José Carlos, Warley, Carandina
A viagem da equipe a Três Lagoas-MS teve como objetivo a cobertura da visita da presidenta
Dilma Rousseff à Fibria, indústria de celulose, programada para o dia 30 de novembro. A
presidenta foi substituída na viagem pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu.
29/10/15
6h02 – Partida da equipe de Brasília em direção ao aeroporto de Campinas, SP (local de
conexão de voo)
8h46 – Partida da equipe de Campinas em direção ao aeroporto de Araçatuba, SP
10h30 – Partida da equipe de Araçatuba, em veículo da Localiza, em direção a Três Lagoas,
MS
12h30 – Chegada a Três Lagoas
13h30 a 19h30 – Gravação de imagens em diferentes pontos da cidade, gravação de
passagem e vídeo para web no local do evento. Deslocamentos sempre em veículo da Localiza

2585/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

30/10/15
6h30 – Deslocamento da equipe do hotel para o local do evento, em veículo da Localiza
7h30 a 14h00 – Cobertura do evento para a TV NBr e para a Voz do Brasil, flash ao vivo para a
programação da TV NBr
17h – Partida da equipe para Araçatuba, em veículo da Localiza
19h – Chegada a Araçatuba
31/10/15
5h00 – Deslocamento da equipe do hotel para o aeroporto, de táxi
6h00 – Partida da equipe de Araçatuba, em direção ao aeroporto de Campinas (local de
conexão de voo)
10h30 – Partida da equipe de Campinas, em direção a Brasília
12h15 – Chegada da equipe ao aeroporto de Brasília.

Três Lagoas, Mato Grosso do Sul – José Carlos, Warley, Carandina
A viagem da equipe a Três Lagoas-MS teve como objetivo a cobertura da visita da presidenta
Dilma Rousseff à Fibria, indústria de celulose, programada para o dia 30 de novembro. A
presidenta foi substituída na viagem pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu.
29/10/15
6h02 – Partida da equipe de Brasília em direção ao aeroporto de Campinas, SP (local de
conexão de voo)
8h46 – Partida da equipe de Campinas em direção ao aeroporto de Araçatuba, SP
10h30 – Partida da equipe de Araçatuba, em veículo da Localiza, em direção a Três Lagoas,
MS
12h30 – Chegada a Três Lagoas
13h30 a 19h30 – Gravação de imagens em diferentes pontos da cidade, gravação de
passagem e vídeo para web no local do evento. Deslocamentos sempre em veículo da Localiza

2586/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

30/10/15
6h30 – Deslocamento da equipe do hotel para o local do evento, em veículo da Localiza
7h30 a 14h00 – Cobertura do evento para a TV NBr e para a Voz do Brasil, flash ao vivo para a
programação da TV NBr
17h – Partida da equipe para Araçatuba, em veículo da Localiza
19h – Chegada a Araçatuba
31/10/15
5h00 – Deslocamento da equipe do hotel para o aeroporto, de táxi
6h00 – Partida da equipe de Araçatuba, em direção ao aeroporto de Campinas (local de
conexão de voo)
10h30 – Partida da equipe de Campinas, em direção a Brasília
12h15 – Chegada da equipe ao aeroporto de Brasília.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

29/10/2015

29/10/2015

DINES

28/10/2015

09/11/2015

09/11/2015

DIPRE

28/10/2015

10/11/2015

13/11/2015

DIGER

02/11/2015

03/11/2015

03/11/2015

08/11/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

88,50

190,00

278,50

1.084,25

203,35

190,00

1.477,60

28/10/2015

1.049,07

888,30

190,00

2.127,37

DIPRO

29/10/2015

2.927,84

481,65

190,00

3.599,49

04/11/2015

DIGER

29/10/2015

2.927,84

481,65

190,00

3.599,49

15/11/2015

DIPRE

29/10/2015

770,27

1.345,20

190,00

2.305,47

Ordem de Serviço SECOM no 369/2015
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de lançamento da pedra fundamental de ampliação da Fibra Celulose, que será
realizada na Fazenda Barra do Moeda na cidade de Três Lagoas/MS, no dia 29/10.
Equipe: repórter: Ricardo Carandina ; cinegrafia: José Carlos Gonçalves; Auxiliar: Warley de
Andrade e cinegrafia: Júlio Leal.
Relatório:

2587/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

O repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, apresentou-se na Base Aérea de Brasília às
07h30min do dia 29 de outubro de 2015, para iniciar viagem no avião presidencial com destino
à cidade de Três Lagoas-MS , com o objetivo de realizar a cobertura da participação da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República Dilma Rouseff* na Cerimônia de Lançamento
da Pedra Fundamental de Ampliação da Fibria Celulose S/A - Projeto Horizonte 2
Empregado

-

O avião presidencial decolou por volta das 09h30min com destino a Três Lagoas-MS.
Pousando no destino às 09h45min horário local. Logo após o desembarque, o mesmo
embarcou em um helicóptero para deslocamento até o local de evento na Fábrica da Fibria
Celulose. Ao chegar no local do evento, foi realizado o descerramento de placa e lançamento
da pedra fundamental, seguida de visita as atuais instalações da fábrica.
A cerimônia de lançamento teve início por volta de 11h00min, após o encerramento da mesma,
a ministra Kátia Abreu concedeu entrevista coletiva que, encerrou-se por volta das 12h30min,
quando a comitiva iniciou deslocamento em helicóptero até o aeroporto Municipal de Três
Lagoas.
A partida de Três Lagoas-MS para Brasília-DF aconteceu às 13h no horário local, com
desembarque em Brasília por volta das 15h15min.

A Presidente do Conselho Ana Luiza Fleck, participou da 5ª reunião ordinária do Conselho
Social do Congresso Nacional, no dia 09/11/2015, às 14h30.

Ana Luiza Fleck
2588/2015
Saibro

Conselheiro

Pauta
Pesquisa sobre a TV Brasil - Termo de Cooperação Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- UFRGS e Ouvidoria EBC.
A assessora da DIGER foi à São Paulo no período de 10 a 13 de novembro / 2015, como
segue:
Dias 10 e 11/novembro
Participou da Reunião da TAL com 15 emissoras públicas nacionais e acompanhar o DOCSP.
I- Criação de um fundo de investimentos para adaptação de conteúdos infantis e legendagem
de documentários. 1) Estabelecer a quantidade de horas anuais para legendas 2) Os trabalhos
de dublagem serão orçados em três empresas especializadas. 3) Escolha das séries ;
II- Organização e seleção de projetos sobre Ciências e História 1) Criação de fundo de
investimento para divisão dos custos e de um grupo de trabalho. 1) Estabelecer regras de
janelas de exibição. 2) Convocatória e processo de seleção ;

SAHADA
2589/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

III- Compra compartilhada de conteúdos internacionais e especialmente latino-americanos 1)
Os canais interessados indicarão as faixas temáticas e durações desejadas. 2) A TAL ficará
responsável por realizar uma curadoria, negociar os direitos de exibição para o território
nacional e a partilha e planejamento de exibição.
Dia 11 - das 9 as 17h30 -Participou dos Laboratórios e Oficinas do DOCSP
Dia 12 - Participou dos Laboratórios e Oficinas do DOCSP até às 14h30. Depois, participou da
reunião na SPCINE sobre acordo de cooperação técnica e da Premiação do TELAS.
Dia 13 - Retornou ao Rio

MYRIAM FATIMA
2590/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

A Diretora Myriam Porto participou de reunião com os Diretores da EBC no dia 03/11/2015,
das 14h00 às 18h00.
Informamos que a viajante realizou o trecho de ida no dia 02/11 devido à falta de vôos
disponíveis na data prevista que garantissem sua presença no compromisso em tempo hábil.

A nova Superintendente Regional do Rio foi à Brasília para apresentação aos demais Diretores
e para participar de reuniões com a DIAFI e com a DIJOR referentes às Olimpíadas no Rio de
Janeiro em 2016.

2592/2015

MARILIA KAIRUZ
BARACAT

Empregado

Dia 17 - Apresentação e reuniões com diversos diretores da empresa:
10h30 - chegada na EBC
10h45 - reunião com Asdrúbal (DIGER) e Bráulio (Gabinete);
11h30 - reunião com Asdrúbal e Fioravante (PROJU);
14h - reunião com Regina (SECEX);
15h - reunião com Asdrúbal, Fioranvante, Bicudo (SUSUP) e Eneides (RH); e
16h30 - reunião com Clóvis (Presidência).
Dia 18 - Comitê Olimpíadas 2016:
Das 10h às 15h - reunião com o Coordenador do Comitê Ricardo Melo e a equipe da DIJOR:
Regina, Du Bocage, Otávio Previdi e outros.
16h - conversa com o Diretor Presidente Américo.
16h50 - embarque para o vôo de retorno ao Rio de Janeiro.

O empregado Francisco Olímpio da Silva deslocou-se para Brasília onde deu continuidade ao
seu ciclo de capacitação. Sua vinda objetivou desenvolvê-lo para o exercício de suas
atribuições através de atividades práticas, e, justificou-se por ser este o único advogado desta
Procuradoria Jurídica lotado na Superintendência Norte/Nordeste na cidade de São Luís/MA,
merecendo receber orientações diretamente na sede na Proju.
Desembarcou em Brasília no dia 08 de novembro de 2015 se apresentando à unidade no dia
09.11.2015 por volta das 08h.

FRANCISCO
2593/2015 OLIMPIO DA
SILVA

Empregado

Desde o dia 09.11.2015 até o dia 13.11.2015 seguiu sua capacitação nas matérias de atuação
da Gerência de Contencioso, desempenhando diversas atividades de ordem jurídica
especialmente no ramo do Direito Trabalhista.
O retorno do empregado ao Maranhão ficou agendado para o dia 15 de novembro, pois, abrirá
mão das diárias e hospedagem nos dias 14 e 15 de novembro, solicitando apenas a emissão
das passagens, custeadas pela EBC.
É o relatório.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/11/2015

05/11/2015

DIGER

04/11/2015

04/11/2015

01/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

29/10/2015

2.647,46

669,75

190,00

3.507,21

DIGER

29/10/2015

1.270,15

160,55

-

1.430,70

01/11/2015

DIJOR

29/10/2015

88,50

-

88,50

05/11/2015

06/11/2015

DIPRO

29/10/2015

481,65

190,00

01/11/2015

01/11/2015

DIJOR

29/10/2015

-

88,50

-

88,50

01/11/2015

01/11/2015

DIJOR

29/10/2015

-

88,50

-

88,50

03/11/2015

03/11/2015

DIPRE

29/10/2015

-

-

1.002,54

09/11/2015

11/11/2015

DIGEL

30/10/2015

380,25

190,00

O assessor da Superintendência Regional/RJ, foi a sede da EBC, em Brasilia, e depois foi à
Regional de São Paulo, no período de 03 a 05/11/2015:
Relato que viajei do Rio de Janeiro para Brasília no dia 03/11 - quando me encontrei com
Carlos Gomes - Gerente Executivo de Esportes.
Dia 04/11 participei de reunião com Direção de Jornalismo para planejamento da cobertura dos
Jogos Olímpicos e Paralimpíadas 2016, também reunião com a Superintendência de Suporte.

2594/2015 OTÁVIO PREVIDI

Empregado
Dia 05/11 reuniões com a Direção Geral, ida ao SIA e Coordenação de Patrimônio em
Brasília, e reunião com o Gerente Executivo de Esportes em São Paulo.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional no Rio de Janeiro.
Segue o cronograma:

2595/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

04/11 - Embarque para Rio de Janeiro.
- Despachos internos na sede da EBC/ RJ.
- Desembarque em Brasília.

1) Realizou a cobertura jornalística do Campeonato Brasileiro da Série A.
2) Produziu material jornalístico sobre o jogo da partida entre Santos e Palmeiras, na Vila
Belmiro, pela 33ª rodada. As reportagens foram exibidas nos programas: “No Mundo da Bola”,
“Repórter Brasil” e “Repórter São Paulo”.
3) A equipe: o repórter Lincoln Chaves de Oliveira, a cinegrafista Milene Moreira Nunes e o
auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.

2596/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

MYRIAM FATIMA
2597/2015 PORTO
FLAKSMAN

2598/2015

2599/2015

2600/2015

2601/2015

MILENE MOREIRA
NUNES

JOAO BATISTA
DE LIMA

MARIO MAURICI
DE LIMA MORAIS

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
Fui ao estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos, para cobertura do jogo entre Santos
e Palmeiras, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começou às 17:00 e
terminou por volta das 19:00. O Santos venceu o duelo por 2 a 1. Thiago Maia e Ricardo
Oliveira marcaram para o Santos, e Dudu fez o gol do Palmeiras.

A Diretora Myriam Porto participaria no dia 06/11 da Reunião sobre Alinhamento Estratégico na
Presidência da EBC mas, por motivo de virose acompanhada de febre e indisposição a Diretora
não realizou a viagem.
Segue anexo GRU referente ao pagamento das diárias.
1) Realizou a cobertura jornalística do Campeonato Brasileiro da Série A.
2) Produziu material jornalístico sobre o jogo da partida entre Santos e Palmeiras, na Vila
Belmiro, pela 33ª rodada. As reportagens foram exibidas nos programas: “No Mundo da Bola”,
“Repórter Brasil” e “Repórter São Paulo”.
3) A equipe: o repórter Lincoln Chaves de Oliveira, a cinegrafista Milene Moreira Nunes e o
auxiliar de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
14h00 - chegada da Reporter cinematográfica e auxiliar na EBC. Checagem de equipamentos.
14h30 - Viagem a Santos. A viagem teve o seu tempo ampliado, pois estava chovendo muito
no dia e foi colocada em pratica a operação comboio na rodovia. Isso fez com que a velocidade
fosse reduzida e o tempo de viagem aumentado. 17h45 - chegada ao estádio do Santos.
Encontramos com o repórter, gravamos povo fala e fizemos imagens do jogo. 19h00 - fim do
jogo. Aguardamos a aprovação do texto e gravamos a passagem do repórter. 19h40 - volta
para São Paulo
21h55 - chegada a EBC.
1) Realizou a cobertura jornalística do Campeonato Brasileiro da Série A.
2) Produziu material jornalístico sobre o jogo da partida entre Santos e Palmeiras, na Vila
Belmiro, pela 33ª rodada. As reportagens serão exibidas nos programas: “No Mundo da Bola”,
“Repórter Brasil” e “Repórter São Paulo”.
3) A equipe: repórter Lincoln Chaves de Oliveira, cinegrafista Milene Moreira Nunes e auxiliar
de cinegrafia, João Batista de Lima.
Relatório do viajante:
01/11/15- viagem para Santos.
Pauta: Cobertura do jogo Santos x Palmeiras, Série A. Local; Vila Belmiro.
-17h45- Chegada ao estádio do Santos. Encontro com o repórter , gravação povo fala e
imagens do jogo.
-19h00- Fim do jogo.Esperamos a aprovação do texto e gravamos a passagem do repórter.
-19h40- Retorno para São Paulo.

Emissão de passagem aérea conforme previsto no item 6 da Norma de Remoção – NOR 309
que tem como finalidade “regulamentar os procedimentos referentes à remoção de dirigentes e
empregados para o Sr. Mario Maurici de Lima Morais que está sendo transferindo da cidade de
São Paulo-SP, para Brasília-DF, onde assumiu o cargo de diretor vice- presidente de Gestão e
Relacionamento da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, conforme Deliberação do
CONSAD Nº 60/2015.

O Superintendente Executivo de Relacionamento participou, no dia 10 de outubro de 2015, da
III Semana Internacional de Comunicação de Uberlândia. Neste evento, André Barbosa Filho
atuou como palestrante da mesa "Democratização das mídias" às 16h.
A Semana Internacional de Comunicação de Uberlândia é o principal evento da agenda oficial
da cidade mineira. Anualmente, a cidade é a sede de uma série de apresentações e debates
sobre comunicação em nível global com convidados brasileiros e estrangeiros. A cada edição
um país diferente é homenageado e convidado a apresentar suas boas práticas de
comunicação. Em 2015, a Semana recebeu os Estados Unidos para uma rodada de
conversas.
Em 2015, o tema da Semana Internacional de Comunicação será: "Mídia Livre: A Velocidade
da Comunicação e a Tecnologia". Entre os convidados estão relações públicas, publicitários,
empresários, produtores de conteúdo, executivos e jornalistas de grandes grupos de mídia,
além de outros profissionais que irão discutir os limites entre a mídia tradicional e independente.
Devido os horários de voos disponíveis incompatíveis com o compromisso agendado, foi
necessário o embarque do
superintendente no dia 09/11 e a volta no dia 11/11.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/11/2015

04/11/2015

DIGER

04/11/2015

04/11/2015

07/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/10/2015

1.385,65

318,60

190,00

1.894,25

DIPRE

30/10/2015

919,46

133,95

190,00

1.243,41

09/11/2015

DIJOR

03/11/2015

1.912,77

265,50

190,00

2.368,27

06/11/2015

08/11/2015

DIJOR

03/11/2015

2.284,46

528,75

190,00

3.003,21

08/11/2015

09/11/2015

DIJOR

03/11/2015

1.643,39

177,00

142,50

1.962,89

24/11/2015

25/11/2015

DIPRE

03/11/2015

474,36

287,30

190,00

951,66

03/11/2015

06/11/2015

DINES

03/11/2015

688,25

401,20

95,00

1.184,45

Conforme solicitado pelo Diretor-Geral,o funcionário Flávio Silva Gonçalves realizou o
mapeamento das condições de produção de conteúdo da unidade EBC São Paulo com o
objetivo de apresentar ao Diretor-Geral a situação com demandas e as possibilidades de
novas produções.
Segue o cronograma da viagem:
Data: 03/11/2015 - Ida - Brasília - São Paulo
7h20 - Saída voo para Congonhas
9h - Chegada em Congonhas
9h30 - Deslocamento para Unidade EBC São Paulo
10h30 - Início dos trabalhos na EBC São Paulo
11h às 12h30 - Reunião com o Superintendente da EBC São Paulo Marco Coelho Tavares
15h às 16h - Reunião com o Gerente de Operações Denilson Morales
16h às 17h - Reunião com o Gerente de Jornalismo Tércio Luz Souza e Lima
17h às 18h - Reunião com a Gerente de Produção da Diretoria de Produção Aline Penna

2602/2015

FLÁVIO SILVA
GONÇALVES

Empregado

2604/2015

THASSIA
AZEVEDO ALVES

Empregado

2605/2015

IGOR SANTOS
CARNEIRO

Empregado

Data: 04/11/2015
9h30 - Chegada na Unidade EBC São Paulo
9h30 às 10h - Reunião com o Coordenador da Agência Brasil André Muniz de Souza
10h às 10h30 - Reunião com o Gerente de Jornalismo Tércio Luz Souza e Lima e o
Coordenador de Edição de Imagens Alvaro Siqueira Fernandes
10h30 às 11h - Reunião com o Gerente de Logística Danilo Kirsten
11h às 11h30 - Reunião com o Coordenador de Arte e Cenografia da Diretoria de Produção
Rodrigo Piemonte Ribeiro
11h30 às 12h - Reunião com o Gerente de Jornalismo Tércio Luz Souza e Lima e
Coordenadora de Edição Priscila Nascimento
14h às 14h30 - Reunião com o Editor-Chefe de Esportes Rodrigo Vianna
14h30 às 15h - Reunião com o Gerente-Executivo de Rede José Roberto Garcez
15h30 - Deslocamento para o Aeroporto de Congonhas
17h05 - Saída voo para Brasília

Esteve em reunião no Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República,
por convocação a pedido, para realizar despacho sobre a atual estrutura e o funcionamento da
Superintendência Regional Sudeste II/Sul.
O repórter fez a cobertura do jogo Londrina x Vila Nova, válido pela final do Campeonato
Brasileiro da Série C, realizado no dia 08/11/2015, às 19h00, no Estádio do Café –
Londrina/PR.
Relatório da viagem para Londrina (07/11 - 09/11)
Sábado (07/11) - Peguei o voo no Aeroporto Santos Dumont às 18h10. Fiz escala no Aeroporto
de Viracopos, em Campinas e desembarquei em Londrina por volta das 21h30, indo para o
hotel em seguida.
Domingo (08/11) - Fui para o Estádio do Café, local da partida entre Londrina e Vila Nova, pela
final da Série C, por volta das 16h30. Entrei ao vivo no pré-jogo às 18h50. Continuei no ar
durante a partida, que terminou com o placar de 1 a 0 para o Londrina, até às 21h. Em seguida,
retornei para o hotel.
Segunda (09/11) - Fiz o check-out no hotel por volta das 7h10 da manhã e me encaminhei em
seguida para o aeroporto de Londrina. Peguei o voo às 8h05. Fiz escala no aeroporto de
Congonhas, em São Paulo e desembarquei no aeroporto Santos Dumont, no Rio,
aproximadamente às 13h, me dirigindo em seguida para a redação da TV Brasil, no Centro.

1) O repórter fez a cobertura do jogo Criciúma x Botafogo, válido pelas semifinais do
Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no dia 07/11/2015 às 17h30 no Estádio Heriberto
Hulse em Criciúma/SC.

SERGIO
2606/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Relatório de viagem.
06/11: Embarque pelo voo AZUL 4019, às 18h04 para Campinas. Embarque pelo voo AZUL
6942, às 20h49, para Criciúma. Chegada às 22h55.
Empregado

07/11: A transmissão teve início ás 17h20, com narração de Carlos Borges e comentários de
Marcio Guedes. Após empate de 0 a 0 no primeiro tempo, o Criciúma chegou à vitória de 1x0,
gol de Maurinho aos 24 minutos do segundo tempo. O jogo foi no estádio Heriberto Hulse.
08/11: Embarque pelo voo AZUL 4124, às 10h30 para Campinas. Embarque pelo voo AZUL
2547, às 13h30, para o Rio de Janeiro. Chegada às 14h49.

2607/2015

PRISCILA
EUGENIA
TREVISAN
CESTARI

Empregado

2608/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

1 -Cobertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
2 -Cobertura do campeonato brasileiro de Futebol Feminino Cobertura da semifinal entre Rio Preto x Centro Olímpico (ADECO), pelo Campeonato
Brasileiro Feminino de Futebol (jogo 65), no estádio Anísio Haddad (Rio preto).
3 -Viajante: a jornalista Priscila Eugênia Trevisan Cestari.
Relatório do viajante:
Data: 08/11
Chegada em São José do Rio Preto as 10h45 e chegada ao estádio Anísio Haddad as 14h30
para produção de conteúdo e informações sobre os times. Início das transmissões as 16h50 e
término às 18h55. Siméia cobrando pênalti vez o gol rio-pretense aos 15 minutos do 1º tempo.
A atacante Grazi, do Centro Olímpico, empatou a partida aos 42 do segundo tempo.
Devido ao horário do ultimo voo para SP, retornei no dia seguinte.

A vice-presidente do Conselho Curador Rita Freire, representou o Conselho Curador na mesa
de discussões do Seminário " Comunicação pública e Cidadania", no dia 25/11/2015, na
Universidade Federal de Goiás - GO.
03/11/2015
19:14h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
19:40h - Embarque para Maceió.
21:30h - Chegada a Maceió.
21:50h - Retiramos o carro da localiza e seguimos para o Hotel.
22:30h - Chegada ao hotel. Descanso.

2609/2015

BILL KENKI
YUNOKI

04/11/2015
09:00h - Saída do hotel para o local do evento.
09:15h - Chegada ao local do evento.
*feito reconhecimento, acertado AC, posicionamento do carro, passagem dos cabos e
credenciamento.
12:30h - Retorno para o hotel. Almoço.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento. Encontro com o pessoal da imprensa.
15:20h - Chegada ao local do evento.
*Chegada do Ricardo da Valle. Apresentado o local do evento, passagem de cabos, local para
estacionar o carro, AC, posicionamento de câmeras e quebra queixo.
17:30h - Retorno para o hotel. Descanso. Aguardamos a chegada do caminhão da Valle.
00:30h - Chegada do caminhão da Valle.
Empregado
05/11/2015
05:09h - Feito apontamento do satélite Amazonas.
06:45h - Teste de sinal com Brasília na Ranac técnico Jhon.
06:50h - Baixamos o sinal.
07:00h - Saída do hotel para o local do evento.
07:15h - Chegada ao local do evento.
08:40h - Subida de sinal na frequência de gerações para gerar matéria da equipe. Sinal testado
com o técnico Jhon.
09:30h - Baixamos o sinal. Fim da geração recebidas por Hilton.
*continuamos com a montagem do evento.
12:10h - Parada para o almoço.
14:55h - Teste de cadeia com Brasília. Técnico Rogerio.
14:56h - Ficamos apenas em CW para ocupar a frequência da presidência.
16:05h - Início da reunião. Apenas gravação do evento no carro de produção.
16:26h - Subimos sinal novamente apenas em CW.
18:50h - Fim da reunião.
18:58h - Gravado quebra queixo.
19:08h - Subida de sinal para geração do quebra queixo.
19:33h - Baixamos o sinal. Fim das transmissões.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/11/2015

06/11/2015

DINES

04/11/2015

06/11/2015

04/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/11/2015

688,25

401,20

95,00

1.184,45

DINES

03/11/2015

1.040,26

501,50

142,50

1.684,26

06/11/2015

DINES

03/11/2015

1.040,26

501,50

142,50

1.684,26

04/11/2015

06/11/2015

DINES

03/11/2015

1.040,26

501,50

142,50

1.684,26

04/11/2015

07/11/2015

DINES

03/11/2015

2.449,55

619,50

95,00

3.164,05

03/11/2015
19:14h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
19:40h - Embarque para Maceió.
21:30h - Chegada a Maceió.
21:50h - Retiramos o carro da localiza e seguimos para o Hotel.
22:30h - Chegada ao hotel. Descanso.

2610/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

JUCELIAS
2611/2015 MEDEIROS DE
ARAUJO

04/11/2015
09:00h - Saída do hotel para o local do evento.
09:15h - Chegada ao local do evento.
*feito reconhecimento, acertado AC, posicionamento do carro, passagem dos cabos e
credenciamento.
12:30h - Retorno para o hotel. Almoço.
15:00h - Saída do hotel para o local do evento. Encontro com o pessoal da imprensa.
15:20h - Chegada ao local do evento.
*Chegada do Ricardo da Valle. Apresentado o local do evento, passagem de cabos, local para
estacionar o carro, AC, posicionamento de câmeras e quebra queixo.
17:30h - Retorno para o hotel. Descanso. Aguardamos a chegada do caminhão da Valle.
00:30h - Chegada do caminhão da Valle.
Empregado
05/11/2015
07:00h - Saída do hotel para o local do evento.
07:15h - Chegada ao local do evento.
10:00h - testes com as câmeras
12:10h - Parada para o almoço.
16:05h - Início da reunião. Apenas gravação do evento no carro de produção.
18:50h - Fim da reunião.
18:58h - Gravado quebra queixo.
19:33h - Fim das transmissões.
20:15h - Saída do local do evento para o Hotel.
20:35h - Chegada ao hotel. Descanso.

Empregado

06/11/2015
03:00h - Saída do hotel para o aeroporto de Maceió.
04:10h - Embarque para Brasília.
04:40h - Embarque para Brasília.
08:30h - Chegada a Brasília.
08:50h - Retorno para casa.
09:30h - Descanso.
Relatório de viagem – Maceió (AL): Encontrei o cinegrafista Edmar e o auxiliar Juscelias no
aeroporto de Brasília na quarta-feira, 04/11, por volta das 6h45 da manhã. Embarcamos no voo
4427 da companhia Azul e chegamos a Maceió (AL) por volta das 12h40 no horário local
(14h40 em Brasília). Pegamos o carro e almoçamos. Cinegrafista e auxiliar saíram para fazer
imagens da cidade. Fiquei no hotel (reservado por mim) ouvindo sonoras enviadas por Brasília
e redigindo matéria. Finalizei a gravação do material por volta das 19h30 no horário local (20h30
em Brasília). Na quinta-feira, 05/11, saímos do hotel por volta das 7h no horário local (8h em
Brasília), gravamos passagem e nos deslocamos para o centro de convenções da cidade onde
geramos o material para Brasília no caminhão de link ali instalado. Voltamos para o hotel,
organizamos o material para a cobertura e retornamos para o centro de convenções, onde
cobrimos a reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários locais entre 13h e 19h no
horário local (14h às 20h em Brasília). Retornamos para o hotel. No dia seguinte, 06/11,
embarcamos no voo JJ 3577 da companhia aérea Tam, por volta das 14h20 no horário local
(15h20 em Brasília), chegando a Brasília por volta das 18h.

Ordem de Serviço SECOM no 370/2015
Objetivo: Cobertura jornalística ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimonia de reunião com lideranças empresariais, que foi realizada no dia 05/11 na cidade de
Maceió(AL).
Equipe: repórter: TAISSA DIAS ; cinegrafia: Edmar Nobre ; Auxiliar: Jucelias
Relatório de viagem – Maceió (AL):

2612/2015

2613/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

TAISSA DIAS DA
SILVA

Empregado

Empregado

Encontrei a repórter Taissa e o auxiliar Juscelias no aeroporto de Brasília na quarta-feira, 04/11,
por volta das 6h45 da manhã. Embarcamos no voo 4427 da companhia Azul e chegamos a
Maceió (AL) por volta das 12h40 no horário local (14h40 em Brasília). Pegamos o carro e
almoçamos. Eu e o auxiliar saimos para fazer imagens da cidade. Na quinta-feira, 05/11,
saímos do hotel por volta das 7h no horário local (8h em Brasília), gravamos passagem e nos
deslocamos para o centro de convenções da cidade onde geramos o material para Brasília no
caminhão de link ali instalado. Voltamos para o hotel, organizamos o material para a cobertura
e retornamos para o centro de convenções, onde cobrimos a reunião da presidenta Dilma
Rousseff com empresários locais entre 13h e 19h no horário local (14h às 20h em Brasília).
Retornamos para o hotel. No dia seguinte, 06/11, embarcamos no voo JJ 3577 da companhia
aérea Tam, por volta das 14h20 no horário local (15h20 em Brasília), chegando a Brasília por
volta das 18h.

Relatório de viagem – Maceió (AL): Encontrei o cinegrafista Edmar e o auxiliar Juscelias no
aeroporto de Brasília na quarta-feira, 04/11, por volta das 6h45 da manhã. Embarcamos no voo
4427 da companhia Azul e chegamos a Maceió (AL) por volta das 12h40 no horário local
(14h40 em Brasília). Pegamos o carro e almoçamos. Cinegrafista e auxiliar saíram para fazer
imagens da cidade. Fiquei no hotel (reservado por mim) ouvindo sonoras enviadas por Brasília
e redigindo matéria. Finalizei a gravação do material por volta das 19h30 no horário local (20h30
em Brasília). Na quinta-feira, 05/11, saímos do hotel por volta das 7h no horário local (8h em
Brasília), gravamos passagem e nos deslocamos para o centro de convenções da cidade onde
geramos o material para Brasília no caminhão de link ali instalado. Voltamos para o hotel,
organizamos o material para a cobertura e retornamos para o centro de convenções, onde
cobrimos a reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários locais entre 13h e 19h no
horário local (14h às 20h em Brasília). Retornamos para o hotel. No dia seguinte, 06/11,
embarcamos no voo JJ 3577 da companhia aérea Tam, por volta das 14h20 no horário local
(15h20 em Brasília), chegando a Brasília por volta das 18h.

Relatório da viagem a Inhapi, Alagoas, entre os dias 04 e 07 de novembro de 2015

2614/2015

PAULO JOSE LA
SALVIA

Empregado

A equipe formada por Paulo La Salvia, Júlio Leal e Aldo da Silva Pinto saiu de Brasília às 6h00
de quarta-feira, 04/11, fez escala em Campinas, depois em Salvador e chegou às 14h20 deste
mesmo dia em Paulo Afonso. Na chegada o carro da Localiza, que estava previsto, não se
confirmou por falta de motorista junto à Localiza. Por conta disso seguimos para o hotel em
Delmiro Gouveia, Alagoas, onde ficamos hospedados. No dia seguinte, já com o carro da
Localiza, seguimos para o evento de inauguração do terceiro trecho do Canal do Sertão
Alagoano, em Inhapi, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Fizemos um prégravado e um flash para a programação e duas matérias para a Voz do Brasil e TV NBR. No
dia seguinte, 06/04, regressamos para Brasília, saindo de Paulo Afonso às 14h40, fazendo
escala em Salvador, Campinas e chegando em Brasília às 0h17 de sábado, 07/04/2015.
ATT 1: o carro da Localiza nos deixou no aeroporto em Paulo Afonso na sexta-feira.
Originalmente isso não estava previsto. Em contrapartida o carro da Localiza não estava à
disposição da equipe na chegada ao aeroporto de Paulo Afonso no dia 04/11 à tarde, o que
estava originalmente previsto.

ATT 2: a equipe chegou em Brasília às 0h20 de sábado, 07/11/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/11/2015

07/11/2015

DINES

04/11/2015

07/11/2015

04/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/11/2015

2.449,55

619,50

95,00

3.164,05

DINES

03/11/2015

2.449,55

619,50

95,00

3.164,05

07/11/2015

DINES

03/11/2015

2.449,55

740,25

95,00

3.284,80

18/11/2015

19/11/2015

DIPRO

03/11/2015

1.606,97

481,65

190,00

2.278,62

04/11/2015

07/11/2015

DINES

03/11/2015

2.449,55

619,50

95,00

3.164,05

Ordem de Serviço SECOM no 371/2015
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de inauguração do trecho 3 das obras da Adutora do Sertão, no dia 05/11.
Equipe: Paulo La Salvia (repórter); Julio Leal (repórter cinematográfico); Aldo Silva Pino
(auxiliar)
Relatório:
A equipe formada por Paulo La Salvia, Júlio Leal e Aldo da Silva Pinto saiu de Brasília às 6h00
de quarta-feira, 04/11, fez escala em Campinas, depois em Salvador e chegou às 14h20 deste
mesmo dia em Paulo Afonso. Na chegada o carro da Localiza, que estava previsto, não se
confirmou por falta de motorista junto à Localiza. Por conta disso seguimos para o hotel em
Delmiro Gouveia, Alagoas, onde ficamos hospedados.

2615/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

No dia 05/11, já com o carro da Localiza, seguimos para o evento de inauguração do terceiro
trecho do Canal do Sertão Alagoano, em Inhapi, com a participação da presidenta Dilma
Rousseff. Fizemos um pré-gravado e um flash para a programação e duas matérias para a Voz
do Brasil e TV NBR.
No dia seguinte, 06/11, regressamos para Brasília, saindo de Paulo Afonso às 14h40, fazendo
escala em Salvador, Campinas e chegando em Brasília às 0h17 de sábado, 07/04/2015.
ATT 1: o carro da Localiza nos deixou no aeroporto em Paulo Afonso na sexta-feira.
Originalmente isso não estava previsto. Em contrapartida o carro da Localiza não estava à
disposição da equipe na chegada ao aeroporto de Paulo Afonso no dia 04/11 à tarde, o que
estava originalmente previsto.
ATT 2: a equipe chegou em Brasília às 0h20 de sábado, 07/11/2015.

04/11/15
06h00 14h20
Embarque em voo da azul, com destino a Paulo afonso BA...com 2 conexões.
04/11/15
17h00
00h30
deslocamento de táxi alugado...do aeroporto de Paulo afonso, até ao local do evento...no
município de Inhapi....realizado teste de satélite (apontamento) e passagem de cabos...Após,
checkin em hotel na cidade de Inhapi e dispensa do táxi alugado.

2616/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

05/11/10
07h00 16h00
Deslocamento do hotel até o local do evento em carro locado pela EBC...ajustes e testes finais
de equipamentos e seguimento de satélite...geração de imagens e link para NBR e realização
da cerimônia...desmontagem de equipamentos usados na transmissão do evento.
06/11/15
10h30
Saída do hotel em Inhapi/AL rumo a Paulo Afonso /BA para almoço e depois seguimos para
Embarque em avião da Azul com destino à Brasília...
07/11/15
00h30
Duas conexões depois...desembarcamos no aeroporto JK em Brasília.

04/11/15
06h00 14h20
Embarque em voo da azul, com destino a Paulo afonso BA...com 2 conexões.
04/11/15
17h00
00h30
deslocamento de táxi alugado...do aeroporto de Paulo afonso, até ao local do evento...no
município de Inhapi....realizado teste de satélite (apontamento) e passagem de cabos...Após,
checkin em hotel na cidade de Inhapi e dispensa do táxi alugado.

HERIVELTON
2617/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

05/11/10
07h00 16h00
Deslocamento do hotel até o local do evento em carro locado pela EBC...ajustes e testes finais
de equipamentos e seguimento de satélite...geração de imagens e link para NBR e realização
da cerimônia...desmontagem de equipamentos usados na transmissão do evento.
06/11/15
10h30
Saída do hotel em Inhapi/AL rumo a Paulo Afonso /BA para almoço e depois seguimos para
Embarque em avião da Azul com destino à Brasília...
07/11/15
00h30
Duas conexões depois...desembarcamos no aeroporto JK em Brasília.

MYRIAM FATIMA
2618/2015 PORTO
FLAKSMAN

Empregado

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou no dia 18/11 da Reunião
Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da EBC. Esteve também com os demais
Diretores da Empresa, na reunião de Alinhamento Estratégico, que foi realizado no dia 19 de
novembro, às 15:00, no Espaço Cultural em Brasília, com videoconferência para as praças do
Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão.
04/11/15
06h00 14h20
Embarque em voo da azul, com destino a Paulo afonso BA...com 2 conexões.
04/11/15
17h00
00h30
deslocamento de táxi alugado...do aeroporto de Paulo afonso, até ao local do evento...no
município de Inhapi....realizado teste de satélite (apontamento) e passagem de cabos...Após,
checkin em hotel na cidade de Inhapi e dispensa do táxi alugado.

JOÃO NABOR
2619/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

05/11/10
07h00 16h00
Deslocamento do hotel até o local do evento em carro locado pela EBC...ajustes e testes finais
de equipamentos e seguimento de satélite...geração de imagens e link para NBR e realização
da cerimônia...desmontagem de equipamentos usados na transmissão do evento.
06/11/15
10h30
Saída do hotel em Inhapi/AL rumo a Paulo Afonso /BA para almoço e depois seguimos para
Embarque em avião da Azul com destino à Brasília...
07/11/15
00h30
Duas conexões depois...desembarcamos no aeroporto JK em Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

04/11/2015

07/11/2015

DINES

03/11/2015

18/11/2015

18/11/2015

DIJOR

03/11/2015

-

08/11/2015

21/11/2015

DINES

03/11/2015

960,87

3.026,70

190,00

4.177,57

05/11/2015

10/11/2015

DIGER

04/11/2015

1.299,47

608,40

47,50

1.955,37

05/11/2015

05/11/2015

DIGER

05/11/2015

-

88,50

-

88,50

05/11/2015

05/11/2015

DIGER

05/11/2015

-

88,50

-

88,50

05/11/2015

06/11/2015

DIPRE

05/11/2015

525,95

401,85

95,00

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.449,55

619,50

95,00

3.164,05

88,50

-

Ordem de Serviço SECOM no 371
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff no
evento da cerimonia de inauguração do Trecho III do canal do Sertão Alagoano, em Inhapi/AL,
no dia 05 de novembro

NEWTON
2620/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

RELATÓRIO
04/11/15/ 06h00/ 14h20
Embarque em voo da azul, com destino a Paulo afonso BA, com 2 conexões.
04/11/15/17h00/00h30
Deslocamento em Taxi, do aeroporto de Paulo afonso, até ao local do evento, no município de
Inhapí, realizado teste de satélite (apontamento) e passagem de cabos. Após, checkin em
hotel na cidade de Inhapí.
05/11/10/05h30/16h00
Deslocamento até o local do evento, ajustes e testes finais de equipamentos e seguimento de
satélite, realização da cerimônia, desmontagem de equipamentos usados na transmissão do
evento.
06/11/15/14h30
Embarque em avião da Azul com destino à Brasília.
07/11/15/00h30
Depois de 2 escalas, desembarcamos no aeroporto JK em Brasília.
Supervisor transmissão
Newton Prado

1) Realizaria a cobertura jornalística de jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

PRISCILA
EUGENIA
2621/2015
TREVISAN
CESTARI

2) Participaria da transmissão ao vivo do jogo São José (SP) X Tiradentes (PI), às 18H00. O
jogo é a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, acontecerá no estádio
Martins Pereira, em São José dos Campos - SP. a -Repórter Priscila Eugenia Trevisan Cestari.
Empregado

Com conhecimento da gerência de jornalismo/SP, a repórter
não viajou.Motivo: paralisação grevista.

88,50

Objetivo: Viagem do repórter da TV NBR à cidade do Rio de Janeiro (RJ), no período de 08 a
21 de novembro de 2015, para substituir, durante o período de férias, a repórter Carolina Rocha
Ribeiro, única repórter da equipe do Núcleo de Apoio Jornalístico, da Diretoria de Serviços na
sucursal da EBC no Rio de Janeiro, responsável por realizar matérias para o Jornal da NBR e
para o programa A Voz do Brasil. Como a equipe da sucursal de Rio de Janeiro conta com
apenas um repórter, será necessária a substituição para continuidade da cobertura das ações
do Governo Federal na capital, conforme contrato firmado com a Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República - SECOM.

JOÃO PEDRO
2624/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

Relatório:
O repórter da TV NBR e Voz do Brasil João Pedro Netto viajou para o Rio de Janeiro-RJ, no dia
8/11/15, para cobrir período de férias da repórter Carolina Ribeiro. No dia 9/11, com a equipe,
produziu reportagem para TV e rádio sobre o Próetica, na sede da Firjan. No dia 10/11, equipe
cobriu agenda da presidenta Dilma Rousseff na cidade - ela visitou obras do metrô e se reuniu
com representantes do comitê olímpico. No dia 11/11, jornalista fechou reportagem para a Voz
do Brasil sobre aplicativo voltado para planos de saúde. No dia 12/11, foi produzida matéria
para rádio sobre a conclusão das obras no centro internacional de mídia no Rio. No dia 13,
repórter fechou matéria para rádio sobre o evento-teste da bocha paraolímpica para os jogos
de 2016. Nos dias 14 e 15 jornalista estava de plantão à disposição em standby. No dia 16,
repórter produziu reportagem para rádio sobre testes toxicológicos para caminhoneiros. No dia
17, o repórter cobriu divulgação de dados do IBGE. Já no dia 18, a reportagem foi sobre
empreendedores de alto crescimento. No dia 19 o jornalista fechou reportagem sobre o
resultado do concurso de aplicativos Inovapps, do Ministério das Comunicações. Já no dia 20,
repórter produziu material sobre o centro de hóquei dos jogos olímpicos. No dia 21/11, o
repórter retornou a Brasília, chegando por volta das 21h.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional na cidade de São Paulo. Segue
o cronograma:

2627/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

05/11 - Embarque para São Paulo.
06/11 - Despachos internos na sede da EBC/ SP.
09/11 - Despachos internos na sede da EBC/ SP.
10/11 - Embarque para Brasília.
Empregado
Observação:
- Cumpre registrar que o Diretor receberá apenas o valor referente à alimentação. E nos dias
07 e 08/11 ficará por conta própria na cidade de São Paulo.

1- Cobertura jornalística pela Repórter da Agência Brasil sobre a Greve dos Petroleiros na
Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão/SP.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:

2629/2015

FERNANDA
PEREIRA CRUZ

Empregado

No dia 5 de novembro a repórter da Agência Brasil realizou uma reportagem sobre as
consequências da Greve dos Petroleiros na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de
Cubatão/SP.

1- Cobertura jornalística pela Repórter Fotográfica da Agência Brasil sobre a Greve dos
Petroleiros na Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão/SP.

2630/2015

ROVENA ROSA
RUSCHEL SAYAO

NIVALDO DE
2631/2015 CARVALHO
LEODIDO

Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Empregado

No dia 5 de novembro a repórter fotográfica da Agência Brasil realizou uma reportagem sobre
as consequências da Greve dos Petroleiros na Refinaria Presidente Bernardes, na cidade de
Cubatão/SP.
O empregado Nivaldo de Carvalho Leodido viajou à Unidade da EBC no Rio de Janeiro - 05-1115 - dirigindo uma unidade de Up Link para atender as necessidades naquela unidade, tendo
em vista surgimento de problemas técnicos nas unidades móveis daquela região.
O retorno a Brasília foi dia 06-11-2015 em voo aéreo comercial.

Empregado
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1.022,80

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

19/11/2015

DIPRE

17/11/2015

19/11/2015

18/11/2015

17/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/11/2015

416,73

481,65

190,00

1.088,38

DIPRE

05/11/2015

-

481,65

95,00

576,65

18/11/2015

DIPRE

05/11/2015

1.323,65

160,55

190,00

1.674,20

18/11/2015

DIPRE

05/11/2015

569,73

481,65

190,00

1.241,38

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
19/11/0215 - Reunião na Secretaria do Conselho Curador.
PAUTA

2632/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

2633/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
Pauta:

2634/2015

Ima Célia
Guimarães Vieira

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
Pauta:

2635/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

18/11/2015

DIPRE

17/11/2015

18/11/2015

21/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/11/2015

1.095,46

481,65

190,00

1.767,11

DIPRE

05/11/2015

1.430,97

321,10

190,00

1.942,07

22/11/2015

DIGER

05/11/2015

-

300,90

-

300,90

21/11/2015

22/11/2015

DIGER

05/11/2015

-

300,90

-

300,90

08/11/2015

11/11/2015

DINES

05/11/2015

554,60

142,50

Participou das seguintes atividades:
17/11/2015 - Reunião na Secretaria com a Vice -Presidente Conselho Curador.
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
Pauta:

2636/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.
Devido uma alteração na agenda, foi necessário solicitar a antecipação da viagem do
Conselheiro.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

2637/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

JOSE AGEU
2638/2015 CANTILINO DA
SILVA
GABRIEL
2639/2015 HOLANDA
MARTINS ARAUJO

Empregado

Empregado

A viagem foi programada para transmissão da final do campeonato brasileiro - Série C, entre
Vila nova e Londrina no estádio Serra Dourada/Goiânia-GO, sendo cancelada em função da
Greve dos funcionários da Ebc.
A viagem foi programada para transmissão da final do campeonato brasileiro - Série C, entre
Vila nova e Londrina no estádio Serra Dourada/Goiânia-GO, sendo cancelada em função da
Greve dos funcionários da Ebc.

Ordem de Serviço SECOM 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que será
realizada na cidade de Nova Friburgo (RJ), no dia 10/11, com interatividade nas seguintes
cidades: São Mateus/ES; Duque de Caxias/RJ e São Gonçalo /RJ.
Relatório de Viagem para São Mateus / ES - Minha Casa Minha Vida
08/11/2015 - Domingo
16:35 Decolagem de Brasília com destino ao aeroporto de Vitoria Espirito Santo
19:30 Pouso no aeroporto de Vitoria
19:50 Retirada do carro na localiza e viagem para São Mateus
23:20 Chegada no hotel na cidade de São Mateus

2640/2015

TYAGO
BERNARDES
CABRAL DE
PAULA

Dia 09/11/2015 - Segunda-feira
08:00 Saída para o local do evento, acompanhamento da montagem e testes
13:15 Subida do sinal para testes
18:20 Descida do sinal
19:00 Descanso
Empregado

1.584,95

Dia 10/11/2015 Terça-feira
07:30 Saída para o local do evento - Minha Casa Minha Vida
08:20 Início dos testes
08:40 Subida do sinal
13:15 Descida do sinal
13:30 Desmontagem
14:00 Viagem de volta para Vitoria
19:00 Entrega do carro pelo motorista na Localiza
Dia 11/1/2015 Sexta-feira
05:30 Deslocamento para o aeroporto de Vitória
06:45 Decolagem com destino a Brasília
08:35 Chegada em Brasília.
=====
Att
Tyago Bernardes
TCO - Auxílio Operacional 14053
(61)- 9904-2537
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2.282,05

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/11/2015

11/11/2015

DINES

06/11/2015

11/11/2015

09/11/2015

08/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/11/2015

2.295,56

643,10

95,00

3.033,66

DINES

05/11/2015

2.295,56

554,60

95,00

2.945,16

09/11/2015

DIGER

05/11/2015

964,93

133,95

190,00

1.288,88

11/11/2015

DINES

05/11/2015

2.295,56

377,60

95,00

2.768,16

08/11
18:50 - Saída Aeroporto de Brasília - DF
20:40 - Chegada aeroporto Galeão
00:30 - Chegada ao hotel em Nova Friburgo - RJ
09/11
09:00 - Deslocamento para o local do evento
09:30 - Inicio da montagem de equipamentos
14:00 - Testes de recepção de sinal e ajustes técnicos
19:00 - Término dos testes, retorno ao hotel.

RAPHAEL
MARTINS
2641/2015
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

10/11
08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:20 Chegada ao local do evento, ajustes técnicos
12:15 - Início da transmissão ao vivo Cerimônia PR Dilma Rousseff entrega casas do Programa
Minha Casa Minha Vida em Nova Friburgo - RJ, simultaneamente com as cidades de Duque de
Caxias - RJ, São Gonçalo - RJ e São Mateus - ES.
13:25 - Término de transmissão da cerimônia.
13:30 - Deslocamento em comboio para helicóptero
13:45 - Decolagem para o Rio de Janeiro
14:35 - Chegada ao rio e deslocamento para o local do segundo evento na Barra
17:00 - Chegada da Presidenta e inicio da transmissão da visita a ponte
17:15 - Fim do evento.
17:30 - deslocamento para o hotel
11/11
07:00 - Saída do hotel para o aeroporto
08:50 - Decolagem
11:30 - Chegada em Brasilia e deslocamento para trabalho na EBC

Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que será realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no
dia 10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ ,
Gaspar/SC, São Gonçalo/RJ.

RAUL MOURAO
2642/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

JOSE ANTONIO
2644/2015 DE SOUZA
GARCIA

Empregado

Relatório viagem PR - Nova Friburgo RJ. 10/11/2015.
Entrega de unidades do projeto Minha Casa Minha Vida.
Logística e equipamentos Valle Vídeo.
Técnico responsável: SEBASTIÃO
Diário:
06/11/2015
18h04 - Embarque via aérea de Brasília.
20h48 - saída ao Rio de Janeiro.
21h30m - embarque via terrestre do Rio de Janeiro.
23h40 - chegada ao hotel de pernoite na cidade de Nova Friburgo RJ.
07/11/2015
10h00 - saída do hotel.
11h00 - chegada ao local do evento. 14h30 - reunião de reconhecimento com o pessoal do
Escav.
17h45 - retorno ao hotel. Pernoite.
08/11/2015
9h00 - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
17hs40 - retorno ao hotel de pernoite.
09/11/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento para supervisionar a montagem da montagem.
19h30 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
21h00 - retorno ao hotel. Pernoite.
10/11/2015
7h30 - saída do hotel.
8h00 - chegada ao local do evento.
11h30 as 13h10 evento ao vivo.
17hs40 - retorno ao hotel. Pernoite.
11/11/2015
10h00 - embarque via terrestre de Nova Friburgo.
Participei como representante técnico da EBC na 10ª Reunião do Módulo Técnico do Fórum
Brasileiro de TV Digital, sendo realizado no Espaço Cultural EBC.

Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
será realizada na cidade de Nova Friburgo, no dia 10/11, com interatividade nas cidades em:
São Mateus/ES; Duque de Caxias/RJ; Gaspar/SC e São Gonçalo /RJ.
Relatório:
08/11
18:50 - Saída Aeroporto de Brasília - DF
20:40 - Chegada aeroporto Galeão
00:30 - Chegada ao hotel em Nova Friburgo - RJ

GILMAR
2645/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

09/11
09:00 - Deslocamento para o local do evento
09:30 - Inicio da montagem de equipamentos
14:00 - Testes de recepção de sinal e ajustes técnicos
19:00 - Término dos testes, retorno ao hotel.
Empregado
10/11
08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:20 Chegada ao local do evento, ajustes técnicos
12:15 - Início da transmissão ao vivo Cerimônia PR Dilma Rousseff entrega casas do Programa
Minha Casa Minha Vida em Nova Friburgo - RJ, simultaneamente com as cidades de Duque de
Caxias - RJ, São Gonçalo - RJ e São Mateus - ES.
13:25 - Término de transmissão da cerimônia.
13:30 - Deslocamento em comboio para helicóptero
13:45 - Decolagem para o Rio de Janeiro
14:35 - Chegada ao rio e deslocamento para o local do segundo evento na Barra
17:00 - Chegada da Presidenta e inicio da transmissão da visita a ponte
17:15 - Fim do evento.
17:30 - deslocamento para o hotel
11/11
07:00 - Saída do hotel para o aeroporto
08:50 - Decolagem
11:30 - Chegada em Brasilia e deslocamento para trabalho na EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/11/2015

11/11/2015

DINES

08/11/2015

11/11/2015

08/11/2015

11/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/11/2015

1.051,47

479,40

142,50

1.673,37

DINES

05/11/2015

1.493,26

377,60

95,00

1.965,86

DINES

05/11/2015

1.493,26

451,20

95,00

2.039,46

Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que será realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no
dia 10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ ,
Gaspar/SC, São Gonçalo/RJ.
Ordem de Serviço SECOM no 373
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia do evento de inauguração do Metrô no Leblon, no dia 10/11/2015.
Relatório:

2646/2015

VICENTE
CARVELO NETO

08/11
18:50 - Saída Aeroporto de Brasília - DF
20:40 - Chegada aeroporto Galeão
00:30 - Chegada ao hotel em Nova Friburgo - RJ
Empregado
09/11
09:00 - Deslocamento para o local do evento
09:30 - Inicio da montagem de equipamentos
14:00 - Testes de recepção de sinal e ajustes técnicos
19:00 - Término dos testes, retorno ao hotel.
10/11
08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:20 Chegada ao local do evento, ajustes técnicos
12:15 - Início da transmissão ao vivo Cerimônia PR Dilma Rousseff entrega casas do Programa
Minha Casa Minha Vida em Nova Friburgo - RJ, simultaneamente com as cidades de Duque de
Caxias - RJ, São Gonçalo - RJ e São Mateus - ES.
13:25 - Término de transmissão da cerimônia.
13:30 - Deslocamento em comboio para helicóptero
13:45 - Decolagem para o Rio de Janeiro
14:35 - Chegada ao rio e deslocamento para o local do segundo evento na Barra
17:00 - Chegada da Presidenta e inicio da transmissão da visita a ponte
17:15 - Fim do evento.
17:30 - deslocamento para o hotel
Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que será realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no
dia 10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ ,
Gaspar/SC, São Gonçalo/RJ.
Relatório:

NOEL SILVA
2647/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Saída de Brasília 8\11\2015 as 18:54 chegamos no rio de Janeiro as 20:48 seguimos para a
cidade de Nova Friburgo chegamos no hotel as 00:00h
Dia 09\11\2015 saída do hotel as 08:h para o local do evento fazer os trabalhos de transmissão
como montagem de equipamentos testes com Brasília Etc.
voltamos para o hotel as 20h.
Dia 10\11\2015 saída do hotel as 08:h para o local do fazer os últimos ajustes subir sinal fazer
testes com Brasília, apos o evento ficamos no local gerando material para o jornalismo NBR e
só retornamos para o hotel as 17:30h.
Dia 11\11\2015 saída do hotel as 15:19h e chegamos em Brasília as 17:04h .
Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que será realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no
dia 10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ ,
Gaspar/SC, São Gonçalo/RJ.
Relatório:
08/11
18:50 - Saída Aeroporto de Brasília - DF
20:40 - Chegada aeroporto Galeão
00:30 - Chegada ao hotel em Nova Friburgo - RJ

2649/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

09/11
09:00 - Deslocamento para o local do evento
09:30 - Inicio da montagem de equipamentos
14:00 - Testes de recepção de sinal e ajustes técnicos
19:00 - Término dos testes, retorno ao hotel.
10/11
08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:20 Chegada ao local do evento, ajustes técnicos
12:15 - Início da transmissão ao vivo Cerimônia PR Dilma Rousseff entrega casas do Programa
Minha Casa Minha Vida em Nova Friburgo - RJ, simultaneamente com as cidades de Duque de
Caxias - RJ, São Gonçalo - RJ e São Mateus - ES.
13:25 - Término de transmissão da cerimônia.
13:30 - Deslocamento em comboio para helicóptero
13:45 - Decolagem para o Rio de Janeiro
14:35 - Chegada ao rio e deslocamento para o local do segundo evento na Barra
17:00 - Chegada da Presidenta e inicio da transmissão da visita a ponte
17:15 - Fim do evento.
17:30 - deslocamento para o hotel
11/11
07:00 - Saída do hotel para o aeroporto
08:50 - Decolagem
11:30 - Chegada em Brasilia e deslocamento para trabalho na EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/11/2015

11/11/2015

DINES

08/11/2015

11/11/2015

06/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

05/11/2015

1.493,26

377,60

95,00

1.965,86

DINES

05/11/2015

1.493,26

377,60

95,00

1.965,86

06/11/2015

DIGER

06/11/2015

-

88,50

-

88,50

06/11/2015

06/11/2015

DIGER

06/11/2015

-

88,50

-

88,50

08/11/2015

11/11/2015

DINES

06/11/2015

448,40

142,50

Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que foi realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no dia
10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ , Gaspar/SC,
São Gonçalo/RJ.
Relatório:
08/11
17:00 ida para aeroporto Bsb
18:00 embarque Bsb /RJ
18:55 decolagem Bsb/RJ
20:35 desembarque RJ
21:20 translado para Nova Friburgo

2650/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

09/11
00:30 Chekin hotel
01:00 descanso
07:40 café da manhã
08:30 deslocamento para local do evento
12:30 almoço
13:30 retorno ao local do evento
14:00 ajuste de câmeras
17:00 testes com praças
18:00 fim de testes
18:10 geração de vt para Bsb
18:45 fim de geração
18:50 retorno para hotel descanso
10/11
07:00 café da manhã
08:00 saída para local do evento
09:10 início dos ajustes das câmeras e testes com praças
12:15 início do evento
13:25 fim do evento
14:30 chegada ao hotel
15:00 almoço
Ordem de Serviço SECOM no 372
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimônia de entrega de 300 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Terra Nova VII,
do Programa Minha Casa Minha Vida; que será realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, no
dia 10/11, com interatividade nas cidades em: São Mateus/ES, Duque de Caxias/RJ ,
Gaspar/SC, São Gonçalo/RJ.
Relatório:
08/11
18:50 - Saída Aeroporto de Brasília - DF
20:40 - Chegada aeroporto Galeão
00:30 - Chegada ao hotel em Nova Friburgo - RJ

2651/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

09/11
09:00 - Deslocamento para o local do evento
09:30 - Inicio da montagem de equipamentos
14:00 - Testes de recepção de sinal e ajustes técnicos
19:00 - Término dos testes, retorno ao hotel.
10/11
08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:20 Chegada ao local do evento, ajustes técnicos
12:15 - Início da transmissão ao vivo Cerimônia PR Dilma Rousseff entrega casas do Programa
Minha Casa Minha Vida em Nova Friburgo - RJ, simultaneamente com as cidades de Duque de
Caxias - RJ, São Gonçalo - RJ e São Mateus - ES.
13:25 - Término de transmissão da cerimônia.
13:30 - Deslocamento em comboio para helicóptero
13:45 - Decolagem para o Rio de Janeiro
14:35 - Chegada ao rio e deslocamento para o local do segundo evento na Barra
17:00 - Chegada da Presidenta e inicio da transmissão da visita a ponte
17:15 - Fim do evento.
17:30 - deslocamento para o hotel
11/11
07:00 - Saída do hotel para o aeroporto
08:50 - Decolagem
11:30 - Chegada em Brasilia e deslocamento para trabalho na EBC
1- Cobertura jornalística pela Repórter da Agência Brasil sobre a Greve dos Petroleiros na
Refinaria REPLAN
em Paulínia/SP.

2652/2015

FERNANDA
PEREIRA CRUZ

Empregado

Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
No dia 6 de novembro a repórter fotográfica da Agência Brasil realizou cobertura jornalistica
sobre as consequências da
Greve dos Petroleiros na Refinaria REPLAN, na cidade de Paulínia/SP.
1- Cobertura jornalística pela Repórter Fotográfica da Agência Brasil sobre a Greve dos
Petroleiros na Refinaria REPLAN em Paulínia/SP.

2653/2015

ROVENA ROSA
RUSCHEL SAYAO

Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Empregado
No dia 6 de novembro a repórter fotográfica da Agência Brasil realizou cobertura jornalistica
sobre as consequências da Greve dos Petroleiros na Refinaria REPLAN, na cidade de
Paulínia/SP.
08/11/15
09h50 11h30
Embarque em avião da TAM com destino a cidade de Rio de Janeiro.
08/11/15
12h00 21h00
Rtirada de carro locado...contato com pessoal do escav.... deslocamento até o local onde será
realizado o evento da PR na barra...check-in no hotel, para pernoite.

NEWTON
2654/2015 FERREIRA DO
PRADO

09/11/15
08h00 21h00
Retorno à ponte Estaiada na Barra para iniciar preparativos para transmissão ao vivo do
evento...apontamento de antena...testes de equipamentos...cabeamento...retorno ao hotel
para pernoite.
Empregado

1.768,67

10/11/15
09h00 22h30
Deslocamento até a barra...realização da cerimônia...geração...desmontagem da estrutura
usada para transmissão ao vivo...retorno ao hotel, para pernoite...devolução de carro locado.
11/11/15
09h30 13h30
Check out no hotel...embarque em voo da Avianca com destino à Brasília...desembarque no
aeroporto JK...fim da missão, RJ.
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2.359,57

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/11/2015

11/11/2015

DINES

06/11/2015

10/11/2015

13/11/2015

06/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/11/2015

1.194,46

560,50

142,50

1.897,46

DIGER

06/11/2015

1.342,46

460,20

95,00

1.897,66

13/11/2015

DICOP

06/11/2015

1.578,08

126,90

190,00

1.894,98

10/11/2015

DIGER

06/11/2015

460,20

95,00

555,20

09/11/15
09h50 11h30
Embarque em avião da TAM com destino a cidade de Rio de Janeiro.
09/11/15
12h00 21h00
Rtirada de carro locado...contato com pessoal do escav.... deslocamento até o local onde será
realizado o evento da PR na barra...check-in no hotel, para pernoite.

GEORGES
2655/2015 FERNANDO
RIBEIRO

Empregado

09/11/15
08h00 21h00
Retorno à ponte Estaiada na Barra para iniciar preparativos para transmissão ao vivo do
evento...apontamento de antena...testes de equipamentos...cabeamento...retorno ao hotel
para pernoite.
10/11/15
09h00 22h30
Deslocamento até a barra...realização da cerimônia...geração...desmontagem da estrutura
usada para transmissão ao vivo...retorno ao hotel, para pernoite...devolução de carro locado.
11/11/15
09h30 13h30
Check out no hotel...embarque em voo da Avianca com destino à Brasília...desembarque no
aeroporto JK...fim da missão, RJ.

1-Cobertura jornalística pela Agência Brasil do Rompimento de duas barragens no município de
Mariana/MG.
2- Entre os dias 06 a 10/11 a repórter da Agência Brasil realizou a cobertura jornalistica sobre
rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em Mariana (MG).
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Dia 6/11:
- Saída de Brasília estava prevista para 18h55, mas aeronave só decolou às 22h. Chegada em
Belo Horizonte às 23h30 e chegada ao Sesc de Ouro Preto, onde a equipe ficou hospedada, às
2h30 do dia 7/11.
Dia 7/11:

PAULA
2656/2015 LABOISSIÈRE E
CUNHA

Empregado

- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana, onde estavam
concentradas a divulgação de informações e as entrevistas coletivas. Em seguida, visitou o
distrito de Bento Rodrigues, principal local da tragédia. Após apuração, retornaram ao centro de
Mariana. Os trabalhos foram encerrados às 19h30.
Dia 8/11:
-A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Em seguida, foram para o
município de Barra Longa, também fortemente atingido pela lama. Após apuração, seguiram
para o distrito de Bento Rodrigues. Os trabalhos foram encerrados às 22h45.
Dia 9/11:
- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Em seguida, visitaram o
distrito de Bento Rodrigues. Após apuração, retornaram ao centro de Mariana para coletiva de
imprensa e, logo depois, seguiram novamente para o distrito de Bento Rodrigues. Os trabalhos
foram encerrados às 20h40.
Dia 10/11:
- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Após apuração e envio
final de matérias, seguiram para o aeroporto de Confins. O voo saiu de Belo Horizonte às
18h28 e chegou à Brasília às 20h15.
Viagem solicitada pelo Diretor-Presidente, Américo Martins, para reunião com a emissora de
rádio da Rede Brasil Atual, no dia 13/11, às 15:00.
A Rede Brasil Atual é importante aliada das rádios EBC, sendo uma rádio pertencente a
Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, entidade mantida pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Central
Única dos Trabalhadores.

2657/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

De caráter educativo, sua programação é composta por notícias jornalísticas - um jornal diário,
boletins informativos da Empresa Brasil de Comunicação e dois programas da TV dos
Trabalhadores.
A pauta da reunião foi o compartilhamento de conteúdos entre a emissora de rádio da Rede
Brasil Atual e as emissoras de rádio da EBC.
A presença da Gerente Executiva de Programação de Rádio nesta reunião foi essencial para o
desenvolvimento da pauta.

1-Cobertura jornalística pela Agência Brasil do Rompimento de duas barragens no município de
Mariana/MG.
2- Entre os dias 06 a 10/11 o repórter fotográfico da Agência Brasil realizou a cobertura
jornalistica sobre rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em Mariana (MG).
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Dia 6/11:
- Saída de Brasília estava prevista para 18h55, mas aeronave só decolou às 22h. Chegada em
Belo Horizonte às 23h30 e chegada ao Sesc de Ouro Preto, onde a equipe ficaria hospedada,
às 2h30 do dia 7/11.
Dia 7/11:

ANTONIO
2658/2015 FRANCISCO DA
CRUZ

Empregado

- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana, onde estavam
concentradas a divulgação de informações e as entrevistas coletivas. Em seguida, visitou o
distrito de Bento Rodrigues, principal local da tragédia. Após apuração, retornaram ao centro de
Mariana. Os trabalhos foram encerrados às 19h30.

-

Dia 8/11:
-A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Em seguida, foram para o
município de Barra Longa, também fortemente atingido pela lama. Após apuração, seguiram
para o distrito de Bento Rodrigues. Os trabalhos foram encerrados às 22h45.
Dia 9/11:
- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Em seguida, visitaram o
distrito de Bento Rodrigues. Após apuração, retornaram ao centro de Mariana para coletiva de
imprensa e, logo depois, seguiram novamente para o distrito de Bento Rodrigues. Os trabalhos
foram encerrados às 20h40.
Dia 10/11:
- A equipe deixou o hotel às 7h30 com destino ao centro de Mariana. Após apuração e envio
final de matérias, seguiram para o aeroporto de Confins. O voo saiu de Belo Horizonte às
18h28 e chegou à Brasília às 20h15.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/11/2015

11/11/2015

DINES

09/11/2015

11/11/2015

09/11/2015

09/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/11/2015

1.052,27

312,70

190,00

1.554,97

DINES

06/11/2015

1.052,27

312,70

190,00

1.554,97

11/11/2015

DINES

06/11/2015

1.052,27

312,70

190,00

1.554,97

20/11/2015

DIJOR

06/11/2015

2.165,28

1.607,40

47,50

3.820,18

Ordem de Serviço SECOM no 372/2015
Objetivo: Cobertura jornalística ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimonia da entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, a
realizar-se no dia 10 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: LUANA KAREN ; cinegrafia: JOSÉ CARLOS ; Auxiliar: MARCELO
VASCONCELOS.
Relatório:

LUANA KAREN
2659/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

9/11/15
8:15 embarque para o Aeroporto do Galeão/RJ
11:00 chegada ao Rio de Janeiro
11:40 deslocamento no carro da EBC para Nova Friburgo
15:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, em Nova Friburgo
15:30 deslocamento para o local do evento do Minha Casa, Minha Vida
16:00 entrevistas e gravação de vídeo para web
19:00 retorno para o hotel
10/11/15
7:45 deslocamento para o local do evento do MCMV
8:30 gravação de passagem, entrada ao vivo para a programação da TV NBR
11:40 início da cerimônia de entrega de apartamentos do MCMV
13:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil
13:30 geração de material para Brasília
15:00 deslocamento para o Rio de Janeiro
18:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, no Rio de Janeiro
11/11/15
8:40 embarque para Brasília
11:00 chegada a Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 372/2015
Objetivo: Cobertura jornalística ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimonia da entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, a
realizar-se no dia 10 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: LUANA KAREN ; cinegrafia: JOSÉ CARLOS ; Auxiliar: MARCELO
VASCONCELOS.
relatório:

2660/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

9/11/15
8:15 embarque para o Aeroporto do Galeão/RJ
11:00 chegada ao Rio de Janeiro
11:40 deslocamento no carro da EBC para Nova Friburgo
15:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, em Nova Friburgo
15:30 deslocamento para o local do evento do Minha Casa, Minha Vida
16:00 entrevistas e gravação de vídeo para web
19:00 retorno para o hotel
10/11/15
7:45 deslocamento para o local do evento do MCMV
8:30 gravação de passagem, entrada ao vivo para a programação da TV NBR
11:40 início da cerimônia de entrega de apartamentos do MCMV
13:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil
13:30 geração de material para Brasília
15:00 deslocamento para o Rio de Janeiro
18:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, no Rio de Janeiro
11/11/15
8:40 embarque para Brasília
11:00 chegada a Brasília

Ordem de Serviço SECOM no 372/2015
Objetivo: Cobertura jornalística ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
cerimonia da entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida,
realizada no dia 10 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: LUANA KAREN ; cinegrafia: JOSÉ CARLOS ; Auxiliar: MARCELO
VASCONCELOS.
Relatório:

MARCELO
2661/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

9/11/15
8:15 embarque para o Aeroporto do Galeão/RJ
11:00 chegada ao Rio de Janeiro
11:40 deslocamento no carro da EBC para Nova Friburgo
15:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, em Nova Friburgo
15:30 deslocamento para o local do evento do Minha Casa, Minha Vida
16:00 entrevistas e gravação de vídeo para web
19:00 retorno para o hotel
10/11/15
7:45 deslocamento para o local do evento do MCMV
8:30 gravação de passagem, entrada ao vivo para a programação da TV NBR
11:40 início da cerimônia de entrega de apartamentos do MCMV
13:00 redação de matéria para TV NBR e Voz do Brasil
13:30 geração de material para Brasília
15:00 deslocamento para o Rio de Janeiro
18:00 chegada ao hotel reservado pela EBC, no Rio de Janeiro
11/11/15
8:40 embarque para Brasília
11:00 chegada a Brasília

Viagem a Brasília para apresentação do Repórter Brasil, excepcionalmente, em função da
greve dos empregados da EBC, que teve início a partir das 00:00 horas do dia 10 de
novembro, terça-feira, com redução de empregados lotados no Rio de Janeiro, o que tornou
inviável a apresentação do telejornal.
O viajante tem saldo a receber em função da prorrogação de estadia em Brasília, ocasionado
pela continuidade da greve dos empregados da EBC.

RODRIGO
2665/2015 CHASTINET
ROBREDO

Colaborador

Relatório de viagem
9/11 - Saída do Rio para Brasília; 10/11 (terça) a 13/11 (sexta) - Trabalho de chefia de edição
do Repórter Brasil Tarde e de edição para o Repórter Brasil Noite. Chegada na emissora
diariamente às 7h da manhã. Pausa para o almoço entre 13h e 14h. Saída às 21h nos dias
10/11 e 11/11. Saída às 15h no dia 12/11. Saída às 22h no dia 13/11; 14/11 (sábado) Trabalho de edição no Repórter Brasil Noite. Chegada à emissora às 14h30. Saída às 22h30;
15/11 (domingo) - Folga; 16/11 (segunda) a 20/11 (sexta) - Trabalho de chefia de edição do
Repórter Brasil Tarde e dos boletins jornalísticos Notícia Agora. Chegada na emissora
diariamente às 7h da manhã. Pausa para o almoço entre 13h e 14h. Saída às 18h nos dias
16/11 a 19/11. Saída às 13h no dia 20/11, para retorno ao Rio.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/11/2015

20/11/2015

DIJOR

18/11/2015

18/11/2015

18/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

06/11/2015

2.174,34

1.607,40

47,50

3.829,24

DICOP

06/11/2015

1.698,15

133,95

190,00

2.022,10

18/11/2015

DICOP

06/11/2015

1.698,15

133,95

190,00

2.022,10

21/11/2015

22/11/2015

DICOP

06/11/2015

1.438,65

401,85

190,00

2.030,50

16/11/2015

18/11/2015

DIGER

06/11/2015

-

528,75

-

528,75

13/11/2015

DIGER

06/11/2015

-

209,74

-

209,74

17/11/2015

22/11/2015

DIPRE

09/11/2015

1.504,66

1.473,45

190,00

3.168,11

17/11/2015

19/11/2015

DIPRE

09/11/2015

1.241,96

481,65

190,00

1.913,61

Viagem a Brasília para apresentação do Repórter Brasil, excepcionalmente, em função da
greve dos empregados da EBC, que teve início a partir das 00:00 horas do dia 10 de
novembro, terça-feira, com redução de empregados lotados no Rio de Janeiro, o que tornou
inviável a apresentação do telejornal.
O viajante tem saldo a receber em função da prorrogação de estadia em Brasília, ocasionado
pela continuidade da greve dos empregados da EBC.

2666/2015

LUCIANA
BARRETO FARIAS

Colaborador

Relatório de viagem
9/11 - Saída do Rio para Brasília; 10/11 (terça) a 13/11 (sexta) - Trabalho de chefia de edição
do Repórter Brasil Tarde e de edição para o Repórter Brasil Noite. Chegada na emissora
diariamente às 7h da manhã. Pausa para o almoço entre 13h e 14h. Saída às 21h nos dias
10/11 e 11/11. Saída às 15h no dia 12/11. Saída às 22h no dia 13/11; 14/11 (sábado) Trabalho de edição no Repórter Brasil Noite. Chegada à emissora às 14h30. Saída às 22h30;
15/11 (domingo) - Folga; 16/11 (segunda) a 20/11 (sexta) - Trabalho de chefia de edição do
Repórter Brasil Tarde e dos boletins jornalísticos Notícia Agora. Chegada na emissora
diariamente às 7h da manhã. Pausa para o almoço entre 13h e 14h. Saída às 18h nos dias
16/11 a 19/11. Saída às 13h no dia 20/11, para retorno ao Rio.

Viagem solicitada pelo Diretor-Presidente, Américo Martins, para participação em Audiência
Pública na Câmara dos Deputados, realizada no dia 18/11, às 14:00.

ELIANE ALVES
2668/2015
FERNANDES

Empregado

A pauta da Audiência Pública foi o futuro das Rádios MEC.
A presença da Gerente Executiva de Programação de Rádio nesta reunião foi essencial para o
desenvolvimento da pauta.
Viagem solicitada pelo Diretor-Presidente, Américo Martins, para participação em Audiência
Pública na Câmara dos Deputados, realizada no dia 18/11, às 14:00.

THIAGO PEREIRA
2669/2015 REGOTTO DE
OLIVEIRA

Empregado

A pauta da Audiência Pública foi o futuro das Rádios MEC.
A presença do Coordenador da Rádio MEC FM nesta reunião foi essencial para o
desenvolvimento da pauta.
Viagem da Gerente Executiva de Programação de Rádio onde acompanhou o Festival de
Música da Rádio Nacional FM de Brasilia.

2670/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

Foi essencial a presença da Gerente Executiva de Programação de Rádio, como gestora das
emissoras de rádio da EBC, neste evento da Rádio Nacional FM de Brasília.
O Festival ocorreu no dia 21/11 das 20:00 às 23:00.

WENDER
2671/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

EMANUEL JOSE
2672/2015 DE OLIVEIRA
ZUCARINI

Empregado

Empregado

16/11 – Saída de Brasília/DF às 10h. Chegada à estação da EBC em Uberlândia às 16h30.
Constatei que a estação estava fora do ar, religuei o sistema e verifiquei que havia um
problema no áudio do sinal que estava chiando e cortando permanentemente. Lembro que este
foi exatamente o motivo da viagem, e o mesmo foi reportado à Ouvidoria. Diante do problema
foi necessário realizar testes em todos os equipamentos da cadeia da transmissão, conclui que
o defeito estava no modulador de áudio e vídeo da estação. O trabalho foi encerrado às 19h30.
17/11–Chegada à estação às 9h. Desativei e desmontei o modulador, realizei medidas, troquei
a fonte de alimentação, mas ao religa-lo o problema persistiu. Nessa circunstância, foi
necessário deixar o sistema desligado, com a estação fora do ar, o equipamento foi trazido
para Brasília, e já foi mandado para manutenção (observo que o mesmo está em garantia por
seu fabricante). O trabalho foi encerrado às 16h30.
18/11 – Chegada em Brasília às 10h30.

A viagem de Brasília para Palmas foi realizada na noite do dia 10.
Nos dias 11 e 12 fiquei nas instalações da REDESAT preparando toda a documentação
necessária ao atendimento das exigências formuladas pela Anatel. Os documentos referiam-se
aos projetos de instalação das estações transmissora e receptora do link para Transmissão de
Programas entre o estúdio da rádio FM e a estação transmissora. Todos os documentos
necessários foram preparados e deixados na REDESAT para protocolar na Anatel.
10/11/2015
A viagem de retorno a Brasília ocorreu no dia 13.
Todas as despesas de transporte e diárias correram por conta de REDESAT.

17/11/15:
Embarque para Brasília
DIA 18 DE NOVEMBRO ( quarta feira)
9:00 - Reunião com o vice presidente
10:30 - Reunião com o Superintendente de Relacionamento
Tarde - Reunião Conselho Curador
17:00 - Reunião Gerente Executiva de Comunicação e MKT

2673/2015

LUCIANA
PAOLOZZI
SERVULO DA
CUNHA

DIA 19 DE NOVEMBRO ( quinta feira)
10:00 - Reunião com chefe da assessoria Clóvis Curado
11:30 - Reunião com Comitê de Equidade / parceria ONU
Tarde - Preparação workshop ONU
17:00 - Produção evento Festival Radio Nacional - Centro Cultural da CAIXA
Empregado

DIA 20 DE NOVEMBRO ( sexta feira)
Workshop ONU
DIA 21 DE NOVEMBRO ( sábado)
Tarde - Ensaio Geral Festival da Radio Nacional
Noite - Festival da Radio Nacional
OBS: A passagem foi alterada a data devido a assessora estar participando diretamente na
Direção Artística do Festival de Música e acompanhando a execução no sábado a noite bem
como participando de ensaios na quinta, sexta e no próprio sábado até a madrugada.
22/11/2015:
Embarque para o Rio de Janeiro.

Participou das seguintes atividades:

17/11/2015 - Reunião com o GT de acessibilidade.
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

2674/2015 Isaias Dias

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

19/11/2015

DIPRE

09/11/2015

17/11/2015

18/11/2015

DIPRE

09/11/2015

17/11/2015

19/11/2015

DIPRE

09/11/2015

11/11/2015

11/11/2015

DIPRO

09/11/2015

07/11/2015

08/11/2015

DIJOR

09/11/2015

15/11/2015

17/11/2015

DIGEL

09/11/2015

07/11/2015

08/11/2015

DIJOR

09/11/2015

07/11/2015

08/11/2015

DIJOR

09/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.241,96

481,65

190,00

1.913,61

481,65

190,00

671,65

1.933,44

802,75

190,00

2.926,19

2.086,57

160,55

190,00

2.437,12

300,90

-

669,75

190,00

-

300,90

-

300,90

-

300,90

-

300,90

Acompanhou o Conselheiro Isaías Dias nas seguintes atividades:

Mara Cristina
2675/2015
Gonçalves Dias

Convidado

17/11/2015 - Reunião com a Coordenação de Acessibilidade
18/11/2015 – Período na manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
Pauta:

2676/2015 Takashi Tome

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);

-

Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
19/11/0215 - Reunião na Secretaria do Conselho Curador.
PAUTA

2678/2015

AKEMI NITAHARA
SOUZA

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

MYRIAM FATIMA
2679/2015 PORTO
FLAKSMAN

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou de almoço e reunião com o Ministro
Edinho e Diretoria Executiva da EBC das 13h00 às 18h00.
Empregado

A equipe da TV Brasil viajou para Goiânia para entrevistar ao vivo o jogador Wendell Lira, que
concorre ao prêmio Puskas, da FIFA, do gol mais bonito do ano de 2015.

2680/2015

PRISCILA
MENDES DINIZ

ELISABETE
2681/2015 PEREIRA DA
ROSA

Empregado

Relatório de viagem
Saímos de Brasília às 16h50 com destino a Goiânia/GO. Chegamos lá às 20h. Fizemos
entrevista com o jogador Wendell Lira, que havia sido indicado pela FIFA ao prêmio de gol mais
bonito do ano (ele havia ficado entre os 10. Dia 30 de novembro saiu o resultado que ele está
entre os três finalistas). Entramos no link ao vivo para o RBN às 21h53. Deixamos Goiânia às
22h30. Nossa chegada à Brasília foi às 2h20 da madrugada de domingo (8/11).

-

300,90

A presença.da Gerente Executiva de Comunicação e Marketing, Elisabete Pereira da Rosa, foi
de fundamental importância no Festival das Rádios do Rio de Janeiro, na coordenação do
evento, acompanhamento da montagem, da execução e da desmontagem, como também na
fiscalização dos trabalhos e materiais contratados via contrato de eventos, além de ter apoiado
a produção durante o andamento dos shows.
Empregado

1.430,97

2.290,72

O Festival das Rádios ocorreu no Rio de Janeiro, na Sala Baden Powell, dia 16/11, às 20h.

A equipe da TV Brasil viajou para Goiânia para entrevistar ao vivo o jogador Wendell Lira, que
concorre ao prêmio Puskas, da FIFA, do gol mais bonito do ano de 2015.

2682/2015

JOAO FERREIRA
DO NASCIMENTO

Empregado

Relatório de viagem
Saímos de Brasília às 16h50 com destino a Goiânia/GO. Chegamos lá às 20h. Fizemos
entrevista com o jogador Wendell Lira, que havia sido indicado pela FIFA ao prêmio de gol mais
bonito do ano (ele havia ficado entre os 10. Dia 30 de novembro saiu o resultado que ele está
entre os três finalistas). Entramos no link ao vivo para o RBN às 21h53. Deixamos Goiânia às
22h30. Nossa chegada à Brasília foi às 2h20 da madrugada de domingo (8/11).
A equipe da TV Brasil viajou para Goiânia para entrevistar ao vivo o jogador Wendell Lira, que
concorre ao prêmio Puskas, da FIFA, do gol mais bonito do ano de 2015.

JOSE ADERALDO
2683/2015 FERREIRA DE
SOUSA

Empregado

Relatório de viagem
Saímos de Brasília às 16h50 com destino a Goiânia/GO. Chegamos lá às 20h. Fizemos
entrevista com o jogador Wendell Lira, que havia sido indicado pela FIFA ao prêmio de gol mais
bonito do ano (ele havia ficado entre os 10. Dia 30 de novembro saiu o resultado que ele está
entre os três finalistas). Entramos no link ao vivo para o RBN às 21h53. Deixamos Goiânia às
22h30. Nossa chegada à Brasília foi às 2h20 da madrugada de domingo (8/11).
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

01/12/2015

04/12/2015

DIGER

10/11/2015

22/11/2015

17/11/2015

17/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/11/2015

682,37

937,65

190,00

1.810,02

DIGER

09/11/2015

2.163,33

1.457,30

190,00

3.810,63

18/11/2015

DIPRE

10/11/2015

2.004,94

321,10

190,00

2.516,04

18/11/2015

DIPRE

10/11/2015

2.004,94

321,10

190,00

2.516,04

Objetivo da viagem para Brasília – EBC
Essa viagem teve o objetivo de executar ações preventivas e corretivas nos serviços do MAM e
Infraestrutura corporativa da praça RJ.
01/12/2015
- Teste de performance de rede entre servidores do MAM/ITVP e Ilhas de edição.
- Apoio à infraestrutura do RJ no projeto de interligação da rede do MAM, do prédio da Gomes
Freire até o prédio da Relação, para viabilizar a interligação da área da GEART.

RENAN CARIELLO
2684/2015 DE OLIVEIRA
JOSÉ

Empregado

02/12/2015 e 03/12/2015
- Criação da partição do MAM MA na fitoteca do RJ
- Realocação de Drives da fitoteca entre as partições do MAM RJ e MAM MA
- Criação de Zone nos Switch Brocade 48000K
- Configuração de rede UTP e fibra óptica/Zones do Servidor de Backup do MAM de maranhão
que fica hospedado na localidade.
04/12/2015
- Manutenção das LUN's dos Storage do ambiente de virtualização corporativa e finalística da
EBC RJ e limpeza de blocos zeros em volumes com grande fluxo de transação de dados para
prevenir o enchimento do Storage da localidade.
- Homologar a atualização do servidor do ITVP na localidade.

2685/2015

MOISES MARTINS
ROCHA

Empregado

Fui escalado para viajar ao Rio de Janeiro, embarquei no dia 10/11/2015 às 06h20 num vôo da
Gol de nº 1418. Devido ao mau tempo o aeroporto Santos Dumont estava fechado e o
aeroporto Galeão não tinha vaga devido ao grande número de aeronaves que seriam para o
aeroporto Santos Dumont, aí o piloto foi para Guarulhos-SP, ficamos lá até a melhora do tempo
no Rio de Janeiro, saímos de lá por volta de onze pouco da manhã e cheguei ao Rio de Janeiro
às 12h20, aeroporto Galeão. Solicitei junto a companhia aérea o voucher para o aeroporto
Santos Dumont e de lá peguei um taxi até o hotel, dei entrada no hotel às 13h20, onde já havia
uma reserva em meu nome cuja reserva estava o checkin às 12h00 do dia 10/11 e o checkout
às 12h00 do dia 16/11 e essa data foi prorrogada para as 12h00 do dia 22/11 por necessidade
da empresa devido a greve dos funcionários. Cheguei ao Rio me apresentei a Chefia imediata
onde fui submetido a escala da central técnica para a realização dos jornais "Rede"; "Local"
ambos no horário do almoço, programa "fique ligado" as 20h00 e "Repórter Brasil Noite",
recebendo sinal externos de link e fazendo gerações de materiais tanto para Brasília quanto
para São Paulo, realizando fechamento de sinais com a "Casa Blanca" e "JotaEme" empresas
contratadas de transmitirem os sinais dos jogos, roteando os sinais dos jogos ao switcher do
pré jogo e recebendo de volta já produzido e roteando o sinal através de fibra óptica para TV
Brasil Rede-Brasília, . Retornando a Brasília no voo da Tam de nº 3030 no dia 22/11/2015 às
20h37hs e, chegando a cidade às 22h24.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

2686/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

JOELZITO
2687/2015 ALMEIDA DE
ARAÚJO

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

19/11/2015

DIPRE

17/11/2015

19/11/2015

17/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

10/11/2015

2.290,05

802,75

190,00

3.282,80

DIPRE

10/11/2015

973,26

802,75

190,00

1.966,01

22/11/2015

DIPRE

10/11/2015

-

481,65

190,00

671,65

07/11/2015

08/11/2015

DIGER

10/11/2015

-

300,90

-

300,90

17/11/2015

18/11/2015

DIJOR

10/11/2015

267,90

190,00

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
Pauta:

2688/2015

Leticia Luiza
Yawanawá

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC.
PAUTA

2689/2015

Enderson Araújo
de Jesus Santos

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.

Participou das seguintes atividades:
18/11/2015 – Período da manhã reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho
Curador para finalizar o processo de encaminhamentos de ações pós Seminário Modelo
Institucional da EBC.
18/11/2015 – Período da tarde Reunião Extraordinária de Novembro do Conselho Curador da
EBC. Passou o cargo de representante dos Funcionários no Conselho Curador para
representante eleita Akemi Nithara.
PAUTA

2690/2015

ELIANE PEREIRA
GONÇALVES

Conselheiro

PRIMEIRA PARTE - DAS 14h às 16h
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da Reunião Extraordinária do Conselho Curador
(5min);
2. Leitura e aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária de Outubro (5min);
3. Informe sobre a greve da EBC (20 min);
4. Posse da conselheira Akemi Nitahara (15 min);
5. Definições para os resultados do Seminário Modelo Institucional da EBC (1h);
6. Relatório da Ouvidoria (30min);
Coffee break (20 min) – DAS 16h20h às 16h45h
SEGUNDA PARTE - DAS 17h às 18h
5. Definição do modelo de análise da programação da EBC pelo Conselho Curador (20 min);
7. Informes Conselho Curador (Eleição do Conselho Curador da EBC; Reinstalação do Comitê
Editorial de Jornalismo; Consulta Pública Novos Conselheiros em 2016; Pesquisa qualitativa da
Secom sobre a TV Brasil (20 min);
8. Informes Direção EBC; (10 min);
9. Outros Assuntos.
A Volta para o dia 22/11/2015, foi alterada pela Conselheira.

Segue relatório de viagem a Goiânia-GO para realização de Link e Geração de Material para o
RBN - TV Brasil.

SIMONE
2693/2015 GABRIELA
SANTOS ABADIO

Empregado

07/11 - SÁBADO
16:40 pm: Saída de Brasília;
20:10: Chegada em Goiânia. Local do link;
20:10 a 20:35: Montagem dos equipamentos, apontamento para o satélite, fechamento de sinal
com a Hispamar na frequência do Jornalismo Brasília;
20:40: Teste de sinal com o sistema Brasília, tudo ok;
20:45: Geração de material;
21:50: Link ao vivo para o RBN;
22:15: Desmontagem e retorno para Brasília;
08/11 - DOMINGO
02:50am: Chegada em Brasília.
1 - Ele será o convidado do programa Espaço Público do dia 17/11, onde terá como tema o
papel do rapper no Brasil e os movimentos sociais envolvidos na música do artista.

FLÁVIO ABREU
2694/2015
LOURENÇO

Colaborador

2 - Flávio Abreu Lourenço, mais conhecido como Flávio Renegado, é músico, cantor,
compositor e rapper. Ajudou a fundar o Grupo Cultural "Negros da Unidade Consciente" - NUC.
Um ano após a criação, fez parte da coletânea Funk Minas, sucedido de shows e execuções
das músicas nas rádios. Em 2000, Flávio deu início a sua carreira de ativista social, criando o
projeto "Manifesto Primeiro Passo", juntamente com o NUC.

1.198,65

Em observância ao item 12.9 da NOR 201, informamos que o viajante mora em Belo
Horizonte/MG, mas estará trabalhando em São Paulo no dia de ida a Brasília, 17/11. Retornará
para Belo Horizonte no dia 18/11.
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1.656,55

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/11/2015

18/11/2015

DIGER

23/11/2015

24/11/2015

14/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/11/2015

1.989,65

481,65

190,00

2.661,30

DIGER

11/11/2015

410,83

401,85

190,00

1.002,68

15/11/2015

DIJOR

11/11/2015

1.051,47

267,90

-

1.319,37

12/11/2015

12/11/2015

DIGER

11/11/2015

1.058,62

-

95,00

1.153,62

12/11/2015

13/11/2015

DINES

11/11/2015

1.219,26

265,50

190,00

1.674,76

12/11/2015

13/11/2015

DINES

11/11/2015

2.628,85

177,00

190,00

2.995,85

12/11/2015

13/11/2015

DINES

11/11/2015

1.061,36

300,90

95,00

1.457,26

Dia 17/11/15 - Embarcou para Brasilia no final do dia.

2695/2015

MARILIA KAIRUZ
BARACAT

Empregado

Dia 18/11/15
A Superintendente Regional Sudeste I, participou da reunião de preparação sobre a Comissão
de Cultura às 9 horas na sede da EBC em Brasília, e às 15 horas participou da Audiência
Pública na Câmara dos Deputados.
A pauta da audiência pública foi o futuro das Rádios MEC.

O Gerente-Executivo Roni Baksys foi a Brasilia nos dias 23 e 24 de novembro e participou das
seguintes agendas:

2696/2015

RONI BAKSYS
PINTO

Dia 23 de novembro:
- 0900 - 1200 hs - Reunião com a equipe da Gerência de Orçamentos e Custos para tratar do
fechamento do exercício financeiro de 2015 referente à Superintendência Regional do Rio de
Janeiro;
- 1300 - 1500 hs - Reunião com a equipe da Gerência Executiva de Administração e Logística
para tratar dos processos de contratação e aquisição da Superintendência Regional do Rio de
Janeiro;
- 1600 - 1800 hs - Reunião com o Superintendente Executivo de Suporte e com o Chefe de
Gabinete de DIAFI para tratar de assuntos ligados a pessoal.
Empregado
Dia 24 de novembro:
- 0900 - 1300 hs - Reunião com as equipes da Gerência de Orçamentos e Custos, da Gerência
de Gestão de Contratos e Convênios e com o Chefe de Gabinete da DIGER para tratar do
fechamento do exercício financeiro de 2015 referente à Superintendência Regional do Rio de
Janeiro;
- 1400 - 1600 hs - Participou de trabalhos junto à Coordenação de Patrimônio para buscar
documentos dos imóveis da Regional Rio de Janeiro.

O Convidado fez a coordenação das transmissões dos jogos Botafogo/RJ x Santa Cruz/RJ e
River/PI x Botafogo/SP em 14 de novembro.

JOÃO THEODORO
2701/2015 DE CASTRO
GALHARDO

Colaborador

Relatório de viagem
14 de Novembro 2015
Manhã - Ida para Brasília.
Tarde - Ida para a TV Brasil para preparar as coisas para transmissões (preparações de
vinhetas, músicas incidentais, fechamento de linhas para retorno e comunicação etc...); a partir
de 17h30 transmissões ao vivo dos jogos das Séries B e D do Campeonato Brasileiro de
Futebol seguindo até às 21 horas.
15 de novembro 2015
Manhã - Chegada no Rio de Janeiro às 10h30.

Ida à Brasília, por sua própria expensa, onde participou de uma reunião com o Ministro-chefe da
Secretaria de
Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.
Retorno à São Paulo, no dia 12/11/2015 pela manhã.

MANOEL DE
2704/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
O Sr. Manoel de Araújo Sobrinho (Superintendente Regional Sudeste II/Sul) foi à Brasília, por
sua própria expensa, onde participou de uma reunião com o Ministro-Chefe da Secretaria de
Comunicação Social - SECOM).
Retornou à São Paulo, no dia 12/11/2015, no período da manhã.
DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015 - SEXTA-FEIRA:

GILMAR
2705/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

De Brasília embarco a Belo Horizonte para geração de imagens do sobre voo que a Presidente
Dilma Rousseff fez as cidades alagadas pelo rompimento da barragem em Mariana.
Como a Presidente não voltou a Belo Horizonte, segui para Governador Valadares em Avião da
Presidência. Após reunião com o Governador de Minas Gerais a Presidente concedeu uma
coletiva a imprensa e logo apos geramos as imagens para Brasília.
Pernoitei em Governador Valadares, embarcando para Brasília no dia 13/11/2015.
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da visita da Presidente da República Dilma Rousseff à
cidade de Governador Valadares (MG), para geração de matérias do sobrevoo sobre as
cidades de Mariana (MG), no dia 12 de novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas
alagadas na região.
Relatório:
Dia 12/11/2015 - Quinta-Feira

ROBSON DE
2706/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

06:17 decolagem com destino a Governador Valadares com conexão em Belo Horizonte
13:20 Pouso em Governador Valadares
12:39 Subida do sinal para geração de material referente a visita da Presidenta à Governador
Valadares
17:47 Baixamos o sinal em definitivo e final da geração do material
18:00 Desovamento para o Hotel Pedra Negra
18:30 Check in no hotel, jantar e descanso
13/11/2015 - Sexta-Feira
08:00 Check-out no hotel Pedra Negra
09:40 Decolagem de Governador Valadares com destino a Brasília com conexão em Belo
Horizonte
17:00 Chegada em Brasília

ANTONIO
2707/2015 CARLOS DOS
SANTOS

Empregado

DIA 12- saída de Brasilia com destino a cidade de Vitória-ES no vôo da Azul Linha Aéreas
2586, com embarque às 06:17hs, chegando ao aeroporto de Confins BH às 09:01hs,
embarcando em sequida para Vitória no voo 2522 da mesma empresa.Ao desembarcar as
10:09hs,me dirigi ao balcão da Localiza para providenciar o veículo que me levaria a cidade de
Colatina de placa : PWC-4754, com o motorista Carlos Lima De Souza,durante o percurso fiz
contato com o responsável pela unidade da Vale Vídeo, Sr. Marcos para posicionar a unidade,
Cheguei ás 12:10hs indo direto para o local do evento,para providenciar ajuste de subida de
sinal de satélite.Ficamos na espera da equipe de jornalismo para gerar as matérias para
Brasília.Sinal fechado e entrege às 13:15hs com a primeira geração às 14:45 a 15:10 e
segunda geração 17:40hs às 18:43hs descida de sinal às 18:45. Desmontagem dos
equipamentos e retorno para o hotel para pernoite.
DIA 13 - saída do hotel às 6:30hs com destino a cidade de Vitória para retornar para Brasília
com chegada a Vitória às 09:15hs, para embarque no voo 2525 da empresa Azul Linhas Aéras
no horário de 10:36hs e chegada ao aeroporto de confins BH às 11:36hs e depois embarcando
para Brasília às 15:38hs com chegada a Brasília 16:50hs.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

12/11/2015

13/11/2015

DINES

12/11/2015

13/11/2015

12/11/2015

12/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/11/2015

2.571,56

265,50

95,00

2.932,06

DINES

11/11/2015

2.736,56

265,50

142,50

3.144,56

13/11/2015

DINES

11/11/2015

1.103,07

200,60

142,50

1.446,17

13/11/2015

DINES

11/11/2015

1.103,07

200,60

142,50

1.446,17

Objetivo: Cobertura jornalística do sobrevoo sobre a cidade de Governador Valadares (MG), no
dia 12 de novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas alagadas na região, com a
presença da Presidenta da República Dilma Rousseff.
RELATÓRIO
O repórter Leonardo Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz saíram de São Paulo com
destino a Governador Valadares às 6h10 do dia 12 de novembro, quinta-feira. O trajeto foi feito
por meio dos voos 5722 e 2938, da companhia aérea AZUL. O objetivo da viagem foi o de
realizar a apuração de pauta sobre a vistoria da presidenta Dilma Rousseff nas áreas atingidas
pelo desastre ambiental originado do rompimento de duas barragens da mineradora
SAMARCO.

LEONARDO DO
2708/2015 NASCIMENTO
MEIRA

Empregado

Atividades executadas:
12/11 - A equipe chegou à cidade de Governador Valadares em torno de 9h15 e, logo em
seguida, fez imagens gerais da cidade, além de captar material específico sobre o desastre
ambiental. Equipe gravou entrevistas com diversos moradores afetados pela contaminação das
águas do Rio Doce. Entrevistou donas-de-casa, comerciantes e até operador de balsa. O
repórter gravou passagem e planos-sequência. Em torno de 12h, a equipe se dirigiu para o
aeroporto da cidade, onde acontecia reunião do gabinete de crise, com representação de
autoridades dos diversos níveis de governo. O cinegrafista Gilmar fez a gravação da reunião na
íntegra e o repórter Leonardo aguardo o início da coletiva. A coletiva terminou em torno de 15h.
Repórter passou o texto com os editores de Brasília e gravou os offs. Em torno de 18h, a
equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via satélite.
13/11 - O retorno a São Paulo aconteceu às 9h40, nos voos 5723 e 2628, da companhia aérea
AZUL.

Objetivo: Cobertura jornalística do sobrevoo sobre a cidade de Governador Valadares (MG), no
dia 12 de novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas alagadas na região, com a
presença da Presidenta da República Dilma Rousseff.
RELATÓRIO GOVERNADOR VALADARES
O repórter Leonardo Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz saíram de São Paulo com
destino a Governador Valadares às 6h10 do dia 12 de novembro, quinta-feira. O trajeto foi feito
por meio dos voos 5722 e 2938, da companhia aérea AZUL.
O objetivo da viagem foi o de realizar a apuração de pauta sobre a vistoria da presidenta Dilma
Rousseff nas áreas atingidas pelo desastre ambiental originado do rompimento de duas
barragens da mineradora SAMARCO.

2709/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

Atividades executadas:
12/11 - A equipe chegou à cidade de Governador Valadares em torno de 9h15 e, logo em
seguida, fez imagens gerais da cidade, além de captar material específico sobre o desastre
ambiental. Equipe gravou entrevistas com diversos moradores afetados pela contaminação das
águas do Rio Doce. Entrevistou donas-de-casa, comerciantes e até operador de balsa. O
repórter gravou passagem e planos-sequência. Em torno de 12h, a equipe se dirigiu para o
aeroporto da cidade, onde acontecia reunião do gabinete de crise, com representação de
autoridades dos diversos níveis de governo. O cinegrafista Gilmar fez a gravação da reunião na
íntegra e o repórter Leonardo aguardo o início da coletiva. A coletiva terminou em torno de 15h.
Repórter passou o texto com os editores de Brasília e gravou os offs. Em torno de 18h, a
equipe encerrou a atividade de transmissão do material para Brasília, via satélite.
13/11 - O retorno a São Paulo aconteceu às 9h40, nos voos 5723 e 2628, da companhia aérea
AZUL.

Objetivo: Cobertura jornalística do sobrevoo sobre a cidade de Colatina (ES), no dia 12 de
novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas alagadas na região, com a presença da
Presidenta da República Dilma Rousseff.
Relatório:

2710/2015

DENILSON ALVES
VIANNA

Empregado

Hora de chegada à Empresa 4:00, saída da NBR Rio sediada à Rua da Relação 18 na cidade
do Rio de Janeiro/ RJ às 4:30 horas do dia 12 de novembro de 2015 rumo à cidade de VitóriaES com a equipe formada pelo Jornalista, repórter cinematográfico, Denilson Alves Vianna e
pelo radialista, Auxiliar Operacional Christiano Moura Lopes. Iniciado o deslocamento para o
aeroporto Santos Dummond às 4:30, embarcando no voo da Gol às 6:25 horas; chegando à
Vitória às 9:30 horas, onde usamos carro da Localiza Rent Car com motorista das 10:00 horas
do dia 12/11/2015 até as 21:30 horas do mesmo dia.
Chegando ao local da gravação às 12:30 horas na cidade de Colatina e realizando gravações
pertinentes em vídeo até as 17:00 horas. Após a realização da gravação o material foi gerado
por satélite no aeroporto de Colatina à 8 Km do evento presidencial. Terminada à geração às
19:30 horas seguimos para cidade de Vitória onde pousamos no Hotel Aruan na Avenida Dante
Micheline 1497, Jardim da penha, Vitória – ES às 21:30 horas.
Iniciou-se o retorno a base NBR Rio às 7:30 horas do dia 13/11/2015 rumo ao aeroporto de
Vitória – ES embarcando às 9:30 horas no voo da Azul, chegando à base às 12:20 horas dessa
mesma data tendo encerrado a missão ao qual foi confiada.

Objetivo: Cobertura jornalística do sobrevoo sobre a cidade de Colatina (ES), no dia 12 de
novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas alagadas na região, com a presença da
Presidenta da República Dilma Rousseff.
Relatório:

2711/2015

CRISTIANO
MOURA LOPES

Empregado

Hora de chegada à Empresa 4:00, saída da NBR Rio sediada à Rua da Relação 18 na cidade
do Rio de Janeiro/ RJ às 4:30 horas do dia 12 de novembro de 2015 rumo à cidade de VitóriaES com a equipe formada pelo Jornalista, repórter cinematográfico, Denilson Alves Vianna e
pelo radialista, Auxiliar Operacional Christiano Moura Lopes. Iniciado o deslocamento para o
aeroporto Santos Dummond às 4:30, embarcando no voo da Gol às 6:25 horas; chegando à
Vitória às 9:30 horas, onde usamos carro da Localiza Rent Car com motorista das 10:00 horas
do dia 12/11/2015 até as 21:30 horas do mesmo dia.
Chegando ao local da gravação às 12:30 horas na cidade de Colatina e realizando gravações
pertinentes em vídeo até as 17:00 horas. Após a realização da gravação o material foi gerado
por satélite no aeroporto de Colatina à 8 Km do evento presidencial.Terminada à geração às
19:30 horas seguimos para cidade de Vitória onde pousamos no Hotel Aruan na Avenida Dante
Micheline 1497, Jardim da penha, Vitória – ES às 21:30 horas.
Iniciou-se o retorno a base NBR Rio às 7:30 horas do dia 13/11/2015 rumo ao aeroporto de
Vitória – ES embarcando às 9:30 horas no voo da Azul, chegando à base às 12:20 horas dessa
mesma data tendo encerrado a missão ao qual foi confiada.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

11/11/2015

12/11/2015

DINES

11/11/2015

13/11/2015

13/11/2015

DIPRE

12/11/2015

14/11/2015

16/11/2015

DIJOR

13/11/2015

-

03/12/2015

04/12/2015

SECEX

16/11/2015

920,06

03/12/2015

11/12/2015

DIPRE

16/11/2015

1.480,91

07/11/2015

08/11/2015

DIGER

16/11/2015

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Objetivo: Cobertura jornalística do sobrevoo sobre a cidade de Colatina (ES), no dia 12 de
novembro de 2015, além de sobrevoo sobre as áreas alagadas na região, com a presença da
Presidenta da República Dilma Rousseff. A repórter utilizará o avião da Presidência da
República.
Equipe: Taissa Dias da Silva, repórter; Denilson Alves Viana, repórter cinematográfico e
Cristiano Moura Lopes, auxiliar.
Relatório de viagem a Colatina (ES) –

2712/2015

2713/2015

TAISSA DIAS DA
SILVA

MARCOS DA
SILVA COLARES

Empregado

Empregado

Recebi da coordenação de reportagem a convocação para viagem no dia 11 de novembro por
volta das 18h. Um carro da EBC me buscou no Palácio do Planalto, onde me encontrava,
passou comigo em minha residência para arrumação de bagagem e me deixou na base aérea
de Brasília por volta das 19h45. Embarquei em aeronave oficial, integrando o Scav da
Presidência da República, por volta das 23h. Desembarcamos em um aeroporto particular em
Aracruz (ES) e seguimos em comboio, de van, para Colatina (ES), onde chegamos por volta
das 3h do dia 12 de novembro. Hospedei-me no Ágil Hotel, reservado pela Presidência da
República. Deixei o hotel no dia 12 de novembro às 8h, com a equipe do Scav para cobertura
do evento. Por volta das 10h encontrei o cinegrafista Denis e o auxiliar Cristiano e juntos
realizamos a cobertura das atividades presidenciais até por volta das 18h30. Entrei ao vivo para
a Voz do Brasil às 19h e por volta das 20h segui com o Scav para o aeroporto em Aracruz (ES)
onde embarquei em aeronave oficial chegando a Brasília por volta de 1h45 do dia 13 de
novembro.
O Dr. Marcos Colares embarcou de Brasília para Congonhas no dia 13 de novembro de 2015
às 08h53m, com chegada prevista para 10h35m. Participou da reunião no mesmo dia, das 15
às 17 horas, em São Paulo, na sede da EBC, entre a Presidência da EBC e representantes da
TVT/São Bernardo do Campo, para tratar de possíveis parcerias na área de rádio. Presentes
pela EBC: Américo Martins (Presidente), Manoel de Araújo Sobrinho (Superintendente Regional
da EBC em SP), Eliane Alves Fernandes (Gerente Executiva de Programação de Rádio do RJ),
José Antonio de Souza Garcia (Gerente de Engenharia e Operações em SP), José Roberto
Barbosa Garcez e Davi Molinari (Gerente Executivo e Gerente de Rede em SP) e Marcos
Colares (Gerente de Radiodifusão e Rede da PROJU). Pela TVT: Srs. Jordão, Aline, Salvador e
Colibri, entre outros. Dr. Marcos Colares embarcou em voo que partiu de Congonhas às
20h05m, com chegada prevista em Brasília às 21h48m.

-

1.301,54

177,00

-

177,00

126,90

190,00

1.618,44

-

2.337,00

386,37

190,00

1.496,43

2.226,68

285,00

3.992,59

A correspondente internacional, Giselle Garcia, que está baseada em Londres, viajou a Paris
para realizar a cobertura jornalística dos ataques terroristas ocorridos em 13 de novembro de
2015.
Relatório de viagem:

2715/2015

GISELLE
OLIVEIRA GARCIA

Empregado

Cheguei a Paris por volta de 21h de 14/11, hora local, fiz o check in no hotel e iniciei a produção
de conteúdo para o telejornal Repórter Brasil - Noite e Rádio Nacional. No dia seguinte, 15/11,
domingo, produzi conteúdo para a Agência Brasil e Rádio Nacional. Na segunda-feira, 16/11,
foram produzidos conteúdos para os telejornais Repórter Brasil - Tarde, Repórter Brasil - Noite
e Rádio Nacional. Retornei para Londres na segunda-feira às 21h de 16/11.

2.337,00

Acompanhou a Presidente do Conselho Curador da EBC Ana Luiza Fleck nas seguintes
atividades:
03/12/015 - Das 13h às 16h30: Reunião com o presidente da Rede Minas de Comunicação e
da Abepec (Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais), Israel do
Vale, para tratar da necessidade de instalação dos Conselhos com participação popular (nos
moldes do Conselho Curador) na fiscalização dos conteúdos das emissoras públicas estaduais
que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública.

GUILHERME
2716/2015 GONÇALVES
STROZI

Empregado

17h às 21h: Reunião com a conselheira Heloísa Starling para tratar das eleições do Conselho
Curador da EBC.
---------------Alteração da Classe do viajante em atendimento ao item 5.7 da NOR 201 por o empregado
estar acompanhando, na qualidade de assessor, a Presidente do Conselho Curador e devido a
correlação aos cargos da Tabela de Classes para Viagens - Anexo IV da NOR 201.
----------------

A Presidente do Conselho Curador da EBC Ana Luiza Fleck participou das seguintes atividades:
03/12/015 - Das 13h às 16h30: Reunião com o presidente da Rede Minas de Comunicação e
da Abepec (Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais), Israel do
Vale, para tratar da necessidade de instalação dos Conselhos com participação popular (nos
moldes do Conselho Curador) na fiscalização dos conteúdos das emissoras públicas estaduais
que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública.
17h às 21h: Reunião com a conselheira Heloísa Starling para tratar das eleições do Conselho
Curador da EBC.
07/12/2015 - Reunião na Secretaria do Conselho Curador para definição de as eleições do
Conselho Curador.
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.

2717/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Conselheiro

09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
Segue relatório de viagem a Goiânia-GO para realização de Link e Geração de Material para o
RBN - TV Brasil.

2718/2015 UILDO DE SA

Empregado

07/11 - SÁBADO
16:40 pm: Saída de Brasília;
20:10: Chegada em Goiânia. Local do link;
20:10 a 20:35: Montagem dos equipamentos, apontamento para o satélite, fechamento de sinal
com a Hispamar na frequência do Jornalismo Brasília;
20:40: Teste de sinal com o sistema Brasília, tudo ok;
20:45: Geração de material;
21:50: Link ao vivo para o RBN;
22:15: Desmontagem e retorno para Brasília;

-

300,90

-

08/11 - DOMINGO
02:50am: Chegada em Brasília.
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300,90

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

07/11/2015

08/11/2015

DIGER

16/11/2015

26/11/2015

03/12/2015

DINES

16/11/2015

5.447,08

11.685,00

95,00

17.227,08

26/11/2015

03/12/2015

DINES

16/11/2015

5.447,08

11.685,00

95,00

17.227,08

26/11/2015

03/12/2015

DINES

16/11/2015

5.447,08

11.685,00

95,00

17.227,08

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

S EGUE RELATóRIO DE VIAGEM A GOIâNIA-GO PARA REALIZAçãO DE LINK E GERAçãO
DE MATERIAL PARA O RBN - TV BRASIL.

2719/2015

CLAUDIO ROMEU
BELLO DE LIMA

Empregado

07/11 - SÁBADO
16:40 pm: Saída de Brasília;
20:10: Chegada em Goiânia. Local do link;
20:10 a 20:35: Montagem dos equipamentos, apontamento para o satélite, fechamento de sinal
com a Hispamar na frequência do Jornalismo Brasília;
20:40: Teste de sinal com o sistema Brasília, tudo ok;
20:45: Geração de material;
21:50: Link ao vivo para o RBN;
22:15: Desmontagem e retorno para Brasília;

-

300,90

-

300,90

08/11 - DOMINGO
02:50: Chegada em Brasília.

A viagem a Paris teve como objetivo a cobertura da participação da presidenta Dilma Rousseff
na 21a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP-21.
26/11 – quinta-feira
18h00 – A equipe decolou de Brasília, com destino ao aeroporto de Cumbica/ Guarulhos, local
de conexão.22h35 – A equipe decolou de Cumbica, com destino a Paris.
27/11 – sexta-feira

2720/2015

RICARDO
CARANDINA

Empregado

13h30 – A equipe desembarcou em Paris;
15h30 – A equipe deixou o aeroporto de táxi (depois de passar pelos procedimentos de
imigração e recuperação de bagagem). A equipe parou a caminho do hotel para gravação de
boletins para a programação da TV Nbr.
18h00 – Chegada ao hotel.
18h40 – A equipe foi de táxi para a Embaixada do Brasil, para reunião de brieffing do Itamaraty.
19h00 – A equipe chegou à Embaixada.
20h00 – A equipe retornou ao hotel, de táxi.
20h30 – A equipe foi de táxi para a região central, para gerar o material produzido à tarde por
FTP (internet) de uma lan house, pois não foi possível gerar do hotel.
22h36 – A equipe retornou ao hotel, de táxi.
28/11 – sábado

2721/2015

DAVID DE MORAIS
LOPES

Empregado

2722/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

8h30 – A equipe foi de táxi ao Centro de Convenções Le Bourget, local da Convenção, para
retirada de credenciais, gravação de imagens do local e de vídeo para mídias sociais da NBR.
O técnico David Morais fez testes de internet com cabo e wifi (velocidade razoável para envio
em SD). Não foi possível reservar uma cabine para gravação no dia 30/11, pois o prazo para
credenciamento e reserva das cabines terminou no dia 30/08/15.
12h30 – A equipe deixou o centro de convenções e foi ao centro da cidade, de táxi, para
comprar chips para uso de internet, e gravar imagens da cidade, chegando ao destino as 12:47.
13h55 – A equipe foi de táxi do Centro da cidade ao hotel Le Bristol, onde a presidenta Dilma
Rousseff ficou hospedada, para acompanhar a chegada da presidenta à cidade.
15h00 – O técnico David Morais se deslocou para uma lanhouse para gerar imagens da
chegada da presidenta, pois ainda estava cedo para aguardar o playout.
18h20 – O técnico David Morais retornou de táxi do local de geração para o hotel onde a equipe
se hospedou. Chegada às 18h40.
19h às 19h30 – Geração por Playout para Brasília com up link locado pela Empresa Valle
Vídeo. Foi feita extensão de canal, de 30 minutos, sem custo para a EBC, devido a erro no
A viagem a Paris teve como objetivo a cobertura da participação da presidenta Dilma Rousseff
na 21a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP-21.
26/11 – quinta-feira 18h00 – A equipe decolou de Brasília, com destino ao aeroporto de
Cumbica/ Guarulhos, local de conexão. 22h35 – A equipe decolou de Cumbica, com destino a
Paris.
27/11 – sexta-feira 13h30 – A equipe desembarcou em Paris; 15h30 – A equipe deixou o
aeroporto de táxi. A equipe parou a caminho do hotel para gravação de boletins para a
programação da TV Nbr. 18h40 – A equipe foi de táxi para a Embaixada do Brasil, para reunião
de brieffing do Itamaraty.20h00 – A equipe retornou ao hotel, de táxi. 20h30 – A equipe foi de
táxi para a região central, para gerar o material produzido à tarde por FTP de uma lan house,
pois não foi possível gerar do Hotel. (Nome da Empresa: CYBER CAFE INTERNET) 22h36 – A
equipe retornou ao hotel, de táxi.
28/11 – Sábado 8h30 – A equipe foi de táxi ao Centro de Convenções Le Bourget, local da
Convenção, para retirada de credenciais, gravação de imagens do local e de vídeo para mídias
sociais da NBR. Durante os testes de internet, fui capturar os arquivos, com passagem do
Carandina e imagens do Centro de Imprensa, feitas pelo cinegrafista Osmar, mas o Drive
Xdcam PDW-U1 apresentou defeito, não permitindo a captura dos arquivos, nesse momento
solicitei a câmera PDW 700 do Osmar e configurei a mesma para poder importar os arquivos
para o laptop da EBC, assim contornado o problema. Foi feito teste de internet com cabo e wifi,
velocidade razoável para envio em SD. Não foi possível reservar uma cabine para gravação no
dia 30/11, pois o credenciamento e reserva das mesmas foi feito ate o dia 30/08/15. 12h30 – A
equipe deixou o centro de convenções e foi ao centro da cidade, de táxi, para comprar chips
para uso de internet, e gravar imagens da cidade, chegando ao destino as 12h47. 13h55 – A
equipe foi de táxi do Centro da cidade ao hotel Le Bristol, onde a presidenta Dilma Rousseff
ficou hospedada, para acompanhar a chegada da presidenta à cidade. 15h00 – Me desloquei
para uma lan house para gerar imagens da chegada da presidenta, pois ainda estava cedo
para aguardar o playout.18h21 – O retornei de táxi do local de geração para o Hotel onde
estávamos hospedados, chegando às 18h40. 19h às 19h30 – Geração por Playout para
Brasília com up link locado pela Empresa Valle Vídeo. Foi feito extensão de canal, mais 30
minutos sem custo para a, EBC devido erro no aspecto de vídeo, provavelmente no turnaround.
Geramos passagens e offs do Carandina e imagens gerais da Cidade. 21h30 – A equipe deixou
o hotel Le Bristol e foi, de táxi, para o hotel onde se hospedou.
29/11 – domingo 08h00 - A equipe foi de táxi ao hotel Le Bristol para acompanhar atividades da
presidenta, como reuniões com a primeira-ministra da Noruega e com o presidente da Bolívia.
13h00 – Parte da equipe se deslocou para a região central para almoçar.
Durante o dia foi gerado imagens, offs e passagens do Carandina e imagens do nosso
cinegrafista e do cinegrafista oficial Tony por FTP, diretamente do Hotel em que a Presidenta
estava hospedada, não houve custo de internet.
19h00 às 19h30 Havia um playout programado, mas devido pane na Unidade Móvel locada
Autorização para o afastamento do País do empregado Warley Felipe de Andrade, Auxilio
Operacional da EBC/TV-NBr, que realizará a cobertura jornalística da participação da
Excelentíssima Senhora Presidenta da República, DILMA ROUSSEFF, na 21ª Conferência das
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e 11ª Reunião das
Partes no Protocolo de Quioto Paris, que será realizada na cidade de Paris, na França, de 30
de novembro a 11 de dezembro de 2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

26/11/2015

03/12/2015

DINES

17/11/2015

21/11/2015

27/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/11/2015

5.447,08

11.685,00

95,00

17.227,08

DIGER

16/11/2015

951,14

1.078,65

190,00

2.219,79

30/11/2015

DINES

16/11/2015

13.913,70

7.695,00

47,50

21.656,20

27/11/2015

27/11/2015

DINES

16/11/2015

13.913,70

7.125,00

95,00

21.133,70

27/11/2015

27/11/2015

DINES

16/11/2015

13.913,70

7.125,00

95,00

21.133,70

A viagem a Paris teve como objetivo a cobertura da participação da presidenta Dilma Rousseff
na 21a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP-21.
26/11 – quinta-feira
18h00 – A equipe decolou de Brasília, com destino ao aeroporto de Cumbica/ Guarulhos, local
de conexão.22h35 – A equipe decolou de Cumbica, com destino a Paris.
27/11 – sexta-feira

OSMAR
2723/2015 FERREIRA DO
NASCIMENTO

Empregado

13h30 – A equipe desembarcou em Paris;
15h30 – A equipe deixou o aeroporto de táxi (depois de passar pelos procedimentos de
imigração e recuperação de bagagem). A equipe parou a caminho do hotel para gravação de
boletins para a programação da TV Nbr.
18h00 – Chegada ao hotel.
18h40 – A equipe foi de táxi para a Embaixada do Brasil, para reunião de brieffing do Itamaraty.
19h00 – A equipe chegou à Embaixada.
20h00 – A equipe retornou ao hotel, de táxi.
20h30 – A equipe foi de táxi para a região central, para gerar o material produzido à tarde por
FTP (internet) de uma lan house, pois não foi possível gerar do hotel.
22h36 – A equipe retornou ao hotel, de táxi.
28/11 – sábado
8h30 – A equipe foi de táxi ao Centro de Convenções Le Bourget, local da Convenção, para
retirada de credenciais, gravação de imagens do local e de vídeo para mídias sociais da NBR.
O técnico David Morais fez testes de internet com cabo e wifi (velocidade razoável para envio
em SD). Não foi possível reservar uma cabine para gravação no dia 30/11, pois o prazo para
credenciamento e reserva das cabines terminou no dia 30/08/15.
12h30 – A equipe deixou o centro de convenções e foi ao centro da cidade, de táxi, para
comprar chips para uso de internet, e gravar imagens da cidade, chegando ao destino as 12:47.
13h55 – A equipe foi de táxi do Centro da cidade ao hotel Le Bristol, onde a presidenta Dilma
Rousseff ficou hospedada, para acompanhar a chegada da presidenta à cidade.
15h00 – O técnico David Morais se deslocou para uma lanhouse para gerar imagens da
chegada da presidenta, pois ainda estava cedo para aguardar o playout.
18h20 – O técnico David Morais retornou de táxi do local de geração para o hotel onde a equipe
se hospedou. Chegada às 18h40.
19h às 19h30 – Geração por Playout para Brasília com up link locado pela Empresa Valle
Vídeo. Foi feita extensão de canal, de 30 minutos, sem custo para a EBC, devido a erro no
Relatório de viagem
Data: 17 de novembro de 2015
07:00h Deslocamento da residência a EBC
09:00h Deslocamento da EBC até o Aeroporto Brasília - JK
10:38h Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Luís - MA
12:40h Desembarque no Aeroporto de São Luís
14:00h Deslocamento até a EBC
18:00h Deslocamento até a Pousada – Check in
Data: 18 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;

JOSE DE
2724/2015 ARIMATEA
CASTRO

Empregado

Data: 19 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
23:30h Retorno à pousada;
Data: 20 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;
Data: 21 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
14h Deslocamento até o Aeroporto de São Luís - MA;
16:08h Embarque com destino a Brasília
19:30h Chegada no Aeroporto Internacional de Brasília
20:00h Deslocamento até a residência.

Cobertura jornalística da Visita de Estado da Senhora Presidenta da República, DILMA
ROUSSEFF, a cidade de Hanói, no Vietnã, cancelada pela Secretaria de Comunicação da
Presidência - SECOM

2725/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

Empregado

A equipe de reportagem da TV NBR e Voz do Brasil viajou para o Rio de Janeiro-RJ, no dia
27/11/15, de onde pegaria voo com destino ao Vietnã, com objetivo de realizar a cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff a esse país. No entanto, pouco depois de
chegar no Rio de Janeiro, a equipe foi informada que a viagem da presidenta ao Vietnã havia
sido cancelada. Com isso, a equipe retornou a Brasília, no mesmo dia 27/11, onde chegou por
volta das 21h.
Obs1: O saldo em dólar americano não foi pago ao viajante, sendo cancelado a tempo,
documento nº 2015/NS/014768, não havendo a necessidade de devolução por parte do
viajante, tendo direito somente ao recebimento de 1/2 (meia) diária nacional, referente a
primeira etapa nacional da viagem.
Obs2: Após o cancelamento da missão o viajante optou por retornar apenas no dia 30/11,
portanto não fazendo jus a diárias além da citada na observação 1.
Cobertura jornalística da visita de Estado da Senhora Presidenta da República, DILMA
ROUSSEFF, a cidade de Hanói, no Vietnã, cancelada pela Secretaria de Comunicação da
Presidência da República - SECOM

JOÃO PEDRO
2726/2015 MARQUEZ DE
MORAIS NETTO

Empregado

A equipe de reportagem da TV NBR e Voz do Brasil viajou para o Rio de Janeiro-RJ, no dia
27/11/15, de onde pegaria voo com destino ao Vietnã, com objetivo de realizar a cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff a esse país. No entanto, pouco depois de
chegar no Rio de Janeiro, a equipe foi informada que a viagem da presidenta ao Vietnã havia
sido cancelada. Com isso, a equipe retornou a Brasília, no mesmo dia 27/11, onde chegou por
volta das 21h.
Obs: O saldo em dólar americano de US$ 1.875,00 não foi pago ao viajante, sendo cancelado
a tempo, documento nº 2015/NS/014765, não havendo a necessidade de devolução por parte
do viajante, tendo direito somente ao recebimento de 1/2 (meia) diária nacional no valor de R$
112,10, referente a primeira etapa nacional da viagem.
Cobertura jornalística da visita de Estado da Senhora Presidenta da República, DILMA
ROUSSEFF, a cidade de Hanói, no Vietnã, cancelada pela Secretaria de Comunicação da
Presidência da República - SECOM

2727/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

A equipe de reportagem da TV NBR e Voz do Brasil viajou para o Rio de Janeiro-RJ, no dia
27/11/15, de onde pegaria voo com destino ao Vietnã, com objetivo de realizar a cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff a esse país. No entanto, pouco depois de
chegar no Rio de Janeiro, a equipe foi informada que a viagem da presidenta ao Vietnã havia
sido cancelada. Com isso, a equipe retornou a Brasília, no mesmo dia 27/11, onde chegou por
volta das 21h.
Obs: O saldo em dólar americano de US$ 1.875,00 não foi pago ao viajante, sendo cancelado
a tempo, documento nº 2015/NS/014762, não havendo a necessidade de devolução por parte
do viajante, tendo direito somente ao recebimento de 1/2 (meia) diária nacional no valor de R$
112,10, referente a primeira etapa nacional da viagem.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

27/11/2015

27/11/2015

DINES

18/11/2015

20/11/2015

22/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

16/11/2015

13.913,70

7.125,00

95,00

21.133,70

DIGER

16/11/2015

1.371,57

802,75

190,00

2.364,32

24/11/2015

DIJOR

17/11/2015

1.983,63

528,75

190,00

2.702,38

29/11/2015

06/12/2015

DINES

17/11/2015

9.009,66

11.685,00

95,00

20.789,66

29/11/2015

06/12/2015

DINES

17/11/2015

8.918,66

11.685,00

95,00

20.698,66

29/11/2015

06/12/2015

DINES

17/11/2015

8.919,66

11.685,00

95,00

20.699,66

29/11/2015

06/12/2015

DINES

17/11/2015

8.919,66

11.685,00

95,00

20.699,66

26/11/2015

30/11/2015

DIJOR

17/11/2015

919,66

456,30

95,00

1.470,96

23/11/2015

24/11/2015

DIGEL

17/11/2015

1.632,27

401,85

190,00

2.224,12

Cobertura jornalística da visita de Estado da Senhora Presidenta da República, DILMA
ROUSSEFF, a cidade de Hanói, no Vietnã, cancelada pela Secretaria de Comunicação da
Presidência da República - SECOM

JUCELIAS
2728/2015 MEDEIROS DE
ARAUJO

Empregado

A equipe de reportagem da TV NBR e Voz do Brasil viajou para o Rio de Janeiro-RJ, no dia
27/11/15, de onde pegaria voo com destino ao Vietnã, com objetivo de realizar a cobertura
jornalística da visita da presidenta Dilma Rousseff a esse país. No entanto, pouco depois de
chegar no Rio de Janeiro, a equipe foi informada que a viagem da presidenta ao Vietnã havia
sido cancelada. Com isso, a equipe retornou a Brasília, no mesmo dia 27/11, onde chegou por
volta das 21h.
Obs: O saldo em dólar americano de US$ 1.875,00 não foi pago ao viajante, sendo cancelado
a tempo, documento nº 2015/NS/014765, não havendo a necessidade de devolução por parte
do viajante, tendo direito somente ao recebimento de 1/2 (meia) diária nacional no valor de R$
112,10, referente a primeira etapa nacional da viagem.
O Diretor cumpriu agenda a pedido do Sr. Presidente Américo Martins.
Segue a agenda do Diretor:
Dia 18/11- Embarque para Manaus (Período Noturno)

2729/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 19/11 - Reunião com o Diretor da TV A Crítica, Senhor Dissica Calderaro, e o Secretário de
Cultura do Amazonas, Senhor Robério Braga, com a finalidade de discutirem uma possível
parceria para transmissão, em rede nacional, do Festival de Parintins/AM que acontece
anualmente no mês de Junho.
Dia 20/11- Reunião com secretário de Cultura, Robério Braga, para acertar uma possível
transmissão em rede do Concerto de Natal, na noite do dia 25 de dezembro.
- Embarque para Brasília.

O repórter fez a transmissão de dois jogos de futebol, válidos pelo Campeonato Brasileiro
Feminino (no dia 22/11/2015) e pela Copa Sul Americana de Futebol Feminino Sub-20 (no dia
23/11/2015).
Relatório de viagem
22/11/2015 - Ida para São josé do Rio Preto.
O Rio Preto largou na frente na briga pelo título do Brasileirão Feminino. O Jacaré venceu o
São José por 1 a 0, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O gol do triunfo por
marcado pela zagueira Ana Alice, aos 11 minutos do segundo tempo.
Com esta vitória, o Rio Preto fatura o caneco com uma vitória simples ou até com um empate
no segundo jogo.
O São José precisa ganhar por dois gols de diferença ou mais para conquistar o título sem a
necessidade da cobrança de pênalti. Em caso de triunfo por 1 a 0 das joseenses, a decisão vai
para os pênaltis.

PAULO ROBERTO
2731/2015 GARRITANO
FILHO

Empregado

23/11/2015 - Deslocamento para Santos e transmissão do jogo.
No dia 23, a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 conquistou mais um ponto no Sul-Americano
da categoria, disputado em Santos/SP.
No estádio da Portuguesa Santista, o Brasil empatou em 2 a 2 com o Paraguai, com gols de
Jennifer e Gabi Nunes. A seleção dominou o primeiro tempo mantendo a maior posse de bola.
Aos 7 minutos, Brena fez ótima jogada individual, mas acabou sendo cortada pela zaga
adversária.
A primeira defesa da goleira Carla foi aos 17 minutos, após cobrança de falta perigosa do
Paraguai. Na sequência, Brena cobrou falta de fora da área e obrigou a goleira Natasha
Martínez a fazer boa defesa. No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Jessica Martínez
recebeu bom lançamento e aproveitou a saída da goleira Carla para abrir o placar.
No segundo tempo, o Brasil voltou mais forte no ataque e conseguiu o gol de empate logo aos
dois minutos. Jennifer recebeu ótimo passe, cortou uma zagueira paraguaia, passou pela
goleira Natasha Martínez e bateu de canhota para marcar um golaço! Aos 18 minutos, Gabi
Nunes sofreu falta de López dentro da grande área e a própria camisa 10 cobrou o pênalti. Bola
para um lado e goleira para o outro: Brasil 2 x 1 Paraguai. Após a parada técnica do segundo
tempo, o Brasil seguiu sufocando as paraguaias, que também partiram mais para o ataque.
Aos 34, após bate-rebate na área brasileira, o Paraguai quase empatou, mas o chute final
parou no travessão. Nos acréscimos, López cobrou falta e deixou tudo igual: 2 a 2.
24/11/2015 - Retorno para o Rio de Janeiro.

SAULO MORETE
LAMOUNIER
LUANA KAREN
2733/2015 GONÇALVES
QUERINO DA
2734/2015 ALDO SILVA
JULIO CEZAR
2735/2015
PERTILE LEAL
2732/2015

Empregado

Evento Cancelado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência.
Evento cancelado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência - SECOM.

Empregado
Empregado
Empregado

Evento cancelado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência - SECOM.
Evento cancelado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência - SECOM.
O diretor de jornalismo dispensa diárias nos dias 28 e 29 de novembro.
O saldo a devolver de R$ 152,10 deve-se ao fato do adiamento de ida do diretor de jornalismo
a São Paulo em virtude da necessidade de sua permanência em Brasília para
acompanhamento do fechamento de boletins e do telejornal.

RICARDO
2736/2015 PEREIRA DE
MELO

Empregado

Relatório de viagem
Dia 26/11/2015 – Chegada a São Paulo as 17:00 horas. Participou de reunião com a equipe do
Jornalismo da TV. Dia 27/11/2015 - O Diretor participou de reuniões, entre outras atividades,
conforme descrito: 1) Reunião com a equipe do Esporte; 2) Reunião com o Chefe de Redação,
Sr. Tércio Luz; 3) Reunião com o Diretor Geral, Asdrubal Figueiró. Dia 30/11/2015 - Retorno
para Brasília as 11:00 horas, com chegada às 12:40 horas.

O Gerente Executivo Gustavo Pinho participou das seguintes reuniões no Rio de Janeiro nos
dias 23 e 24 de novembro de 2015.
Prefeitura do Rio de Janeiro
Data: 23/11
Horário : 14h
Sr. Flávio Vaz - Assessor Especial de Comunicação
Pauta : Apresentação de proposta do projeto Paralímpicos da TV Brasil e das Rádios EBC.

2737/2015

GUSTAVO DE
SOUZA PINHO

Empregado

BNDES
Data: 24/11
Horário : 10h
Sra. Ana Landim - Chefe do Departamento de Comunicação/Gabinete da Presidência
Pauta : Reapresentação de projeto especial de patrono da Rádio MEC FM e prospecção de
futuras campanhas de TV, Rádio e Portal.
Petrobrás
Data: 24/11
Horário : 15h
Sr. Gustavo Ferro - Gerente de Publicidade Institucional
Pauta : Apresentação de proposta de patrocínio dos Especiais de Fim de Ano na TV Brasil.
Obs.: PCV feita fora de prazo devido o empregado ter entregue os bilhetes no dia 03/12/2015.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/11/2015

21/11/2015

DIGER

25/11/2015

30/11/2015

18/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/11/2015

2.197,07

401,20

190,00

2.788,27

DIGER

17/11/2015

2.896,93

1.247,85

285,00

4.429,78

19/11/2015

DIGER

17/11/2015

1.176,86

481,65

-

1.658,51

25/11/2015

30/11/2015

DICOP

18/11/2015

6.755,26

2.495,70

570,00

9.820,96

24/11/2015

25/11/2015

DIGEL

18/11/2015

Relatório de viagem
Data: 18 de novembro de 2015
07:00h Deslocamento da residência a EBC
09:00h Deslocamento da EBC até o Aeroporto Brasília - JK
10:38h Embarque no Aeroporto de Brasília para vôo com destino a São Luís - MA
12:40h Desembarque no Aeroporto de São Luís
14:00h Deslocamento até a EBC
18:00h Deslocamento até a Pousada – Check in

Data: 19 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
23:30h Retorno à pousada;

2738/2015

RODRIGO CINTRA
VIEIRA

Empregado

Data: 20 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
18h Retorno à pousada;

Data: 21 de novembro de 2015
7:30h Café da manhã na pousada
7:45h Deslocamento até a EBC;
08:00h Início dos trabalhos ;
14h Deslocamento até o Aeroporto de São Luís - MA;
16:08h Embarque com destino a Brasília
19:30h Chegada no Aeroporto Internacional de Brasília
20:00h Deslocamento até a residência.

O Coordenador de Integração Regional participou do Festival de Música do Alto solimões, que
aconteceu no dia 28/11/2015. O empregado também realizou contatos com possíveis
fornecedores de serviços necessários na unidade, tais como: transporte, manutenção de arcondicionado, manutenção predial, dedetização, etc.
Relatório do Viajante:
25/11/2015
-Chegada à Tabatinga-AM.
26/11/2015
- Reunião com Augusto Favacho, prestador de serviços.

2739/2015

WELTON
LINHARES LIMA

Empregado

27/11/2015
- Reunião com sr. Amarildo, Presidente da Cooperativa de Táxi da Cidade.
- Montagem da estrutura do Festival
28/11/2015
- Festival de Musica da Rádio Nacional do Alto Solimões
29/11/2015
- Saída de Tabatinga
30/11/2015
-Chegada à Brasília

Ida à Brasília, no dia 18/11/2015, onde participará de reuniões na Secretaria da Comunicação.
No dia 19/11/15, participará de uma reunião com o Sr. Mário Maurici Morais, Sr. Marcos Isidoro
e Sra. Kátia
Guimarães, a ser realizada na EBC.
Retorno à São Paulo ao término da reunião.

MANOEL DE
2740/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida à Brasília, no dia 18/11/2015, onde participou de reuniões na Secretaria da Comunicação.
No dia 19/11/15, participou de reuniões com o Sr. Mário Maurici, Sr. Marcos Isidoro e Sra. Kátia
Guimarães, realizadas na EBC/DF.
Retornou a São Paulo ao término das reuniões.

Solicitação de viagem e diárias para o Gerente Regional da Amazônia, Mario Sartorello, no
período de 25 a 30/11, O empregado cumpriu agenda semestral de Gestão (reuniões com
equipe tratando pautas de conteúdo, programação e administração da emissora) na Rádio
Nacional do Alto Solimões além de ter acompanhado a realização do Festival de Música em
Tabatinga.
Relatório de viagem:

Saída de Brasília no dia 25/11/2015 com destino à Manaus e Tabatinga.
O embarque no aeroporto de Brasília com destino a Manaus ocorreu às 10h30 e a chegada no
destino final às 17h30 (horário local)/ 20h30 (horário de Brasília). Após a chegada, foi feito o
checkin no hotel e ida à Rádio Nacional do Alto Solimões para um primeiro contato com a
equipe.

MARIO CELSO
2741/2015
SARTORELLO

Empregado

No dia seguinte, 26/11, das 9h às 12h (horário local) foi realizada uma reunião por
videoconferência com a Gerência Executiva de Programação de Rádio com as praças de
Brasília e Rio de Janeiro. Logo após o almoço, das 14h às 16h, foi realizada a primeira reunião
com a equipe da Emissora sobre a pré-produção do evento final de premiação do III Festival de
Música da Rádio Nacional do Alto Solimões. Na sequência, iniciamos a produção dos materiais
do evento como roteiro da apresentação, levantamento de informações dos artistas
participantes, formulários para o corpo de jurados etc atividade que se estendeu até 19h. Logo
após fomos jantar.
Na manhã seguinte fomos ao município vizinho de Santa Rosa para participar de um programa
na Rádio Amazonas FM para divulgar o Festival de Música. na volta à Tabatinga, fizemos uma
visita técnica com toda a equipe no local onde o evento iria ser realizado. Após o almoço,
voltamos para a Emissora a fim de finalizar as tarefas para o dia seguinte dia do evento.
No sábado pela manhã, por volta das 8h, fomos à Universidade Estadual do Amazonas - UEA,
local onde se realizou o evento de premiação do festival para a montagem e passagem de
som com os artistas.
Esta atividade se estendeu até 13h.Após o almoço,inciamos o evento às 15h que se estendeu
até às 18h30.Após desmontagem de parte dos equipamentos e estrutura, fomos jantar.

NILSON
2742/2015 ROBERTO DA
SILVA

Empregado

No domingo, 29/11, último dia da minha estadia em Tabatinga, por volta das 10h, voltamos à
UEA para finalizar a desmontagem dos equipamentos. Na sequência me dirigi à sede da
Emissora para finalizar algumas tarefas solicitadas pela Gerência Executiva de Programação de
O Gerente Executivo de Relacionamento Institucional participou da mesa de abertura de
discussões do Seminário "Comunicação Pública e Cidadania", nos dias 25 e 26 de novembro
de 2015.
O tema foi a Comunicação Pública no Brasil e teve como objetivo socializar conceitos e
experiências em comunicação pública e discutir perspectivas de contribuição para a
comunicação das instituições de ensino superior.
O evento se iniciou no período da manhã do dia 25/11/2015, motivo pelo qual fez-se necessária
a sua ida no dia 24/11/2015, no período da noite.
Seu transporte foi em veículo disponibilizado pela EBC.
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359,55

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/11/2015

21/11/2015

DINES

19/11/2015

21/11/2015

19/11/2015

21/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/11/2015

2.895,49

442,50

190,00

3.527,99

DINES

18/11/2015

3.115,74

442,50

190,00

3.748,24

21/11/2015

DINES

18/11/2015

1.392,96

442,50

190,00

2.025,46

22/11/2015

DIJOR

18/11/2015

764,47

267,90

-

1.032,37

Ordem de Serviço SECOM 401
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pelo repórter Leonardo do
Nascimento Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, de São Paulo,
juntamente com o auxiliar operacional Warley Felipe de Andrade, de Brasília (DF), viajará à
Cidade de Foz do Iguaçu/PR de 19 a 21 de novembro de 2015, a pedido da SECOM (OS401/2015), com a finalidade de fazer a cobertura jornalística da reunião preparatória para o
Tour da Tocha Olímpica.
Foz do Iguaçu/PR é uma das 300 cidades do Brasil, selecionadas para receber a tocha
Olímpica.

LEONARDO DO
2743/2015 NASCIMENTO
MEIRA

RELATÓRIO
O repórter Leonardo Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz saíram de São Paulo com
destino a Foz do Iguaçú às 13h40 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto foi feito por
meio do voo 3340, da companhia aérea TAM. Já o auxiliar Warley Felipe de Andrade saiu de
Brasília com destino a Foz do Iguaçú às 13h10 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto
foi feito por meio do voo 1687, da companhia aérea GOL. O objetivo da viagem foi o de realizar
a apuração de pauta sobre a reunião de preparação para a recepção da tocha olímpica no
Estado do Paraná.
Empregado
Atividades executadas:
19/11 - A equipe chegou à cidade de Foz do Iguaçú em torno das 16h. Fez contato com equipe
de assessoria do Ministério do Esporte e combinou logística para o dia seguinte.
20/11 (feriado em SP) - A equipe dirigiu-se ao local da reunião preparatória para a passagem
da tocha olímpica. Gravou entrevistas com diversos prefeitos do Estado, com o subchefe de
assuntos federativos da PR, Osvaldo Noleto, e com o Ministro do Esporte, George Hilton. Em
torno de 12h, a equipe se dirigiu para o Centro de Treinamento de Canoagem Slalom, nas
dependências da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Gravou entrevista com dois atletas que treinam no
local, o repórter fez passagem e também gravou boletim com o Ministro do Esporte. Às 19h, o
repórter fez entrada ao vivo no radiofônico A Voz do Brasil.
21/11 - Repórter enviou o texto para os editores de Brasília. O retorno a São Paulo aconteceu:
para o repórter Leonardo, às 11h, no voo 1425, da companhia aérea GOL; para o repórter
cinematográfico Gilmar Vaz, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM; para o auxiliar
Warley Felipe de Andrade, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM.

Ordem de Serviço SECOM 401
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pelo repórter Leonardo do
Nascimento Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, juntamente com o
auxiliar operacional Warley Felipe de Andrade, de Brasília (DF), viajará à Cidade de Foz do
Iguaçu/PR de 19 a 21 de novembro de 2015, a pedido da SECOM (OS-401/2015), com a
finalidade de fazer a cobertura jornalística da reunião preparatória para o Tour da Tocha
Olímpica.
Foz do Iguaçu/PR é uma das 300 cidades do Brasil, selecionadas para receber a tocha
Olímpica.

2744/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

RELATÓRIO
O repórter Leonardo Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz saíram de São Paulo com
destino a Foz do Iguaçú às 13h40 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto foi feito por
meio do voo 3340, da companhia aérea TAM. Já o auxiliar Warley Felipe de Andrade saiu de
Brasília com destino a Foz do Iguaçú às 13h10 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto
foi feito por meio do voo 1687, da companhia aérea GOL. O objetivo da viagem foi o de realizar
a apuração de pauta sobre a reunião de preparação para a recepção da tocha olímpica no
Estado do Paraná.
Empregado
Atividades executadas:
19/11 - A equipe chegou à cidade de Foz do Iguaçú em torno das 16h. Fez contato com equipe
de assessoria do Ministério do Esporte e combinou logística para o dia seguinte.
20/11 (feriado em SP) - A equipe dirigiu-se ao local da reunião preparatória para a passagem
da tocha olímpica. Gravou entrevistas com diversos prefeitos do Estado, com o subchefe de
assuntos federativos da PR, Osvaldo Noleto, e com o Ministro do Esporte, George Hilton. Em
torno de 12h, a equipe se dirigiu para o Centro de Treinamento de Canoagem Slalom, nas
dependências da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Gravou entrevista com dois atletas que treinam no
local, o repórter fez passagem e também gravou boletim com o Ministro do Esporte. Às 19h, o
repórter fez entrada ao vivo no radiofônico A Voz do Brasil.
21/11 - Repórter enviou o texto para os editores de Brasília. O retorno a São Paulo aconteceu:
para o repórter Leonardo, às 11h, no voo 1425, da companhia aérea GOL; para o repórter
cinematográfico Gilmar Vaz, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM; para o auxiliar
Warley Felipe de Andrade, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM.

Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pelo repórter Leonardo do
Nascimento Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, de São Paulo,
juntamente com o auxiliar operacional Warley Felipe de Andrade, de Brasília (DF), viajará à
Cidade de Foz do Iguaçu/PR de 19 a 21 de novembro de 2015, a pedido da SECOM (OS401/2015), com a finalidade de fazer a cobertura jornalística da reunião preparatória para o
Tour da Tocha Olímpica.
Foz do Iguaçu/PR é uma das 300 cidades do Brasil, selecionadas para receber a tocha
Olímpica.
RELATÓRIO FOZ DO IGUAÇÚ
O repórter Leonardo Meira e o repórter cinematográfico Gilmar Vaz saíram de São Paulo com
destino a Foz do Iguaçú às 13h40 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto foi feito por
meio do voo 3340, da companhia aérea TAM. Já o auxiliar Warley Felipe de Andrade saiu de
Brasília com destino a Foz do Iguaçú às 13h10 do dia 19 de novembro, quinta-feira. O trajeto
foi feito por meio do voo 1687, da companhia aérea GOL. O objetivo da viagem foi o de realizar
a apuração de pauta sobre a reunião de preparação para a recepção da tocha olímpica no
Estado do Paraná.

2745/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Atividades executadas:
19/11 - A equipe chegou à cidade de Foz do Iguaçú em torno das 16h. Fez contato com equipe
de assessoria do Ministério do Esporte e combinou logística para o dia seguinte.
20/11 (feriado em SP) - A equipe dirigiu-se ao local da reunião preparatória para a passagem
da tocha olímpica. Gravou entrevistas com diversos prefeitos do Estado, com o subchefe de
assuntos federativos da PR, Osvaldo Noleto, e com o Ministro do Esporte, George Hilton. Em
torno de 12h, a equipe se dirigiu para o Centro de Treinamento de Canoagem Slalom, nas
dependências da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Gravou entrevista com dois atletas que treinam no
local, o repórter fez passagem e também gravou boletim com o Ministro do Esporte. Às 19h, o
repórter fez entrada ao vivo no radiofônico A Voz do Brasil.
21/11 - Repórter enviou o texto para os editores de Brasília. O retorno a São Paulo aconteceu:
para o repórter Leonardo, às 11h, no voo 1425, da companhia aérea GOL; para o repórter
cinematográfico Gilmar Vaz, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM; para o auxiliar
Warley Felipe de Andrade, às 9h04, no voo 4787, da companhia aérea TAM.

O Convidado fez a coordenação da transmissão do jogo Vila Nova x Londrina no dia
21/11/2015.

JOÃO THEODORO
2748/2015 DE CASTRO
GALHARDO

Colaborador

Relatório de viagem
21 de Novembro 2015
Manhã - Chegada a Brasília.
Tarde - Ida para a TV Brasil para preparar as coisas para transmissões (preparações de
vinhetas, músicas incidentais, fechamento de linhas para retorno e comunicação etc...); a partir
de 17h30 transmissão ao vivo do jogo.
22 de novembro 2015
Manhã - Chegado ao Rio de Janeiro por volta das 10h30.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/11/2015

25/11/2015

DIGER

23/11/2015

23/11/2015

22/11/2015

20/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/11/2015

1.819,18

634,50

285,00

2.738,68

DIGER

18/11/2015

1.082,05

126,90

190,00

1.398,95

25/11/2015

DIGER

19/11/2015

1.001,76

304,20

95,00

1.400,96

22/11/2015

DIPRO

19/11/2015

2.729,84

669,75

190,00

3.589,59

A assessora da DIGER foi à São Paulo nos dias 23 e 24 e 25/11/2015 acompanhando o Diretor
Geral Asdrúbal Figueiró em reuniões na Secretaria de Cultura de São Paulo, a saber:
Dia 23/11/15
17:30h - Reunião com o Secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Sr. Nabil.
dia 24 13h30 - Reunião com o SESCTV - inicio de ações para a parceria entre a TVBRASIL,
TVBRASIL Internacional e SESCTV para troca de conteúdo
18h30 - Participou do evento de lançamento do livro sobre a família Negra. Na ocasião foi a
animação Guilhermina e Candelário e e uma homenagem a EBC.

SAHADA
2749/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

OBS.: O adiamento do retorno do dia 24 para o dia 25, foi para a funcionária participar do
evento de lançamento do livro sobre a família Negra.
A funcionária foi ao evento representando a empresa a pedido do diretor-geral, Asdrúbal
Figueiró.

A assessora Participou de reunião com o coordenador da Unidade Técnica Central, Max Eluard,
na sede da Superintendência Regional Sudeste/Sul.
Relatório da Viajante:
Data: 23/11/2015
Itinerário: BSB-SP / SP-BSB
Justificativa: Participar de reunião com o coordenador da Unidade Técnica Central, Max Eluard,
na sede da Superintendência Regional Sudeste/Sul, na rua Mofarrej, 1200, Vila Leopoldina,
para tratar da prestação de contas da 1ª Edição do FSA do Prodav e dos preparativos para o
seminário de programação que acontecerá nos dias 7 e 8 de dezembro, em São Paulo.
Relato: Cheguei à sede da Superintendência por volta das 11h, uma vez que o voo atrasou
devido ao mau tempo em São Paulo. Fui apresentada às equipes da regional. Após o almoço,
me reuni com o diretor-geral da EBC, Asdrúbal Figueiró, e com o Max Eluard. A assessora
Nara Vieira participou por videoconferência. A reunião acabou por volta das 16h. Preparei o
relatório da reunião e segui para o aeroporto, onde aguardei o voo para retornar a Brasília.
Seguem os pontos abordados na reunião:

2750/2015

NOELI MENEZES
SOARES

1) QUESTÕES ADMINISTRATIVAS
Empregado
a) Acompanhar trâmite de pagamento da última parcela relativa à Etapa II, do Plano de
Trabalho da primeira edição (seguir com Nara Vieira os próximos passos para a execução
desse pagamento);
b) Organizar a prestação de contas das Etapas I e II. Nara Vieira vai verificar se a
Superintendência Sul/Sudeste encaminhou a relação das Notas Fiscais, ligando-as com as
ações previstas no Plano de Trabalho e correspondentes às Etapas I e II. Caso não seja
possível recuperar essa memória, destacaremos a assistente administrativa da Unidade
Técnica, Ana Paulo Montoro, para ir a Brasília ajudar nessa organização;
c) Estabelecer padrão para organização e prestação de contas mês a mês. Para isso seria
importante realizarmos uma reunião com a ACERP, EBC e Unidade Técnica, a fim de pactuar
esse procedimento a partir da Etapa III da primeira edição;
d) Iniciar tratativas com ACERP para realização do contrato de prestação de serviços relativo à
segunda edição da Linha de TVs Públicas. Lembrando que, idealmente, o contrato deveria ser
firmado antes de 7 de dezembro e, no máximo, até 23 de dezembro;
e) Max falará com Paulo Alcoforado sobre a mudança no Plano de Trabalho da segunda
O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional em São Paulo.
Segue a agenda:
Dia 22/11
- Embarque para São Paulo
Dia 23/11
- Reunião com os coordenadores do fundo setorial audiovisual, acerca da prestaçãoo de contas
do contrato firmado entre a EBC e a ACERP.

2751/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 24/11
- Despachos internos na Sede EBC/SP.

Dia 25/11
- Embarque para Brasília.
Observação: Alteração no bilhete de volta, devido extensão da agenda do Diretor, conforme
email anexo.

RICARDO
2755/2015 BARROS DE
MIRANDA

Empregado

No dia 21 de novembro a EBC transmitiu a 7ª edição do Festival Rádios Nacional e Mec
através do seu portal e suas rádios.
A direção do Programa Especial que será exibido dia 5 de dezembro na TV Brasil foi realizada
pelo gerente de produção Ricardo Barros que viajou no dia 20 para participar de uma reunião
às 11h com as equipes técnica e de produção e assistir ao ensaio das bandas finalistas durante
à tarde/noite. O retorno para o Rio de Janeiro ocorreu no dia 22 às 08:50h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/11/2015

24/11/2015

DINES

20/11/2015

24/11/2015

20/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

19/11/2015

1.336,07

814,20

95,00

2.245,27

DINES

20/11/2015

1.336,07

814,20

95,00

2.245,27

24/11/2015

DINES

20/11/2015

1.336,07

814,20

95,00

2.245,27

20/11/2015

22/11/2015

DIGER

20/11/2015

930,46

669,75

190,00

1.790,21

25/11/2015

25/11/2015

DIPRE

20/11/2015

1.184,27

133,95

190,00

1.508,22

Ordem de Serviço SECOM 402
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pela repórter Taissa Dias da
Silva, repórter cinematográfico, Edmar de Souza Nobre e o auxiliar operacional Aldo Silva Pinto,
onde foi realizada a cobertura jornalística na cidade de Mariana (MG), afetada pelo rompimento
de duas barragens de minério, no período de 20 a 24 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: Taissa Dias da Silva, repórter cinematográfico: Edmar de Souza Nobre e
auxiliar operacional, Aldo Silva Pinto.
Relatório:

2756/2015

TAISSA DIAS DA
SILVA

Empregado

Relatório de viagem a Mariana (MG) – Encontrei o cinegrafista Edmar e o auxiliar Aldo no
aeroporto de Brasília na sexta-feira, 20 de novembro, por volta das 8h. Embarcamos no voo
1188 da companhia Gol às 8h55 para Belo Horizonte (MG), onde chegamos por volta das 10h.
Pegamos o carro da Localiza e seguimos com o motorista da empresa para a cidade de
Mariana, onde chegamos por volta das 14h. Estivemos na prefeitura, onde conversamos com
os assessores de imprensa e na UAITEC, onde funciona o centro de operações local que atua
nas ações ligadas ao vazamento de lama da barragem na cidade. Depois disso, estivemos no
hotel reservado pela equipe, onde me preparei para entradas ao vivo na Voz do Brasil e no
NBR Notícias. Os links terminaram por volta das 20h15, quando encerramos o trabalho do dia.
No sábado, 21 de novembro, saímos do hotel às 8h e nos dirigimos para a UAITEC em busca
de pessoas vítimas da tragédia para entrevistarmos. Às 9h, também no local, fizemos sonora
com representante do Ibama. De lá, seguimos para a comunidade rural de Paracatu de Baixo,
a cerca de 40 km do centro de Mariana, e uma das mais atingidas pela lama. Lá
permanecemos fazendo imagens e entrevistas até por volta das 15h. Almoçamos e seguimos
para o galpão onde a ONG AOPA aloja os animais resgatados nos locais atingidos. Lá,
produzimos passagem e sonoras. Encerramos o trabalho por volta das 19h. No domingo, 22 de
novembro, saímos do hotel às 9h. Fizemos imagens dos pontos turísticos da cidade e
entrevistamos lojistas. Almoçamos por volta das 13h. À tarde seguimos para um hotel onde
estão alojadas vítimas da tragédia em busca de famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Fizemos sonoras e imagens. Encerramos o trabalho por volta das 17h. Na segunda-feira,
saímos do hotel às 9h para realização de sonora com o prefeito da cidade. Após isso,
gravamos passagem e cabeça no centro histórico da cidade e seguimos para o caminhão para
realizar geração do material. Almoçamos por volta de meio dia e à tarde, nos dedicamos a
organizar o material captado, transferindo sonoras da câmera para o gravador para auxiliar a
edição da Voz do Brasil. Fiz entrada ao vivo na Voz do Brasil e encerramos o trabalho por volta
das 19h15. Na terça-feira realizamos sonora e imagens com personagem em um hotel,
seguimos para o caminhão de geração para enviar o material captado e saímos de Mariana por
Ordem de Serviço SECOM 402
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pela repórter Taissa Dias da
Silva, repórter cinematográfico, Edmar de Souza Nobre e o auxiliar operacional Aldo Silva Pinto,
para realizar cobertura jornalística na cidade de Mariana (MG), afetada pelo rompimento de
duas barragens de minério, no período de 20 a 24 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: Taissa Dias da Silva, repórter cinematográfico: Edmar de Souza Nobre e
auxiliar operacional, Aldo Silva Pinto.
Relatório:

2757/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

Relatório de viagem a Mariana (MG) – Encontrei o cinegrafista Edmar e o auxiliar Aldo no
aeroporto de Brasília na sexta-feira, 20 de novembro, por volta das 8h. Embarcamos no voo
1188 da companhia Gol às 8h55 para Belo Horizonte (MG), onde chegamos por volta das 10h.
Pegamos o carro da Localiza e seguimos com o motorista da empresa para a cidade de
Mariana, onde chegamos por volta das 14h. Estivemos na prefeitura, onde conversamos com
os assessores de imprensa e na UAITEC, onde funciona o centro de operações local que atua
nas ações ligadas ao vazamento de lama da barragem na cidade. Depois disso, estivemos no
hotel reservado pela equipe, onde me preparei para entradas ao vivo na Voz do Brasil e no
NBR Notícias. Os links terminaram por volta das 20h15, quando encerramos o trabalho do dia.
No sábado, 21 de novembro, saímos do hotel às 8h e nos dirigimos para a UAITEC em busca
de pessoas vítimas da tragédia para entrevistarmos. Às 9h, também no local, fizemos sonora
com representante do Ibama. De lá, seguimos para a comunidade rural de Paracatu de Baixo,
a cerca de 40 km do centro de Mariana, e uma das mais atingidas pela lama. Lá
permanecemos fazendo imagens e entrevistas até por volta das 15h. Almoçamos e seguimos
para o galpão onde a ONG AOPA aloja os animais resgatados nos locais atingidos. Lá,
produzimos passagem e sonoras. Encerramos o trabalho por volta das 19h. No domingo, 22 de
novembro, saímos do hotel às 9h. Fizemos imagens dos pontos turísticos da cidade e
entrevistamos lojistas. Almoçamos por volta das 13h. À tarde seguimos para um hotel onde
estão alojadas vítimas da tragédia em busca de famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Fizemos sonoras e imagens. Encerramos o trabalho por volta das 17h. Na segunda-feira,
saímos do hotel às 9h para realização de sonora com o prefeito da cidade. Após isso,
gravamos passagem e cabeça no centro histórico da cidade e seguimos para o caminhão para
realizar geração do material. Almoçamos por volta de meio dia e à tarde, nos dedicamos a
organizar o material captado, transferindo sonoras da câmera para o gravador para auxiliar a
edição da Voz do Brasil. Fiz entrada ao vivo na Voz do Brasil e encerramos o trabalho por volta
das 19h15. Na terça-feira realizamos sonora e imagens com personagem em um hotel,
seguimos para o caminhão de geração para enviar o material captado e saímos de Mariana por
Ordem de Serviço SECOM 402
Objetivo: viagem da equipe de reportagem da TV NBR, composta pela repórter Taissa Dias da
Silva, repórter cinematográfico, Edmar de Souza Nobre e o auxiliar operacional Aldo Silva Pinto,
para realizar cobertura jornalística na cidade de Mariana (MG), afetada pelo rompimento de
duas barragens de minério, no período de 20 a 24 de novembro de 2015.
Equipe: repórter: Taissa Dias da Silva, repórter cinematográfico: Edmar de Souza Nobre e
auxiliar operacional, Aldo Silva Pinto.
Relatório:

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

LAURO DOS
2761/2015 SANTOS
MESQUITA

Empregado

2758/2015

ompanhia Gol às 8h55 para Belo Horizonte (MG), onde chegamos por volta das 10h. Pegamos
o carro da Localiza e seguimos com o motorista da empresa para a cidade de Mariana, onde
chegamos por volta das 14h. Estivemos na prefeitura, onde conversamos com os assessores
de imprensa e na UAITEC, onde funciona o centro de operações local que atua nas ações
ligadas ao vazamento de lama da barragem na cidade. Depois disso, estivemos no hotel
reservado pela equipe, onde me preparei para entradas ao vivo na Voz do Brasil e no NBR
Notícias. Os links terminaram por volta das 20h15, quando encerramos o trabalho do dia. No
sábado, 21 de novembro, saímos do hotel às 8h e nos dirigimos para a UAITEC em busca de
pessoas vítimas da tragédia para entrevistarmos. Às 9h, também no local, fizemos sonora com
representante do Ibama. De lá, seguimos para a comunidade rural de Paracatu de Baixo, a
cerca de 40 km do centro de Mariana, e uma das mais atingidas pela lama. Lá permanecemos
fazendo imagens e entrevistas até por volta das 15h. Almoçamos e seguimos para o galpão
onde a ONG AOPA aloja os animais resgatados nos locais atingidos. Lá, produzimos
passagem e sonoras. Encerramos o trabalho por volta das 19h. No domingo, 22 de novembro,
saímos do hotel às 9h. Fizemos imagens dos pontos turísticos da cidade e entrevistamos
lojistas. Almoçamos por volta das 13h. À tarde seguimos para um hotel onde estão alojadas
vítimas da tragédia em busca de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Fizemos sonoras e
imagens. Encerramos o trabalho por volta das 17h. Na segunda-feira, saímos do hotel às 9h
para realização de sonora com o prefeito da cidade. Após isso, gravamos passagem e cabeça
no centro histórico da cidade e seguimos para o caminhão para realizar geração do material.
Almoçamos por volta de meio dia e à tarde, nos dedicamos a organizar o material captado,
transferindo sonoras da câmera para o gravador para auxiliar a edição da Voz do Brasil. Fiz
entrada ao vivo na Voz do Brasil e encerramos o trabalho por volta das 19h15. Na terça-feira
realizamos sonora e imagens com personagem em um hotel, seguimos para o caminhão de
geração para enviar o material captado e saímos de Mariana por volta das 10h em direção a
Belo Horizonte. Lá, embarcamos por volta das 15h40 no voo 2558 da companhia Azul,
chegando a Brasília por volta das 17h.

O Engenheiro Edson Siquara virá convite do Diretor-Presidente participar de reuniões na EBC
sobre temas relacionados ao parque técnico da EBC e novas tecnologias.

2762/2015

Edson Siquara
de Souza

Colaborador

Viagem solicitada fora do prazo da norma 201, em razão da agenda ter sido confirmado
somente hoje 20/11/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2763/2015

Viajante

ELIANE ALVES
FERNANDES

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

A Gerente Executiva, Eliane Fernandes, foi convidada e compareceu a entrega dos prêmios
aos destaques do jornalismo socioambiental, Cidadania e Sustentabilidade do 3º Prêmio Chico
Mendes, onde o programa da Rádio MEC AM do RJ, ECOS DA TERRA, concorreu ao prêmio
na categoria Melhor Programa de Rádio. O Evento ocorreu no Clube Sírio em São Paulo, no dia
24/11 às 21:00.

24/11/2015

25/11/2015

DICOP

23/11/2015

27/11/2015

23/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

20/11/2015

1.358,28

380,70

190,00

1.928,98

DIPRE

20/11/2015

1.652,07

1.205,55

190,00

3.047,62

27/11/2015

DIPRE

20/11/2015

1.652,07

560,50

190,00

2.402,57

25/11/2015

27/11/2015

DIPRE

20/11/2015

1.259,25

336,30

190,00

1.785,55

25/11/2015

27/11/2015

DIPRE

20/11/2015

1.259,31

336,30

190,00

1.785,61

26/11/2015

26/11/2015

DIJOR

20/11/2015

-

119,85

-

119,85

26/11/2015

26/11/2015

DIJOR

20/11/2015

-

119,85

-

119,85

07/12/2015

11/12/2015

DINES

23/11/2015

A viagem foi solicitada fora do prazo previsto na norma de viagens, pois o convite chegou na
data de 20/11.

HEITOR LUIZ
2764/2015 GOMES DE
CASTRO

2765/2015

2766/2015

2767/2015

SANDRO MIGUEL
BAEZA

NILTON GOULART
DE SOUSA

MOISES MACEDO
DE LUCENA

A viagem de urgência para as tratativas necessárias ao cumprimento da solicitação da
Procuradoria Regional do Trabalho PRT/RJ, referente ao Processo PRT/01/DIP 14, nº
300262/2015, Inquérito Civil nº 000668.2015.01.000/4-14, foi realizada pelo empregado Heitor
Luiz Gomes de Castro entre os dias 23/11/15 a 27/11/15.
Empregado
2. O empregado, do serviço de engenharia elétrica, elaborou projeto do esquema elétrico dos
prédios do Rio de Janeiro (Projeto Unifilar).
A viagem de urgência para as tratativas necessárias ao cumprimento da solicitação da
Procuradoria Regional do Trabalho PRT/RJ, referente ao Processo PRT/01/DIP 14, nº
300262/2015, Inquérito Civil nº 000668.2015.01.000/4-14, foi realizada pelo empregado Sandro
Miguel Baeza entre os dias 23/11/15 a 27/11/15.
Empregado
O empregado, técnico em informática, elaborou projeto do esquema elétrico dos prédios do Rio
de Janeiro (Projeto Unifilar).
A viagem de urgência para as tratativas necessárias ao cumprimento da solicitação da
Procuradoria Regional do Trabalho PRT/RJ, referente ao Processo PRT/01/DIP 14, nº
300262/2015, Inquérito Civil nº 000668.2015.01.000/4-14, foi realizada pelo empregado Nilton
Goulart de Souza entre os dias 25/11/15 a 27/11/15.
Empregado
O empregado, do serviço de engenharia do trabalho, elaborou a inspeção de segurança do
trabalho.

Empregado

A viagem de urgência para as tratativas necessárias ao cumprimento da solicitação da
Procuradoria Regional do Trabalho PRT/RJ, referente ao Processo PRT/01/DIP 14, nº
300262/2015, Inquérito Civil nº 000668.2015.01.000/4-14, foi realizada pelo empregado Moises
Macedo de Lucena entre os dias 25/11/15 a 27/11/15.
O empregado, técnico do trabalho, elaborou inspeção de segurança do trabalho.
Participou do Seminário Comunicação Pública e Cidadania, em Goiânia.
Relatório de viagem:

EURICO DE
2768/2015 FREITAS
TAVARES

Empregado

No dia 26/11/15, quinta-feira, saímos às 5h30 da manhã com destino a Universidade Federal
de Goiás, em Goiânia, onde participamos do Seminário de Comunicação Pública e Cidadania.
Eu e o gerente de radiojornalismo Corban Costa fizemos palestras sobre o trabalho realizado
pelo jornalismo da EBC. Chegamos pouco antes da 8h da manhã, participamos das atividades
até às 16h. Em seguida retornamos para Brasília.
Participou do Seminário Comunicação Pública e Cidadania, em Goiânia.
Relatório de viagem:

CORBAN
2769/2015 GIOVANNINI DE
DEUS E COSTA

Empregado

No dia 26/11/15, quinta-feira, saímos às 5h30 da manhã com destino a Universidade Federal
de Goiás, em Goiânia, onde participamos do Seminário de Comunicação Pública e Cidadania.
Eu e o assessor Eurico Tavares fizemos palestras sobre o trabalho realizado pelo jornalismo da
EBC. Chegamos pouco antes da 8h da manhã, participamos das atividades até às 16h, com
intervalo para almoço. Em seguida retornamos para Brasília.

Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na posse do presidente argentino Mauricio Macri, que
aconteceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 10 de dezembro de 2015.

A equipe formada por Leandro Alarcon, José Carlos Gonçalves, Lucas Araque e Marcelo
Vasconcelos saiu de Brasília no dia 07/12 às 11h com destino a Buenos Aires, chegando lá as
15h.

LUCAS ARAQUE
2770/2015 DOS SANTOS
FREIRE

No dia 08/12, terça-feira, pela manhã gravamos imagens e passagem para a realização de
uma matéria para a TVNBR e Voz do Brasil, além de 2 vídeos web. As imagens foram enviadas
via ITVP e FTP no período da tarde.
Empregado

2.280,18

4.275,00

95,00

No dia 09/12, quarta-feira, seria realizado um saída para gravação de imagens pela manhã,
mas tivemos uma mochila roubada no lobby do hotel, com microfones e mídias, foi realizado
B.O. do roubo na polícia local.

Pela tarde fomos nos pontos de credenciamento na Casa Rosada e no Congresso argentino,
também foi realizado captação de imagens no período da tarde.No dia 10/12, quinta-feira, a
equipe acompanhou a visita da pr Dilma Rousseff, pela manhã se encaminhando para o
Congresso, mas por alguns imprevisto ela foi direto para casa rosada.

Do congresso fomos ao aeroporto captar imagens de sua ida, pois não teríamos acesso a casa
rosada. Logo após gravamos passagem e imagens.
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6.650,18

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/12/2015

11/12/2015

DINES

07/12/2015

11/12/2015

23/11/2015

27/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/11/2015

2.280,18

4.275,00

95,00

6.650,18

DINES

23/11/2015

2.530,74

4.275,00

95,00

6.900,74

DIJOR

23/11/2015

1.012,67

466,10

95,00

1.573,77

Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na posse do presidente argentino Mauricio Macri, que
aconteceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 10 de dezembro de 2015

A equipe formada por Leandro Alarcon, José Carlos Gonçalves, Lucas Araque e Marcelo
Vasconcelos saiu de Brasília no dia 07/12 às 11h com destino a Buenos Aires, chegando lá as
15h.

LEANDRO ROCHA
2771/2015 FERNANDES
ALARCON

No dia 08/12, terça-feira, pela manhã gravamos imagens e passagem para a realização de
uma matéria para a TVNBR e Voz do Brasil, além de 2 vídeos web. As imagens foram enviadas
via ITVP e FTP no período da tarde.
Empregado

No dia 09/12, quarta-feira, seria realizado um saída para gravação de imagens pela manhã,
mas tivemos uma mochila roubada no lobby do hotel, com microfones e mídias, foi realizado
B.O. do roubo na polícia local. Pela tarde fomos nos pontos de credenciamento na Casa
Rosada e no Congresso argentino, também foi realizado captção de imagens no período da
tarde.

No dia 10/12, quinta-feira, a equipe acompanhou a visita da pr Dilma Rousseff, pela manhã se
encaminhando para o Congresso, mas por alguns imprevisto ela foi direto para casa rosada. Do
congresso fomos ao aeroporto captar imagens de sua ida, pois não teríamos acesso a casa
rosada. Logo após gravamos passagem e imagens. Tudo foi gerado via Play-out.

Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na posse do presidente argentino Mauricio Macri, que
aconteceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 10 de dezembro de 2015.

A equipe formada por Leandro Alarcon, José Carlos Gonçalves, Lucas Araque e Marcelo
Vasconcelos saiu de Brasília no dia 07/12 às 11h com destino a Buenos Aires, chegando lá as
15h.

No dia 08/12, terça-feira, pela manhã gravamos imagens e passagem para a realização de
uma matéria para a TVNBR e Voz do Brasil, além de 2 vídeos web. As imagens foram enviadas
via ITVP e FTP no período da tarde.

2773/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

No dia 09/12, quarta-feira, seria realizado um saída para gravação de imagens pela manhã,
mas tivemos uma mochila roubada no lobby do hotel, com microfones e mídias, foi realizado
B.O. do roubo na polícia local.

Pela tarde fomos nos pontos de credenciamento na Casa Rosada e no Congresso argentino,
também foi realizado captação de imagens no período da tarde.No dia 10/12, quinta-feira, a
equipe acompanhou a visita da pr Dilma Rousseff, pela manhã se encaminhando para o
Congresso, mas por alguns imprevisto ela foi direto para casa rosada.

Do congresso fomos ao aeroporto captar imagens de sua ida, pois não teríamos acesso a casa
rosada. Logo após gravamos passagem e imagens.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o desastre em Mariana/MG.
O viajante tem saldo a receber em virtude do adiamento de retorno para o dia 27 de novembro.
O motivo desse adiamento foi o atraso nas gravações ocasionado pela remarcação de voo feito
pela empresa TAM.
Relatório de viagem
23 de novembro - segunda-feira
Nosso voo partiria de Brasília para Belo Horizonte às 20h30. Despachamos bagagem e o voo
decolou. Voamos por volta de 40 minutos, mas o piloto nos informou que voltaríamos para
Brasília por causa do mal tempo. Voltamos para o aeroporto de Brasília e esperamos por mais
de uma hora até que fomos informados que embarcaríamos no próximo voo, e que seríamos
realocados. Ficamos no aeroporto até quase 4 horas da manhã, quando a empresa nos
encaminhou para um hotel.

ANA GRAZIELA
2775/2015 AGUIAR DE
OLIVEIRA

Empregado

24 de novembro – terça-feira
11h30 – vôo Brasília – Belo Horizonte;
13h – chegada em Belo Horizonte;
15h30 – chegada em Mariana;
16h – gravação de imagens e personagens em Mariana, no hotel Previdência;
19h – acompanhamento da reunião entre Ministério Público, Samarco e atingidos pela
barragem;
22h – entrevista com o promotor do Ministério Público de minas gerais, Guilherme Sá.
25 de novembro – quarta-feira
7h – entrevista com a personagem Sandra das coxinhas;
10h – ida para Paracatu de baixo;
10h30 – entrevista com personagem divino dos passos;
12h30 – imagens e passagens pelo local;
17h – entrevista com o presidente do sindicato dos mineradores, Ronaldo Bento e com o vicepresidente do sindicato, Sérgio Alvarenga.

26 de novembro – quinta-feira
8h30 – entrevista com personagem Orídenes Pereira;
11h – entrevista com personagem Eliene Almeida;
13h – entrevista com o representante do Mab, Joceli Andrioli;
14h – ida para Bento Rodrigues;
16h – imagens e entrevistas com personagens. Gravação de passagens, passagem de bloco e
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

23/11/2015

27/11/2015

DIJOR

23/11/2015

27/11/2015

24/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

23/11/2015

1.012,67

466,10

95,00

1.573,77

DIJOR

23/11/2015

1.012,67

466,10

95,00

1.573,77

25/11/2015

DIPRE

23/11/2015

1.012,09

224,20

190,00

1.426,29

24/11/2015

25/11/2015

DIPRE

23/11/2015

267,90

190,00

457,90

26/11/2015

03/12/2015

DIGER

23/11/2015

1.398,30

285,00

5.261,27

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o desastre em Mariana/MG.
O viajante tem saldo a receber em virtude do adiamento de retorno para o dia 27 de novembro.
O motivo desse adiamento foi o atraso nas gravações ocasionado pela remarcação de voo feito
pela empresa TAM.
Relatório de viagem
23 de novembro - segunda-feira
Nosso voo partiria de Brasília para Belo Horizonte às 20h30. Despachamos bagagem e o voo
decolou. Voamos por volta de 40 minutos, mas o piloto nos informou que voltaríamos para
Brasília por causa do mal tempo. Voltamos para o aeroporto de Brasília e esperamos por mais
de uma hora até que fomos informados que embarcaríamos no próximo voo, e que seríamos
realocados. Ficamos no aeroporto até quase 4 horas da manhã, quando a empresa nos
encaminhou para um hotel.

2776/2015

ANDRÉ RODRIGO
PACHECO

Empregado

24 de novembro – terça-feira
11h30 – vôo Brasília – Belo Horizonte;
13h – chegada em Belo Horizonte;
15h30 – chegada em Mariana;
16h – gravação de imagens e personagens em Mariana, no hotel Previdência;
19h – acompanhamento da reunião entre Ministério Público, Samarco e atingidos pela
barragem;
22h – entrevista com o promotor do Ministério Público de minas gerais, Guilherme Sá.
25 de novembro – quarta-feira
7h – entrevista com a personagem Sandra das coxinhas;
10h – ida para Paracatu de baixo;
10h30 – entrevista com personagem divino dos passos;
12h30 – imagens e passagens pelo local;
17h – entrevista com o presidente do sindicato dos mineradores, Ronaldo Bento e com o vicepresidente do sindicato, Sérgio Alvarenga.

26 de novembro – quinta-feira
8h30 – entrevista com personagem Orídenes Pereira;
11h – entrevista com personagem Eliene Almeida;
13h – entrevista com o representante do Mab, Joceli Andrioli;
14h – ida para Bento Rodrigues;
16h – imagens e entrevistas com personagens. Gravação de passagens, passagem de bloco e
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre o desastre em Mariana/MG.
O viajante tem saldo a receber em virtude do adiamento de retorno para o dia 27 de novembro.
O motivo desse adiamento foi o atraso nas gravações ocasionado pela remarcação de voo feito
pela empresa TAM.
Relatório de viagem
23 de novembro - segunda-feira
Nosso voo partiria de Brasília para Belo Horizonte às 20h30. Despachamos bagagem e o voo
decolou. Voamos por volta de 40 minutos, mas o piloto nos informou que voltaríamos para
Brasília por causa do mal tempo. Voltamos para o aeroporto de Brasília e esperamos por mais
de uma hora até que fomos informados que embarcaríamos no próximo voo, e que seríamos
realocados. Ficamos no aeroporto até quase 4 horas da manhã, quando a empresa nos
encaminhou para um hotel.

LION ARTHUR
JULIO
2777/2015
FERNANDES DA
SILVA

Empregado

24 de novembro – terça-feira
11h30 – vôo Brasília – Belo Horizonte;
13h – chegada em Belo Horizonte;
15h30 – chegada em Mariana;
16h – gravação de imagens e personagens em Mariana, no hotel Previdência;
19h – acompanhamento da reunião entre Ministério Público, Samarco e atingidos pela
barragem;
22h – entrevista com o promotor do Ministério Público de minas gerais, Guilherme Sá.
25 de novembro – quarta-feira
7h – entrevista com a personagem Sandra das coxinhas;
10h – ida para Paracatu de baixo;
10h30 – entrevista com personagem divino dos passos;
12h30 – imagens e passagens pelo local;
17h – entrevista com o presidente do sindicato dos mineradores, Ronaldo Bento e com o vicepresidente do sindicato, Sérgio Alvarenga.

26 de novembro – quinta-feira
8h30 – entrevista com personagem Orídenes Pereira;
11h – entrevista com personagem Eliene Almeida;
13h – entrevista com o representante do Mab, Joceli Andrioli;
14h – ida para Bento Rodrigues;
16h – imagens e entrevistas com personagens. Gravação de passagens, passagem de bloco e
Participou da solenidade de entrega do Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 5ª
Edição à EBC, reconhecido e conferido pela Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) às
empresas que executam ações para a promoção da igualdade de gênero e raça no ambiente
de trabalho. A funcionária é Membro do Comitê Pró Equidade da EBC de Gênero e Raça,
realizado na cidade de Brasília-DF, às 16:30 do dia 24/11/2015.

PRISCILA DE
2778/2015 ALMEIDA
RESENDE

Empregado

Data:24/11/2015
Ida: São Paulo/ Brasília
Companhia: Avianca
Bilhete: 6LXLTV
Hr. Saída: 12:40
Data:25/11/2014
Volta: Brasília / São Paulo
Companhia: Avianca
Bilhete: 6LXLTV
Hr.Saída - 10:17

Participou da solenidade de entrega do Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 5ª
Edição à EBC, reconhecido e conferido pela Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) às
empresas que executam ações para a promoção da igualdade de gênero e raça no ambiente
de trabalho. A funcionária é Membro do Comitê Pró Equidade da EBC de Gênero e Raça,
realizado na cidade de Brasília-DF, às 16:30 do dia 24/11/2015.

PRISCILA DO
2779/2015 ESPIRITO SANTO
LIMA

ANTONIO
2780/2015 CARLOS
DOMINGOS

Empregado

Empregado

Data: 24/11/2015
Ida:Rio de Janeiro/Brasília
Companhia:AVIANCA
Bilhete: 066332
Hr Saída:10:26
-------------------------------------------------------------------------Data:25/11/2015
Volta:Brasília/Rio de Janeiro
Companhia:TAM
Bilhete: JJ3025
Hr.Saída:09:00

Relatório de viagem a Tabatinga
Objetivo: Fazer manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de radio (Transmissores
e estúdios) e prestar suporte técnico à equipe de funcionários da EBC lotados na Rádio
Nacional do Alto Solimões, durante o festival de música daquela região.
Dia 26/11/2015: saí de Brasília às 9h56 minutos do dia 26/12/2015, cheguei em Tabatinga às
17h30 minutos do mesmo dia após conexão em Manaus.
Dia 27/11/2015: Foi realizada a montagem de cabos. instalação e testes de funcionamentos
dos equipamentos de transmissões externas no auditório da Universidade Estadual da
Amazônia.
Dia 28/11/2015: Cobertura do festival.
Dias 30/11 e 01/12/2015: Manutenção nos estúdios e transmissor de AM.
Dia 2/12/2015: Manutenção no transmissor de FM e equipamentos da sala de link.
Ainda no dia 2/12/2015: Embarque as 18h no aeroporto internacional de Tabatinga, após
pernoite em Manaus cheguei em Brasília as 19h33 minutos do dia 3/12/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2782/2015

Viajante

JOSETI MARQUES
XISTO DA CUNHA

Tipo

Empregado

Objetivo da viagem (Justificativa)
Relatório:
Participei do Seminário de “Comunicação Pública e Cidadania” na Universidade Federal de
Goiás UFG que foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro 2015. Fiz parte da mesa de
discussões sobre "Comunicação Pública e Participação Cidadã.
fui no dia 24/11, para ir e voltar no mesmo carro, com outros colegas da EBC. O evento
começou as 8hs, a equipe retornou no dia 25/11, não participei do evento no dia 26/11.
A participação da EBC no Seminário foi bem sucedida. Foi feita uma exposição com duração
de 40 minutos, e após, houve muitas participações com perguntas diversas sobre como
funcionamento da Ouvidoria na EBC. A rádio da cidade fez cobertura do evento, onde em
entrevista, reforcei a relevância da EBC .

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

24/11/2015

25/11/2015

DIPRE

23/11/2015

07/12/2015

11/12/2015

DINES

23/11/2015

2.520,96

4.275,00

95,00

6.890,96

01/12/2015

02/12/2015

DIJOR

23/11/2015

1.841,05

267,90

190,00

2.298,95

26/11/2015

28/11/2015

DINES

24/11/2015

2.171,36

454,30

95,00

2.720,66

26/11/2015

28/11/2015

DINES

24/11/2015

2.171,36

454,30

95,00

2.720,66

26/11/2015

28/11/2015

DINES

24/11/2015

2.171,36

454,30

95,00

2.720,66

4.163.248,44

-

Diárias
2.122.299,78

359,55

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

-

6.626.973,22

359,55

Realização da cobertura jornalística da participação da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República, DILMA ROUSSEFF, na posse do presidente argentino Mauricio Macri, que
aconteceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, no dia 10 de dezembro de 2015.

A equipe formada por Leandro Alarcon, José Carlos Gonçalves, Lucas Araque e Marcelo
Vasconcelos saiu de Brasília no dia 07/12 às 11h com destino a Buenos Aires, chegando lá as
15h.

MARCELO
2783/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

No dia 08/12, terça-feira, pela manhã gravamos imagens e passagem para a realização de
uma matéria para a TVNBR e Voz do Brasil, além de 2 vídeos web. As imagens foram enviadas
via ITVP e FTP no período da tarde.
Empregado

No dia 09/12, quarta-feira, seria realizado um saída para gravação de imagens pela manhã,
mas tivemos uma mochila roubada no lobby do hotel, com microfones e mídias, foi realizado
B.O. do roubo na polícia local.

Pela tarde fomos nos pontos de credenciamento na Casa Rosada e no Congresso argentino,
também foi realizado captação de imagens no período da tarde.No dia 10/12, quinta-feira, a
equipe acompanhou a visita da pr Dilma Rousseff, pela manhã se encaminhando para o
Congresso, mas por alguns imprevisto ela foi direto para casa rosada.

Do congresso fomos ao aeroporto captar imagens de sua ida, pois não teríamos acesso a casa
rosada. Logo após gravamos passagem e imagens.

Foi a convidada do programa Espaço Público do dia 1º de dezembro onde debateu sobre teor
de seu novo livro e a vida de seu pai, Luiz Carlos Prestes.

2784/2015

ANITA LEOCADIA
PRESTES

Colaborador

Anita Prestes é uma historiadora Germano-brasileira, filha da militante comunista alemã, Olga
Benário Prestes, e do militante comunista brasileiro Luís Carlos Prestes. Doutora em História
pela Universidade Federal Fluminense, título concedido em janeiro de 1990, Anita Prestes foi
professora de História do Brasil no Departamento de História da UFRJ, cargo conquistado por
meio de concurso público em 1992 e do qual se aposentou em 2007. É presidente do Instituto
Luiz Carlos Prestes.
Anita Prestes compareceu aos estúdios, em Brasília, no dia e horário agendados e concedeu a
entrevista. O programa
foi ao
ar
conforme
o
que comprova
o link:
http://tvbrasil.ebc.com.br/espacopublico/episodio/espaco-publico-entrevista-anita-leocadiaprestes.

MARCELO
2785/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Ordem de Serviço SECOM nº 403/2015
Empregado

Evento cancelado.
Ordem de Serviço SECOM no 403/2015

LEANDRO ROCHA
2786/2015 FERNANDES
ALARCON

Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, que será realizada no dia 27/11/2015, com interatividades nas cidades em:
Redenção/PA, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Itupiranga/PA, Boa vista (RR), Três
Corações/MG, Luis Eduardo Magalhães/BA e São Gonçalo/RJ.
Empregado
Equipe: repórter:Leandro Alarcon; cinegrafia:José Gonçalves; Auxiliar: Marcelo Vasconcelos
Relatório:
A viagem foi cancelada. O empregado não viajou.

Ordem de Serviço SECOM no 403/2015

2787/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, que será realizada no dia 27/11/2015, com interatividades nas cidades em:
Redenção/PA, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Itupiranga/PA, Boa vista (RR), Três
Corações/MG, Luis Eduardo Magalhães/BA e São Gonçalo/RJ.
Empregado
Equipe: repórter:Leandro Alarcon; cinegrafia:José Gonçalves; Auxiliar: Marcelo Vasconcelos
Relatório:
A viagem foi cancelada. O empregado não viajou.

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

12/12/2015

DIPRE

25/11/2015

26/11/2015

25/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/11/2015

1.247,87

1.741,35

190,00

3.179,22

DINES

24/11/2015

2.482,44

188,80

95,00

2.766,24

26/11/2015

DINES

24/11/2015

2.482,44

225,60

95,00

2.803,04

25/11/2015

26/11/2015

DINES

24/11/2015

2.482,44

188,80

95,00

2.766,24

25/11/2015

26/11/2015

DINES

24/11/2015

2.482,44

225,60

95,00

2.803,04

A assessora da Presidência foi a Brasilia e cumpriu agendas a saber:
DIA 6 DE DEZEMBRO
Embarcou para para Brasília no final do dia.
DIA 7 DE DEZEMBRO
9:30 as 12:30– Participou de Evento na ONU
15:00 - Reunião com equipe de Marketing
17:00 – Vídeo Conferência com RJ sobre Acervo
DIA 8 DE DEZEMBRO
10:00 AS 12:00 – Reunião na Secretaria de Governo da Presidência – Palácio do Planalto
15:00 as 17:00 – Reunião na sede da ONU sobre comunicação
17:30 – 18:30 – Reunião com chefe da assessoria da PR EBC

LUCIANA
PAOLOZZI
2788/2015
SERVULO DA
CUNHA

DIA 9 DE DEZEMBRO
10:00 AS 12:00 –Participou de Evento na EBC
14:00 as 18:00 – Reunião do Conselho Curador
18:00 – Reunião com Fioravante sobre programas religiosos
Empregado
DIA 10 DE DEZEMBRO
10;00 as 11:00 – Reunião com o Comitê Pró equidade
11:30 as 12:30 – Participou de Evento de lançamento Mulheres no Poder – Pier 21
16:00 – Reunião com chefe da assessoria da PR EBC
17:00 – Despacho com presidente
DIA 11 DE DEZEMBRO
9:30 AS 11:00 – Reunião no Ministério da Cultura sobre TVM
11:00 – Despacho com Presidente
17:30 – Reunião com assessoria da DIPRE
18:30 - Reunião com equipe de Comunicação e Mkt.
DIA 12 DE DEZEMBRO
Retornou ao Rio de Janeiro.

Relatório viagem PR - Caxias do Maranhão. 27/11/2015.
Entrega de unidades do projeto Minha Casa Minha Vida.
Logística: Equipe e equipamentos Valle Vídeo.

RAUL MOURAO
2789/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

Diário :
25/11/2015
9h54 - embarque via aérea de Brasília.
11h24 - chegada a Teresina.
11h50 - entrada no hotel.
13h10 - saída do hotel.
14h24 - saída a Caxias do Maranhão.
15h10 - evento cancelado.
17h45 - retorno ao hotel. Pernoite.
26/11/2015
3h00 - saída do hotel.
4h26 - embarque via aérea de Teresina.
7h32 - chegada a Brasília.
Obs: Viajem sem ocorrência. Evento cancelado.
Ordem de Serviço SECOM no 403
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, na cidade de Caxias/MA, no dia 27/11/2015, com interatividades nas cidades em:
Redenção/PA, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Itupiranga/PA, Boa Vista RR, Três
Corações/MG, Luis Eduardo Magalhães/BA e São Gonçalo/RJ.

2790/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM - Brasília - Teresina
O objetivo da viagem era a montagem da operação de transmissão ao vivo da agenda da
Presidenta da República no município de Caxias (MA), no qual estava prevista entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. A agenda previa interação com
outros nove municípios, tendo Caxias como ponto de presença da Presidenta da República.
Porém, minutos antes do deslocamento de Teresina (PI) para Caxias, a equipe da EBC foi
informada de que a agenda havia sido cancelada pela Presidência da República, o que
determinou a antecipação do retorno da equipe para quinta-feira (26/11), conforme descrito
abaixo.
Relatório:
Quarta-feira - 25/11
10h - Embarque em Brasília
12h10 - Chegada a Teresina
14h30 - Reunião com Escav da Presidência da República.
15h30 - Recebemos a informação do cancelamento da agenda de entrega de unidades
habitacionais em Caxias (MA).
Quinta-feira - 26/11
4h - Embarque para Brasília.
07:30 - Chegada em Brasilia e deslocamento para trabalho na EBC

Ordem de Serviço SECOM no 403
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, na cidade de Caxias/MA, no dia 27/11/2015, com interatividades nas cidades em:
Redenção/PA, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Itupiranga/PA, Boa Vista RR, Três
Corações/MG, Luis Eduardo Magalhães/BA e São Gonçalo/RJ.
Relatório:

2791/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

Empregado

Dia 25/11/2015 - 4ª feira
07:45h - Saída de casa em direção ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck
08:50h - chegada ao Aeroporto para check -in no balcão da Cia aérea.
09:45h - embarque com destino à Teresina (PI)
11:30 - chegada em Teresina, Aeroporto Petrônio Portela, desembarque e destino ao Hotel.
13:00h - chegada ao hotel para check in e saída para almoçar.
14:15h - saída em direção à locação (Caxias).
15:10h - chegada em Caxias(MA), para vistoria da locação. Retorno imediato ao hotel em
Teresina(PI).
16:30h - chegada ao hotel em Teresina para aguardo de novas informações.
Dia 26/11/2015 - 5ª feira
02:20h - Alvorada, preparo para o check-out.
03:00h - Saída do hotel em direção ao Aeroporto Petrônio Portela, Teresina, PI
04:26 - Embarque com destino a Brasília.
07:25h - Chegada ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, BSB
08:45h - Chegada à minha residência, Santa Maria, DF e finalizando a viagem.

2792/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

25/11/2015
09:55 - Partida do aeroporto de Brasília/DF para Teresina/PI
11:05 - Chegada ao aeroporto de Teresina/PI
12:00 - Chegada ao Hotel em Teresina/PI
16:30 - Cancelamento do evento
26/11/2015
03:15 - Chegada ao aeroporto de Teresina/PI
04:30 - Partida para Brasília/DF
07:15 - Chegada no aeroporto de Brasília/DF
08:20 - Chegada a sede da EBC
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/11/2015

26/11/2015

DINES

24/11/2015

25/11/2015

25/11/2015

DIJOR

24/11/2015

27/11/2015

27/11/2015

DIJOR

Empregado

A Diretora de Produção Artística Myriam Porto participou dia 01/12 às 11:30 de reunião com a
produção e apresentadores do Programa Papo de Mãe, de 15:00 às 18:00 participou por
videoconferência de Reunião com a Diretoria Executiva - DIREX.
No dia 02/12, às 10:00 realizou reunião sobre o Edital Brasil de todas as telas em parceria com
a ANCINE, às 11:00 fez reunião com equipe e apresentadores do Programa Estação Plural
(Conexão Trans) e às 15:00 reunião com Lalo Leal e equipe do programa Ver TV.

01/12/2015

02/12/2015

Empregado

A Gerente Executiva Eliana Cariello participou dia 01/12 às 11:30 de reunião com a produção e
apresentadores do Programa Papo de Mãe, à tarde realizou reunião com a equipe DIPRO SP.
No dia 02/12, às 11:00 fez reunião com equipe e apresentadores do Programa Estação Plural
(Conexão Trans) e às 15:00 reunião com Lalo Leal e equipe do programa Ver TV.

01/12/2015

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

2.482,44

225,60

95,00

2.803,04

-

88,50

-

88,50

24/11/2015

-

88,50

-

88,50

DIPRO

24/11/2015

575,08

456,30

190,00

1.221,38

02/12/2015

DIPRO

24/11/2015

575,08

380,70

190,00

1.145,78

01/12/2015

01/12/2015

DINES

24/11/2015

906,05

126,90

190,00

1.222,95

01/12/2015

02/12/2015

DIJOR

24/11/2015

923,86

401,85

190,00

1.515,71

28/11/2015

30/11/2015

DIJOR

24/11/2015

1.462,75

401,85

47,50

1.912,10

Ordem de Serviço SECOM no 403
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, na cidade de Caxias/MA, no dia 27/11/2015, com interatividades nas cidades em:
Redenção/PA, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Itupiranga/PA, Boa Vista RR, Três
Corações/MG, Luis Eduardo Magalhães/BA e São Gonçalo/RJ.
Relatório:

ADRIANO
2794/2015 MENDONÇA
FERNANDES

Empregado

O objetivo da viagem era a montagem da operação de transmissão ao vivo da agenda da
Presidenta da República no município de Caxias (MA), no qual estava prevista entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. A agenda previa interação com
outros nove municípios, tendo Caxias como ponto de presença da Presidenta da República.
Porém, minutos antes do deslocamento de Teresina (PI) para Caxias, a equipe da EBC foi
informada de que a agenda havia sido cancelada pela Presidência da República, o que
determinou a antecipação do retorno da equipe para quinta-feira (26/11), conforme descrito
abaixo.
Quarta-feira - 25/11
10h - Embarque em Brasília
12h10 - Chegada a Teresina
14h30 - Reunião com Escav da Presidência da República.
15h30 - Recebemos a informação do cancelamento da agenda de entrega de unidades
habitacionais em Caxias (MA).
Quinta-feira - 26/11
4h - Embarque para Brasília.

Participou da transmissão ao vivo do jogo - Brasil x Chile, pela terceira rodada do Campeonato
Sul-Americano Feminino Sub 20, no estádio Vila Belmiro, em Santos-SP.

2795/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Relatório de Viagem
Saímos da EBC-SP às 14h até o estádio Ulrico Mursa, em Santos. Chegamos no estádio por
volta das 16h. A partida começou às 17h, e terminou por volta das 19h.
No intervalo, entrevistei a Gabi Nunes (autora do gol). Após o jogo, entrevistei a volante Brena e
a meia Katrine - todas da Seleção Brasileira. Em seguida, permaneci em Santos (moro
próximo) - o veículo retornou à EBC.
Realizou a cobertura jornalística de jogo do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub 20,
participou da transmissão do jogo 19h - Brasil x Peru, no estádio Vila Belmiro em Santos - SP.

2797/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

MYRIAM FATIMA
2798/2015 PORTO
FLAKSMAN

2799/2015 ELIANA CARIELLO

DANIEL
2801/2015 HENRIQUE
COSTA E COSTA

Empregado

Empregado

RELATÓRIO DO VIAJANTE:
Saí da EBC por volta das 15h até o estádio da Vila Belmiro, em Santos, para trabalhar na
reportagem de campo e transmissão do jogo. Chegamos em Santos por volta das 17h30. A
partida começou às 19h30, e terminou por volta das 21h30. A partida estava prevista para
começar às 19h, mas, devido ao Peru ter trazido apenas uma muda de roupa para suas
goleiras, e o uniforme ter a mesma cor da arbitragem, foi necessário a Seleção Peruana buscar
outra roupa em seu hotel. O Brasil venceu por 4 a 0. Antes do jogo começar, entrevistei os
treinadores Doriva Bueno (Brasil) e Marta Tejedor (Peru). No intervalo, falei com a jogadora
Caroline. Após o jogo, permaneci em Santos por conta própria (resido próximo) - o veículo
retornou à EBC.

REUNIÃO NA SUCURSAL DE SÃO PAULO
Participação dos gerentes: Elbio Fernando da Rosa, Gerente de Monitoramento e Análise de
Mídia e Daniel Henrique Costa e Costa, Gerente de Produção e Conteúdo Jornalístico.
Viagem a Serviço para o Escritório Regional de São Paulo no dia 01/12/15, pela manhã, para
realização uma reunião com a equipe de Monitoramento e Análise de Mídia que trabalha em
SP. A ideia é iniciar o redesenho dessa equipe com incorporação de parte dessa equipe na
estrutura de jornalismos da NBR/ A Voz do Brasil em SP e voltar na mesmo dia 01/12/15, a
noite, autorizada pelo Gerente Executivo, NICHOLAS TAMASAUSKAS.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou a escritora Anita Leocádia Prestes. Ela estará lançando o livro sobre o pai dela,
Luiz Carlos Prestes. A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa Espaço Público.
Relatório do Viajante:

FLORESTAN
2803/2015 FERNANDES
JÚNIOR

2804/2015

ALBERTO LÉO
JERUSALMI

Empregado

Empregado

Viajei para Brasília no dia 01/12/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei a
historiadora Anita Leocádia Benário Prestes, durante a conversa ela recordou passagens de
sua própria vida, comenta a trajetória da mãe Olga Benário e do pai Luiz Carlos Prestes, uma
das mais importantes personalidades políticas brasileiras do século XX. Ela lançou
recentemente, a biografia “Luiz Carlos Prestes - Um comunista brasileiro”, tema que abordado
na entrevista. Retornei para São Paulo no dia seguinte, 02/12/2015.

O empregado participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e das transmissões
dos jogos da Série B e Futebol Feminino na EBC em Brasília.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Dia 28/11/2015 – sábado 9h30 - Ida para Brasília.
15h30 – Ida para a redação do jornalismo da EBC. Lá, coordenei a equipe de esporte durante a
transmissão do jogo Botafogo x América-MG, participei da transmissão como comentarista e
acompanhei a preparação de material esportivo para o jornal Repórter Brasil. 17h30 –
Transmissão de Botafogo x América-Mg, válido pela 38ª rodada da série B do Campeonato
Brasileiro. 21h40 – Saída da redação da TV Brasil.
Dia 29/11/2015 – domingo 16h - Ida para a redação do jornalismo da EBC. Lá, coordenei a
equipe de esporte durante a transmissão do jogo Brasil x Colômbia e o programa No Mundo da
Bola. Participei como comentarista no programa. 18h50 – Transmissão de Brasil x Colômbia do
Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. 21h - Programa ao vivo No Mundo da Bola.
22h20 – Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
Dia 30/11/2015 – segunda-feira 14h30 – Retorno ao Rio de Janeiro.
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2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/11/2015

30/11/2015

DIJOR

28/11/2015

30/11/2015

28/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/11/2015

1.462,75

336,30

-

1.799,05

DIJOR

24/11/2015

1.462,75

336,30

-

1.799,05

30/11/2015

DIJOR

24/11/2015

1.462,75

401,85

47,50

1.912,10

29/11/2015

30/11/2015

DIJOR

24/11/2015

1.550,75

267,90

47,50

1.866,15

29/11/2015

30/11/2015

DIJOR

24/11/2015

1.550,75

224,20

95,00

1.869,95

28/11/2015

30/11/2015

DIJOR

24/11/2015

1.462,75

401,85

95,00

1.959,60

25/11/2015

25/11/2015

DINES

24/11/2015

3.998,36

100,30

190,00

4.288,66

O empregado participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e das transmissões
dos jogos da Série B e Futebol Feminino.

ROBERTO
2805/2015 FERNANDES
BRANDAO

2806/2015

RENATA PIRES
GONDIM
BARBOSA
BATISTA

VERÔNICA DA
2807/2015 COSTA
DALCANAL

Empregado

Empregado

Empregado

Relatório de viagem
Dia 28/11/2015 – sábado
9h30 - Ida para Brasília. 15h30 – Ida para a redação do jornalismo da EBC. Coordenei a
produção do jogo Botafogo x América-MG. 17h30 – Transmissão de Botafogo x América-Mg,
válido pela 38ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. 21h40 – Saída da redação da TV
Brasil.
Dia 29/11/2015 – domingo
16h - Ida para a redação do jornalismo da EBC. Coordenei a produção da transmissão do jogo
Brasil x Colômbia e do programa No Mundo da Bola. 18h50 – Transmissão de Brasil x
Colômbia do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. 21h - Programa ao vivo No Mundo
da Bola. 22h20 – Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
Dia 30/11/2015 – segunda-feira
14h30 – Chegada ao Rio de Janeiro.

A empregada participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e das transmissões dos
jogos da Série B e Futebol Feminino.
Relatório de viagem
Dia 28/11/2015 – sábado
9h30 - Ida para Brasília. 15h30 – Ida para a redação do jornalismo da EBC. Lá, trabalhei na
produção para a transmissão do jogo Botafogo x América-MG. 17h30 – Transmissão de
Botafogo x América-MG, válido pela 38ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.
21h40 – Saída da redação da TV Brasil.
Dia 29/11/2015 – domingo
16h - Ida para a redação do jornalismo da EBC. Lá, trabalhei na produção para a transmissão
do jogo Brasil x Colômbia e para o programa No Mundo da Bola. 18h50 – Transmissão de
Brasil x Colômbia do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. 21h - Programa ao vivo No
Mundo da Bola. 22h20 – Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
Dia 30/11/2015 – segunda-feira
14h30 – Chegada ao Rio de Janeiro.

A empregada participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e das transmissões dos
jogos da Série B e Futebol Feminino.
RELATÓRIO DE VIAGEM
28/11/2015 – sábado 9h30 - Ida para Brasília. 15h30 – Ida para a redação do jornalismo da
EBC. Lá, trabalhei na redação de notas e na edição de textos para a transmissão do jogo
Botafogo x América-MG e para o jornal Repórter Brasil. Também acompanhei a edição de
imagens dos VTs. 17h30 – Transmissão de Botafogo x América-MG, válido pela 38ª rodada da
série B do Campeonato Brasileiro. 21h40 – Saída da redação da TV Brasil.
Dia 29/11/2015 – domingo 16h - Ida para a redação do jornalismo da EBC. Lá, trabalhei na
edição de textos para a transmissão do jogo Brasil x Colômbia e para o programa No Mundo da
Bola. Também acompanhei a edição de imagens dos VTs. 18h50 – Transmissão de Brasil x
Colômbia do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. 21h - Programa ao vivo No Mundo
da Bola. 22h20 – Saída da redação da TV Brasil, com transporte da empresa.
Dia 30/11/2015 – segunda-feira 14h30 – Retorno ao Rio de Janeiro.

O empregado participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e da transmissão de
jogo do Campeonato Sul Americano de futebol feminino, realizadas na EBC em Brasília em
razão da realização de uma reforma no sistema de ar condicionado dos estúdios no Rio de
Janeiro de 27 a 30 de novembro.

SERGIO
2808/2015 MENEZES DU
BOCAGE

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM
Domingo (29/11) - Embarque pelo voo AVIANCA 6232, às 11h06 para Brasília. Chegada às
12h49. Ida para o hotel e, às 16h30, para a sede da EBC em Brasília. Às 21h, início do
programa "No Mundo da Bola", com a participação dos jornalistas Alberto Léo, Carlos Borges e
Nathália Mendes, no estúdio de Brasília, e Rodrigo Viana, em São Paulo. O programa terminou
às 22h. Retorno para o hotel.
Segunda-feira (30/11) - Embarque pelo voo TAM 3825, às 13h para o Rio de Janeiro. Em razão
de chuvas e de forte neblina no Aeroporto Santos Dumont, o vôo sofreu atraso de duas horas e
meia. Chegada às 14h40. Ida para a emissora, para produção/redação do programa "No
Mundo da Bola" da rádio Nacional.
O empregado participou da gravação do programa “No Mundo da Bola” e da transmissão de
jogo do Campeonato Sul Americano de futebol feminino.

MARCOS JOSÉ
2809/2015 COELHO DE
ALCANTARA

JOÃO THEODORO
2810/2015 DE CASTRO
GALHARDO

Empregado

Colaborador

Relatório de viagem
Domingo (29/11)
Embarque pelo voo AVIANCA 6232, às 11h06 para Brasília. Chegada às 12h49. Ida para o
hotel Phenícia Bittar e, às 16h30, para a sede da EBC em Brasília.
Às 21h, início do programa "No Mundo da Bola", com a participação dos jornalistas Alberto Léo,
Carlos Borges e Nathália Mendes, no estúdio de Brasília, e Rodrigo Viana, em São Paulo. O
programa terminou às 22h. Fiz a edição-texto e direção do programa. Retorno para o hotel.
Segunda-feira (30/11)
Embarque pelo voo TAM 3825, às 13h para o Rio de Janeiro. Em razão de chuvas e de forte
neblina no Aeroporto Santos Dumont, o voo sofreu atraso de duas horas e meia. Chegada às
14h40.

O convidado fez a coordenação das transmissões de jogos da Série B e do Campeonato Sul
Americano de futebol feminino nos dias 28 e 29 de novembro.
Relatório de viagem
28 de novembro 2015
Manhã - Chegada a Brasília
Tarde/Noite - Ida para a TV Brasil para preparar as coisas para transmissões (preparações de
vinhetas, músicas incidentais, fechamento de linhas para retorno e comunicação etc...); a partir
de 19h00 transmissão ao vivo do jogo da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol
seguindo até às 21 horas.
29 de novembro 2015
Manhã/Almoço - Livre
Tarde/Noite - ida para a TV Brasil para preparar as coisas para transmissões (preparações de
vinhetas, músicas incidentais, fechamento de linhas para retorno e comunicação etc...); a partir
de 19h00 transmissão ao vivo do jogo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
seguindo até às 22 horas ajudando no programa No Mundo da Bola.
30 de Novembro Manhã – volta para o Rio de Janeiro

25/11

15:02- EMBARQUE EM BRASILIA COM DESTINO A BOA VISTA, PORÉM COM CONEXÃO
EM CAMPINAS
16:40 - CHEGADA EM CAMPINAS

DORIVAN
2812/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

PS: CHEGANDO EM CAMPINAS, MEU CHEFE HERIVELTON ME LIGA AVISANDO DO
CANCELAMENTO DO EVENTO EM BOA VISTA, COMO MEU SEGUNDO TRECHO ERA
CAMPINAS, COM ESCALA EM BRASILIA E EM SEGUIDA SAINDO PARA BOA VISTA, EU
VOLTEI ATÉ BRASILIA E NÃO SEGUI ATÉ O DESTINO FINAL, ASSIM ANULANDO A
ESCALA BRASILIA - BOA VISTA
18:49- EMBARQUE EM CAMPINAS COM DESTINO A BRASILIA
20:34 - CHEGADA EM BRASILIA
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/11/2015

27/11/2015

DINES

25/11/2015

25/11/2015

25/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/11/2015

1.141,38

442,50

95,00

1.678,88

DINES

24/11/2015

1.945,66

100,30

95,00

2.140,96

26/11/2015

DINES

24/11/2015

1.945,66

277,30

95,00

2.317,96

25/11/2015

27/11/2015

DINES

24/11/2015

1.227,46

442,50

95,00

1.764,96

30/11/2015

30/11/2015

DIGER

24/11/2015

1.639,87

152,10

190,00

1.981,97

25/11/2015

26/11/2015

DINES

24/11/2015

2.507,87

265,50

95,00

2.868,37

25/Nov/2015
Saida de casa para aeroporto
09:00hs
chegada no aeroporto de Brasilia
10:00hs
decolagem para Marabá PA
11;30hs
aterrizagem no aeroporto de Marabá
12:30hs
saída para Redenção/PA de carro
13;00hs
chegada hotel de Redenção
18:00hs

JOÃO NABOR
2813/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

2814/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

ANTONIO
2815/2015 CARLOS DOS
SANTOS

Empregado

Empregado

Empregado

26/Nov/2015
Saída do hotel para o evento
Volta para o hotel
Evento cancelado
Saída de Redenção para Marabá PA
Chegada no hotel de Marabá

08:00hs
14:00hs
13:00hs
14:00hs
19:30hs

27/Nov/2015
Saída do hotel para aeroporto
Decolagem de Marabá para Brasilia
Chegada em Brasília/DF

15:00hs
16:50hs
20:00hs

Dia 25/11
12:50 - Saída de Brasília para Capitão Poço/PA com descida em Belém/PA.
14:20 - Chegada a Belém/PA, retirada do veículo parada para almoço, em seguida estava rumo
a Capitão Poço/PA.
16:30 - Fui informado pelo Vicente gerente de operações da NBR que o evento de entrega
simultânea de unidade habitacionais do programa MCMV, havia sido cancelado, retornei ao
aeroporto de Belém/PA para aguarda providências para retorno à Brasília.
18:06 - Recebi via e-mail a confirmação de reserva para retorno à Brasília.
19:50 - Embarque para Brasília.
23:10 Chegada em Brasília.

DIA 25- saída de Brasilia com destino a cidade de Belém no vôo da TAM 3400, com embarque
às 12:31hs, chegando ao aeroporto internacional de Belém às 14:01hs, me dirigi ao balcão da
Localiza para providenciar o veículo que me levaria a cidade de Tomé Açu de placa : PWP0897, com o motorista Madysom Jose Dos Santos,durante o percurso faltando 30KM para
cidade de Tomé Açu fui comunicado pelo coordenador de externa da NBR,SR Herivelton
Magalhâes que a missão tinha sido suspensa naquela cidade.Com isso, voltei para Belém
esperando confirmação de passagem para volta a Brasília so conseguindo no dia seguinte.
DIA 26 - saída do hotel às 07:30hs com destino ao aeroporto para retornar a Brasília com
embarque as 09:04 e desembarque 12:15 em Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 403
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, que será realizada em Três Corações/MG, no dia 27/11/2015, com interatividades nas
cidades em: Redenção/PA, Roraima/RR, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Luís Eduardo
Magalhães/BA , São Gonçalo/RJ, Itupiranga/PA e Caxias/MA.
Relatório:

2816/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

1º DIA 25/11/2015
Chegada no aeroporto de Brasília.9:05
Horário Saída do Avião.9:37
Horário de chegada no Aeroporto Guarulhos.11:35
Horário de saída no Aeroporto Guarulhos.12:11
Horário de chegada no Aeroporto Itamar Franco.13:34
Horário de saída no Aeroporto Itamar Franco.14:30
Horário Chegada em Três Corações19:56
Horário chegada do hotel.21:01
2º DIA 26/11/2015
Horário de saída do hotel7:30
Chegada Local do Evento8:16
Evento Cancelado13:52
Horário chegada Rio Novo21:30
Horário chegada do hotel.21:55
3º DIA 27/11/2015
Saída para almoço11:00
Chegada no aeroporto de Itamar Franco.13:30
Horário Saída do Avião.14:37
Horário de chegada no Aeroporto Guarulhos.16:38
Horário de saída no Aeroporto Guarulhos.18:26
Horário de chegada no Aeroporto Brasília.20:28
Horário de saída no Aeroporto Brasília.20:39

A Superintendente Regional Rio de Janeiro, foi a São Paulo e participou das seguintes reuniões
, a saber:
10:30 - visitou à Superintendência São Paulo verificando semelhanças com o Rio e possíveis
soluções conjuntas.
11:30 - Reunião com Maurici e Asdrubal.

MARILIA KAIRUZ
2817/2015
BARACAT

Empregado

14:00 - reunião com Maurici e Dra Fernanda Sanna, advogada.
Pauta: modelo de negócios para imóveis RJ.
16:00 - Reunião com Manoel Araújo.

ROBSON DE
2818/2015 FREITAS
CARVALHO

Empregado

Dia 25/11/2015
10:29 Decolagem com destino a Barreiras
11:00 Pouso no aeroporto de Barreiras
11:20 Retirada do carro na Localiza e viagem para Luis Eduardo Magalhães
12:30 Chegada em Luis Eduardo Magalhães e visita no local do evento (Minha Casa Minha
Vida)
14:00 Almoço
15:30 Queda do evento em Luis Eduardo Magalhães
Dia 26/11/2015
04:00 - Viagem de carro de Luis Eduardo Magalhães com destino a barreiras
06:25 - Decolagem do aeroporto de barreiras com destino a Brasília
09:50 - Pouso no aeroporto de Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/11/2015

26/11/2015

DINES

25/11/2015

26/11/2015

27/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

24/11/2015

1.119,46

265,50

95,00

1.479,96

DINES

24/11/2015

1.012,16

265,50

95,00

1.372,66

30/11/2015

DIGER

24/11/2015

1.440,75

923,55

285,00

2.649,30

27/11/2015

01/12/2015

DIGER

24/11/2015

2.107,24

456,30

190,00

2.753,54

27/11/2015

02/12/2015

DIGEL

25/11/2015

2.405,45

-

190,00

2.595,45

25/11/2015

27/11/2015

DINES

25/11/2015

1.034,41

300,90

190,00

1.525,31

Ordem de Serviço SECOM 403

WILSON ANTONIO
2819/2015 FERNANDES
MARQUES

Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, que será realizada em São Gonçalo/RJ, no dia 27/11/2015, com interatividades nas
cidades em: Redenção/PA, Roraima/RR, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Três Corações/MG,
Luís Eduardo Magalhães/BA , Itupiranga/PA e Caxias/MA.
Empregado

Relatório:
RELATORIO DE VIAGEM SAÍDA DE BRASÍLIA ÁS 08:45 DIA 25/11 CHEGADA AO
AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ ÀS 10:32 DESLOCAMENTO PARA LOCAL DO
EVENTO AS 10:50 O EVENTO MINHA CASA MINHA VIDA EM SÃO GONÇALO/RJ,LOCAL
DO EVENTO AV.DO CONTORNO AREA A1B-LOTE 2 BAIRRO JOCKEY FOI CANCELADO
INFORMAÇÃO PASSADA PELO GERENTE DE OPERAÇÕES VICENTE ÁS 16:31H.O
RETORNO A BRASÍLIA DIA 26/11 ÁS 16:45 CHEGADA ÁS 18:33.
Ordem de Serviço SECOM 403
Objetivo: Cobertura operacional, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega de 2992 unidades habitacionais do Residencial Vila Jardim do programa
MCMV, que será realizada em Itupiranga/PA, no dia 27/11/2015, com interatividades nas
cidades em: Redenção/PA , Roraima/RR, Capitão Poço/PA, Tomé-Açu/PA, Três Corações/MG,
Luís Eduardo Magalhães/BA, São Gonçalo/RJ e Caxias/MA.
Relatório:

NOEL SILVA
2820/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Empregado

Dia 25/11/2015 saída de Brasília as 11:27 e chegando em Marabá as 12:24 horário local ,
passei na localiza e peguei o carro que ja estava reservado com motorista pela EBC e
seguimos para a cidade de Itupiranga ha 35km, chegamos em Itupiranga as 13:30, paramos
para o almoço e seguimos para o local do evento agilizar os trabalhos de transmissão , as
15:40 recebi um comunicado que não iria acontecer o evento de entrega de unidades
habitacionais e que meu voo para Brasília seria no dia seguinte. voltei para o hotel.
Dia 26/11 sai do hotel as 10:30 pegar estrada para marabá cidade onde fica o aeroporto, saída
de Marabá as 13:56 horário local chegada em Brasília as 17:02.

O Assessor da Superintendência Regional Rio de Janeiro foi a São Paulo e a Brasilia e
participou das seguintes agendas:
Dia 27/novembro - São Paulo
Participou de reunião com o Diretor Asdrúbal Figueiró e o Dr. Marcos Fioravante e mais os
representantes da Revista Placar.

2821/2015 OTÁVIO PREVIDI

Empregado

Dias 28 e 29 de novembro - Brasilia
Coordenou as Transmissões Esportivas do Campeonato Brasileiro Série B, Sul Americano Sub
20, e o programa O Mundo da Bola, porque o prédio dos Estúdios da TV Brasil, na Gomes
Freire no Rio de Janeiro, foi interditado para obras no sistema de Ar Condicionado.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu a seguinte agenda institucional em São Paulo.
Dia 27/11
- Embarcou para São Paulo
- Reunião com os coordenadores da revista Placar.
- Despachos internos na Sede EBC/SP.

ASDRÚBAL
2822/2015
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 30/11
- Despachos internos na Sede EBC/SP.
- Reunião com o superintendente regional de São Paulo.
- Reunião com os coordenadores da SPCine.
- Reunião com os coordenadores do Sesc.
Observação:
- Cumpre registrar que o Diretor abre mão da diária do dia 28 e 29 /11(sábado e domingo), e
receberá apenas o valor referente à alimentação nos demais dias.
.

2823/2015

MARIO MAURICI
DE LIMA MORAIS

Empregado

O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento cumpriu a seguinte agenda:
Dia 27/11/2015:
Tarde: reunião com o Superintendente de São Paulo
Dia 30/11/2015
Manhã: Despachos Internos e Reunião com o Superintendente de São Paulo.
Tarde: Reunião com a Superintendente do Rio de Janeiro, que estará em São Paulo.
Tarde: Despachos Internos com equipes da DIGEL.
DIA 01/12/2015
Manhã: Reunião com o Superintendente de São Paulo
Tarde: Reunião DIREX por vídeoconferência
Esclareço que o Diretor optou por não receber diárias e, considerando a necessidade de
continuidade dos trabalhos a agenda foi estendida até o dia 01/12/2015, motivo pelo qual fez-se
necessário seu retorno no dia 02/12/2015 no período da manhã.
Ordem de Serviço SECOM no 405/2015
Objetivo: Cobertura jornalística do percurso realizado pela Marinha na Foz do Rio Doce para
acompanhar ações do governo federal após o rompimento da barragem de mineradoras em
Marina/MG, lançando dejetos e lama na Foz do Rio Doce.
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho e Carlos Eduardo Ramalho De Freitas
Relatório:

SUMAIA VILLELA
2824/2015
NUNES COELHO

Empregado

Chegamos a Vitoria as 23h, aproximadamente, onde pegamos um taxi ate o hotel. No dia
seguinte o carro da Localiza já estava a postos as 6h da manhã. Pegamos o cinegrafista,
Carlos França (não enviaram auxiliar de cinegrafia), no hotel dele, e as 7h já estavamos no
navio Vital de Oliveira. Fizemos material para web, tv e radio durante todo o dia, em alto mar.
Desembarcamos cerca de 18h30 em Aracruz, entrei ao vivo na Voz do Brasil as 19h,
retornando para Vitoria. Chegamos no hotel entre 20h e 20h20. Jantei ao lado rapidamente e fui
escrever a reportagem para o dia seguinte. Enviei o material para a TV as 23h30. No dia
seguinte fomos as 5h para o aeroporto, onde conseguimos adiantar nossa viagem para chegar
as 14h em Brasília. Durante a conexao enviei o texto da Voz do Brasil, e ao chegar em Brasília
fui para a redação gravar os OFFs e entregar celular e demais equipamentos. Sai da empresa
por volta de 16h.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/11/2015

27/11/2015

DINES

26/11/2015

26/11/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

25/11/2015

2.127,24

501,50

190,00

2.818,74

DINES

25/11/2015

1.659,76

88,50

95,00

1.843,26

09/12/2015

DIPRE

25/11/2015

852,28

267,90

190,00

1.310,18

04/12/2015

05/12/2015

DIPRO

26/11/2015

1.892,80

253,80

95,00

2.241,60

07/12/2015

09/12/2015

DIPRE

26/11/2015

605,97

802,75

190,00

1.598,72

Ordem de Serviço SECOM no 405/2015
Objetivo: Cobertura jornalística do percurso realizado pela Marinha na Foz do Rio Doce para
acompanhar ações do governo federal após o rompimento da barragem de mineradoras em
Marina/MG, lançando dejetos e lama na Foz do Rio Doce.
Equipe: repórter: Sumaia Villela Nunes Coelho e Carlos Eduardo Ramalho De Freitas
Relatório:

CARLOS
EDUARDO
2825/2015
RAMALHO DE
FREITAS

2826/2015

2827/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

ACACIO LUIZ
COSTA

Empregado

Empregado

Colaborador

Chegamos a Vitoria as 23h, aproximadamente, onde pegamos um taxi ate o hotel. No dia
seguinte o carro da Localiza já estava a postos as 6h da manhã. Pegamos o cinegrafista,
Carlos França (não enviaram auxiliar de cinegrafia), no hotel dele, e as 7h já estavamos no
navio Vital de Oliveira. Fizemos material para web, tv e radio durante todo o dia, em alto mar.
Desembarcamos cerca de 18h30 em Aracruz, entrei ao vivo na Voz do Brasil as 19h,
retornando para Vitoria. Chegamos no hotel entre 20h e 20h20. Jantei ao lado rapidamente e fui
escrever a reportagem para o dia seguinte. Enviei o material para a TV as 23h30. No dia
seguinte fomos as 5h para o aeroporto, onde conseguimos adiantar nossa viagem para chegar
as 14h em Brasília. Durante a conexao enviei o texto da Voz do Brasil, e ao chegar em Brasília
fui para a redação gravar os OFFs e entregar celular e demais equipamentos. Sai da empresa
por volta de 16h.

Dia 26/11
11:50 - Saída de Brasília para Maringá/PR com conexão em Congonhas/SP.
13:20 - Chegada em Congonhas para conexão.
13:45 - Fui informado pelo coordenador Raul Mourão que o evento de entrega simultânea de
unidades habitacionais do programa MCMV, havia sido cancelado, fiquei no aeroporto de
Congonhas/SP esperando providência para retorno à Brasília.
14:46 - Recebi via e-mail confirmação de reserva para retorno à Brasília.
15:50 - Embarque para Brasília.
17:20 - Chegada em Brasília.

O Senhor Acácio Luiz Costa é Publicitário e Radialista e tem experiencia adquirida junto aos
grandes Grupos de Comunicação brasileiros. Possui amplo conhecimento nas áreas de
Conteúdo, Vendas/Marketing e Gestão. É Coordenador da Aliança Brasileira para o Rádio
Digital, Ex -Prof. de Produção de Rádio e Promoção de Vendas Universidade Anhembi Morumbi
08/12/2015
e ESPM, e é Conselheiro das entidades ABERT; AESP; CENP e CONAR.
Irá ao Rio de Janeiro para participar de reuniões com a Gerente Executiva das Rádios, Eliane
Fernandes, para elaboração de diagnóstico da programação das rádios EBC.
O programa Ver TV convidou a professora Aline Lucena, do Departamento de Comunicação
Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para participar da gravação
de episódio sobre "a cassação dos políticos donos de emissoras de radiodifusão”, gravação
esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 04 de dezembro (sexta-feira) das 17h00
às 18h30.
Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o programa propôs uma reflexão sobre a cassação das licenças dos
políticos congressistas que são donos de emissoras de rádio e TV, além de abordar assuntos
relacionados às concessões públicas de emissoras, à regulação da mídia, aos limites de
concessões, entre outros.

2828/2015

Raimunda Aline
Lucena Gomes

Convidado

Sobre a convidada:
Aline Lucena Gomes é professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com doutorado e mestrado em Comunicação pelo
Programa de Pós Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de
Pernambuco/UFPE (2015 / 2007); especialização em História e Estética da Cinematografia
pela Cátedra de História y Estética de la Cinematofrafia de la Universidad de Valladolid,
Espanha (1999); e Graduação em Comunicação Social - Hab. em Jornalismo, pela
Universidade Católica de Pernambuco (1993). Tem como principais áreas de interesse os
estudos sobre políticas e sistemas de comunicação, ética e legislação da comunicação, com
foco no direito humano à comunicação, na democratização das mídias tradicionais e das novas
tecnologias, e nos conteúdos midiáticos como espaços de promoção e violação dos direitos
humanos.
Contribuiu muito para o debate, uma vez que é referência no meio acadêmico de Comunicação,
autora de estudos sobre políticas e sistemas de comunicação, voltados para a democratização
das mídias.
Data de gravação: sexta-feira 04/12/2015 às 17h00
Sugestão de horário para embarque Natal (Rio Grande do Norte) - São Paulo : dia 4/12 às
7h00.
Sugestão de horário para embarque São Paulo – Natal (Rio Grande do Norte): dia 5/12 pela
manhã.
*Como não havia opção de vôos que atendam a necessidade do programa, não foi possível
Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2829/2015

Enderson Araújo
de Jesus Santos

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/12/2015

10/12/2015

DIPRE

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

26/11/2015

2.270,04

1.123,85

190,00

3.583,89

DIPRO

26/11/2015

541,62

126,90

190,00

858,52

02/12/2015

DIPRO

26/11/2015

541,62

126,90

190,00

858,52

03/12/2015

04/12/2015

DIPRO

26/11/2015

2.087,55

401,85

190,00

2.679,40

01/12/2015

02/12/2015

DIPRO

26/11/2015

1.081,07

380,70

190,00

1.651,77

03/12/2015

04/12/2015

DIGEL

26/11/2015

911,55

380,70

190,00

1.482,25

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2830/2015

AKEMI NITAHARA
SOUZA

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.

2831/2015 Ellen Oléria

2832/2015

Poliana Mendes
Martins

CAROLINA
2833/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

Convidado

Convidado

Empregado

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
Foi realizada em São Paulo, às 11:00, reunião com apresentadores e produção do novo
programa da TV BRASIL " Estação Plural" (Conexão Trans). A cantora Ellen Oléria (uma das
apresentadoras) participou da reunião com a Diretora de Produção Artística Myriam Porto, a
Gerente Executiva Eliana Cariello e a Gerente e idealizadora do programa Simone Melamed.
Essa foi a primeira reunião de produção e conteúdo do programa onde forão debatidos os
quatro primeiros episódios e piloto.

Foi realizada em São Paulo, às 11:00, reunião com apresentadores e produção do novo
programa da TV BRASIL " Estação Plural" (Conexão Trans). A produtora e empresária Poliana
Mendes Martins, acompanhou a cantora Ellen Oléria (uma das apresentadoras) na reunião com
a Diretora de Produção Artística Myriam Porto, a Gerente Executiva Eliana Cariello e a Gerente
e idealizadora do programa Simone Melamed. Essa foi a primeira reunião de produção e
conteúdo do programa onde forão debatidos os quatro primeiros episódios e piloto.

A chefe de gabinete da DIPRO, Carolina Teixeira, no dia 03/12 realizou reunião com o financeiro
da EBC para tratar sobre restos a pagar, reuniu-se também com a Secretaria Executiva para
tratar sobre planejamento 2016 e também com a Diretoria Geral sobre as ações de 2016.
No dia 04/12, às 14 hs, participou da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Planejamento e
Avaliação no Espaço Cultural da EBC, em Brasília/DF.

A Gerente Simone Melamed participou dia 01/12 às 11:30 de reunião com a produção e
apresentadores do Programa Papo de Mãe, à tarde realizou reunião com a equipe DIPRO SP.
No dia 02/12, às 11:00 fez reunião com equipe e apresentadores do Programa Estação Plural
(Conexão Trans) e às 15:00 reunião com Lalo Leal e equipe do programa Ver TV.

2834/2015

SIMONE
MELAMED

Empregado

[RELATÓRIO DA VIAJANTE]
01/12
- Viagem Rio / SP – Avianca 08h17
- Reunião programa Papo de Mãe – 11h30h
- Entrevista direção programa Estação Plural - 15h às 17h
- Reunião produtora Santa Rita - 18h
02/12
- Reunião programa Estação plural – 11h
- Reunião Ancine - 13h30
- Reunião programa Ver TV - 15h
- Reunião produtora Flávio Renegado - 16h
- Viagem SP / Rio – Avianca 20h35

O empregado participou do 2º ENCONTRO SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO DA RPTV e 1º
ENCONTRO DA REDE PÚBLICA PAULISTA.
Data: 3 e 4 de dezembro de 2015
Local: EBC São Paulo
O empregado representou a área de negócios e captação da EBC no evento setorial e
ministrou uma palestra sobre a "Expansão das Receitas da RPTV - Preparação da RPTV para
OPEC Local, Representação Comercial e Comercialização do Projeto Futebol 2016".

FRANCISCO
2835/2015 WANDER DA
SILVA

Empregado

Agenda do Evento:
Quinta-feira – 3 de Dezembro
10 horas: Abertura
10h15: Apresentação da grade de programação da TV Brasil: mudanças feitas e propostas
para 2016 – Asdrúbal Figueiró.
10h45: Rodada de debates.
11h15: Proposta de novas faixas para a grade de programação simultânea da Rede Pública de
Televisão – Walter Silveira e José Roberto Garcez.
11h30 – Rodada de debates.
12h30 horas: Almoço
14 horas: Ajustes operacionais na grade de programação da TV Brasil – Walter Silveira.
14h30: Rodada de debates
15 horas: Preenchimento das fichas de metadados e direitos autorais – Dicop.
15h30: Rodada de debates.
16 horas: Expansão das Receitas da RPTV – Francisco Wander - Gerencia de Negócios e
Captação.
17 horas: Rodada de debates.
18 horas: Encerramento.
Sexta-feira – 4 de dezembro
9h30: Apresentação do projeto da Rede Pública Paulista.
10h30: Debate sobre propostas para operação da Rede Pública Paulista.
11h30: Debate sobre propostas para grade de programação da Rede Pública Paulista.
12h30 horas: Encerramento.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/12/2015

12/12/2015

DICOP

27/11/2015

02/12/2015

06/12/2015

DICOP

27/11/2015

09/12/2015

09/12/2015

DIPRE

27/11/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.473,45

190,00

1.663,45

1.218,37

761,40

190,00

2.169,77

1.909,24

160,55

190,00

2.259,79

O funcionário Leandro Kovacs Menezes esteve em Brasília e ofereceu o curso de Roteiro de
programação e mídia de chamadas nos dias 07 a 12/12/2015, onde ministrou aulas para os
colegas do setor de Programação das Diretorias DICOP e DISER.
Mídia de chamadas:
- peso e importância
- data e classificação
- estratégias de programação (por faixa, gênero, data, estratégia da diretoria)
- importância dos procedimentos de cadastro de materiais e a cobrança sobre o setor de
produção de chamadas:
1 - Textos de Chamadas e Promoções e após confecção e envio ao setor de Roteiro.
2 - As Chamadas e Promoções devem ser cadastradas em cima das informações dos textos.
3 - Confecção das mídias diárias de chamadas baseadas nos textos e cadastro.

LEANDRO
2836/2015 KOVACS
MENEZES

4 - Entrega dos comprovantes das Chamadas/Promoções pelo setor responsável.
Empregado

5 - Recebimento dos comprovantes de chamadas/promoções pelo setor de roteiro/mídia.

-

6 - Recebimento da pauta para ingest pela exibição - em duas vias.
7 - Preparação do arquivo para geração satélite/ITVP/.
8 - Acompanhamento no Play Out nome Conteúdo pela exibição

2837/2015

WALTER DA
SILVA SILVEIRA

Empregado

O funcionário Leandro Kovacs, por motivo meteorológico (muita chuva), o trajeto de sua
residência até ao aeroporto que normalmente com trânsito levaria em torno de uma hora, neste
dia demorou mais de uma hora e quarenta minutos, o que levou o funcionário a chegar
atrasado no aeroporto, às 08h40 impossibilitando o checking do voo que sairia às 8h56 e
mesmo o voo estando atrasado e o aeroporto fechado a empresa impediu o embarque do
funcionário no voo. O funcionário foi até a bancada da empresa Avianca tentando a troca da
passagem para Brasília no mesmo dia na Companhia. Ao chegar lá foi informado que não teria
nenhuma vaga em voo da Avianca para Brasília no mesmo dia, a Companhia Avianca não
ofereceu vaga em outra Companhia. O funcionário que teria compromisso naquele dia às
14h00, devendo estar presente em Brasília para dar início ao curso, comprou uma outra
passagem na empresa Gol para o voo no horário das 11h58, conseguindo adiantar para o voo
de 11h18, fazendo com que a sua chegada a Brasília fosse às 13h30.
O funcionário Walter Silveira esteve em São Paulo na TV Brasil, no período de 02 a
06/12/2015, onde participou do 2º Encontro Setorial de Programação da RPTV e 1º Encontro
da Rede Pública Paulista e teve as seguintes atividades:
- Apresentação da grade de programação da TV Brasil: mudanças feitas e propostas para 2016
– Asdrúbal Figueiró.
- Rodada de debates.
- Proposta de novas faixas para a grade de programação simultânea da Rede Pública de
Televisão – Walter Silveira e José Roberto Garcez.
- Rodada de debates.
- Ajustes operacionais na grade de programação da TV Brasil – Walter Silveira.
- Rodada de debates
- Preenchimento das fichas de metadados e direitos autorais – DICOP.
- Rodada de debates.
- Projeto de teste piloto da área de captação – Gustavo Pinho.
- Rodada de debates.
- Apresentação do projeto da Rede Pública Paulista.
- Debate sobre propostas para operação da Rede Pública Paulista.
- Debate sobre propostas para grade de programação da Rede Pública Paulista.

O funcionário ficou por conta nos dias 05 e 06 e não fez jus às diárias nestes dias.

Participou no dia 09/12/2015 da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

SEGUNDA PARTE

Ima Célia
2838/2015
Guimarães Vieira

Conselheiro

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016.
- Plano de Acessibilidade da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/12/2015

10/12/2015

DIPRE

08/12/2015

10/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/11/2015

946,97

481,65

190,00

1.618,62

DIPRE

27/11/2015

2.493,57

481,65

95,00

3.070,22

10/12/2015

DIPRE

27/11/2015

1.236,27

642,20

190,00

2.068,47

10/12/2015

DIPRE

27/11/2015

1.236,27

642,20

190,00

2.068,47

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.

2839/2015

Rosane Maria
Bertotti

Conselheiro

Pauta
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break (20 min)
SEGUNDA PARTE - DAS
5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016.
- Plano de Acessibilidade da EBC.
Por necessidade de agenda do Conselheiro, será necessário que seu embarque seja da cidade
de Campinas/SP e seu retorno seja para a cidade de São Paulo/SP
A Conselheira tinha uma agenda em Campinas que foi cancelada. A Mesma embarcou em São
Paulo.
A Conselheira alterou a viagem a reunião acabou mais tarde.

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2840/2015

Paulo Ramos
Derengovski

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

2841/2015 Isaias Dias

Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
Acompanhou o Conselheiro Isaias Dias nas seguintes atividades:

2842/2015

Mara Cristina
Gonçalves Dias

Convidado

07/12/2015 - Reunião com a comissão de acessibilidades ;
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

08/12/2015

09/12/2015

DIPRE

08/12/2015

10/12/2015

07/12/2015

09/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/11/2015

1.922,45

321,10

190,00

2.433,55

DIPRE

27/11/2015

1.082,16

481,65

190,00

1.753,81

DIPRE

27/11/2015

1.439,66

802,75

190,00

2.432,41

Participou no dia 09/12/2015, da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

SEGUNDA PARTE

2843/2015

Wagner Tiso
Veiga

Conselheiro

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016.
- Plano de Acessibilidade da EBC.

Participou no dia 09/12/2015, da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

SEGUNDA PARTE

JOELZITO
2844/2015 ALMEIDA DE
ARAÚJO

Conselheiro

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016.
- Plano de Acessibilidade da EBC.

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

2845/2015 Takashi Tome

Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

07/12/2015

10/12/2015

DIPRE

07/12/2015

09/12/2015

07/12/2015

10/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/11/2015

3.179,95

1.123,85

190,00

4.493,80

DIPRE

27/11/2015

2.182,15

481,65

190,00

2.853,80

DIPRE

27/11/2015

765,94

642,20

190,00

1.598,14

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2846/2015

Leticia Luiza
Yawanawá

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2847/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2848/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

09/12/2015

09/12/2015

DIPRE

08/12/2015

09/12/2015

02/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

27/11/2015

604,37

160,55

190,00

954,92

DIPRE

27/11/2015

2.222,75

321,10

190,00

2.733,85

04/12/2015

DIGER

27/11/2015

-

528,75

-

528,75

30/11/2015

30/11/2015

DINES

27/11/2015

-

106,20

190,00

296,20

30/11/2015

30/11/2015

DINES

27/11/2015

-

106,20

190,00

296,20

Participou no dia 09/12/2015, da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;
Coffee break

SEGUNDA PARTE

2849/2015

Cláudio Salvador
Lembo

Conselheiro

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.
PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
- Planejamento da EBC para cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016.
- Plano de Acessibilidade da EBC.

Participou das seguintes atividades:
08/12/2015 - Reunião conjunta das Câmaras Temáticas do Conselho Curador da EBC;
- Análise sobre o processo de digitalização e expansão do sinal da TV Brasil.
- Analisar o Plano de Trabalho da EBC para 2016.
09/12/2015 – 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EBC.
PAUTA
Local: EBC – Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n, Bloco B-50
Edifício Venâncio 2000, 1o Subsolo
PRIMEIRA PARTE
1. Abertura, leitura e aprovação da Pauta da 59ª Reunião Ordinária do Conselho Curador;
2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de Novembro ;
3. Deliberação do calendário de atividades do 1º Semestre de 2016;
4. Deliberação do Plano de Trabalho da EBC para 2016;

2850/2015

Mário Augusto
Jakobskind

Coffee break
Conselheiro
SEGUNDA PARTE

5. Informes Conselho Curador;
6. Eleição Conselho Curador da EBC;
7. Informes Direção EBC;
8. Outros Assuntos.

WENDER
2851/2015 ALMEIDA DE
SOUZA

Empregado

PENDÊNCIAS
- Documento com diretrizes sobre programação juvenil da EBC (TV Brasil).
- Apresentação da EBC sobre o Plano de Carreiras.
- Lançamento da Cartilha de Participação Social modelo impressa.
- Resolução 08/2015 (Esclarecimento de informações até 04 de dezembro)
- Resolução 10/2015 (Esclarecimento de informações até 01 de fevereiro)
- Recomendação 01/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 02/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
- Recomendação 03/2015 (Informações até fevereiro de 2016)
FIQUE DE OLHO
02/12 – Saída de Brasília/DF às 13h30.
03/12 – Chegada à estação de EBC em Uberlândia às 9h. Testei a recepção de satélite e
constatei que estava com sinal normal. Fiz a montagem do modulador e sua configuração para
o canal de Uberlândia, após alguns ajustes o mesmo funcionou normalmente. Como uma das
gavetas de potencia apresentou potencia refletida, a desmontei e fiz algumas medições em
seus componentes mas não constatei nenhum problema. Ao remonta-la a gaveta funcionou
normalmente, conclui que o problema foi em suas conexões mas havia sido resolvido. Com
isso, o sinal da estação foi restabelecido por volta das 16h30. O trabalho foi encerrado às 18h.
04/12 – Chegada à estação às 9h. O sinal estava normal, sem nenhum problema. Assim
somente realizei medidas de tensão e de qualidade do sinal de satélite e encerrei o trabalho. O
trabalho foi encerrado às 11h30. Chegada em Brasília/DF às 19h.

Ordem de Serviço SECOM no 405/2015
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade de Recife/PE para realizar
cobertura jornalística da agenda do governo sobre o Zika virus e Microcefalia, no dia
30/11/2015.
Equipe: repórter: Leandro Rocha Fernandes Alarcon e José Carlos Gonçalves

LEANDRO ROCHA
2863/2015 FERNANDES
ALARCON

Relatório:
Empregado

O repórter embarcou para Recife no avião da Força Aérea Brasileira por volta do meio dia do
dia 30 de novembro. Ao chegar no local, o repórter seguiu para Gravatá, onde fez a cobertura
do evento que teve a participação dos ministros da saúde, Marcelo Castro, e da Integração
Nacional, Gilberto Occhi, em reunião com o governador e prefeitos do estado para tratar das
ações de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue e do Zyca Vírus. Do local o
repórter fez participações ao vivo no NBR Notícias e também Voz do Brasil e vídeos para a
web. Após o evento a equipe retornou para Brasília, também pelo avião da Força Aérea
Brasileira, pousando em Brasília por volta da 1h da manhã do dia 1 de dezembro.

Ordem de Serviço SECOM no 405/2015
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade de Recife/PE para realizar
cobertura jornalística da agenda do governo sobre o Zika virus e Microcefalia, no dia
30/11/2015.
Equipe: repórter: Leandro Rocha Fernandes Alarcon e José Carlos Gonçalves
Relatório:

2864/2015

JOSÉ CARLOS
GONÇALVES

Empregado

O auxiliar embarcou para Recife no avião da Força Aérea Brasileira por volta do meio dia do dia
30 de novembro. Ao chegar no local, o auxiliar seguiu para Gravatá, onde fez a cobertura do
evento que teve a participação dos ministros da saúde, Marcelo Castro, e da Integração
Nacional, Gilberto Occhi, em reunião com o governador e prefeitos do estado para tratar das
ações de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue e do Zyca Vírus. Do local o auxiliar
fez participações ao vivo no NBR Notícias e também Voz do Brasil e vídeos para a web. Após o
evento a equipe retornou para Brasília, também pelo avião da Força Aérea Brasileira, pousando
em Brasília por volta da 1h da manhã do dia 1 de dezembro.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

FLÁVIO ABREU
2865/2015
LOURENÇO

Convidado

Foi realizada em São Paulo, prospecção com novos apresentadores para novos programas da
TV Brasil e o músico Flávio Renegado participou de reunião com a Diretora de Produção
Artística Myriam Porto, a Gerente Executiva Eliana Cariello e a Gerente Simone Melamed.

02/12/2015

02/12/2015

DIPRO

2866/2015 Danusa Carvalho

Convidado

Foi realizada em São Paulo, prospecção com novos apresentadores para novos programas da
TV Brasil e a produtora artística, Danusa Carvalho, acompanhou o músico Flávio Renegado na
reunião com a Diretora de Produção Artística Myriam Porto, a Gerente Executiva Eliana
Cariello e a Gerente Simone Melamed.

02/12/2015

02/12/2015

06/12/2015

AV nº

Viajante

CAROLINA
2867/2015 TEIXEIRA
RIBEIRO

MYRIAM FATIMA
2868/2015 PORTO
FLAKSMAN

2869/2015

SIMONE
MELAMED

Empregado

Empregado

Empregado

A chefe de gabinete da DIPRO Carolina Teixeira participou do evento foi a participação no
Seminário de Programação das TV's Públicas, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de
2015 no auditório da Cinemateca em São Paulo. O evento foi promovido pela EBC em parceria
com a ANCINE e visou definir as diretrizes para a linha de produção de conteúdos para as TV's
Públicas (PRODAV's)
A Diretoria de Produção Artística foi responsável pelo acompanhamento do processo no
tocante ao conteúdo.
A Diretora de Produção Myriam Porto participou do Seminário de Programação das TV's
Públicas que foi realizado dias 07 e 08 de dezembro de 2015 no auditório da Cinemateca em
São Paulo. O evento foi promovido pela EBC em parceria com a ANCINE e visou definir as
diretrizes para a linha de produção de conteúdos para as TV's Públicas (PRODAV's)
A Diretoria de Produção Artística foi responsável pelo acompanhamento do processo no
tocante ao conteúdo.
Dia 09/12 a Diretora participou, no Espaço Cultural da EBC em Brasília, do evento que marca o
início de transmissão em TV Aberta de canais do Poder Executivo.
A Gerente de Criação da DIPRO, Simone Melamed, participou do Seminário de Programação
das TV's Públicas que foi realizado dias 07 e 08 de dezembro de 2015 no auditório da
Cinemateca em São Paulo. O evento foi promovido pela EBC em parceria com a ANCINE e
visou definir as diretrizes para a linha de produção de conteúdos para as TV's Públicas
(PRODAV's)
A Diretoria de Produção Artística foi responsável pelo acompanhamento do processo no
tocante ao conteúdo.

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

30/11/2015

1.090,88

126,90

190,00

1.407,78

DIPRO

30/11/2015

1.090,88

126,90

190,00

1.407,78

08/12/2015

DIPRO

01/12/2015

1.372,69

634,50

190,00

2.197,19

06/12/2015

09/12/2015

DIPRO

01/12/2015

1.741,61

1.090,05

285,00

3.116,66

06/12/2015

08/12/2015

DIPRO

01/12/2015

1.372,69

634,50

190,00

2.197,19

08/12/2015

09/12/2015

DIJOR

01/12/2015

643,81

267,90

190,00

1.101,71

07/12/2015

08/12/2015

DIGER

01/12/2015

777,62

401,85

190,00

1.369,47

05/12/2015

08/12/2015

DIPRE

01/12/2015

1.300,36

386,37

-

1.686,73

03/12/2015

03/12/2015

DIJOR

01/12/2015

-

88,50

-

88,50

06/12/2015

06/12/2015

DIJOR

01/12/2015

-

88,50

-

88,50

A filósofa Márcia Tiburi foi a convidada do programa Espaço Público do dia 08/12/15.

2870/2015 MÁRCIA TIBURI

Colaborador

Relatório de viagem:
A filósofa compareceu à EBC e debateu com os apresentadores Florestan Junior e Paulo Leite
sobre os temas de feminismo, ética, estética, televisão e literatura. Conversou, também, sobre
o lançamento de seu novo livro "Como conversar com um fascista – Reflexões sobre o
cotidiano autoritário brasileiro" (Record).

RELATÓRIO DE VIAGEM

2872/2015

PAULO SERGIO
AQUILINI

Empregado

Local das atividades : Av. Gomes Freire , R. da Relação
dia 07/12/2015 :
08h25 - embarque GRU voo Azul 2400
12h00 - desembarque e deslocamento à Gomes Freire. Reunião com Roni e Eng. e Técnicos
da GB para vistoria do bloco anexo que apresentou fissuramento
14h00 - reunião com a Superintendencia
15h00 - continuação da vistoria da estrutura fissurada, com o Eng. Crizan da GB : térreo ( MAM
), 1º pavimento ( Gerência de Engenharia ), 2º pavimento ( Gerência de Jornalismo, terraço )
17h00 - reunião com os Eng. Paulo Codo, Wagner Victória recuperando a cronologia da
implantação da edificação anexa à estrutura de 1971.
19h00 - acompanhamento dos estúdios das Rádios Nacional e MEC em transmissão ao vivo
com muitos convidados. Avaliado o comportamento do ar condicionado, considerado adequado
mantendo as switchers em 21°C
dia 08/12/2015 :
09h00 - levantamento dos dimensionais das paredes oeste e leste do Estúdio 3 - TV e detalhes
das passarelas na cota 4,00 e sua ligação mecânica com o teto Arriflex na cota 7,00, detalhes
faltantes no Projeto de reforma
dos estúdios.
11h00 - escoramos as salas do MAM e do fan coil do MAM no térreo em escoras metálicas
ativas, aliviando a carga após a interdição de todo o anexo. Em 09/12 pela manhã será
escorado o 1º pavimento
12h00 - levantamento de plantas do Est.3, de 1971. Localizei as plantas do Projeto de
blimpagem dos três estúdios, feito em 1971 pela empresa Projectum Engenharia, até agora
considerado perdido : trouxe para SAO
para estudo e projeto do novo tratamento
acústico do teto dos estúdios
14h00 - levantei características estruturais para elaborar solução técnica para o fissuramento do
anexo :
acompanhamento e orientação do escoramento do térreo
marcação das fissuras em evolução na sala de reuniões e sala da Gerência de
Engenharia no 1º pavimento
avaliação do carregamento do 2º pavimento sobre a laje de teto do 1º
16h00 - deslocamento para SDU para embarque
17h36 - embarque no voo Azul 2407 para GRU

Dia 05 de dezembro
Embarcou para São Paulo

AMÉRICO
2874/2015 MARTINS DOS
SANTOS

Empregado

Dia 07 de dezembro
Participou do II Seminários de Programação voltados ao diagnóstico de demandas de
programação para subsidiar a formatação dos editais regionais de seleção da Linha de
Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas – FSA 2013/2014 e a
composição de faixas de programação para a comunicação pública das obras/formatos
financiados, que foi realizado nos dias 7 e 8 de dezembro na cidade de São Paulo.
Dia 08 de dezembro
Manhã: Embarcou para Brasília

WILLIAM
2875/2015 DOUGLAS DE
ALMEIDA

2876/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Empregado

Realizou a cobertura e transmissão ao vivo do jogo do Campeonato Sul-Americano Feminino
sub-20 - Brasil x Argentina, pela 3ª e última rodada do Campeonato, em Santos (Estádio
Urbano Caldeira "Vila Belmiro").
Relatório de Viagem
Saímos da redação EBC-SP por volta de 14h e fomos para Santos, onde foi disputada a
partida. Chegamos ao estádio por volta de 18h.
Fiz uma entrada ao vivo no programa Fique Ligado às 18h50. Logo em seguida, por volta de
19h, foi aberta a transmissão da partida na qual fiz o trabalho de repórter de campo.
A partida terminou às 21h, fiz as entrevistas pós-jogo. Ficamos em campo até 22h,
acompanhando a premiação do campeonato. Em seguida retornamos a São Paulo, chegando
por volta de 23h30.

Realizou a partir das 19h cobertura jornalística e transmissão do jogo do Campeonato Brasileiro
Feminino - São José x Rio Preto, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Relatório de Viagem
Saímos da EBC-SP por volta das 15h até o estádio Martins Pereira, em São José (SJC),
chegamos em SJC por volta das 16h45. A partida começou às 19h, e terminou por volta das
21h. O confronto terminou 1 a 1. O resultado deu o título brasileiro para o Rio Preto. Antes do
jogo, entrevistei a treinadora Emily Lima, do São José. No intervalo, falei com a zagueira Bagé,
do São José. Após o jogo, conversei novamente com a treinadora Emily Lima (São José), com
as jogadoras Siméia, Darlene e o técnico Chicão, todos do Rio Preto. Durante o programa "No
Mundo da Bola", às 21h, realizei uma entrada ao vivo para falar sobre a conquista do Rio Preto
e mostrar a festa das campeãs. Ainda no gramado, realizei mais duas entrevistas, gravadas,
com a goleira Luciana, do Rio Preto, e com o coordenador de futebol feminino da CBF, Marco
Aurélio Cunha. Deixamos o estádio após às 22h, e chegamos à EBC por volta das 0h45.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

2877/2015

2878/2015

Viajante

ERNANI GOMES
DOS SANTOS

MAURICIO PINTO
DA COSTA

DENIZE
2879/2015 APARECIDA
BACOCCINA

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Empregado

A equipe da Rádio Nacional fez a cobertura do jogo Coritiba x Vasco, válido pela última rodada
do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, foi realizado no dia 06/12/2015, às 16h, no
Estádio Couto Pereira – Curitiba/PR.
Relatório de viagem
5/12: Chegada por volta das 14h. Avaliação e teste dos aparelhos que seriam utilizados no dia
seguinte para a partida entre Coritiba e Vasco.
6/12: Chegamos ao estádio, realizamos o credenciamento da partida. Localizamos nossa
cabine. Montei todo o equipamento: mix shure, circuito a 4 fios, duas linhas discadas para
telefone. Contato com controle geral às 15h. Montagem do equipamento para o repórter:
microfone sem fio e retorno.Entramos ao vivo às 16h e ficamos no ar até as 19h30min. Saímos
às 21h do Estádio.
7/12: Chegada ao Rio às 11h30min.

05/12/2015

07/12/2015

DIJOR

05/12/2015

07/12/2015

10/12/2015

Empregado

Empregado

A equipe da Rádio Nacional fez a cobertura do jogo Coritiba x Vasco, válido pela última rodada
do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, foi realizado no dia 06/12/2015, às 16h00, no
Estádio Couto Pereira – Curitiba/PR.
Relatorio de viagem
5 de dezembro: Ida para Curitiba. Chegada por volta das 14h a Curitiba. Apuração de notícias
para a partida do dia seguinte. Produção do pré-jogo e informaçãoes para a partida.
Coberturada chegada do Vasco da Gama a Curitiba, hospedagem do Vasco, chegada da
delegação, segurança. Apuração chegada da torcida.
6 de dezembro: Chegada ao Estádio Couto Pereira às 14h, realizamos o credenciamento da
partida. Localizamos nossa cabine. Apuração da chegada da torcida e policiamento ao redor do
estádio. Produção de fotos, texto e vídeos para serem utilizados nas redes sociais da Rádio
Nacional e na página oficial da Rádio. Pronto para entrar ao vivo às 15h no gramado do Couto
Pereira. Apuração das equipes no gramado, estado do estádio e todo o procedimento pré-jogo.
16h - ao vivo no Show de Bola Nacional. No ar até 19h30min. Depois de sair do ar: cobertura
da zona mista (saída dos jogadores do vestiário e também da delegação) e da coletiva de
imprensa. Saída às 21h10min do Estádio Couto Pereira.
07 de dezembro:Chegada ao Rio às 11h30min.

Denize Bacoccina, Superintendente Executiva de Agências e Conteúdo Digital viajou a trabalho
para o Rio de Janeiro no dia 10/12/2015.
Segue cronograma das atividades desenvolvidas:
Dia 10/12/2015
11h00 - Chegada à sede da EBC para acompanhamento de coberturas de pautas locais junto
às equipes da SUADI;
A participação no evento Emergências foi cancelado pela organização.Em função disso, a
agenda da tarde foi modificada:
16h - reunião com a direção de redação do jornal O Dia para negociação de parceria de
distribuição de conteúdo da Agência Brasil no jornal e no site.
Dia 11/12/2015
09h00 - Reunião de trabalho com a equipe da Agência Brasil;
14h30 - Reunião de trabalho com a equipe do Portal EBC.

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

01/12/2015

546,04

300,90

95,00

941,94

DIJOR

01/12/2015

1.127,17

300,90

190,00

1.618,07

13/12/2015

DIGER

01/12/2015

763,46

481,65

190,00

1.435,11

02/12/2015

03/12/2015

DINES

01/12/2015

1.451,75

336,30

190,00

1.978,05

07/11/2015

08/11/2015

DIGER

01/12/2015

300,90

-

02/12/2015

03/12/2015

DINES

01/12/2015

336,30

190,00

A empregada modificou o bilhete da volta por conta própria sem nenhum ônus para a empresa.

Ordem de Serviço SECOM no 428/2015
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) para
realizar cobertura jornalística do evento teste de segurança da Olimpíada Rio 2016, que foi
realizada no período de 02/12 a 03/12/15.
Equipe: repórter cinematográfico: Edmar de Sousa Nobre e auxiliar: Marcelo Vasconcelos da
Silva
Relatório:
A viagem ao Rio de Janeiro teve como objetivo a gravação de imagens de uma simulação de
atentado terrorista, realizada pelo Exército, para fins de treinamento da tropa.

2880/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

02/12 – quarta-feira.
19h00 – Saída da equipe, do Aeroporto de Brasília.
20h30 – Chegada ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e deslocamento da equipe
do Aeroporto para o hotel, de táxi.
03/12 – quinta-feira
06h00 – Saída do hotel e deslocamento para a Vila Militar do Rio de Janeiro, em veículo da
EBC-Rio de Janeiro, que acompanhou a equipe.
08h00 – Chegada à Vila Militar do Rio de Janeiro.
11h00 – Saída da Vila Militar do Rio de Janeiro, e deslocamento para a sede da EBC-Rio de
Janeiro, em veículo da EBC-Rio de Janeiro.
14h00 – Saída da EBC-Rio e deslocamento para o Aeroporto Santos Dumont, de táxi.
22h30 – Decolagem do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, com destino a Brasília.
24h00 – Chegada a Brasília.

Relatório de Viagem a Goiânia-GO para realização de Link e Geração de Material para o RBN TV Brasil.

2881/2015

LEANDRO DE
SOUZA MARQUES

Empregado

07/11 - Sábado.
16:40: Saída de Brasília;
20:10: Chegada em Goiânia. Local do link;
20:10 a 20:35: Montagem dos equipamentos, apontamento para o satélite, fechamento de sinal
com a Hispamar na frequência do Jornalismo Brasília;
20:40: Teste de sinal com o sistema Brasília, tudo ok;
20:45: Geração de material;
21:50: Link ao vivo para o RBN;
22:15: Desmontagem;

-

300,90

08/11 - Domingo.
03:00: Chegada em Brasília.

Ordem de Serviço SECOM no 428/2015
Objetivo: Viagem da equipe de reportagem da NBR para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) para
realizar cobertura jornalística do evento teste de segurança da Olimpíada Rio 2016, que foi
realizada no período de 02/12 a 03/12/15.
Equipe: repórter cinematográfico: Edmar de Sousa Nobre e auxiliar: Marcelo Vasconcelos da
Silva
Relatório:
A viagem ao Rio de Janeiro teve como objetivo a gravação de imagens de uma simulação de
atentado terrorista, realizada pelo Exército, para fins de treinamento da tropa.

MARCELO
2882/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Empregado

02/12 – quarta-feira.
19h00 – Saída da equipe, do Aeroporto de Brasília.
20h30 – Chegada ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e deslocamento da equipe
do Aeroporto para o hotel, de táxi.

1.451,75

03/12 – quinta-feira
06h00 – Saída do hotel e deslocamento para a Vila Militar do Rio de Janeiro, em veículo da
EBC-Rio de Janeiro, que acompanhou a equipe.
08h00 – Chegada à Vila Militar do Rio de Janeiro.
11h00 – Saída da Vila Militar do Rio de Janeiro, e deslocamento para a sede da EBC-Rio de
Janeiro, em veículo da EBC-Rio de Janeiro.
14h00 – Saída da EBC-Rio e deslocamento para o Aeroporto Santos Dumont, de táxi.
22h30 – Decolagem do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, com destino a Brasília.
24h00 – Chegada a Brasília.
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1.978,05

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

03/12/2015

04/12/2015

DIGER

04/12/2015

08/12/2015

06/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/12/2015

1.780,35

481,65

-

2.262,00

DIGER

02/12/2015

1.734,34

456,30

-

2.190,64

08/12/2015

DIPRE

02/12/2015

809,37

965,92

190,00

1.965,29

04/12/2015

10/12/2015

DINES

02/12/2015

2.781,77

702,10

95,00

3.578,87

06/12/2015

10/12/2015

DINES

02/12/2015

2.781,77

599,25

95,00

3.476,02

Ida à Brasília no dia 03/12/2015, onde participará de reunião c/ o Diretor Vice-Presidente de
Gestão e Relacionamento, Sr. Mário Maurici de Lima Morais, durante a tarde do dia 03/12.
A pauta estabelecida será o orçamento das unidades da EBC, tendo em vista os cortes
propostos. Pela expectativa da reunião se estender pela noite, o Sr. Manoel de Araujo
Sobrinho, retornará à São Paulo, no início da manhã do dia 04/12/2015, para participar do 1º
Encontro da Rede Pública Paulista, que será realizado na sede da EBC/SP.

MANOEL DE
2884/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
No dia 03/12/2015, participou de uma reunião com o Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento, Sr. Mário Maurici de Lima Morais, na sede da EBC/DF, tendo como pauta, o
orçamento das unidades da EBC, tendo em vista os cortes propostos.
Retornou à São Paulo, na manhã do dia 04/12/2015, onde participou do 1º Encontro de Rede
Pública Paulista, realizado na sede da EBC/SP.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró Junior cumpriu agenda institucional em São Paulo.
Segue a agenda:
Dia 04
- Embarcou para São Paulo.
- Reunião do comitê de programação de rede.
- Despachos internos na sede da EBC/SP.

2885/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

Dia 07 e 08
- Participou do seminário de Programação da linha de financiamento de conteúdo para as TVs
públicas da Ancine.
- Embarcou para Brasília.
Observação:
- Cumpre registrar que o Diretor abre mão das diárias dos dias 05/06, e receberá apenas o
valor referente à alimentação nos demais dias.

Dia 06 de dezembro - (noite) Embarca para São Paulo
Dia 07 de dezembro

2887/2015

JOSE RICARDO
NEGRÃO

Empregado

Dia 07 de dezembro
Acompanhou o Diretor-Presidente no II Seminários de Programação voltados ao diagnóstico de
demandas de programação para subsidiar a formatação dos editais regionais de seleção da
Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas – FSA 2013/2014 e a
composição de faixas de programação para a comunicação pública das obras/formatos
financiados, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro na cidade de São Paulo.
Dia 08 de Dezembro
Embarcou para Brasília

04/12/2015
10h04 - embarque via aérea de Brasília.
11h24 - chegada a Boa Vista.
13h30 - reunião com o pessoal do Escav no hotel.
15h30 - Visita ao local do evento.
17h45 - entrada no hotel de pernoite.
05/12/2015
10h00 - reunião de reconhecimento ao local do evento.
15h10 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
18h30 - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
2888/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

06/12/2015
10h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
17h45 - retorno ao hotel de pernoite.
07/12/2015
10h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento. 15h10 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
17h45 - retorno ao hotel de pernoite.
08/12/2015
9h00 - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da montagem.
19h30 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30 - retorno ao hotel de pernoite.
09/12/2015
9h00 - saída do hotel.
9h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da montagem.
19h30 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30 - retorno ao hotel de pernoite.
10/12/2015
7h30 - saída do hotel.
8h00 - chegada ao local do evento.
11h30 as 13h10 - evento ao vivo.
17h45 - retorno ao hotel de pernoite.
10h30 - saída do hotel.
Dia 06/12:
Saída de Brasilia as 10:30, chegando em Boa Vista por volta das 13:00 (hl), após,
deslocamento para hotel e almoço.
Dia 07/12:
Saída do hotel por volta das 09:00 para reconhecimento do local do evento, identificamos que e
fomo informados pela coordenação de montagem, que tudo estava atrasado e que amontagem
só começaria por volta das 18:00, após esta informação, deslocamento para almoço e hotel.

2889/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

Dia 08/12:
Saída para o local do evento as 09:00, chegando, identificamos que toda estrutura ainda estava
muito atrasada, iniciamos a montagem de nossa estrutura para a transmissão do evento com
interação de 07 cidades, por volta das 13:00 almoço, após, retorno ao local do evento para
término da montagem e inicio dos testes com as cidades participantes, por volta das 23:30,
deslocamento para o hotel.
Dia 09/12:
Saída do hotel as 07:00, mais testes com as praças participantes e por volta das 11:00 (hl),
inicio da cerimônia com seu término por volta das 13:00 (hl), geração e inicio da desmontagem,
por volta das 15:00, almoço e deslocamento para hotel e fom da locação do veículo da
Localiza.
Dia 10/12:
Saída do hotel as 10:00 para aeroporto de Boa Vista, embarque as 14:30 chegando em Brasilia
18:45.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

09/12/2015

DINES

06/12/2015

10/12/2015

06/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/12/2015

2.781,77

479,40

95,00

3.356,17

DINES

02/12/2015

2.781,77

501,50

95,00

3.378,27

09/12/2015

DINES

02/12/2015

2.781,77

401,20

95,00

3.277,97

06/12/2015

09/12/2015

DINES

02/12/2015

2.781,77

479,40

95,00

3.356,17

06/12/2015

09/12/2015

DINES

02/12/2015

1.369,87

619,50

95,00

2.084,37

06/12/2015
10:00 - Partida do aeroporto de Brasília/DF para Boa Vista/RR
13:10 - Chegada ao aeroporto de Boa Vista/RR
15:00 - Chegada ao Hotel
07/12/2015
08:00 - Deslocamento até ao local do evento
08:45 - Chegada ao local do evento, reconhecimento do local e locação de equipamentos
14:00 - Retorno ao Hotel
08/12/2015

2890/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

08:00 - Deslocamento para o local do evento
08:40 - Chegada ao local do evento, inicio da montagem de equipamentos.
20:30 - Início dos testes de interação com as cidades de Caxias/MA, Capitão Poço/PA,
Itupiranga/PA, Tomé Açu/PA, Luis Eduardo Magalhães/BA, São Gonçalo/RJ e Rio Largo/AL.
23:00 - Término dos testes
00:00 - Retorno ao hotel.
09/12/2015
07:00 - Deslocamento para ao local do evento
07:40 - Chegada ao local do evento, ajustes finais dos equipamentos de captação e
transmissão
11:05 - Início da cerimônia de entrega de unidades habitacionais em Boa Vista/RR e entregas
simultâneas em Rio Largo/AL, em Caxias/MA, em Capitão-Poço/PA, em Itupiranga/PA, em
Tomé-Açu/PA, em Luís Eduardo Magalhães/BA e em São Gonçalo/RJ, do Programa Minha
Casa Minha Vida com a presença da presidenta da república.
12:41 - Término da cerimônia, início das gerações de matérias
15:00 - Desmontagem de equipamentos.
16:30 - Retorno ao hotel.
10/12/2015
10:00 - Deslocamento para o aeroporto de Boa Vista/RR
13:20 - Partida para Brasília/DF
18:45 - Chegada ao aeroporto de Brasília/DF
06/12/2015 saída de Brasília as 10:04 e chegada em Boa vista as 11:50 horário local, nos
dirigimos para o hotel fazer chekin e em seguida almoço, passamos no local do evento para
posicionar os carros etc, em seguida voltamos para o hotel as 19:00 para pernoitar.
07/12/2015 saída do hotel as 8:00h horário local para o local do evento montar equipamentos,
posicionar câmeras, posicionar unidade móvel de transmissão as 18:00h votamos para o hotel
pernoitar.

NOEL SILVA
2891/2015 BEZERRA DAS
FLORES

07/12/2015 saída do hotel as 8:00h horário local para o local do evento montar equipamentos,
posicionar câmeras, posicionar unidade móvel de transmissão as 22:58h horário local votamos
para o hotel pernoitar.
Empregado
09/12/2015 saída do hotel as 7:00h horário local, seguimos direto para o local do evento
terminar de montar equipamentos, subir sinal e fazer testes com a central técnica em Brasília,
as 9:00h horário local deu-se inicio a seriemania de entrega de chaves de unidade habitacional
do minha casa minha vida, no termino do evento ficamos no local até as 15:00h gerando
material para o jornalismo NBR votamos para o hotel as 18:00h horario local.
09/12/2015 saída do hotel as 11:12, saída de Boa Vista as 12:30 e chegada em Brasília as
18:29h horário de Brasília.

06/12/2015 saída de Brasília as 10:04 e chegada em Boa vista as 11:50 horário local, nos
dirigimos para o hotel fazer chekin e em seguida almoço, passamos no local do evento para
posicionar os carros etc, em seguida voltamos para o hotel as 19:00 para pernoitar.
07/12/2015 saída do hotel as 8:00h horário local para o local do evento montar equipamentos,
posicionar câmeras, posicionar unidade móvel de transmissão as 18:00h votamos para o hotel
pernoitar.

2892/2015

ANTONIO CELSO
PIMENTEL

07/12/2015 saída do hotel as 8:00h horário local para o local do evento montar equipamentos,
posicionar câmeras, posicionar unidade móvel de transmissão as 22:58h horário local votamos
para o hotel pernoitar.
Empregado
09/12/2015 saída do hotel as 7:00h horário local, seguimos direto para o local do evento
terminar de montar equipamentos, subir sinal e fazer testes com a central técnica em Brasília,
as 9:00h horário local deu-se inicio a seriemania de entrega de chaves de unidade habitacional
do minha casa minha vida, no termino do evento ficamos no local até as 15:00h gerando
material para o jornalismo NBR votamos para o hotel as 18:00h horario local.
09/12/2015 saída do hotel as 11:12, saída de Boa Vista as 12:30 e chegada em Brasília as
18:29h horário de Brasília.

ADRIANO
2893/2015 MENDONÇA
FERNANDES

Evento cancelado.
Empregado
Dia 06/12/2015
21:24 - Decolagem com destino a Barreiras
22:00 - Pouso no aeroporto de Barreiras
22:05 - Retirada do carro na Localiza e viagem para Luis Eduardo Magalhães
23:20 - Chegada em Luis Eduardo Magalhães e descanso
Dia 07/12/2015
08:30 - Deslocamento para o local do evento (Residencial Vista Alegre), acompanhamento da
montagem e contato com o pessoal da CAIXA.
13:00 - Almoço
14:00 - Retorno ao local do evento, solicitaçao de praticáveis, acompanhamento da montagem
do audio, painéis de led e iluminação.
18;00 - Descanso

ROBSON DE
2894/2015 FREITAS
CARVALHO

Dia 08/12/2015
Empregado
08:00 - Deslocamento até o empreendimento, posisinamento da Unidade Móvel e
posicionamento das Câmeras
13:00 - Almoço
14:00 - Retorno ao Residencial Vista Alegre e Início dos testes com as câmeras
20:30 - Subida do sinal para testes com a central
Dia 09/12/2015
00:15 - Descida do sinal e finalização dos testes
07:00 - Saída para o empreendimento
09:05 - Subida do Sinal para realização do evento
13:15 - Início do evento
14:50 - Descida do Sinal, final do evento e viagem para Barreiras
17:10 - Decolagem de Barreiras com destino a Brasilia
19:30 - Chegada no Aeroporto de Brasilia

\\arquivos\viagens\_VIAGENS - 2015\Doc_Relatórios_141210\

COORDENAÇÃO DE VIAGENS

<25/10/2016 18:17>

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

10/12/2015

DINES

06/12/2015

10/12/2015

06/12/2015

06/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/12/2015

1.163,65

796,50

95,00

2.055,15

DINES

02/12/2015

1.693,87

808,30

95,00

2.597,17

10/12/2015

DINES

02/12/2015

1.239,26

867,30

95,00

2.201,56

10/12/2015

DINES

02/12/2015

1.693,87

831,90

95,00

2.620,77

Dia 06/Dez/2015- Domingo.
Chegada no aeroporto de Brasília
11:30min
Decolagem para Marabá
12:30min
Chegada em Marabá PA
13:05min
Saída carro da Localiza de marabá
para Itupiranga PA
13:30min
Chegada em Itupiranga
14:30min
Dia 07/Dez/2015- Segunda-Feira.
Saída do hotel para evento
Chegada no local
Retorno ao Hotel
Saída para Hotel para evento
retornando ao Hotel

JOÃO NABOR
2895/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

14:00min
14:20min
15:30min
17:30min
20:30min

Dia 08/Dez/ 2015- Terça-Feira.
Saída do Hotel para evento
Chegada ao local
subida de sinal
Horário de testes
Encerrado os testes
Retorno ao Hotel

09:00min
09:20min
10:30min
22:40min
00:00min
01:00min

Dia 09/Dez/ 2015- Quarta-Feira.
Saída do Hotel para evento
Chegada evento
Subida do sinal
Testes Oficiais
Inicio de evento
Final do evento Itupiranga PA
Sinal baixado
Retorno ao Hotel

07:50min
08:20min
09:00min
10:09min
13:05min
14:41min
15:00min
16:00min

Dia 10/Dez/ 2015- Quinta-Feira
Saída do Hotel de Itupiranga / PA 12;00min
Chegada ao aeroporto de Marabá 12:50min
Entrega do veiculo à localiza
12;56min
Decolagem de Marabá/PA
16:55min
Chegada ao aeroporto de BSB
19:45min
Dia 06/Dez/2015- Domingo.
Chegada no aeroporto de Brasília 11:30min
Decolagem para Belém PA
12:30min
Chegada em Belem PA
14:05min
Saída carro da Localiza de Belem
para Tomé Açu PA
14:50min
Chegada em Tomé Açu PA
15:55min
Dia 07/Dez/2015- Segunda-Feira.
Saída do hotel para evento
Chegada no local
Retorno ao Hotel
Saída para Hotel para evento
retornando ao Hotel

RAPHAEL
MARTINS
2896/2015
RODRIGUES DA
COSTA

WILSON ANTONIO
2897/2015 FERNANDES
MARQUES

Empregado

Empregado

14:00min
14:20min
15:30min
17:30min
20:30min

Dia 08/Dez/ 2015- Terça-Feira.
Saída do Hotel para evento
Chegada ao local
subida de sinal
Horário de testes
Encerrado os testes
Retorno ao Hotel

09:00min
09:20min
10:30min
22:40min
00:00min
01:00min

Dia 09/Dez/ 2015- Quarta-Feira.
Saída do Hotel para evento
Chegada evento
Subida do sinal
Testes Oficiais
Inicio de evento
Final do evento Tomé Açu PA
Sinal baixado
Retorno ao Hotel

07:50min
08:20min
09:00min
10:09min
13:05min
14:41min
15:00min
16:00min

Dia 10/Dez/ 2015- Quinta-Feira
Saída do Hotel de Tomé Açu PA / PA 12;00min
Chegada ao aeroporto de Belem 12:50min
Entrega do veiculo à localiza
12;56min
Decolagem de Belem/PA
15:55min
Chegada ao aeroporto de BSB
19:45min
Saída de Brasília dia 06/12/2015 ás 10:00 chegada no Rio de Janeiro ás 11:45 deslocamento
para Nitéroi/RJ.
02-Dia 07/12 visita ao local do evento Bairro Jockey residencial aruba e cozumel 1.
03-Dia 08/12 chegada da equipe de produção 07:00 e montagem dos equipamentos termino
da montagem as 08:30 teste de equipamentos ok local Residencial Aruba
alinhamento com hispamar ás 13:40 e 13:50 sinal fechado Obs:ás 18:20 subida do sinal
frequência 4133.5 S/R 2222 FEC 3/4 fornecido pelo coordenador Técnico Eduardo para teste
com Roraima ok ás 18:50 descida da portadora.
04-Dia 09/12 realização do evento MCMV chegada ao local ás 06:10 subida do sinal ás
07:05 com a Hispamar frequência locada teste local e alinhamento de cameras tudo pronto
evento realizado com sucesso o sinal foi baixado ás 14:45.
05-Dia 10/12/2015 retorno para Brasília saída do Rio de Janeiro aeroporto santos dumont
as 11:10 chegada em Brasília as 12:45 final da missão.
Dia 06/12
12:50 - Saída de Brasília para Capitão Poço/PA com descida em Belém/PA.
14:20 - Chegada a Belém/PA, retirada do veículo parada para almoço, em seguida rumo a
Capitão Poço/PA.
20:10 chegada em Capitão Poço/PA, entrei em contato com Krumare representante da caixa
no evento em Capitão Poço/PA.
21:30 - Entrada no entrada no hotel.
Dia 07/12
Saída do hotel para local do evento Residencial Goiana, onde encontrei co o Krumare para
disponibilidade de equipamentos para a realização do evento, espera pela UM.
19:30 chegada UM.

2898/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

Dia 08/12
08:00 - Saída do hotel para o local do evento para montagem e testes equipamentos para
transmissão do evento.
20:45 -Subida sinal Capitão Poço.
21:40 - Início testes, com a central em Boa Vista/RR.
23:15 - Fim testes.
23:20 - Sinal Capitão Poço baixado.
23:40 retomo para o hotel.
Dia 09/12
08:00 - Saída do hotel para local do evento para testes e transmissão de cerimônia de entrega
simultânea de Unidades Habitacionais do program Minha Casa Minha Vida no residencial
Goiana I em Capitão poço/PA.
08:50 - Subida de sinal de Capitão Poço.
12:27 - Início cerimônia.
12:35 -Entrada Capitão Poço.
13:07 - Fala da PR.
13:38 - Fim evento.
13:42 - Baixado Sinal.
14:00 - Saída de Capitão Poço/PA rumo a Belém/PA para pernoite.
17:30 - entrada no hotel em Belém/PA.
Dia 10/12
14:00 - Saída de Belém para Brasília/DF
17:40 - Chegada em Brasília/DF.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

10/12/2015

DINES

04/12/2015

04/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/12/2015

2.088,74

831,90

95,00

3.015,64

DIPRE

02/12/2015

378,54

-

47,50

426,04

12/12/2015

DIGER

02/12/2015

2.140,68

1.163,25

190,00

3.493,93

12/12/2015

DIGER

02/12/2015

3.231,67

973,50

190,00

4.395,17

Dia 06/12:
Saída de Brasilia as 09:14, chegando em Boa Vista por volta das 13:00 (hl), após,
deslocamento para hotel e almoço.
Dia 07/12:
Saída do hotel por volta das 09:00 para reconhecimento do local do evento, identificamos que e
fomo informados pela coordenação de montagem, que tudo estava atrasado e que amontagem
só começaria por volta das 18:00, após esta informação, deslocamento para almoço e hotel.

DORIVAN
2899/2015 ARCANGELO DA
SILVA

Empregado

Dia 08/12:
Saída para o local do evento as 09:00, chegando, identificamos que toda estrutura ainda estava
muito atrasada, iniciamos a montagem de nossa estrutura para a transmissão do evento com
interação de 07 cidades, por volta das 13:00 almoço, após, retorno ao local do evento para
término da montagem e inicio dos testes com as cidades participantes, por volta das 23:30,
deslocamento para o hotel.
Dia 09/12:
Saída do hotel as 07:00, mais testes com as praças participantes e por volta das 11:00 (hl),
inicio da cerimônia com seu término por volta das 13:00 (hl), geração e inicio da desmontagem,
por volta das 15:00, almoço e deslocamento para hotel e fom da locação do veículo da
Localiza.
Dia 10/12:
Saída do hotel as 10:00 para aeroporto de Boa Vista, embarque as 15:22 chegando em Brasilia
16:02.

AMÉRICO
2900/2015 MARTINS DOS
SANTOS

JOSE MARCELLO
2901/2015 GONCALVES
CASAL JUNIOR

EDWIRGES
2902/2015 NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Empregado

Empregado

Empregado

A emissão do bilhete somente de retorno do Diretor-Presidente para Brasília, que estava na
cidade de São Paulo por ocasião do retorno de sua viagem à China, onde participou do
Primeiro Encontro da Cúpula de Mídia dos Países do BRICS (BRICS Mídia Summit) na Cidade
de Beijing-China e visita às empresas CCTV - China Central Television, Qingdao TV (QTV) e
Haixin, na Cidade de Qingdao/China, em viagem custeada pela agencia de noticias da China,
se dá em razão de cumprimento de agenda no início da manhã na cidade de São Paulo.
Cumpre registrar que não foi possível a alterar o bilhete emitido pela Agência de Noticias da
China.

O empregado José Marcello Casal Júnior realizou cobertura jornalística sobre a situação da
seca no Nordeste/Petrolina (PE). Também acompanhou casos antigos de moradores que
foram obrigados a deixar suas casas, em meados da década de 70 do século passado, para
criação do reservatório. Hoje essas mesmas pessoas veem ruínas das antigas cidades
voltarem a aparecer e enfrentam, inclusive, risco de desabastecimento. Para realizar a
cobertura jornalística o empregado da Agência Brasil visitou três municípios baianos
(Sobradinho, Casa Nova e Remanso).
Segue relatório descritivo:
Dia 7
Manhã: saída de Brasília para Petrolina, com conexão em Salvador
Tarde: chegada em Petrolina
Dia 8
Manhã: ida à Codevasf; ida à obra do canal para levar água ao perímetro irrigado Nilo Coelho;
entrevistas com Leonardo Cruz e Carlos Pinheiro, da Codevasf; entrevista com Erilene
Carvalho, piscicultora
Tarde: ida ao perímetro irrigado Nilo Coelho; entrevista com Silvio Medeiros, fruticultor;
entrevista por telefone com José Ailton de Lima, da Chesf
Dia 9
Manhã: ida à Usina Hidrelétrica de Sobradinho; ida à Prefeitura de Sobradinho
Tarde: busca de personagens em Sobradinho; ida para Casa Nova; entrevista com Mara Lília,
professora aposentada
Dia 10
Manhã: ida à Prefeitura de Casa Nova; entrevista com Regivaldo de Castro, carroceiro; ida às
ruínas de Casa Nova; entrevista com Carlos de Castro, secretário da agricultura do município
Tarde: entrevista com Fernando Marins, fruticultor e presidente da Associação dos Produtores
Agrícolas de São Vitor; ida para Remanso
Dia 11
Manhã: ida à Prefeitura de Remanso; ida ao leito seco do lago de Sobradinho; entrevista com o
prefeito Celso Silva e Sousa; ida ao bairro Vila Santana; entrevista com Odália do Nascimento,
dona de casa
Tarde: ida às ruínas de Remanso; entrevista com Pedro Alves da Costa, chefe de gabinete do
município; entrevista com Francisca Miguel, piscicultora; entrevista com barqueiro; retorno a
Petrolina
Dia 12
Manhã: viagem de Petrolina a Brasília, com escala em Salvador
Tarde: chegada em Brasília

A empregada Edwirges Nogueira de Oliveira realizou cobertura jornalística sobre a situação da
seca no Nordeste/Petrolina (PE). Também acompanhou casos antigos de moradores que
foram obrigados a deixar suas casas, em meados da década de 70 do século passado, para
criação do reservatório. Hoje essas mesmas pessoas veem ruínas das antigas cidades
voltarem a aparecer e enfrentam, inclusive, risco de desabastecimento. Para realizar a
cobertura jornalística a empregada da Agência Brasil visitou três municípios baianos
(Sobradinho, Casa Nova e Remanso)
Dia 7
Tarde: saída de Fortaleza para Petrolina, com conexão em Recife
Noite: chegada em Petrolina
Dia 8
Manhã: ida à Codevasf; ida à obra do canal para levar água ao perímetro irrigado Nilo Coelho;
entrevistas com Leonardo Cruz e Carlos Pinheiro, da Codevasf; entrevista com Erilene
Carvalho, piscicultora
Tarde: ida ao perímetro irrigado Nilo Coelho; entrevista com Silvio Medeiros, fruticultor;
entrevista por telefone com José Ailton de Lima, da Chesf
Dia 9
Manhã: ida à Usina Hidrelétrica de Sobradinho; ida à Prefeitura de Sobradinho
Tarde: busca de personagens em Sobradinho; ida para Casa Nova; entrevista com Mara Lília,
professora aposentada
Dia 10
Manhã: ida à Prefeitura de Casa Nova; entrevista com Regivaldo de Castro, carroceiro; ida às
ruínas de Casa Nova; entrevista com Carlos de Castro, secretário da agricultura do município
Tarde: entrevista com Fernando Marins, fruticultor e presidente da Associação dos Produtores
Agrícolas de São Vitor; ida para Remanso
Dia 11
Manhã: ida à Prefeitura de Remanso; ida ao leito seco do lago de Sobradinho; entrevista com o
prefeito Celso Silva e Sousa; ida ao bairro Vila Santana; entrevista com Odália do Nascimento,
dona de casa
Tarde: ida às ruínas de Remanso; entrevista com Pedro Alves da Costa, chefe de gabinete do
município; entrevista com Francisca Miguel, piscicultora; entrevista com barqueiro; retorno a
Petrolina
Dia 12
Manhã: viagem de Petrolina a Fortaleza, com escala em Salvador e conexão em Guarulhos
Noite: chegada em Fortaleza
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

10/12/2015

DINES

06/12/2015

10/12/2015

06/12/2015

10/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

02/12/2015

2.781,77

902,70

190,00

3.874,47

DINES

02/12/2015

3.264,67

902,70

190,00

4.357,37

DINES

02/12/2015

3.350,47

902,70

190,00

4.443,17

Ordem de Serviço SECOM no 429/2015
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
ocorrerá no dia 08/12/2015, na cidade de Boa Vista (RR), com interatividades nas cidades em:
Caxias (MA), Capitão Poço (PA), Itupiranga (PA), Tomé Açu (PA), São Gonçalo (RJ) e Luís
Eduardo Magalhães (BA)
Equipe: repórter : Luana Karen Gonçalves Querino da Silva; repórter cinematográfico: Júlio
Cezar Pertile Leal e auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório
6.12.15
10:15 embarque para Boa Vista
13:10 chegada a Boa Vista

LUANA KAREN
2903/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

7.12.15
10:00 saída do hotel.
10:30 Gravação de imagens da cidade.
18:00 retorno ao hotel.
8.12.15
8:30 saída do hotel.
9:15 entrevista com personagens da matéria e gravação de vídeo para web
11:00 entrevista com superintendente da Caixa
12:00 imagens do Residencial Vila Jardim, gravação de passagem e redação de texto para TV
e Voz
14:00 almoço
14:30 deslocamento para hotel
16:45 deslocamento para residencial
18:15 entrada ao vivo para a TV NBR
19:00 retorno para hotel
9.12.15
8:30 deslocamento para residencial
9:00 gravação de vídeo pra web
11:00 entrada ao vivo para TV NBR
11:15 início da cerimônia de entrega de casas
12:40 fim da cerimônia
Ordem de Serviço SECOM no 429/2015
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
ocorrerá no dia 08/12/2015, na cidade de Boa Vista (RR), com interatividades nas cidades em:
Caxias (MA), Capitão Poço (PA), Itupiranga (PA), Tomé Açu (PA), São Gonçalo (RJ) e Luís
Eduardo Magalhães (BA)
Equipe: repórter : Luana Karen Gonçalves Querino da Silva; repórter cinematográfico: Júlio
Cezar Pertile Leal e auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório
6.12.15
10:15 embarque para Boa Vista
13:10 chegada a Boa Vista

2904/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

7.12.15
10:00 saída do hotel.
10:30 Gravação de imagens da cidade.
18:00 retorno ao hotel.
8.12.15
8:30 saída do hotel.
9:15 entrevista com personagens da matéria e gravação de vídeo para web
11:00 entrevista com superintendente da Caixa
12:00 imagens do Residencial Vila Jardim, gravação de passagem e redação de texto para TV
e Voz
14:00 almoço
14:30 deslocamento para hotel
16:45 deslocamento para residencial
18:15 entrada ao vivo para a TV NBR
19:00 retorno para hotel
9.12.15
8:30 deslocamento para residencial
9:00 gravação de vídeo pra web
11:00 entrada ao vivo para TV NBR
11:15 início da cerimônia de entrega de casas
Ordem de Serviço SECOM no 429/2015
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
ocorrerá no dia 08/12/2015, na cidade de Boa Vista (RR), com interatividades nas cidades em:
Caxias (MA), Capitão Poço (PA), Itupiranga (PA), Tomé Açu (PA), São Gonçalo (RJ) e Luís
Eduardo Magalhães (BA)
Equipe: repórter : Luana Karen Gonçalves Querino da Silva; repórter cinematográfico: Júlio
Cezar Pertile Leal e auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório
6.12.15
10:15 embarque para Boa Vista
13:10 chegada a Boa Vista

2905/2015

ALDO SILVA
PINTO

Empregado

7.12.15
10:00 saída do hotel.
10:30 Gravação de imagens da cidade.
18:00 retorno ao hotel.
8.12.15
8:30 saída do hotel.
9:15 entrevista com personagens da matéria e gravação de vídeo para web
11:00 entrevista com superintendente da Caixa
12:00 imagens do Residencial Vila Jardim, gravação de passagem e redação de texto para TV
e Voz
14:00 almoço
14:30 deslocamento para hotel
16:45 deslocamento para residencial
18:15 entrada ao vivo para a TV NBR
19:00 retorno para hotel
9.12.15
8:30 deslocamento para residencial
9:00 gravação de vídeo pra web
11:00 entrada ao vivo para TV NBR
11:15 início da cerimônia de entrega de casas
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

06/12/2015

10/12/2015

DINES

02/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

DIJOR

02/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

DIJOR

03/12/2015

03/12/2015

10/12/2015

08/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

3.350,47

902,70

190,00

4.443,17

-

88,50

-

88,50

02/12/2015

-

88,50

-

88,50

DIJOR

02/12/2015

-

88,50

-

88,50

14/12/2015

DIJOR

03/12/2015

1.062,37

456,30

95,00

1.613,67

09/12/2015

DIJOR

03/12/2015

523,47

401,85

190,00

1.115,32

Ordem de Serviço SECOM no 429/2015
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff na
Cerimonia de entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que
ocorrerá no dia 08/12/2015, na cidade de Boa Vista (RR), com interatividades nas cidades em:
Caxias (MA), Capitão Poço (PA), Itupiranga (PA), Tomé Açu (PA), São Gonçalo (RJ) e Luís
Eduardo Magalhães (BA)
Equipe: repórter : Luana Karen Gonçalves Querino da Silva; repórter cinematográfico: Júlio
Cezar Pertile Leal e auxiliar: Aldo Silva Pinto
Relatório
6.12.15
10:15 embarque para Boa Vista
13:10 chegada a Boa Vista

2906/2015

GABRIELLA DE
SOUZA NORONHA

Empregado

7.12.15
10:00 saída do hotel.
10:30 Gravação de imagens da cidade.
18:00 retorno ao hotel.
8.12.15
8:30 saída do hotel.
9:15 entrevista com personagens da matéria e gravação de vídeo para web
11:00 entrevista com superintendente da Caixa
12:00 imagens do Residencial Vila Jardim, gravação de passagem e redação de texto para TV
e Voz
14:00 almoço
14:30 deslocamento para hotel
16:45 deslocamento para residencial
18:15 entrada ao vivo para a TV NBR
19:00 retorno para hotel
9.12.15
8:30 deslocamento para residencial
9:00 gravação de vídeo pra web
11:00 entrada ao vivo para TV NBR
11:15 início da cerimônia de entrega de casas
1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Salto de Pirapora-SP.
2) Produziu material jornalístico sobre a repercussão da assinatura do Termo de Concessão de
Direito Real de Uso (CCDRU), realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).

SARAH OLIVEIRA
2907/2015
QUINES

Empregado

Relatório da Viajante:
A equipe viajou até o bairro rural onde fica o quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora. A
comunidade quilombola recebeu do INCRA, um documento que garante a posse do terreno
pelos(as) moradores(as) da comunidade enquanto aguardam pela decisão judicial definitiva. As
terras que pertencem ao quilombo foram doadas em 1866 - 22 anos antes da assinatura da
Lei Áurea – por um senhor de terras a 15 escravos libertos, com a condição de continuarem
cultivando a terra. Até hoje, as parentelas provenientes de um casal de ex-escravos – João
Congo e Ricarda – moram no local e lutam pelo reconhecimento de suas terras, que foram
historicamente cerceadas pela especulação mobiliária. Entrevistamos os tataranetos de João
Congo e Ricarda, que ainda falam a língua cupópia.

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Salto de Pirapora-SP.
2) Produziu material jornalístico sobre a repercussão da assinatura do Termo de Concessão de
Direito Real de Uso (CCDRU), realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).

CARLOS
EDUARDO
2908/2015
PINOTTI DE
ASSUMPÇAO

Empregado

Relatório da Viajante:
A equipe viajou até o bairro rural onde fica o quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora. A
comunidade quilombola recebeu do INCRA, um documento que garante a posse do terreno
pelos(as) moradores(as) da comunidade enquanto aguardam pela decisão judicial definitiva. As
terras que pertencem ao quilombo foram doadas em 1866 - 22 anos antes da assinatura da
Lei Áurea – por um senhor de terras a 15 escravos libertos, com a condição de continuarem
cultivando a terra. Até hoje, as parentelas provenientes de um casal de ex-escravos – João
Congo e Ricarda – moram no local e lutam pelo reconhecimento de suas terras, que foram
historicamente cerceadas pela especulação mobiliária. Entrevistamos os tataranetos de João
Congo e Ricarda, que ainda falam a língua cupópia.

1) Realizou a cobertura jornalística na cidade de Salto de Pirapora-SP.
2) Produziu material jornalístico sobre a repercussão da assinatura do Termo de Concessão de
Direito Real de Uso (CCDRU), realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).

EDUARDO
2909/2015 DOMINGUES DA
SILVA

RICARDO
2910/2015 PEREIRA DE
MELO

Empregado

Empregado

Relatório da Viajante:
A equipe viajou até o bairro rural onde fica o quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora. A
comunidade quilombola recebeu do INCRA, um documento que garante a posse do terreno
pelos(as) moradores(as) da comunidade enquanto aguardam pela decisão judicial definitiva. As
terras que pertencem ao quilombo foram doadas em 1866 - 22 anos antes da assinatura da
Lei Áurea – por um senhor de terras a 15 escravos libertos, com a condição de continuarem
cultivando a terra. Até hoje, as parentelas provenientes de um casal de ex-escravos – João
Congo e Ricarda – moram no local e lutam pelo reconhecimento de suas terras, que foram
historicamente cerceadas pela especulação mobiliária. Entrevistamos os tataranetos de João
Congo e Ricarda, que ainda falam a língua cupópia.

O Diretor de Jornalismo, Ricardo Melo, viajou para São Paulo para participar de reuniões com a
equipe de jornalismo da TV Brasil no dia 11 de dezembro. Além disso, fez os despachos
internos na sede da EBC/SP e acompanhou os telejornais e programas diários.

1) Apresentou, juntamente com o jornalista Paulo Moreira Leite, o programa Espaço Público.
2) Entrevistou a filosofa e escritora Márcia Tiburi. Ela falou de seu novo livro no programa, entre
outros assuntos.
A entrevista foi exibida "ao vivo" no programa Espaço Público.
Relatório do Viajante:

FLORESTAN
2913/2015 FERNANDES
JÚNIOR

Empregado

Viajei para Brasília no dia 08/12/15. Participei do programa Espaço Público. Entrevistei a
gaucha Márcia Tiburi, uma filosofa pop preocupada com a intolerância dos dias atuais, que vai
as salas de aula e à tevê, dá palestras país afora e ainda encontra tempo para escrever e
pintar. No mês passado, lançou o livro "Como conversar com um fascista – Reflexões sobre o
cotidiano autoritário brasileiro" (Record). O título é assumidamente provocativo. Ela explica que
apelou à ironia para “mostrar que o diálogo é uma forma de resistência”. Retornei para São
Paulo no dia seguinte, 09/12/2015.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/12/2015

11/12/2015

SECEX

04/12/2015

08/12/2015

04/12/2015

05/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

03/12/2015

2.351,43

133,95

190,00

2.675,38

DINES

03/12/2015

2.394,60

548,70

190,00

3.133,30

DINES

04/12/2015

2.244,85

318,60

95,00

2.658,45

A Gerente de Correição, Wania Lúcia da Silva, participará no dia 11/12/2015, da 90ª Reunião
Ordinária do Fórum Nacional de Gestão Ética nas Empresas Estatais, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, na empresa FURNAS. O evento terá início a partir das 08h30 e término previsto às
16h30.
Programação do Evento:
8h30 às 9h – Café de boas vindas
9h às 11h30 - Abertura - Furnas
Compliance, Ouvidoria e Gestão da Ética em Furnas - Sérgio Wilson Ferraz Fontes (Furnas)
Dinâmica – Planejamento - Gestão Estratégica do Fórum: Missão, Visão, Valores (análise dos
ambientes interno e externo - forças X fraquezas e ameaças X oportunidades):
Moacir
Magalhães, Vania Abreu, Redson Gonçalves
11h30 às 12h30 - Eleição da nova Coordenação

2915/2015

WANIA LUCIA DA
SILVA

Empregado

12h30 às 13h30 – Intervalo para o Brunch
13h30 às 16h30
XII Seminário
Site do Fórum
Apresentação sobre ética para a força de trabalho da Petrobras (a confirmar)
Pauta da próxima reunião
Assuntos gerais
16h30min – Encerramento

A participação da gerente de correição dar-se-á pela necessidade de atualização e expansão
do conhecimento sobre o assunto e com aplicação direta na Gerência de Correição, área
recém criada e que se encontra em fase de implantação na Secretaria Executiva da EBC.

A Gerente Wania Lúcia participou do evento de acordo com o explicitado acima e
04/12/15
13h50-16h30
Embarque em avião da TAM com destino a cidade do Recife.
04/12/15
16h50- 22h30
Retirada de carro locado...contato com pessoal do escav.... deslocamento até o local onde
será realizado o evento da PR no CMNE...montagem de equipamentos e cabeamento dos
ambientes onde acontecerá a reunião...testes iniciais...deslocamento ao hotel para check-in
no hotel e pernoite.
05/12/15
06h30- 17h00
Deslocamento para o CMNE...realizado testes finais...realização da cerimônia...desmontagem
da estrutura montada para transmissão do evento da PR ao vivo...retorno ao hotel e dispensa
do carro (apoio) locado...fim da Missão PR no CMNE.

NEWTON
2919/2015 FERREIRA DO
PRADO

Empregado

06/12
13h50- 17h30
Embarque em voo da Tam com destino a cidade do Rio de Janeiro...para 2º missão.

06/12/15
13h50- 16h30
Embarque em avião da TAM com destino a cidade do Recife.
07/12/15
16h50 - 20h00
Retirada de carro locado...contato com Helenise, deslocamento até o local onde será
realizado o evento do Ministro no disco voador...visita técnica no ambiente do
circo...deslocamento ao hotel para check-in e pernoite.
07/12/15
09h30 - 20h00
Deslocamento para o ...real circo voador, montagem e testes finais, para a transmissão ao vivo
do evento....realização da cerimônia...desmontagem da estrutura montada para transmissão do
evento ...retorno ao hotel para pernoite.
Ordem de Serviço SECOM 430
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidenta da República Dilma
Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Costa e Castro, na cerimônia de implantação da
campanha contra a microcefalia em Recife, demanda da SECOM.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leandro Alarcon Fernandes
Rocha e o auxiliar operacional Jone Geraldo Ferreira.
Relatório:

LEANDRO ROCHA
2920/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

O repórter Leandro Alarcon embarcou em Brasília com destino a Recife no dia 4 de dezembro,
às 10h49, chegando em Recife por volta das 13 horas, hora local. No aeroporto, o repórter
pegou o carro da localiza e após fazer a hospedagem no hotel foi ao hospital Osvaldo Cruz
fazer uma gravação para a web, depois retornou ao aeroporto para buscar o cinegrafista e o
auxiliar que chegaram em Recife por outro vôo. A equipe retornou para o hospital Osvaldo Cruz,
onde fez mais gravações e o repórter entrou ao vivo para a Voz do Brasil. No dia seguinte à
equipe foi até o comando militar do nordeste para fazer a cobertura do lançamento do
programa nacional de combate à microcefalia, com a participação da presidenta Dilma
Rousseff. Após o fim da cobertura, o repórter retornou à Brasília. Embarcando no aeroporto de
Recife às 16 horas. O repórter chegou em Brasília as 19h40.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

04/12/2015

06/12/2015

DINES

04/12/2015

06/12/2015

06/12/2015

09/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/12/2015

1.920,75

531,00

47,50

2.499,25

DINES

04/12/2015

1.920,75

531,00

47,50

2.499,25

10/12/2015

DINES

04/12/2015

860,27

855,50

142,50

1.858,27

09/12/2015

DIPRE

04/12/2015

1.440,76

133,95

190,00

1.764,71

Ordem de Serviço SECOM 430
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidenta da República Dilma
Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Costa e Castro, na cerimônia de implantação da
campanha contra a microcefalia em Recife, demanda da SECOM.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leandro Alarcon Fernandes
Rocha e o auxiliar operacional Jone Geraldo Ferreira.
Relatório:
RELATÓRIO RECIFE - PE O repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira saíram da sede da EBC, em
São Paulo, com destino a Recife - PE -, às 12 horas do dia 04de dezembro, sexta-feira.
O objetivo da viagem foi o de realizar pauta no mesmo dia 04/12 após chegada na respectiva
cidade e cobertura de evento que teve a participação da Presidenta da República Dilma
Rousseff no dia seguinte sábado dia 05/12.

2921/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

Empregado

ATIVIDADES EXECUTADAS
04/12- A equipe que viajou de São Paulo, chegou à cidade de Recife em torno das 17h30min.,
e logo após fazer contato com o Repórter Leandro Alarcon, que já se encontrava no estado de
Pernambuco, seguiram para o local de marcação da pauta naquele dia - Hospital Universitário
Oswaldo Cruz, do Recife -.
Por volta das 18hs, fizemos entrevista com a Doutora Ângela - Coordenadora de Infectologia
Pediátrica-. Depois desta sonora citada anteriormente, fizemos a geração do material captado.
Às 19hs e 45min., fomos para o hotel fizemos o Check-In , tomamos banho, saímos para
jantar e em seguida fomos dormir para retornarmos às atividades do dia seguinte.
05/12 - Neste dia a equipe acordou as 6hs da manhã, tomou café , e por volta das 7hs e 30min
saíram para o CMNE - Comando Militar do Nordeste -. Chegamos 8hs ao Comando Militar do
Nordeste - CMNE -, onde aguardamos o desembarque da Presidenta da República Dilma
Rousseff que iria participar nesta data às 11hs - horário Local -, de reunião e lançamento de
campanha contra a Dengue e Microcefalia com autoridades locais e exército.
Depois que a Presidenta deixou o local da cerimônia - por volta das 14hs-, fomos a um centro
comercial da região, fizemos entrevistas com mulheres no local, depois dessas sonoras feitas,
deixamos o repórter Leandro Alarcon no aeroporto - pois o mesmo já estava com o retorno à
Brasília programado para as 15hs-, feito isso, retornamos ao CMNE - Comando Militar do
Ordem de Serviço SECOM 430
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidenta da República Dilma
Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Costa e Castro, na cerimônia de implantação da
campanha contra a microcefalia em Recife, demanda da SECOM.
Equipe: repórter cinematográfico Gilmar Vaz do Carmo, repórter Leandro Alarcon Fernandes
Rocha e o auxiliar operacional Jone Geraldo Ferreira.
RELATÓRIO
O repórter cinematográfico Gilmar Vaz e o auxiliar Jone Ferreira saíram da sede da EBC, em
São Paulo, com destino a Recife - PE -, às 12 horas do dia 04de dezembro, sexta-feira.
O objetivo da viagem foi o de realizar pauta no mesmo dia 04/12 após chegada na respectiva
cidade e cobertura de evento que teve a participação da Presidenta da República Dilma
Rousseff no dia seguinte sábado dia 05/12.

2922/2015

JONE GERALDO
FERREIRA

ATIVIDADES EXECUTADAS
Empregado
04/12- A equipe que viajou de São Paulo, chegou à cidade de Recife em torno das 17h30min.,
e logo após fazer contato com o Repórter Leandro Alarcon, que já se encontrava no estado de
Pernambuco, seguiram para o local de marcação da pauta naquele dia - Hospital Universitário
Oswaldo Cruz, do Recife -.
Por volta das 18hs, fizemos entrevista com a Doutora Ângela - Coordenadora de Infectologia
Pediátrica-. Depois desta sonora citada anteriormente, fizemos a geração do material captado.
Às 19hs e 45min., fomos para o hotel fizemos o Check-In , tomamos banho, saímos para
jantar e em seguida fomos dormir para retornarmos às atividades do dia seguinte.
05/12 - Neste dia a equipe acordou as 6hs da manhã, tomou café , e por volta das 7hs e 30min
saíram para o CMNE - Comando Militar do Nordeste -. Chegamos 8hs ao Comando Militar do
Nordeste - CMNE -, onde aguardamos o desembarque da Presidenta da República Dilma
Rousseff que iria participar nesta data às 11hs - horário Local -, de reunião e lançamento de
campanha contra a Dengue e Microcefalia com autoridades locais e exército.
Depois que a Presidenta deixou o local da cerimônia - por volta das 14hs-, fomos a um centro
comercial da região, fizemos entrevistas com mulheres no local, depois dessas sonoras feitas,
deixamos o repórter Leandro Alarcon no aeroporto - pois o mesmo já estava com o retorno à
Brasília programado para as 15hs-, feito isso, retornamos ao CMNE - Comando Militar do
Nordeste - e fomos até o caminhão - Link - para fazer a geração de imagens e áudios para
1º DIA 06/12
Chegada no aeroporto de Brasília.09:30
Saída do avião10:25
Horário de chegada em Maceió/AL14:56
Saída carro Maceió15:00
Chegada hotel16:30
2º DIA 07/12
Saída hotel13:00
Chegada ao evento13:30
Volta ao Hotel18:00

2924/2015

FABIANO DOS
REIS SANTOS

Empregado

3º DIA 08/12
Saída do Hotel7:00
Chegada ao evento7:30
Subida do sinal21:06
Horário do teste22:38
Fim dos testes0:00
Volta ao Hotel0:30
4º DIA 09/12
Saída do Hotel7:30
Chegada ao evento8:00
Subida do sinal8:58
Horário do teste10:09
Início do Evento13:03
Fim do Evento14:41
Sinal Baixado14:45
Volta ao Hotel15:10
5º DIA 10/12
Chegada no aeroporto de Maceió.9:40
Saída do avião12:55
Horário de chegada em Brasília16:15

2926/2015

SAULO
NAKAMOTO

Empregado

O motivo da viagem do Dr. Saulo Nakamoto foi a designação de audiência pública pelo
Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para o dia
9/12/2015 às 13h30m. O Ministério Público Federal instaurou o Inquérito Civil nº
1.30.001.006621/2013-25, que trata de suposta ineficiência do Estado na proteção do acervo
da Rádio MEC. Posteriormente, a este Inquérito Civil, foi anexado o Inquérito Civil nº
1.30.012.000772/2006-11, instaurado para apurar a necessidade de obras estruturais e a
destinação do prédio situado na Praça Mauá, conhecido como Edifício “A Noite”. A viagem de
ida foi às 08h45m, saindo do Aeroporto JK, em Brasília, com chegada no Aeroporto Santos
Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 11h. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, Dr.
Saulo se deslocou até a EBC/RJ, situada na Rua da Relação, por meio de táxi, lá chegando por
volta das 11h20m, onde dirigiu-se até a Procuradoria Jurídica. Após o almoço, uma van
transportou o Dr. Saulo e outros advogados até o local em que seria realizada a Audiência
Pública (Rua Nilo Peçanha, nº 31, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro). A Audiência Pública se
iniciou no horário previsto, às 13h30m, e se encerrou às 17h. Encerrada a audiência, Dr. Saulo
retornou ao Aeroporto Santos Dumont para a viagem de volta, que estava inicialmente marcada
para 20h21m. Como conseguiu antecipar o voo sem qualquer custo adicional, chegou no
Aeroporto JK, em Brasília, por volta das 21h.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/12/2015

11/12/2015

DIGER

10/12/2015

11/12/2015

09/12/2015

10/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/12/2015

1.131,47

212,40

95,00

1.438,87

DIPRO

04/12/2015

1.140,37

267,90

190,00

1.598,27

10/12/2015

DIGER

04/12/2015

2.276,63

401,85

190,00

2.868,48

10/12/2015

DIPRO

04/12/2015

135,54

126,90

95,00

357,44

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Dia 10/12 –Chegada em Belo Horizonte às 11h00. Na estação foi realizado o levantamento de
todos os equipamentos e feito uma vistoria no sistema. Foi realizado a mudança do trocador de
calor referente a refrigeração liquida dos transmissores. O trabalho encerrou às 18h00.

2927/2015

ISRAEL FRANKE
SILVA

Empregado

Dia 11/12 – Chegada a estação de Belo Horizonte/MG para a última checagem do sistema e
feito teste para averiguar a transmissão do sinal da TV Brasil. Foi realizado também imagens da
estação, a fim de registrar o funcionamento do sistema e de todas as mudanças realizadas.
Observação: No momento de fazer o check-in do voo de retorno para Brasília, constatou-se a
possiblidade de realizar a antecipação do voo sem quaisquer custos adicionais. Diante disso, o
voo de retorno para Brasília foi o G3-1084 que saiu de Belo Horizonte às 12h53 e chegou em
Brasília às 13h56.

JUSTIFICATIVA PELO PEDIDO FORA DO PRAZO
Precisei acompanhar os proponentes e auxiliar na organização do evento em Brasília nos dias
10 e 11 de dezembro de 2015. A convocação de minha presença na praça de Brasília para
acompanhar a etapa de Defesa Oral dos projetos CPLP demorou a sair, apenas tomei
conhecimento da necessidade real de minha presença em Brasília na última sexta-feira 04/12.
Até então, o Polo Nacional e a Unidade Técnica estavam tentando acordo para definir os locais
de realização da etapa da Defesa Oral - etapa esta que aconteceu nos dias 10 e 11 de
dezembro, por videoconferência, nas praças da EBC São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.
Como Coordenadora do Pólo Nacional pela TV Brasil, das linhas DOCTV CPLP II /
Coordenação FICTV CPLP I, do Programa CPLP Audiovisual, fui convocada pela Unidade
Técnica responsável pela Coordenação Geral deste programa, a participar da etapa de Defesa
Oral dos projetos selecionados pela Comissão de Seleção. Fiquei responsável pelo apoio na
organização deste evento e pelo relacionamento com os produtores contemplados na praça de
Brasília. A coordenadora Giovana Tiziani (Gecom SP) foi o apoio desta etapa em São Paulo.
Houve outra gerente para apoio das videoconferências no Rio de Janeiro.

2928/2015

ALINE DE
OLIVEIRA PENNA

Empregado

Informações sobre o Programa CPLP Audiovisual:
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP lança o PROGRAMA CPLP
AUDIOVISUAL com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos
audiovisuais nos Países de língua portuguesa. Este programa é uma realização entre a CPLP,
a Secretaria do Audiovisual do MinC, e a TV BRASIL.
A etapa da DEFESA ORAL consiste no momento em que a Comissão de Seleção solicita
esclarecimentos aos proponentes pré-selecionados sobre aspectos que se destacaram na
avaliação inicial do projeto.
Nesta pré-seleção, a Comissão Nacional de Seleção de cada Concurso Nacional préselecionará 03 (três) projetos de documentário e 3 projetos de ficção para exercício de Defesa
Oral.
A realização de Defesa Oral acontece por parte dos Realizadores e Produtores Executivos dos
respectivos projetos. Ao final deste procedimento, a Comissão Nacional de Seleção indicará a
classificação final para o Polo Nacional que, por sua vez, será responsável pela comunicação
pública do resultado.
O Polo Nacional Brasileiro é formado pela TV Brasil (Asdrúbal Figueiró, Giovana Tiziani e Aline
Penna), e pela SAV - Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.
A assessora da DIGER foi a Brasilia e participou de reuniões no Ministerio das Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos, a saber:
Dia 09/12/2015
15h- Participou da reunião com o Secretário Ronaldo Barros
18h - Participou da reunião com Cecília Bizerra, da comunicação do Ministério.
Dia 10/12/2015
Retornou ao Rio

SAHADA
2929/2015 JOSEPHINA
LUEDY MENDES

Empregado

JUSTIFICATIVA PELO PEDIDO FORA DO PRAZO:
Tratava-se de uma situação particular, pois não foi possível conseguirmos confirmação do
convidado antes de sexta-feira 04/12, pois o mesmo precisou cancelar compromissos para
atender especialmente o pedido da TV Brasil. Tratava-se de um convidado de grande
importância para a realização deste episódio do programa VerTV, solicitação esta aprovada
pela Diretoria de Produção. A viagem foi realizada em ônibus comercial, cujo custo saiu menor
do que passagens aéreas.
O programa Ver TV convidou o jornalista da Folha de S. Paulo, Reinaldo José Lopes, professor
da Universidade Federal de São Carlos, para participar do programa VerTV sobre "Temas
bíblicos na televisão", gravação esta que aconteceu nos estúdios de São Paulo no dia 10 de
dezembro (quinta-feira) das 17h00 às 18h30.

2930/2015

Reinaldo José
Lopes

Convidado

Sobre o programa:
O Ver TV é apresentado por Lalo Leal, jornalista, sociólogo e professor da ECA/USP.
Semanalmente, o programa traz novas abordagens sobre a televisão, discutindo as funções de
uma TV de qualidade, sua programação, avanços tecnológicos e seu comprometimento com a
cidadania. Neste caso, o programa propôs uma reflexão sobre a presença de programas
sobre temas bíblicos na televisão, com gancho no sucesso da novela Os Dez Mandamentos
que superou diversas vezes a audiência da Globo em horário nobre. Esta é a primeira novela
com tema bíblico da TV brasileira. Foi discutido o fascínio causado pelas histórias bíblicas no
telespectador, o uso de efeitos especiais, a reconstituição histórica, a influência da religião no
interesse do público pelo tema, a fidelidade e a liberdade das adaptações entre outras
questões.
Sobre o convidado:
Reinaldo José Lopes possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade
de São Paulo (2001), mestrado em Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês na Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (2006) e doutorado na
mesma instituição (2012). Seu trabalho acadêmico concentra-se na análise da obra de ficção
de J.R.R. Tolkien sob o prisma da teoria da tradução. Foi editor de Ciência e Saúde da Folha
de S.Paulo e hoje é repórter, colunista e blogueiro do jornal. É autor de três livros de divulgação
científica: "Além de Darwin" (2009), "Os 11 Maiores Mistérios do Universo" (2014) e "Deus:
Como Ele Nasceu" (2015). Já colaborou com as principais revistas de divulgação científica do
país, como Unesp Ciência, Pesquisa Fapesp, Superinteressante, Scientific American Brasil,
Ciência Hoje e Aventuras na História.
Contribuiu muito para o debate, uma vez que, como colunista da Folha de S. Paulo, tem
publicado muitas matérias a respeito do sucesso da novela "Os dez mandamentos", gancho
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

10/12/2015

10/12/2015

DIGER

11/12/2015

11/12/2015

15/12/2015

17/12/2015

16/12/2015
15/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

04/12/2015

1.217,27

133,95

190,00

1.541,22

DIGER

04/12/2015

1.049,87

133,95

190,00

1.373,82

DIGEL

07/12/2015

386,27

669,75

190,00

1.246,02

16/12/2015

DIGEL

07/12/2015

638,97

133,95

190,00

962,92

16/12/2015

DIGER

07/12/2015

1.279,26

481,65

190,00

1.950,91

09/12/2015

14/12/2015

DIGEL

07/12/2015

1.419,57

321,10

285,00

2.025,67

14/12/2015

14/12/2015

DIGEL

07/12/2015

1.901,35

152,10

190,00

2.243,45

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância do
convidado Luiz Guilherme de Sousa Lima, membro da Comissão de Seleção dos projetos de
FICTV CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação final.

2931/2015

Luiz Guilherme de
Sousa Lima

Colaborador

Convidado do Programa CPLP Audiovisual, para participação da etapa de Defesa Oral dos
projetos selecionados pela Comissão de Seleção, a ser realizado na sede da EBC/DF dias 10 e
11/12/15.
A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) e a TV Brasil lançaram no país,
em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa CPLP
Audiovisual com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos audiovisuais
entre os países lusófonos. O Programa CPLP Audiovisual promoveu concursos para seleção de
projetos de documentários e telefilmes de ficção, através das linhas DocTV CPLP II e FIC TV
CPLP I. Esta é a fase de defesa dos projetos selecionados.
Observação: Esta viagem está sendo solicitada fora do prazo previsto na Resolução de
Diretoria 276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude do
Ministério da Cultura/Secretaria do Audiovisual, não ter conseguido emitir as passagens, por
conta da restrição orçamentária, por esse motivo, a EBC, irá fazer a emissão para os
colaboradores eventuais.

Convidado do Programa CPLP Audiovisual, para participação da etapa de Defesa Oral dos
projetos selecionados pela Comissão de Seleção, a ser realizado na sede da EBC/DF dias 10 e
11/12/15.
A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) e a TV Brasil lançaram no país,
em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa CPLP
Audiovisual com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos audiovisuais
entre os países lusófonos. O Programa CPLP Audiovisual promoveu concursos para seleção de
projetos de documentários e telefilmes de ficção, através das linhas DocTV CPLP II e FIC TV
CPLP I. Esta é a fase de defesa dos projetos selecionados.

2932/2015

Silvana Moura de
Assis

Colaborador

Observação: Esta viagem está sendo solicitada fora do prazo previsto na Resolução de
Diretoria 276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude do
Ministério da Cultura/Secretaria do Audiovisual, não ter conseguido emitir as passagens, por
conta da restrição orçamentária, por esse motivo, a EBC, irá fazer a emissão para os
colaboradores eventuais.
(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância da
convidada Silvana Moura de Assis, membro da Comissão de Seleção dos projetos de DOCTV
CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação final.

15/12/2015 - Reuniões: com a Secex (Henrique e Carina) para tratar da Norma de Rede; com
Klaus e com a Bárbara para tratar da organização do Comitê de Rede; com Walter Silveira e
com Asdrúbal Figueiró para tratar da proposta de grade simultânea da rede; com Diretor Mario
Maurici sobre temas da Gerex de Rede e preparação para Comitê de Rede.

JOSÉ ROBERTO
2933/2015 BARBOSA
GARCEZ

Empregado

2934/2015 DAVI MOLINARI

Empregado

2935/2015

2936/2015

MARILIA KAIRUZ
BARACAT

MARIO MAURICI
DE LIMA MORAIS

16/12/2015 - Realização do Comitê de Rede e reunião da Abepec.
17/12/2015 - Reuniões com Marisa Santos sobre orçamento 2015; com Paulo Coelho (Secex)
sobre Norma de Rede; com Mario Márcio (gerente de pessoal) sobre transferência de Marcelo;
com Shirlane Paiva (coordenadora de patrimônio) sobre inventário de bens da Gerex de Rede.

Empregado

Empregado

16/12 - O gerente participou e organizou o 10º Comitê de Rede da Rede Nacional de
Comunicação Pública TV que ocorreu em Brasília.
A Superintendente Regional Rio de Janeiro, participou do "10º Comitê de Rede" que foi
realizado no Espaço Cultural da EBC em Brasilia no dia 16/12/15, das 09:00 às 18:00 horas.
O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento cumpriu a seguinte agenda:
DIA 09/12/2015: Período da Tarde: participou de Audiência Pública para tratar sobre o Edifício
"A Noite", no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.
DIA 10/12/2015: Embarcou para São Paulo e visitou as instalações da EBC.
DIA 11/12/2015: participou de reunião com o Superintendente Executivo da Unidade de São
Paulo.
DIAS 12/12/2015 e 13/12/2015 (sábado e domingo): Trecho por conta do viajante.
DIA 14/12/2015: Retornou à Brasília.
Esclareço que o Diretor optou por não receber diárias no trecho de São Paulo devido possuir
residência naquela localidade.
O Superintendente Executivo de Relacionamento participou da 11ª Reunião do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, que foi realizada no dia 14 de
dezembro de 2015 (segunda-feira), no Slaviero Hotel, Rua Baronesa de Bela Vista, 499 –
Campo Belo – sala Galeão, com início às 9:30.

2937/2015

ANDRE BARBOSA
FILHO

Empregado

O Fórum foi formalmente instaurado em novembro de 2006 com a missão de auxiliar e
estimular a criação e melhoria do sistema de transmissão e recepção de sons e imagens
digitais no Brasil, proporcionando padrão e qualidade compatível com as exigências dos
usuários. A EBC faz parte deste Fórum desde 2009 como associada. Os associados efetivos
são compostos pelos setores de Radiodifusão.
O Superintendente como membro do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de
TV Digital participa de uma reunião mensal que acontece normalmente em São Paulo.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/12/2015

11/12/2015

DIGER

10/12/2015

10/12/2015

18/12/2015

22/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/12/2015

1.049,87

133,95

190,00

1.373,82

DIGER

07/12/2015

1.890,54

133,95

190,00

2.214,49

DINES

07/12/2015

3.392,81

3.300,30

95,00

6.788,11

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância do
convidado Luiz Guilherme de Sousa Lima, membro da Comissão de Seleção dos projetos de
FICTV CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação final.

JUSTIFICATIVA PELO PEDIDO FORA DO PRAZO
Tratava-se de uma proponente de um projeto selecionado pela Comissão de Seleção do
Programa CPLP Audiovisual, contemplado na etapa de Defesa Oral. O projeto em questão é
da Linha DOCTV, cuja defesa acontecerá no dia 11 de dezembro de 2015, na EBC Brasília. A
proponente entrará em videoconferência com os integrantes da Comissão de Seleção que
estarão nas praças Rio de Janeiro e São Paulo.

2938/2015

Vânia Alves Smith
Lima

Colaborador

Houve um atraso na divulgação dos projetos contemplados, que só saiu no dia de hoje 07/12,
motivo pelo qual só pude ter conhecimento sobre os proponentes que iriam viajar, neste
momento, fora do prazo dos 5 dias úteis.
Tratava-se de situação especial, caráter emergencial, pois a EBC tem um compromisso com a
Secretaria do Audiovisual e com a CPLP em promover o evento da Defesa Oral, considerando
o deslocamento dos proponentes contemplados.
O Programa CPLP Audiovisual é de realização em conjunto pela TV BRASIL, pela
SECRETARIA DO AUDIOVISUAL e pela CPLP. O
A Defesa Oral dos projetos pré-selecionados se dará por videoconferência a partir das praças
da TV Brasil São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Como a convidada em questão reside em
Salvador, julgou-se mais adequado que se desloque a Brasília para participar das entrevistas a
partir de Brasília.

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância do
convidado Frederico Machado, membro da Comissão de Seleção dos projetos de FICTV
CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação final.

2939/2015

Frederico da Cruz
Machado

Colaborador

Tratava-se de um proponente de um projeto selecionado pela Comissão de Seleção do
Programa CPLP Audiovisual, contemplado na etapa de Defesa Oral. O projeto em questão é
da Linha FICTV, cuja defesa acontecerá no dia 10 de dezembro de 2015, na EBC Brasília. O
proponente entrará em videoconferência com os integrantes da Comissão de Seleção que
estarão nas praças Rio de Janeiro e São Paulo.
Houve um atraso na divulgação dos projetos contemplados, que só saiu no dia de hoje 07/12,
motivo pelo qual só pude ter conhecimento sobre os proponentes que iriam viajar, neste
momento, fora do prazo dos 5 dias úteis.
Trata-se de situação especial, caráter emergencial, pois a EBC tem um compromisso com a
Secretaria do Audiovisual e com a CPLP em promover o evento da Defesa Oral, considerando
o deslocamento dos proponentes contemplados.
O Programa CPLP Audiovisual é de realização em conjunto pela TV BRASIL, pela
SECRETARIA DO AUDIOVISUAL e pela CPLP. O
A Defesa Oral dos projetos pré-selecionados se dará por videoconferência a partir das praças
da TV Brasil São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde teremos apoio dos coordenadores do
Polo Nacional. Como o convidado em questão reside em Salvador, julgou-se mais adequado
que se desloque a Brasília para participar das entrevistas a partir de Brasília.
O Polo Nacional Brasileiro é formado pela TV Brasil (Asdrúbal Figueiró, Giovana Tiziani e Aline
Penna), e pela SAV - Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSUNÇÃO-PARAGUAY/CÚPULA DO MERCOSUL PERÍODO:
18 A 22

DATA: 18 DEZEMBRO DE 2015

8h00 SAÍDA DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO E SÃO PAULO ASSUNÇÃO PARAGUAY
14H30 CHEGADA A ASSUNÇÃO
16H30 PEGANDO CREDENCIAMENTO DA EQUIPE
DATA: 19 DEZEMBRO DE 2015
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA FAZER IMAGENS GERAIS DA CIDADE E
DESLOCAMENTO
PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL ,TRANSMITINDO IMAGENS DA
CIDADE,
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO E ABERTURA DA REUNIÃO DO MERCOSUL.

2940/2015

ROGERIO ALVES
DA SILVA

DATA: 20 DEZEMBRO DE 2015
Empregado
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO ITAMARATY E
IMPRENSA DO PALÁCIO DO PLANALTO
11H30 DESLOCAMENTO PARA CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL,
TRANSMITINDO
VIA FTP E ITVP MINISTRO DA RELAÇÕES EXTERIORES DA CÚPULA DO MERCOSUL E
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO.
15H30 TRANSMITINDO VIA ITVP E FTP EVENTO COM O MINISTRO ARMANDO MONTERIO
E
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA NBR DO MINISTRO.
DATA: 21 DEZEMBRO DE 2015
5H30 DESLOCAMENTO DO HOTEL CECÍLIA PARA CENTRO DE IMPRENSA CONMEBOL
10H00 ENVIO VIA FTP E ITVP DA CHEGADA DA PRESIDENTA DILMA AO CENTRO DE
IMPRENSA
10H50 COORDENANDO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRESIDENTA DILMA DURANTE
DISCURSO DA CÚPULA DO MERCOSUL
14HOO ENVIO DE IMAGENS VIA FTP E ITVP DA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTA DILMA
NA CÚPULA DO MERCOSUL E DA FOTO OFICIAL
17H30 ENVIO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA , PASSAGEM OFF DO RÉPORTER
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

18/12/2015

22/12/2015

DINES

18/12/2015

22/12/2015

18/12/2015

09/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

07/12/2015

3.392,81

2.952,90

95,00

6.440,71

DINES

07/12/2015

3.414,00

2.952,90

95,00

6.461,90

22/12/2015

DINES

07/12/2015

3.414,00

2.952,90

95,00

6.461,90

10/12/2015

DIGER

08/12/2015

1.735,19

481,65

-

2.216,84

DATA: 18 DEZEMBRO DE 2015

8h00 SAÍDA DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO E SÃO PAULO ASSUNÇÃO PARAGUAY
14H30 CHEGADA A ASSUNÇÃO
16H30 PEGANDO CREDENCIAMENTO DA EQUIPE
DATA: 19 DEZEMBRO DE 2015

8H30 SAÍDA DO HOTEL CECÍLIA PARA FAZER IMAGENS GERAIS DA CIDADE E
DESLOCAMENTO
PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL ,TRANSMITINDO IMAGENS DA
CIDADE,
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO E ABERTURA DA REUNIÃO DO MERCOSUL.

LEANDRO ROCHA
2941/2015 FERNANDES
ALARCON

Empregado

DATA: 20 DEZEMBRO DE 2015

8H30 SAÍDA DO HOTEL CECÍLIA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO ITAMARATY E
IMPRENSA DO PALÁCIO DO PLANALTO
11H30 DESLOCAMENTO PARA CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL,
TRANSMITINDO
VIA FTP E ITVP MINISTRO DA RELAÇÕES EXTERIORES DA CÚPULA DO MERCOSUL E
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO.
15H30 TRANSMITINDO VIA ITVP E FTP EVENTO COM O MINISTRO ARMANDO MONTERIO
E
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA NBR DO MINISTRO.

DATA: 21 DEZEMBRO DE 2015

5H30 DESLOCAMENTO DO HOTEL CECÍLIA PARA CENTRO DE IMPRENSA CONMEBOL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSUNÇÃO-PARAGUAY/CÚPULA DO MERCOSUL PERÍODO:
18 A 22

DATA: 18 DEZEMBRO DE 2015

8h00 SAÍDA DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO E SÃO PAULO ASSUNÇÃO PARAGUAY
14H30 CHEGADA A ASSUNÇÃO
16H30 PEGANDO CREDENCIAMENTO DA EQUIPE
DATA: 19 DEZEMBRO DE 2015
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA FAZER IMAGENS GERAIS DA CIDADE E
DESLOCAMENTO
PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL ,TRANSMITINDO IMAGENS DA
CIDADE,
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO E ABERTURA DA REUNIÃO DO MERCOSUL.

2942/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

DATA: 20 DEZEMBRO DE 2015
Empregado
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO ITAMARATY E
IMPRENSA DO PALÁCIO DO PLANALTO
11H30 DESLOCAMENTO PARA CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL,
TRANSMITINDO
VIA FTP E ITVP MINISTRO DA RELAÇÕES EXTERIORES DA CÚPULA DO MERCOSUL E
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO.
15H30 TRANSMITINDO VIA ITVP E FTP EVENTO COM O MINISTRO ARMANDO MONTERIO
E
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA NBR DO MINISTRO.
DATA: 21 DEZEMBRO DE 2015
5H30 DESLOCAMENTO DO HOTEL CECÍLIA PARA CENTRO DE IMPRENSA CONMEBOL
10H00 ENVIO VIA FTP E ITVP DA CHEGADA DA PRESIDENTA DILMA AO CENTRO DE
IMPRENSA
10H50 COORDENANDO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRESIDENTA DILMA DURANTE
DISCURSO DA CÚPULA DO MERCOSUL
14HOO ENVIO DE IMAGENS VIA FTP E ITVP DA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTA DILMA
NA CÚPULA DO MERCOSUL E DA FOTO OFICIAL
17H30 ENVIO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA , PASSAGEM OFF DO RÉPORTER
PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSUNÇÃO-PARAGUAY/CÚPULA DO MERCOSUL PERÍODO:
18 A 22

DATA: 18 DEZEMBRO DE 2015

8h00 SAÍDA DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO E SÃO PAULO ASSUNÇÃO PARAGUAY
14H30 CHEGADA A ASSUNÇÃO
16H30 PEGANDO CREDENCIAMENTO DA EQUIPE
DATA: 19 DEZEMBRO DE 2015
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA FAZER IMAGENS GERAIS DA CIDADE E
DESLOCAMENTO
PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL ,TRANSMITINDO IMAGENS DA
CIDADE,
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO E ABERTURA DA REUNIÃO DO MERCOSUL.

2943/2015

ALDO SILVA
PINTO

DATA: 20 DEZEMBRO DE 2015
Empregado
8H30 SÁIDA DO HOTEL CECÍLIA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO ITAMARATY E
IMPRENSA DO PALÁCIO DO PLANALTO
11H30 DESLOCAMENTO PARA CENTRO DE CONVENÇÕES DE CONMEBOL,
TRANSMITINDO
VIA FTP E ITVP MINISTRO DA RELAÇÕES EXTERIORES DA CÚPULA DO MERCOSUL E
BOLETINS PARA PROGRAMAÇÃO.
15H30 TRANSMITINDO VIA ITVP E FTP EVENTO COM O MINISTRO ARMANDO MONTERIO
E
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA NBR DO MINISTRO.
DATA: 21 DEZEMBRO DE 2015
5H30 DESLOCAMENTO DO HOTEL CECÍLIA PARA CENTRO DE IMPRENSA CONMEBOL
10H00 ENVIO VIA FTP E ITVP DA CHEGADA DA PRESIDENTA DILMA AO CENTRO DE
IMPRENSA
10H50 COORDENANDO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRESIDENTA DILMA DURANTE
DISCURSO DA CÚPULA DO MERCOSUL
14HOO ENVIO DE IMAGENS VIA FTP E ITVP DA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTA DILMA
NA CÚPULA DO MERCOSUL E DA FOTO OFICIAL
17H30 ENVIO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA , PASSAGEM OFF DO RÉPORTER
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 09/12/2015, no período da tarde, onde irá participar de uma
reunião, tendo como pauta estabelecida, as tratativas das novas programações da Rede
Nacional, com a participação da Sra. Marília Baracat (Superintendente Regional Sudeste I).
No dia 10/12/2015 acompanhará o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, Sr.
Mário Maurici de Lima Morais, e a Sra. Marília Baracat, em visita à sede da EBC no Rio de
Janeiro, e aos estúdios de rádios da EBC/RJ
Retornará à São Paulo no final dia 10/12/2015.

MANOEL DE
2944/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

Empregado

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida ao Rio de Janeiro, no dia 09/12/2015, onde participou de uma reunião com a Sra. Marília
Baracat (Superintendente Regional Sudeste I),tendo como pauta estabelecida, as tratativas das
novas programações da Rede Nacional.
No dia 10/12/2015 acompanhou o Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, Sr.
Mário Maurici de Lima Morais, e a Sra. Marília Baracat, em visita à sede da EBC no Rio de
Janeiro, e aos estúdios de rádios da EBC/RJ
Retornou à São Paulo no final dia 10/12/2015.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

11/12/2015

11/12/2015

DIGER

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

08/12/2015

1.049,87

133,95

190,00

1.373,82

DIGER

08/12/2015

2.079,74

160,55

-

2.240,29

11/12/2015

DIGER

09/12/2015

1.085,25

126,90

190,00

1.402,15

11/12/2015

11/12/2015

DIGER

09/12/2015

1.085,25

126,90

190,00

1.402,15

10/12/2015

10/12/2015

DIGER

09/12/2015

-

53,10

45,00

98,10

13/12/2015

14/12/2015

DIGER

09/12/2015

-

212,40

190,00

402,40

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância da
convidada Taguay Tayussy Brandão Souza, produtora proponente de projeto pré-selecionado
da linha DOCTV CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua
avaliação final.

2945/2015

Taguay Tayussy
Brandão Souza

Colaborador

Convidada do Programa CPLP Audiovisual, para participação da etapa de Defesa Oral dos
projetos selecionados pela Comissão de Seleção, a ser realizado na sede da EBC/DF dias 10 e
11/12/15.
A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) e a TV Brasil lançaram no país,
em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa CPLP
Audiovisual com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos audiovisuais
entre os países lusófonos. O Programa CPLP Audiovisual promoveu concursos para seleção de
projetos de documentários e telefilmes de ficção, através das linhas DocTV CPLP II e FIC TV
CPLP I. Esta foi a fase de defesa dos projetos selecionados.
Observação: Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto na Resolução de Diretoria
276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude do Ministério da
Cultura/Secretaria do Audiovisual, não ter conseguido emitir as passagens, por conta da
restrição orçamentária, por esse motivo, a EBC, fez a emissão para os colaboradores
eventuais.

O Diretor-Geral, Asdrúbal Figueiró, cumpriu agenda institucional na cidade do Rio de Janeiro .
Segue o cronograma:

2946/2015

ASDRÚBAL
FIGUEIRÓ JUNIOR

Empregado

11/12 - Embarcou no Rio de Janeiro.
- Despachos internos na sede da EBC/ RJ.
- Reunião com o Gerente de Licenciamento Internacional da TV Brasil, José Zimmerman.
- Reunião com a Superintendente Regional, Marília Baracat.
11/12 - Embarcou para Brasília.

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância do
convidado Frederico Ruas, realizador do projeto "Adeus Paraíso" da linha DOCTV CPLP, na
etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação final.

2947/2015 Frederico Ruas

Colaborador

Convidado do Programa CPLP Audiovisual, para participação da etapa de Defesa Oral dos
projetos selecionados pela Comissão de Seleção, a ser realizado na sede da EBC/DF dias 10 e
11/12/15.
A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) e a TV Brasil lançaram no país,
em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa CPLP
Audiovisual com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos audiovisuais
entre os países lusófonos. O Programa CPLP Audiovisual promoveu concursos para seleção de
projetos de documentários e telefilmes de ficção, através das linhas DocTV CPLP II e FIC TV
CPLP I. Esta foi a fase de defesa dos projetos selecionados.
Observação: Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto na Resolução de Diretoria
276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude do Ministério da
Cultura/Secretaria do Audiovisual, não ter conseguido emitir as passagens, por conta da
restrição orçamentária, por esse motivo, a EBC, fez a emissão para os colaboradores
eventuais.

(JUSTIFICATIVA ATRASO DA ENTREGA DA PCV)
Houve dúvida em relação à delegação de competência para as assinaturas das PCVs, se
seriam assinadas pelo Superintendente Regional SP - de onde saíram os pedidos das AVs - ou
se seriam assinadas diretamente pela Diretoria Geral.
(RELATÓRIO DO VIAJANTE)
A viagem foi realizada com sucesso, possibilitando a participação de extrema importância do
convidado José Teixeira de Brito, produtor proponente do projeto "Adeus Paraíso", da linha
DOCTV CPLP, na etapa de Defesa Oral dos projetos pré-selecionados, para sua avaliação
final.

2948/2015

José Teixeira de
Brito

Colaborador

Convidado do Programa CPLP Audiovisual, para participação da etapa de Defesa Oral dos
projetos selecionados pela Comissão de Seleção, a ser realizado na sede da EBC/DF dias 10 e
11/12/15.
A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC) e a TV Brasil lançaram no país,
em parceria com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Programa CPLP
Audiovisual com o objetivo de fomentar a produção e a teledifusão de conteúdos audiovisuais
entre os países lusófonos. O Programa CPLP Audiovisual promoveu concursos para seleção de
projetos de documentários e telefilmes de ficção, através das linhas DocTV CPLP II e FIC TV
CPLP I. Esta foi a fase de defesa dos projetos selecionados.
Observação: Esta viagem foi solicitada fora do prazo previsto na Resolução de Diretoria
276/2012, de 18 de junho de 2012, 05 dias úteis de antecedência, em virtude do Ministério da
Cultura/Secretaria do Audiovisual, não ter conseguido emitir as passagens, por conta da
restrição orçamentária, por esse motivo, a EBC, fez a emissão para os colaboradores
eventuais.

ANA ELISA ALVES
2949/2015 DE SANTANA E
SILVA

Empregado
1 - Entre os dias 13 e 14 de dezembro, a repórter da Agência Brasil Realizou, a convite da
Fundação Lemann, Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo e o Itaú BBA, a Cobertura Jornalística
do evento de pré-lançamento da pesquisa Excelência com Equidade - Os desafios dos anos
finais do Ensino Fundamental em São Paulo/SP.
As despesas de emissão de passagens aéreas (BRASÍLIA/SÃOPAULO/BRASÍLIA),
Hospedagem, serão de responsabilidade da Fundação Lemann.
Onde foram desenvolvidas as seguintes atividades:

MARIANA
BASTOS
2950/2015
TOKARNIA DE
OLIVEIRA

Empregado

Data: 13 e 14 de dezembro
Motivo: Pré-lançamento do relatório Excelência com Equidade.
13/12
18h: Saída de Brasília
20h: Chegada em São Paulo
14/12
7h: Descolamento ao local do evento
13h30: Fim das apresentações
15h: Volta à Brasília
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

17/12/2015

21/12/2015

DIGER

15/12/2015

16/12/2015

14/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

09/12/2015

1.036,86

634,50

190,00

1.861,36

DIGER

09/12/2015

1.526,44

481,65

-

2.008,09

15/12/2015

DIPRE

10/12/2015

2.138,45

481,65

190,00

2.810,10

14/12/2015

16/12/2015

DIPRE

10/12/2015

775,51

610,05

190,00

1.575,56

05/01/2016

10/01/2016

DIGEL

10/12/2015

-

1.819,13

45,00

1.864,13

16/12/2015

19/12/2015

DIPRO

11/12/2015

-

937,65

190,00

1.127,65

13/12/2015

16/12/2015

DINES

11/12/2015

637,20

95,00

2.077,96

O assessor da Superintendência Regional Rio de Janeiro foi a sede da EBC em São Paulo e
cumpriu as agendas seguintes:
17/12/15 - Participou de reunião com a Equipe de Esportes , e com o Superintendente
Regional SP, Manoel Araújo.
18/12/15 - Participou de reunião na Sportpromotion pela manhã, e à tarde foi ao Pacaembu
para a final da Copa Placar.

2951/2015 OTÁVIO PREVIDI

Empregado
21/12/15 - Participou de reunião com a Equipe de Esportes pela manhã avaliando a Copa
Placar.
No final do dia retornou ao Rio

Ida à Brasília no final do dia 15 /12/2015, para participar do 10º Comitê de Rede, encontro que
reúne os dirigentes das emissoras públicas que integram a Rede Pública de Televisão. Nesta
edição será colocado em discussão a aprovação formal dos novos horários da grade de
programação simultânea da Rede Pública que foi modificada em outubro. Também será
discutido o planejamento das principais coberturas jornalísticas de 2016 e a situação atual do
processo de transição do sistema analógico para o digital.
O Comitê de Rede será realizado no Centro Cultural da EBC, em Brasília, no dia 16/12/2015, a
partir das 09h30, por esse motivo, o Superintendente irá à Brasília no dia anterior ao evento.

MANOEL DE
2952/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

2953/2015

Ana Luiza Fleck
Saibro

Empregado

Conselheiro

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida á Brasília, no dia 15/12/2015, onde participou do 10º Comitê de Rede, realizado no Centro
Cultural da EBC. Este encontro reuniu os dirigentes das emissoras públicas que integram a
Rede Pública de Televisão. Nesta edição, foi discutida a aprovação formal dos novos horários
da grade de programação simultânea da Rede Pública que foi modificada em outubro. Foi
discutido também, o planejamento das principais coberturas jornalísticas de 2016 e a situação
atual do processo de transição do sistema analógico para o digital.
Retornou à São Paulo, no dia 16/12/2015, após o término do evento.

Participou como representante do Conselho Curador da EBC no dia 15/12/2015, das 9h às 15h,
do seminário "Um ano do Fórum Brasil de Comunicação Pública".
Participou das seguintes atividades:

2954/2015

2955/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

ANDRE BARBOSA
FILHO

JEANNE DE
2958/2015 OLIVEIRA
SANTOS

Conselheiro

Empregado

Empregado

No dia 15/12/2015, das 9h às 15h, do seminário "Um ano do Fórum Brasil de Comunicação
Pública".
No dia 16/12/2015, às 14h, da Reunião do Conselho de Administração da EBC.

Participou do evento internacional denominado CES – Consumer Eletronics Show Internacional,
que aconteceu na cidade de Las Vegas/Nevada/Estados Unidos da América-EUA, no período
de 06 a 09 de janeiro de 2016.
O superintendente, representou a EBC, participando de apresentações para empresas de
tecnologia, sobre o projeto Brasil 4D eo seu papel da comunicação pública brasileira no
desenvolvimento das novas tecnologias que permitam o acesso da população a novos canais
de comunicação e apresentará modelos da TV Digital Brasileira, distribuídos pela EAD-Entidade
Administradora de Digitalização, bem como outras soluções presentes no mercado de varejo
brasileiro.
A MStar Semiconductor Inc., custeou as despesas com passagem aérea no trecho Brasília/Las
Vegas/Brasília, hospedagem e alimentação, cabendo nesta caso à EBC custear diárias ao
limite de 25%, conforme preceitua a Norma de Viagens, NOR-201-EBC, em vigor.

A Gerente Executiva de Arte e Música - Jeanne de Oliveira Santos, no dia 16/12/15, realizou
reuniões com a equipe da Diretoria de Produção Artística - DIPRO / RJ, de arte e música.
No dia 17/12/15, pela manhã, participou da reunião geral com a equipe do programa da TV
Brasil "Hora da Criança" onde foi apresentado o concept art da vinheta para a Adriana
Calcanhoto.
Dias 18 e 19/12/15, acompanhou montagem de cenário do programa "Hora da Criança".

13/12/2015
15:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
15:40h - Embarque para Confins.
17:10h - Chegada ao aeroporto de Confins.
17:20h - Demos entrada no carro da localiza e seguimos viagem para Congonhas - MG.
19:00h - Chegada a Congonhas.
19:15h - Feito check-in do hotel.
19:30h - Seguimos para o local do evento.
19:50h - Chegada ao local do evento. Feito reconhecimento e contatos com a produção local.
Acertado posicionamento de câmeras.
21:00h - Retorno para o hotel.
21:15h - Chegada ao hotel. Descanso.

2959/2015

BILL KENKI
YUNOKI

Empregado

14/12/2015
09:00h - Saída do hotel pra o local do evento.
09:10h - Chegada ao local do evento.
*Feito pedido de praticáveis, iluminação, posicionamento do carro de transmissão e gerador.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Retorno do almoço.
*Acertado ponto de áudio e passagem de cabeamento. Pedido praticáveis para as câmeras.
19:10h - Chegada do carro de transmissão da Valle Vídeo.
20:00h - Início da montagem.
22:10h - Fechado sinal com a Hispamar.
*montagem e passagem de cabos.
22:44h - Subida de sinal.
22:46h - Fechado sinal para geração com o Wagner na Ranac.
22:50h - Início da geração. Recebida por Henrique.
*avisado ao Coordenador Chico sobre a geração.
23:36h - Fim das gerações. Baixamos o sinal.
23:45h - Retorno para o hotel.
00:00h - Chegada ao hotel. Descanso.

1.345,76

15/12/2015
06:45h - Saída do hotel para o local do evento.
07:00h - Chegada ao local do evento.
07:10h - Subida de sinal.
07:27h - Fechado sinal com a Ranac, Técnico João. Testado aspecto das câmeras, Audio com
1Khz, áudio dinâmico do Mic Reporter e barra.
11:00h - Chegada da presidenta a Congonhas.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

13/12/2015

16/12/2015

DINES

15/12/2015

17/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/12/2015

1.345,76

637,20

95,00

2.077,96

DIGER

11/12/2015

1.071,71

802,75

190,00

2.064,46

19/12/2015

DINES

11/12/2015

1.345,76

914,50

190,00

2.450,26

18/12/2015

DINES

11/12/2015

1.345,76

914,50

190,00

2.450,26

13/12/2015
15:00h - Chegada ao aeroporto de Brasília.
15:40h - Embarque para Confins.
17:10h - Chegada ao aeroporto de Confins.
17:20h - Demos entrada no carro da localiza e seguimos viagem para Congonhas - MG.
19:00h - Chegada a Congonhas.
19:15h - Feito check-in do hotel.
19:30h - Seguimos para o local do evento.
19:50h - Chegada ao local do evento. Feito reconhecimento e contatos com a produção local.
Acertado posicionamento de câmeras.
21:00h - Retorno para o hotel.
21:15h - Chegada ao hotel. Descanso.

2960/2015

WESLEY DE
OLIVEIRA DIAS

Empregado

14/12/2015
09:00h - Saída do hotel pra o local do evento.
09:10h - Chegada ao local do evento.
*Feito pedido de praticáveis, iluminação, posicionamento do carro de transmissão e gerador.
12:00h - Parada para o almoço.
13:00h - Retorno do almoço.
*Acertado ponto de áudio e passagem de cabeamento. Pedido praticáveis para as câmeras.
19:10h - Chegada do carro de transmissão da Valle Vídeo.
20:00h - Início da montagem.
22:10h - Fechado sinal com a Hispamar.
*montagem e passagem de cabos.
22:44h - Subida de sinal.
22:46h - Fechado sinal para geração com o Wagner na Ranac.
22:50h - Início da geração. Recebida por Henrique.
*avisado ao Coordenador Chico sobre a geração.
23:36h - Fim das gerações. Baixamos o sinal.
23:45h - Retorno para o hotel.
00:00h - Chegada ao hotel. Descanso.
15/12/2015
06:45h - Saída do hotel para o local do evento.
07:00h - Chegada ao local do evento.
07:10h - Subida de sinal.
07:27h - Fechado sinal com a Ranac, Técnico João. Testado aspecto das câmeras, Audio com
1Khz, áudio dinâmico do Mic Reporter e barra.
07:45h - teste com as câmeras.
15/12/2015: Reunião com o Presidente da EBC, Américo Martins, para tratar de assuntos
relacionados à Superintendência Regional do Nordeste.

2961/2015

JOÃO
FRANCISCO
JONES FORTES
BRAGA

16/12/15: Participação em Seminário sobre Mídias Digitais
Empregado

17/12/15: Participação em evento de Premiação de Desempenho Funcional.
Obs.: O viajante retornaria originalmente no dia 18/12/15, no entanto, ainda no momento da
compra das passagens a Coordenação de Viagens localizou uma opção de retorno para o dia
17/12/15 e sugeriu que a diferença de diária fosse feita via GRU, como de fato ocorreu.

Ordem de Serviço SECOM no 431
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff no
evento da cerimonia de Inauguração do Museu de Congonhas/MG, que será realizada no dia
15/12/2015, na cidade de Congonhas/MG.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, repórter Taissa Dias da Silva e o
auxiliar Warley Felipe de Andrade.
Relatório:

2962/2015

TAISSA DIAS DA
SILVA

Encontrei o cinegrafista Julio e o auxiliar Warley no aeroporto de Brasília na segunda-feira,
14/12, por volta das 6h30, e embarcamos para Belo Horizonte, no voo JJ 3893, da companhia
Tam, chegando ao destino por volta das 8h30. Pegamos o carro reservado e partimos para
Congonhas (MG). Chegamos à cidade por volta das 11h, nos hospedamos e começamos o
trabalho por volta de meio dia. Captamos imagens do sítio histórico e produzimos sonora com o
diretor do Museu de Congonhas às 13h. Almoçamos e por volta das 15h fizemos sonora com a
presidenta do Iphan. Retornamos ao sítio histórico onde produzimos “povo fala”. Por volta das
18h começamos a filmar o museu, encerrando o trabalho do dia por volta das 19h30.
Empregado
Na terça-feira, 15/12, saímos do hotel por volta das 9h e seguimos para o Museu de
Congonhas, que foi inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff. Entrei ao vivo em dois links préevento, enquanto cinegrafista e auxiliar acompanhavam a chegada da presidenta.
Acompanhamos o evento, que terminou por volta das 13h30. Gravei no caminhão de link os
textos da NBR e da Voz. Almoçamos e seguimos para Belo Horizonte por volta das 15h, onde
chegamos mais ou menos às 17h. Nos hospedamos.
Na quarta-feira, 16/12, saímos do hotel por volta das 9h em direção ao aeroporto de Confins.
Embarcamos no voo JJ 3769, da companhia TAM, para o Rio de Janeiro, onde chegamos por
volta das 11h. Pegamos o carro reservado, almoçamos e seguimos para Petrópolis (RJ), onde
chegamos por volta das 15h30. Nos hospedamos, fizemos reconhecimento do local do evento
e encerramos o trabalho por volta das 18h.
Na quinta-feira, 17/12, saímos do hotel por volta das 8h15. Fizemos imagens da cidade, e
chegamos ao local do evento por volta das 9h, onde produzimos sonora com o diretor do LNCC
e passagem. Geramos e saímos para almoçar. Quando retornamos, por volta das 14h45,
soubemos que a presidenta Dilma Rousseff não havia decolado por falta de teto e, por isso, o
evento foi cancelado. Retornamos ao Rio de Janeiro por volta das 16h, chegando à cidade por
volta das 18h. Fomos enviados para a inauguração do Museu do Amanhã, na praça Mauá,
Ordem de Serviço SECOM no 431
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff no
evento da cerimonia de Inauguração do Museu de Congonhas/MG, que será realizada no dia
15/12/2015, na cidade de Congonhas/MG.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, repórter Taissa Dias da Silva e o
auxiliar Warley Felipe de Andrade.
Relatório:
Encontrei a repórter Taissa e o auxiliar Warley no aeroporto de Brasília na segunda-feira,
14/12, por volta das 6h30, e embarcamos para Belo Horizonte, no voo JJ 3893, da companhia
Tam, chegando ao destino por volta das 8h30. Pegamos o carro reservado e partimos para
Congonhas (MG). Chegamos à cidade por volta das 11h, nos hospedamos e começamos o
trabalho por volta de meio dia. Captamos imagens do sítio histórico e produzimos sonora com o
diretor do Museu de Congonhas às 13h. Almoçamos e por volta das 15h fizemos sonora com a
presidenta do Iphan. Retornamos ao sítio histórico onde produzimos “povo fala”. Por volta das
18h começamos a filmar o museu, encerrando o trabalho do dia por volta das 19h30.

2963/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

Na terça-feira, 15/12, saímos do hotel por volta das 9h e seguimos para o Museu de
Congonhas, que foi inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff. Entrei ao vivo em dois links préevento, enquanto cinegrafista e auxiliar acompanhavam a chegada da presidenta.
Acompanhamos o evento, que terminou por volta das 13h30. Gravei no caminhão de link os
textos da NBR e da Voz. Almoçamos e seguimos para Belo Horizonte por volta das 15h, onde
chegamos mais ou menos às 17h. Nos hospedamos.
Na quarta-feira, 16/12, saímos do hotel por volta das 9h em direção ao aeroporto de Confins.
Embarcamos no voo JJ 3769, da companhia TAM, para o Rio de Janeiro, onde chegamos por
volta das 11h. Pegamos o carro reservado, almoçamos e seguimos para Petrópolis (RJ), onde
chegamos por volta das 15h30. Nos hospedamos, fizemos reconhecimento do local do evento
e encerramos o trabalho por volta das 18h.
Na quinta-feira, 17/12, saímos do hotel por volta das 8h15. Fizemos imagens da cidade, e
chegamos ao local do evento por volta das 9h, onde produzimos sonora com o diretor do LNCC
e passagem. Geramos e saímos para almoçar. Quando retornamos, por volta das 14h45,
soubemos que a presidenta Dilma Rousseff não havia decolado por falta de teto e, por isso, o
evento foi cancelado. Retornamos ao Rio de Janeiro por volta das 16h, chegando à cidade por
volta das 18h. Fomos enviados para a inauguração do Museu do Amanhã, na praça Mauá,
onde permanecemos auxiliando a equipe que lá se encontrava até por volta das 22h15.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

14/12/2015

18/12/2015

DINES

18/12/2015

18/12/2015

14/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

11/12/2015

463,32

914,50

190,00

1.567,82

DICOP

14/12/2015

1.410,86

126,90

190,00

1.727,76

18/12/2015

DINES

14/12/2015

1.287,97

560,50

142,50

1.990,97

20/12/2015

22/12/2015

DIGEL

14/12/2015

3.533,56

1.606,50

95,00

5.235,06

15/12/2015

18/12/2015

DINES

14/12/2015

448,40

95,00

543,40

Ordem de Serviço SECOM no 431
Objetivo: Cobertura jornalística, ao vivo, da participação da Presidente Dilma Rousseff no
evento da cerimonia de Inauguração do Museu de Congonhas/MG, que será realizada no dia
15/12/2015, na cidade de Congonhas/MG.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Cezar Pertile Leal, repórter Taissa Dias da Silva e o
auxiliar Warley Felipe de Andrade.
Relatório:

2964/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

Encontrei o cinegrafista Julio e a repórter Taissa no aeroporto de Brasília na segunda-feira,
14/12, por volta das 6h30, e embarcamos para Belo Horizonte, no voo JJ 3893, da companhia
Tam, chegando ao destino por volta das 8h30. Pegamos o carro reservado e partimos para
Congonhas (MG). Chegamos à cidade por volta das 11h, nos hospedamos e começamos o
trabalho por volta de meio dia. Captamos imagens do sítio histórico e produzimos sonora com o
diretor do Museu de Congonhas às 13h. Almoçamos e por volta das 15h fizemos sonora com a
presidenta do Iphan. Retornamos ao sítio histórico onde produzimos “povo fala”. Por volta das
18h começamos a filmar o museu, encerrando o trabalho do dia por volta das 19h30. Na terçafeira, 15/12, saímos do hotel por volta das 9h e seguimos para o Museu de Congonhas, que foi
inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff. Entrei ao vivo em dois links pré-evento, enquanto
cinegrafista e auxiliar acompanhavam a chegada da presidenta. Acompanhamos o evento, que
terminou por volta das 13h30. Gravei no caminhão de link os textos da NBR e da Voz.
Almoçamos e seguimos para Belo Horizonte por volta das 15h, onde chegamos mais ou menos
às 17h. Nos hospedamos. Na quarta-feira, 16/12, saímos do hotel por volta das 9h em direção
ao aeroporto de Confins. Embarcamos no voo JJ 3769, da companhia TAM, para o Rio de
Janeiro, onde chegamos por volta das 11h. Pegamos o carro reservado, almoçamos e
seguimos para Petrópolis (RJ), onde chegamos por volta das 15h30. Nos hospedamos,
fizemos reconhecimento do local do evento e encerramos o trabalho por volta das 18h. Na
quinta-feira, 17/12, saímos do hotel por volta das 8h15. Fizemos imagens da cidade, e
chegamos ao local do evento por volta das 9h, onde produzimos sonora com o diretor do LNCC
e passagem. Geramos e saímos para almoçar. Quando retornamos, por volta das 14h45,
soubemos que a presidenta Dilma Rousseff não havia decolado por falta de teto e, por isso, o
evento foi cancelado. Retornamos ao Rio de Janeiro por volta das 16h, chegando à cidade por
volta das 18h. Fomos enviados para a inauguração do Museu do Amanhã, na praça Mauá,
onde permanecemos auxiliando a equipe que lá se encontrava até por volta das 22h15.
Realizamos geração do material produzido. Nos hospedamos e encerramos o trabalho por
volta das 23h45. Na sexta-feira, cinegrafista e er retornamos a Brasília no voo O6 6232, da
companhia Avianca, às 11h06.
Viagem solicitada pelo Diretor-Presidente, Américo Martins, para reunião com a emissora de
rádio da Rede Brasil Atual, realizada no dia 18/12.
A Rede Brasil Atual é importante aliada das rádios EBC, sendo uma rádio pertencente a
Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, entidade mantida pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Central
Única dos Trabalhadores.

2965/2015

ELIANE ALVES
FERNANDES

Empregado

De caráter educativo, sua programação é composta por notícias jornalísticas - um jornal diário,
boletins informativos da Empresa Brasil de Comunicação e dois programas da TV dos
Trabalhadores.
A pauta da reunião foi o compartilhamento de conteúdos entre a emissora de rádio da Rede
Brasil Atual e as emissoras de rádio da EBC.
A presença da Gerente Executiva de Programação de Rádio nesta reunião foi essencial tendo
em vista a pauta.
A solicitação de viagem foi feita fora do prazo porque o Diretor-Geral somente autorizou a
viagem da Gerente Executiva na data de 11/12/2015.
Relatório viagem PR - Rio de Janeiro - 17/12/2015.
Inauguração do Museu do Amanhã.
Logística: Equipe e equipamentos Valle Vídeo.
Diário :
14/12/2015
14h07 - embarque via aérea de Brasília.
15h50 - chegada ao Rio de Janeiro.
17h30 - Visita ao hotel do SCAV.
19h30 - entrada no hotel para pernoite.
15/12/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - reunião de reconhecimento ao local do evento.
17h45 -retorno ao hotel. Pernoite

RAUL MOURAO
2966/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

16/12/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19h00 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30 - retorno ao hotel de pernoite.
17/12/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento. 19h30 as 21h00 - evento ao vivo.
23h40 - retorno ao hotel. Pernoite.
18/12/2015
6h20 - saída do hotel.
8h56 - embarque via aérea do Rio de Janeiro.
9h30 - chegada a Brasília.
Obs: Viagem e evento sem ocorrência.

LUCIENE
2968/2015 FERREIRA CRUZ
ALARCON

Empregado

A empregada, à disposição da Presidência da República, realizou a cobertura jornalística para
o Blog da Presidência da República, com a participação da Excelentíssima Senhora Presidenta
da República, DILMA ROUSSEFF, na XLIX Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL, que
aconteceu na cidade de Assunção/Paraguai.
DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015 - SEXTA-FEIRA:
Embarque de Brasília para o Rio de Janeiro.
Após receber o carro da Localiza com o motorista, nos deslocamos a cidade de Petrópolis,
encontrei a equipe ESCAVE/PR onde tivemos a nossa primeira reunião de trabalho e entreguei
aos organizadores do evento as nossas demandas operacionais.
Em seguida fomos fazer o reconhecimento do local onde acertamos o local de estacionamento
dos nossos veículos de transmissão junto a segurança presidencial.
16:00 horas - Retornei para o Rio de Janeiro onde estava hospedado.

DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 - SÁBADO:

GILMAR
2972/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

Empregado

07:00 horas - Deixei o hotel e me dirigi para Petrópolis onde já estava reservado outro hotel em
função da distancia entre as duas cidades.
10:00 horas - Voltei ao local do evento para acompanhar as demandas solicitadas e esperar a
equipe técnica para estacionar os veículos de transmissão

-

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015 - DOMINGO:
07:00 horas - Já no local do evento.
10:30 horas - ui informado pelo Coordenador da missão que a Presidenta não viria para o
evento em função da paixa visibilidade na serra.
DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 - SEGUNDA-FEIRA:
Retorno a Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

15/12/2015

18/12/2015

DINES

14/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

DINES

14/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

DINES

15/12/2015

15/12/2015

14/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

1.304,56

448,40

95,00

1.847,96

-

88,50

190,00

278,50

14/12/2015

-

88,50

190,00

278,50

DINES

14/12/2015

-

88,50

190,00

278,50

14/12/2015

DIJOR

15/12/2015

-

88,50

-

88,50

16/12/2015

17/12/2015

DIPRE

15/12/2015

721,47

267,90

95,00

16/12/2015

16/12/2015

DIJOR

15/12/2015

-

88,50

-

Ordem de Serviço SECOM no 432
15 DEZ 2015 - Viagem ao Rio de Janeiro pela Cia. Aérea TAM. Saída às 15;30h
16 DEZ 2015 - Reconhecimento do local e montagem feita pela Vale Video.

2973/2015

ROBERTO
KRELLING

Empregado

17 DEZ 2015 - Inauguração do MUSEU DO AMANHÃ às 18h com participação da Pres. da
República Dilma Roussef
18 DEZ 2015 - Retorno a Brasilia pela Cia. Aérea AVIANCA. Saída à 11:06

Ordem de Serviço SECOM no 433
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
vista a cidade de Rio Verde/GO do Ministro André Figueiredo participando do primeiro teste de
tecnologia 4,5G, que será realizada no dia 15/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Artur Braga Nunes, repórter Luana Karen Gonçalves Querino
da Silva e o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.

LUANA KAREN
2974/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

Relatório:
15.12.15
8h embarque para Rio Verde/GO. Base aérea de Brasília.
9h30 chegada a Rio Verde e deslocamento para local do evento.
10h início do evento.
11:30 gravação de sonoras e passagem.
12:15 deslocamento para aeroporto.
12:30 embarque para Brasília.
13h30 chegada a Brasília.
Ordem de Serviço SECOM no 433
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
vista a cidade de Rio Verde/GO do Ministro André Figueiredo participando do primeiro teste de
tecnologia 4,5G, que será realizada no dia 15/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Artur Braga Nunes, repórter Luana Karen Gonçalves Querino
da Silva e o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.

2975/2015

ARTUR BRAGA
NUNES

Empregado

Relatório:
15.12.15
8h embarque para Rio Verde/GO. Base aérea de Brasília.
9h30 chegada a Rio Verde e deslocamento para local do evento.
10h início do evento.
11:30 gravação de sonoras e passagem.
12:15 deslocamento para aeroporto.
12:30 embarque para Brasília.
13h30 chegada a Brasília.
Ordem de Serviço SECOM no 433
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
vista a cidade de Rio Verde/GO do Ministro André Figueiredo participando do primeiro teste de
tecnologia 4,5G, que será realizada no dia 15/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Artur Braga Nunes, repórter Luana Karen Gonçalves Querino
da Silva e o auxiliar Celso Henrique Soares de Oliveira.

CELSO HENRIQUE
2976/2015 SOARES
OLIVEIRA

2977/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Relatório:
15.12.15
8h embarque para Rio Verde/GO. Base aérea de Brasília.
9h30 chegada a Rio Verde e deslocamento para local do evento.
10h início do evento.
11:30 gravação de sonoras e passagem.
12:15 deslocamento para aeroporto.
12:30 embarque para Brasília.
13h30 chegada a Brasília.

Empregado

Realizou a cobertura jornalística e transmissão dos jogos da Copa Placar de Seleções
Estaduais Sub 20 a partir das 17h - Rio Grande do Sul x Rio de Janeiro, e 19h30, São Paulo x
Minas Gerais, no estádio Martins Pereira em São José dos Campos/SP.
Relatório:
Saí da EBC de carro por volta das 13h até o estádio Martins Pereira, em SJC, chegamos por
volta das 15h. O jogo entre RJ x RS começou às 17h, e terminou por volta das 19h, antes de o
jogo começar, entrevistei o técnico da seleção Carioca, Maurício Ferreira, no intervalo,
entrevistei o técnico da seleção Gaúcha, Luiz Carlos Winck, e o atacante Maycon. A partida
terminou com vitória do RJ por 4 a 0. Após o jogo, conversei com os zagueiros Marcelo (RJ) e
Douglas (RS). Às 19h30, teve início o jogo entre SP MG. Antes da partida, entrevistei o técnico
de SP, Max Sandro. No intervalo, entrevistei os meias Marcelo (MG) e Vinícius Cabelo (SP). A
seleção Mineira venceu por 4 a 2. Após o jogo, não houve entrevista. O veículo deixou SJC às
21h30.

O Assessor especial da Presidência, foi convocado pelo Presidente da EBC, para participar de
reuniões sobre a nova programação da EBC.

2978/2015

ALBINO CASTRO
FREAZA FILHO

Empregado

Durante sua estada em Brasília, participou de reuniões com a Diretoria de Jornalismo da EBC,
sobre o conteúdo jornalístico e sobre a nova programação visual da TV Brasil.

1.084,37

Realizou a cobertura jornalística e transmissão de jogos da Copa Placar de Seleções Estaduais
Sub 20, das partidas entre a seleção de Minas Gerais x seleção de Rio Grande do Sul, às 17h,
e da seleção de São Paulo x Rio de Janeiro, às 19h30, que aconteceram no estádio Noveli
Júnior na cidade de Itu/SP.

PRISCILA
EUGENIA
2979/2015
TREVISAN
CESTARI

Empregado

Relatório:
Saímos da EBC às 13h para a realização de dois jogos na cidade de Itu (Estádio Novelli
Junior): Seleção MG x RS e SP x RJ.
Seleção MG x Seleção RS: O primeiro gol da partida saiu aos nove minutos após cobrança de
escanteio, a bola sobrou para Quaresma marcar para os gaúchos. Rick empatou depois de
uma cobrança de falta. No segundo tempo, Rick tocou no canto esquerdo do gol gaúcho e fez o
segundo dos mineiros.
Seleção SP x Seleção RJ: No segundo jogo, o time de SP abriu o placar aos 14 minutos do
primeiro tempo com o zagueiro Bruno, nos acréscimos do segundo tempo, Paulo de Souza
recebeu da esquerda e chutou para consolidar a vitória e a vaga para a final do campeonato.
Após a partida, fizemos intervalo para jantar e depois retornamos à São Paulo.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

16/12/2015

16/12/2015

DIJOR

15/12/2015

-

88,50

-

88,50

18/12/2015

21/12/2015

DIGEL

15/12/2015

696,46

-

190,00

886,46

11/01/2016

13/01/2016

DIGER

16/12/2015

1.175,47

336,30

190,00

1.701,77

11/01/2016

13/01/2016

DIGER

16/12/2015

1.175,47

336,30

190,00

1.701,77

22/01/2016

28/01/2016

DIPRE

17/12/2015

1.718,64

1.064,70

190,00

2.973,34

26/01/2016

27/01/2016

DIPRE

17/12/2015

766,28

304,20

190,00

1.260,48

27/01/2016

28/01/2016

DIPRE

17/12/2015

766,28

304,20

190,00

1.260,48

25/01/2016

28/01/2016

DIPRE

17/12/2015

1.525,18

1.064,70

190,00

2.779,88

4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

Realizou a cobertura jornalística de jogos da Copa Placar de Seleções Estaduais Sub 20,
participando das transmissões ao vivo das partidas entre a seleção de Minas Gerais x seleção
de Rio Grande do Sul, às 17h, e da seleção de São Paulo x Rio de Janeiro, às 19h30, que
aconteceram no estádio Noveli Júnior na cidade de Itu/SP.

2980/2015

JULIANO
ANTONIO JUSTO

Empregado

Relatório do viajante:
Saímos da EBC às 13h30 para a realização de dois jogos na cidade de Itu (Estádio Novelli
Junior):
1 - Seleção MG x Seleção RS: O primeiro gol da partida saiu aos nove minutos após cobrança
de escanteio, Quaresma marcou para os gaúchos. Rick empatou para a seleção mineira de
falta. No segundo tempo, Rick desempatou e Gaúcho fechou o placar.
2 - Seleção SP x Seleção RJ: No segundo jogo, o time de São Paulo abriu o placar aos 14 do
primeiro tempo com o zagueiro Bruno. Nos acréscimos do segundo tempo, Paulo recebeu da
esquerda e chutou para consolidar a vitória e a vaga para a final.
Após a partida, fizemos intervalo para jantar e depois retornamos à São Paulo.
Apesar de estar lotado na DINES, o empregado realizará trabalhos para a DIJOR.

2981/2015

MARIO MAURICI
DE LIMA MORAIS

Empregado

O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento participou de Reunião com a Equipe de
Rede e Comunicação de São Paulo e participou também como representante da TV Brasil na
final da Copa Placar Seleção Sub 20, que ocorreu no Estádio Pacaembu - São Paulo.
Esclareço que o Diretor optou por não receber diárias no trecho de São Paulo devido possuir
residência naquela localidade. Dias 19 e 20/12/2015 (sábado e domingo), trecho por conta do
viajante.
Copa Placar de Seleções Estaduais será transmitida pela TV Brasil. Competição retorna ao
calendário do futebol após 28 anos. Criada em 11.12.2015 15h21 - Atualizada em 11.12.2015
16h36. A TV Brasil transmite, ao vivo, a partir deste sábado (12/12), a Copa Placar de Seleções
Estaduais. As seleções do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul –
representando as quatro primeiras federações de futebol do ranking da CBF - entram em
campo para disputar o título da competição. O campeão será conhecido, no dia 18, com a final
disputada no Pacaembu. Os outros jogos serão disputados em Itú e São José dos Campos.
Após 28 anos, o campeonato está de volta ao calendário do futebol brasileiro por iniciativa da
Revista Placar.

O empregado Leonardo Rodrigues Carvalho, JCP/Jornalista, foi selecionado pelo Processo
Seletivo Interno – PSI realizado pela Superintendência Executiva de Agências e Conteúdo
Digital, para Correspondente Jornalístico da Agência Brasil.
Entre os dias 11/01 a 13/01/2016 o empregado viajou para Brasília para finalização do
processo nos trâmites administrativos e para treinamento e capacitação.
Abaixo, a lista de atividades desenvolvidas pelo Empregado:
11/01
11h - Embarque para Brasília
14h - Chegada à Brasília e check-in no Hotel
15h - Reunião com gerente de agências Paulo Totti e superintendente da Suadi, Denize
Bococina
18h - Conversa com Juca Varella sobre produção fotográfica

LEONARDO
2982/2015 RODRIGUES
CARVALHO SILVA

Empregado

12/01
10h - Explicações do financeiro sobre Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
14h - Participação em reunião de pauta com repórteres da Agência Brasil
16h - Explicação dos fluxos da pauta com Dayana Vitor
16h30 - Explicação da dinâmica de reportagem, com Luís Fraga (Ferdi)
17h - Conversa com Carolina Pimental, da edição, sobre os fluxos para envio de material
18h - Conversa com Juliana Nunes sobre produção para Radioagência Nacional
19h - Conversa com Corban Costa sobre produção para Radiojornalismo
13/01
13h - Fotografia para credenciamento para o Rio 2016
14h - Trâmite de remoção de equipamentos (celular e gravador)
15h - Explicações adicionais sobre Suprimento de Fundos na DIJOR
17h - Embarque para o Rio de Janeiro

2983/2015 DANIEL ITO ISAIA

Empregado

Os empregados Leonardo Rodrigues Carvalho, JCP/Jornalista, e Daniel Ito Isaias,
JCP/Jornalista, foram selecionados pelo Processo Seletivo Interno – PSI realizado pela
Superintendência Executiva de Agências e Conteúdo Digital, para Correspondentes
Jornalísticos da Agência Brasil. O deslocamento dos empregados se justificou para finalização
do processo dos trâmites administrativos e para treinamento e capacitação dos
correspondentes selecionados.
A Conselheira participou das seguintes atividades:

2984/2015

Ana Maria da
Conceição Veloso

Conselheiro

- Dia 26/01/2016, das 9h às 16h, representado o Conselho Curador da EBC, do encontro Rede
Mulheres.
- Dia 27/01/2016, às 14h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP (Rua
Genebra, 25, Bela Vista), da Audiência Pública sobre aprimoramento do modelo de consulta
pública para escolha de novos representantes da sociedade civil no colegiado.
O bilhete referente ao trecho Recife/São Paulo, foi feita alteração por conta da Conselheira.

Wagner Tiso
2985/2015
Veiga

Conselheiro

Participou da Audiência Pública sobre aprimoramento do modelo de consulta pública para
escolha de novos representantes da sociedade civil no colegiado, realizada no dia 27/01/2016,
às 14h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP (Rua Genebra, 25, Bela
Vista),

JOELZITO
2986/2015 ALMEIDA DE
ARAÚJO

Conselheiro

Participou da Audiência Pública sobre aprimoramento do modelo de consulta pública para
escolha de novos representantes da sociedade civil no colegiado,realizada dia 27/01/2016, às
14h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP (Rua Genebra, 25, Bela
Vista),

Participou das seguintes atividades:

2987/2015

AKEMI NITAHARA
SOUZA

Conselheiro

- Dia 26/01/2016, das 9h às 16h, representado o Conselho Curador da EBC, do encontro Rede
Mulheres.
- Dia 27/01/2016, às 14h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP (Rua
Genebra, 25, Bela Vista), da Audiência Pública sobre aprimoramento do modelo de consulta
pública para escolha de novos representantes da sociedade civil no colegiado

Participou das seguinte atividades:

2988/2015

Leticia Luiza
Yawanawá

Conselheiro

- Dia 26/01/2016, das 9h às 16h, representado o Conselho Curador da EBC, do encontro Rede
Mulheres.
- Dia dia 27/01/2016, às 14h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP (Rua
Genebra, 25, Bela Vista), da Audiência Pública sobre aprimoramento do modelo de consulta
pública para escolha de novos representantes da sociedade civil no colegiado

25/01/2016

27/01/2016

DIPRE

17/12/2015

2.096,30

760,50

190,00

3.046,80

2989/2015

Venício Artur de
Lima

Conselheiro

O Conselheiro não participou da Audiência Publica realizada em São Paulo no dia 27/01/2016,
devido problemas de saúde ( atestado médico anexo), fazendo a devolução da diárias no valor
de R$ 494,20.

27/01/2016

28/01/2016

DIPRE

17/12/2015

464,47

304,20

190,00

958,67
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

19/12/2015

23/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/12/2015

1.101,97

507,60

95,00

1.704,57

DINES

17/12/2015

1.335,27

424,80

95,00

1.855,07

DINES

17/12/2015

1.818,86

531,00

95,00

2.444,86

20/12/2015
20:45 - Partida do aeroporto de Brasília/DF para Salvador/BA
21:25 - Chegada ao aeroporto de Salvador/BA
23:00 - Chegada ao Hotel
21/12/2015
09:00 - Deslocamento para o local do evento
10:00 - Visita técnica ao evento de inauguração da estação Pirajá do metrô de Salvador/BA,
com a presença da PR.
12:00 - Deslocamento para Camaçari/BA
14:00 - Início da montagem de equipamentos de áudio e vídeo para o evento de entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com a presença da PR
19:30 - Início dos testes de interação com as cidades de Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo
Grande/MS, Brasília/DF, Ponta Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
22:15 - Término dos testes
23:00 - Chegada ao hotel.

2992/2015

VICENTE
CARVELO NETO

Empregado

22/12/2015
07:00 - Deslocamento para Camaçari/BA
08:00 - Chegada a Camaçari/BA
08:30 - Novos testes de interação com as cidades de Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo
Grande/MS, Brasília/DF, Ponta Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
09:30 - Término dos testes
12:15 - Início da Cerimônia Presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de moradias em
Camaçari/BA, Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo Grande/MS, Brasília/DF, Ponta
Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
14:05 - Término da Cerimônia, início de geração de matérias gravadas.
19:00 - Chegada ao hotel
23/12/2015
04:10 - Deslocamento do hotel para o aeroporto de Salvador/BA
05:55 - Partida do Aeroporto de Salvador/BA para Brasília/DF
08:40 - Escala no aeroporto de Brasília/DF
09:30 - Chegada a Goiânia.

20/12/15
18:15 Saída para aeroporto JK
19:41 embarque para Salvador
21:30 pouso em Salvador, horário local
22:00 deslocamento para hotel
23:00 Checkin pousada Chile descanso
21/12/15

2994/2015

FÁBIO RODRIGO
GOMES PROLIK

Empregado

07:45 café da manhã
09:00 checkout pousada Chile
10:00 Vistoria no local do primeiro evento (metrô)
10:50 Checkin em novote
11:20 deslocamento para local do segundo evento (Camaçari)
12:05 Chegada em Camaçari almoço
13:00 chegada ao local do evento mcmv
14:00 montagem de equipamentos
20:00 início de teste Santa Cruz do Sul (Wilsão)
20:15 teste com a praça de ponta grossa (Dorivan)
20:45 teste com a praça de Brasília (Grua)
21:19 teste praça de Simões Filho BA (Raphael)
21:38 teste com a praça de Juazeiro(Noel)
21:47 teste com Campo Grande (Fabiano)
22:10 retorno para Salvador
22:45 chegada ao hotel novotel, descanso
22/12/15
07:20 café da manhã hotel novotel
08:30 deslocamento para Camaçari
09:20 chegada em Camaçari (local do evento) MCMV
10:00 teste com a praça de Santa Cruz (WILSÃO)
10:06 teste com a praça de campo grande (Fabiano)
10:15 teste com a praça de Brasília ( Iraci)
10:25 teste com a praça de ponta grossa ( Dorivan )
10:30 teste com a praça de Simões Filho BA ( Raphael )
13:10 início do evento
15:05 fim de transmissão
Relatório viagem PR - Camaçari 22/12/2015.
Inauguração da nova estação do metrô.
Logística: Equipe e equipamentos Valle Vídeo.
Diário :
19/12/2015
9h36 - embarque via aérea de Brasília.
10h45 - chegada a Salvador.
14h30 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
19h30 - entrada no hotel de pernoite.
20/12/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - reunião de reconhecimento ao local do evento.
17h45 - retorno ao hotel. Pernoite.

RAUL MOURAO
2995/2015 DE ABREU
CHAGAS

Empregado

21/12/2015
9h00 - saída do hotel.
10h30 - chegada ao local do evento para acompanhar a montagem da estrutura.
19h00 - reunião de coordenação no hotel do SCAV.
22h30 - retorno ao hotel. Pernoite.
22/12/2015
7h30 - saída do hotel.
9h30 as 12h15 evento ao vivo.
19h30 - retorno ao hotel de pernoite.
23/12/2015
6h20 - saída do hotel.
8h32 - embarque via aérea de Salvador.
11h35 - chegada a Brasília.
Obs: Viagem e evento sem ocorrência.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

19/12/2015

23/12/2015

20/12/2015

20/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/12/2015

1.335,27

507,60

95,00

1.937,87

DINES

17/12/2015

1.818,86

531,00

95,00

2.444,86

23/12/2015

DINES

17/12/2015

1.335,27

371,70

95,00

1.801,97

23/12/2015

DINES

17/12/2015

1.823,88

619,50

95,00

2.538,38

20/12/2015
20:45 - Partida do aeroporto de Brasília/DF para Salvador/BA
21:25 - Chegada ao aeroporto de Salvador/BA
23:00 - Chegada ao Hotel
21/12/2015
09:00 - Deslocamento para o local do evento
10:00 - Visita técnica ao evento de inauguração da estação Pirajá do metrô de Salvador/BA,
com a presença da PR.
12:00 - Deslocamento para Camaçari/BA
14:00 - Início da montagem de equipamentos de áudio e vídeo para o evento de entrega de
unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com a presença da PR
19:30 - Início dos testes de interação com as cidades de Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo
Grande/MS, Brasília/DF, Ponta Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
22:15 - Término dos testes
23:00 - Chegada ao hotel.

2996/2015

EDUARDO
SOARES BATISTA

Empregado

22/12/2015
07:00 - Deslocamento para Camaçari/BA
08:00 - Chegada a Camaçari/BA
08:30 - Novos testes de interação com as cidades de Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo
Grande/MS, Brasília/DF, Ponta Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
09:30 - Término dos testes
12:15 - Início da Cerimônia Presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de moradias em
Camaçari/BA, Simões Filho/BA, Juazeiro/BA, Campo Grande/MS, Brasília/DF, Ponta
Grossa/PR e Santa Cruz do Sul/RS.
14:05 - Término da Cerimônia, início de geração de matérias gravadas.
19:00 - Chegada ao hotel
23/12/2015
04:10 - Deslocamento do hotel para o aeroporto de Salvador/BA
05:55 - Partida do Aeroporto de Salvador/BA para Brasília/DF
08:40 - Chegada ao aeroporto de Brasília/DF
09:30 - Chegada a sede da EBC.

Dia 19/12
09:45 - Saída de Brasília.
12:45 - Chegada em Salvador/BA, retirada do veículo seguimos direto para Camaçari/BA.
15:30 - Chegada na estação do metrô em Pirajá local do evento em Salvador/BA.
18:00 - Chegada no hotel.
Dia 20/12
09:00 - Saída do hotel para locais do eventos na estação do metrô em Pirajá, he em seguida
em Camaçari/BA.
15:30 - Retorno para o hotel.
21/12
09:00 -Saída do para local do primeiro evento estação do metrô em Pirajá.
11:30 - Local segundo evento MCMV em Camaçari/BA.
16:00 - Retorno local primeiro evento para montagem e testes.
19:20 - Subida de sinal na estação Pirajá do metro de Salvador/BA teste de audio e vídeo com
Rogerinho.
23:50 - Retorno para o hotel.

2997/2015

EDILSON RIBEIRO
DE FARIAS

Empregado

22/12
06:30 - Saída do hotel para o local do primeiro evento a Presidente Dilma Rousseff participa da
Cerimônia de Inauguração da Estação de Metrô em Pirajá na capital baiana.
10:50 - Início da cerimônia.
11:34 - Fim da cerimônia.
12:00 - Chega no segundo evento, a Presidente Dilma Rousseff participa Cerimônia de entrega
de unidades habitacionais em Camaçari/BA e entregas simultâneas em Simões Filho/BA,
Juazeiro/BA, Paranoá/DF, Campo Grande/MS, Ponta Grossa/PR e em Santa Cruz do Sul/RS.
12:18 - Início cerimônia
14:05 - Fim cerimônia.
14:10 - Espera por geração matérias equipe do jornalismo.
14:35 - Retorno para o hotel.
23/12
06:30 - Saída do hotel para o aeroporto para embarque para Brasília.
11:20 - Chegada em Brasília.

2998/2015

RAPHAEL
MARTINS
RODRIGUES DA
COSTA

Empregado

1º DIA 20/12/2015
Chegada no aeroporto de Brasília.18:00
Horário Saída do Avião.19:20
Horário de chegada no Salvador.21:02
horário de chegada em Camaçari22:45
Horário chegada do hotel.22:53
2º DIA 21/12/2015
Horário de saída do hotel9:00
Chegada em Simões Filho9:50
Chegada Local do Evento10:00
Sinal no ar16:42
Sinal baixado17:42
Sinal no ar21:18
Teste22:30
Sinal baixado22:01
Saída do Local do Evento22:30
Chegada no hotel23:09
3º DIA 22/12/2015
Horário de saída do hotel7:19
Chegada em Simões Filho8:00
Chegada Local do Evento8:10
Sinal no ar8:16
Teste10:01
Início do Evento13:09
Final do Evento14:45
Sinal baixado15:04
Saída do Local do Evento15:20
Chegada no hotel15:50
04º DIA 23/12/2015
Horário de saída do hotel7:30
Chegada no aeroporto do Rio de Janeiro.9:00
Horário Saída do Avião.10:52
Horário de chegada no Brasília.13:05

Dia 20/12\2015 saída de Brasília a 11:4h de Brasilia -BA as 13:07 e descendo em Petrolina-PE
as 16:25, chegando no aeroporto passei na localiza onde já existia um carro reservado e seguir
para o local do evento em Juazeiro-BA as 17:10h local.

NOEL SILVA
2999/2015 BEZERRA DAS
FLORES

Dia 21/12/2015 Saída do hotel as 7:00h horário local, seguimos ara o local do evento para
decidir o posicionamento das unidade móvel de transmissão e acompanhar toda montagem de
estrutura e as 22:00h fazer testes com a central que estava em Camaçari-BA voltei para o hotel
pernoitar as 22:55h horário local.
Empregado

Dia 22/12/2015 Saída do Hotel as 5:30h horário local. chegamos no local do evento as 6h
horário local pois teria que fazer um teste as 7h no horario de Brasília, para fazer testes e
terminar os últimos ajustes antes de começar o evento. Deu -se inicio o evento as 12:55
horário de Brasilia e 11:55h horário local.
Dia 23/12/2015 Saída do Hotel as 9:58h devolvi o carro com o motorista para a localiza no
aeroporto as 10:28 Horário local. Saída para Brasília as 11:40 fazendo conexão em Salvador
as 12:59 e chegando em Brasília as 17:00h horário de Brasília.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

19/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

21/12/2015

19/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/12/2015

1.924,98

951,75

95,00

2.971,73

DINES

17/12/2015

1.277,18

401,20

95,00

1.773,38

23/12/2015

DINES

17/12/2015

1.836,75

277,30

95,00

2.209,05

23/12/2015

DINES

17/12/2015

796,50

95,00

891,50

Ordem de Serviço SECOM no 439
Objetivo: Realização da cobertura operacional, com a presença da Presidente Dilma Rousseff,
na Inauguração de Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco,
na cidade de Floresta/PE no dia 22/12/2015.
Relatório:
19/12/2015
Saída de Brasília em voo da Avianca
12h10 - Saída de Brasília;
13h30 – Chegada no Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE;
13h45 – Saída do Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE;
19h00 – Chegada a Cidade de Floresta/PE;
19h30 – Chegada a Hotel em Floresta/PE;
20h30 – Dispensa do Motorista.

HERIVELTON
3000/2015 LOPES
MAGALHAES

Empregado

20/12/2015
09h00 – Saída do Hotel para o reconhecimento do local do evento;
13h00 – Saída para Almoço;
15h00 – Volta ao local do evento para reunião;
19h00 – Volta para a Cidade de Floresta;
20h00 – Dispensa do Motorista.
21/12/2015
08h00 – Saída do Hotel para o local do evento;
14h00 – Saída para Almoço;
16h00 – Volta ao local do evento para nova reunião de posicionamentos de carros e
equipamentos e fazer um reconhecimento geral de tudo que poderia ainda ter que se mudar no
evento;
20h30 – Volta para a Cidade de Floresta;
21h30 – Dispensa do Motorista.
22/12/2015
07h30 – Saída do Hotel para o local do evento;
10h00 – Subida do Sinal e Check inn de áudio e vídeo em Brasília com a Coordenadora
Andréa através de wattsapp, já que não tínhamos outro meio de comunicação que funcionasse
no Local do evento e foi por essa questão que fizemos todo o evento sem se comunicar do
inicio ao fim com a Emissora;
1º DIA 20/12
Chegada no aeroporto de Brasília.17:35
Saída do avião19:22
Horário de chegada em Campo Grande20:25
Saída carro Maceió21:10
Chegada hotel21:40
2 DIA 21/12
Saída do Hotel7:30
Chegada ao evento8:00
Subida do sinal17:13
Descida do sinal17:50
Teste subida sinal20:30
Fim do teste e Descida do sinal21:30
Volta ao Hotel22:00

3001/2015

FABIANO DOS
REIS SANTOS

Empregado

3º DIA 22/12
Saída do Hotel7:00
Chegada ao evento7:30
Subida do sinal8:20
Horário do teste9:00
Início do Evento12:00
Fim do Evento14:08
Sinal Baixado14:10
Volta ao Hotel16:00
4º DIA 23/12
Chegada no aeroporto de Campo grande6:45
Saída do avião7:51
Horário de chegada em Brasília10:15

DORIVAN
3002/2015 ARCANGELO DA
SILVA

21/12
09:43- EMBARQUE EM BRASILIA COM DESTINO A CURITIBA
12:00- DESLOCAMENTO COM O CARRO DA LOCALIZA ATÉ A CIDADE DE PONTA
GROSSA
15:00- CHEGADA EM PONTA GROSSA
17:00- TESTES DE TRANSMISSÃO
20:00- TERMINO DOS TESTES DE TRANSMISSÃO
Empregado

22/12
07:00- SAIDA DO HOTEL PARA O LOCAL DO EVENTO
11:00- INICIO DA TRANSMISSÃO DO EVENTO MCMV
13:00- TERMINO DO EVENTO
23/12
10:25- EMBARQUE NO AERPORTO DE CURITIBA COM DESTINO A BRASILIA
12:00- CHEGADA EM BRASILIA.
Relatório:
19/12/2015
Saída de Brasília em voo da Avianca
12h10 - Saída de Brasília;
13h30 – Chegada no Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE;
13h45 – Saída do Aeroporto de Juazeiro do Norte/CE;
19h00 – Chegada a Cidade de Floresta/PE;
19h30 – Chegada a Hotel em Floresta/PE;
20h30 – Dispensa do Motorista.
20/12/2015
09h00 – Saída do Hotel para o reconhecimento do local do evento;
13h00 – Saída para Almoço;
15h00 – Volta ao local do evento para reunião;
19h00 – Volta para a Cidade de Floresta;
20h00 – Dispensa do Motorista.

JOÃO NABOR
3003/2015 SACRAMENTO
PORCIDONIO

Empregado

21/12/2015
08h00 – Saída do Hotel para o local do evento;
14h00 – Saída para Almoço;
16h00 – Volta ao local do evento para nova reunião de posicionamentos de carros e
equipamentos e fazer um reconhecimento geral de tudo que poderia ainda ter que se mudar no
evento;
20h30 – Volta para a Cidade de Floresta;
21h30 – Dispensa do Motorista.

-

22/12/2015
07h30 – Saída do Hotel para o local do evento;
10h00 – Subida do Sinal e Check inn de áudio e vídeo em Brasília com a Coordenadora
Andréa através de wattsapp, já que não tínhamos outro meio de comunicação que funcionasse
no Local do evento e foi por essa questão que fizemos todo o evento sem se comunicar do
inicio ao fim com a Emissora;
12h00 – Saída para Almoço;
13h00 – Volta ao local do evento para aguardar o início do evento e fazer gerações para o
Jornalismo NBR;
16h28 às 17h16 – Horário local de Floresta o evento foi ao vivo;
17h20 as 17h40 - Geração de Material do Jornalismo;
17h50 – Saída com Carro locado para a cidade de Salgueiro/PE para arranjar outro hotel
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

20/12/2015

23/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

17/12/2015

2.978,67

371,70

95,00

3.445,37

DINES

18/12/2015

1.290,83

619,50

142,50

2.052,83

DINES

18/12/2015

1.963,48

619,50

142,50

2.725,48

Relatório de viagem a Santa Cruz do Sul/RS dias 20/12 a
23/12/2015 Evento Minha Casa Minha Vida.
01- Dia 20/12 Saida de Brasília as 09:52 chegada em Porto Alegre/RS ás 12:44
deslocamento para cidade de Santa Cruz do Sul/RS chegada ás 15:45 e visita ao local do
evento Residencial Bem Viver.

WILSON ANTONIO
3004/2015 FERNANDES
MARQUES

Empregado

02- Dia 21//12 deslocamento para o residencial Bem Viver Santa Cruz Do
Sul/RS MCMV para vistoria da infraestrutura telão,palco e som ok a chegada da equipe de
produção foi por volta da
11:30 da manhã a nossa montagem dos equipamentos do carro de produção e up-link teste
local com telão e som ok.A subida da frequência contratada foi as 16:23 e a descida as 17:43
para teste as 18:20 foi contratado uma outra frequência para teste autorizado a subir o nosso
sinal com a Hispamar para teste com Camaçari/BA sede local onde capitava todos os sinais da
interatividade áudio e vídeo realizados com sucesso descida do sinal com a Hispamar as 21:20.
03- Dia 22/12 Saida do Charrua Hotel 06:45 para o Residencial Bem Viver
MCMV em Santa Cruz Do Sul/RS chegada as 07:00 a subida do sinal com a Hispamar foi as
08:03 teste de áudio e vídeo o evento foi realizado com sucesso sem ocorrência descida do
sinal com a Hispamar as 15:10.
04- Dia 23/12 Saida do Charrua Hotel as 07:00 deslocamento para o aeroporto
de Porto Alegre/RS chegada as 09:20,o embarque para Brasília foi as 10:05 chegada 12:15.

Ordem de Serviço SECOM no 439
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
cerimônia de Inauguração da Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do Rio Sã
Francisco em Floresta/PE com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no
dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico: Alexandre Martiniano; repórter: Taíssa Dias; auxiliar: Marcelo
Vasconcelos e produtora: Gabriela Noronha.
Relatório:

3005/2015

TAISSA DIAS DA
SILVA

Empregado

Encontrei o cinegrafista Alexandre, o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriella no aeroporto no
domingo, 20/12/15 por volta das 9h30. Embarquei por volta das 11h no voo JJ 4696, da
companhia TAM, chegando a Juazeiro do Norte (CE) por volta de 12h (horário local). A equipe
embarcou em outro voo, marcado em horário próximo, mas com escala em Recife (PE),
chegando a Juazeiro do Norte (CE) por volta das 15h30 (horário local). Almocei e aguardei a
chegada deles. Quando chegaram, pegamos o carro reservado e saímos da cidade rumo a
Floresta (PE) por volta das 16h30 (horário local). No caminho, paramos em alguns pontos para
fazer imagens da vegetação e também para comer, por voltas das 19h30. Chegamos a
Floresta (PE) por volta das 21h (horário local). Nos hospedamos e encerramos o dia.
Na segunda-feira, 21/12/15, saímos do hotel às 8h (horário local) para fazer imagens da cidade
e localizar personagens que se beneficiarão com o Projeto de Integração do Rio São Francisco.
Para isso, seguimos para o canteiro de obras, onde se encontra a equipe gestora das obras.
No caminho, paramos em alguns pontos para fazer imagens. No canteiro, fizemos contatos e
marcações. Escrevi textos e às 14h (horário local) saímos para visita técnica à estação de
bombeamento EBV-2, onde permanecemos até por volta das 17h (horário local). Saí da
estação com o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriela rumo ao canteiro de obras, enquanto o
cinegrafista Alexandre permaneceu na estação, onde se encontrava o caminhão de link para
geração do material produzido. No canteiro, entrei ao vivo para a Voz do Brasil e retornamos à
estação, onde permanecemos até por volta das 19h (horário local). Retornamos para o hotel,
comemos e encerramos o trabalho por volta das 20h30 (horário local).
Na terça-feira, 22/12/15, saímos do hotel às 7h (horário local) rumo ao assentamento Serra
Negra para gravação com personagens. Lá permanecemos até por volta das 10h (horário
local). Seguimos para o canteiro de obras, onde redigi e gravei textos para a NBR e a Voz do
Brasil, almoçamos e seguimos, por volta de 13h (horário local) para a estação de
bombeamento EBV-2, onde a presidenta Dilma Rousseff faria a inauguração. Antes do início do
Ordem de Serviço SECOM no 439
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
cerimônia de Inauguração da Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do Rio Sã
Francisco em Floresta/PE com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no
dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico: Alexandre Martiniano; repórter: Taíssa Dias; auxiliar: Marcelo
Vasconcelos e produtora: Gabriela Noronha.
Relatório:

ALEXANDRE
3006/2015 MARTINIANO DA
SILVA

Encontrei a repórter Taissa, o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriella no aeroporto no domingo,
20/12/15 por volta das 9h30. Quando chegamos, pegamos o carro reservado e saímos da
cidade rumo a Floresta (PE) por volta das 16h30 (horário local). No caminho, paramos em
alguns pontos para fazer imagens da vegetação e também para comer, por voltas das 19h30.
Chegamos a Floresta (PE) por volta das 21h (horário local). Nos hospedamos e encerramos o
dia.
Empregado

Na segunda-feira, 21/12/15, saímos do hotel às 8h (horário local) para fazer imagens da cidade
e localizar personagens que se beneficiarão com o Projeto de Integração do Rio São Francisco.
Para isso, seguimos para o canteiro de obras, onde se encontra a equipe gestora das obras.
No caminho, paramos em alguns pontos para fazer imagens. No canteiro, fizemos contatos e
marcações. Escrevi textos e às 14h (horário local) saímos para visita técnica à estação de
bombeamento EBV-2, onde permanecemos até por volta das 17h (horário local). Saí da
estação com o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriela rumo ao canteiro de obras, enquanto o
cinegrafista Alexandre permaneceu na estação, onde se encontrava o caminhão de link para
geração do material produzido. No canteiro, entrei ao vivo para a Voz do Brasil e retornamos à
estação, onde permanecemos até por volta das 19h (horário local). Retornamos para o hotel,
comemos e encerramos o trabalho por volta das 20h30 (horário local).
Na terça-feira, 22/12/15, saímos do hotel às 7h (horário local) rumo ao assentamento Serra
Negra para gravação com personagens. Lá permanecemos até por volta das 10h (horário
local). Seguimos para o canteiro de obras, onde redigi e gravei textos para a NBR e a Voz do
Brasil, almoçamos e seguimos, por volta de 13h (horário local) para a estação de
bombeamento EBV-2, onde a presidenta Dilma Rousseff faria a inauguração. Antes do início do
evento, geramos novamente o material produzido, já que a geração não havia sido efetiva no
dia anterior. Cobrimos o evento e após a cerimônia geramos o material novo. Saímos da
estação por volta das 17h30 (horário local) e nos dirigimos para o canteiro de obras, onde entrei
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

20/12/2015

18/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/12/2015

1.963,48

619,50

142,50

2.725,48

DINES

18/12/2015

1.963,48

619,50

142,50

2.725,48

23/12/2015

DINES

18/12/2015

521,27

743,40

190,00

1.454,67

18/12/2015

DIJOR

18/12/2015

-

88,50

-

Ordem de Serviço SECOM no 439
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
cerimônia de Inauguração da Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do Rio Sã
Francisco em Floresta/PE com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no
dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico: Alexandre Martiniano; repórter: Taíssa Dias; auxiliar: Marcelo
Vasconcelos e produtora: Gabriela Noronha.
Relatório:

MARCELO
3007/2015 VASCONCELOS
DA SILVA

Encontrei o cinegrafista Alexandre, a repórter Taissa e a produtora Gabriella no aeroporto no
domingo, 20/12/15 por volta das 9h30. Quando chegamos, pegamos o carro reservado e
saímos da cidade rumo a Floresta (PE) por volta das 16h30 (horário local). No caminho,
paramos em alguns pontos para fazer imagens da vegetação e também para comer, por voltas
das 19h30. Chegamos a Floresta (PE) por volta das 21h (horário local). Nos hospedamos e
encerramos o dia.
Empregado

Na segunda-feira, 21/12/15, saímos do hotel às 8h (horário local) para fazer imagens da cidade
e localizar personagens que se beneficiarão com o Projeto de Integração do Rio São Francisco.
Para isso, seguimos para o canteiro de obras, onde se encontra a equipe gestora das obras.
No caminho, paramos em alguns pontos para fazer imagens. No canteiro, fizemos contatos e
marcações. Escrevi textos e às 14h (horário local) saímos para visita técnica à estação de
bombeamento EBV-2, onde permanecemos até por volta das 17h (horário local). Saí da
estação com o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriela rumo ao canteiro de obras, enquanto o
cinegrafista Alexandre permaneceu na estação, onde se encontrava o caminhão de link para
geração do material produzido. No canteiro, entrei ao vivo para a Voz do Brasil e retornamos à
estação, onde permanecemos até por volta das 19h (horário local). Retornamos para o hotel,
comemos e encerramos o trabalho por volta das 20h30 (horário local).
Na terça-feira, 22/12/15, saímos do hotel às 7h (horário local) rumo ao assentamento Serra
Negra para gravação com personagens. Lá permanecemos até por volta das 10h (horário
local). Seguimos para o canteiro de obras, onde redigi e gravei textos para a NBR e a Voz do
Brasil, almoçamos e seguimos, por volta de 13h (horário local) para a estação de
bombeamento EBV-2, onde a presidenta Dilma Rousseff faria a inauguração. Antes do início do
evento, geramos novamente o material produzido, já que a geração não havia sido efetiva no
dia anterior. Cobrimos o evento e após a cerimônia geramos o material novo. Saímos da
estação por volta das 17h30 (horário local) e nos dirigimos para o canteiro de obras, onde entrei
Ordem de Serviço SECOM no 439
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
cerimônia de Inauguração da Estação de Bombeamento do Projeto de Integração do Rio Sã
Francisco em Floresta/PE com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no
dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico: Alexandre Martiniano; repórter: Taíssa Dias; auxiliar: Marcelo
Vasconcelos e produtora: Gabriela Noronha.
Relatório:
Encontrei o cinegrafista Alexandre, o auxiliar Marcelo e a repórter Taissa no aeroporto no
domingo, 20/12/15 por volta das 9h30. Quando chegamos, pegamos o carro reservado e
saímos da cidade rumo a Floresta (PE) por volta das 16h30 (horário local). No caminho,
paramos em alguns pontos para fazer imagens da vegetação e também para comer, por voltas
das 19h30. Chegamos a Floresta (PE) por volta das 21h (horário local). Nos hospedamos e
encerramos o dia.

3008/2015

GABRIELLA DE
SOUZA NORONHA

Empregado

Na segunda-feira, 21/12/15, saímos do hotel às 8h (horário local) para fazer imagens da cidade
e localizar personagens que se beneficiarão com o Projeto de Integração do Rio São Francisco.
Para isso, seguimos para o canteiro de obras, onde se encontra a equipe gestora das obras.
No caminho, paramos em alguns pontos para fazer imagens. No canteiro, fizemos contatos e
marcações. Escrevi textos e às 14h (horário local) saímos para visita técnica à estação de
bombeamento EBV-2, onde permanecemos até por volta das 17h (horário local). Saí da
estação com o auxiliar Marcelo e a produtora Gabriela rumo ao canteiro de obras, enquanto o
cinegrafista Alexandre permaneceu na estação, onde se encontrava o caminhão de link para
geração do material produzido. No canteiro, entrei ao vivo para a Voz do Brasil e retornamos à
estação, onde permanecemos até por volta das 19h (horário local). Retornamos para o hotel,
comemos e encerramos o trabalho por volta das 20h30 (horário local).
Na terça-feira, 22/12/15, saímos do hotel às 7h (horário local) rumo ao assentamento Serra
Negra para gravação com personagens. Lá permanecemos até por volta das 10h (horário
local). Seguimos para o canteiro de obras, onde redigi e gravei textos para a NBR e a Voz do
Brasil, almoçamos e seguimos, por volta de 13h (horário local) para a estação de
bombeamento EBV-2, onde a presidenta Dilma Rousseff faria a inauguração. Antes do início do
evento, geramos novamente o material produzido, já que a geração não havia sido efetiva no
dia anterior. Cobrimos o evento e após a cerimônia geramos o material novo. Saímos da
estação por volta das 17h30 (horário local) e nos dirigimos para o canteiro de obras, onde entrei
Ordem de Serviço SECOM no 438.
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística na
entrega de unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação da
presidenta da Republica Dilma Roussef, no dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Leal, repórter Luana Karen Gonçalves Querino da Silva e
o auxiliar Jucelias Medeiros de Sousa.
Relatório:
20.12.15
13:30 Embarque para Salvador/BA - horário de BSB
15:00 chegada a Salvador - horário de SSA

LUANA KAREN
3009/2015 GONÇALVES
QUERINO DA

Empregado

21.12.15
9:00 deslocamento para Camaçari, para o residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 chegada a Camaçari
10:05 gravação de imagens, plano sequência e vídeo para a web.
13:00 partida para Salvador
14:50 chegada à Caixa Econômica para acompanhar coletiva de imprensa.
16:30 deslocamento da repórter para o hotel e da equipe (cinegrafista e auxiliar) para
Camaçari, para gerar imagens para Brasília.
22.12.15
7:30 deslocamento para Camaçari
8:50 chegada a Camaçari
9:00 gravação de imagens, entrevistas com personagens e passagem
12:30 início da cerimônia de entrega de moradias
14:00 fim da cerimônia.
14:05 redação de texto para TV e Voz do Brasil
14:30 gravação de texto, com geração para Brasília
15:00 deslocamento para Salvador
16:30 chegada a Salvador
23.12.15
8:00 embarque para Brasília (antecipamos o voo) - horário de SSA
10:45 chegada a Brasília - horário de BSB
Fez a cobertura jornalística e transmissão do jogo da final da Copa Placar pelo Campeonato de
Seleções sub-20, jogo entre São Paulo x Rio de Janeiro, no estádio Novellis Júnior em Itú/SP.

3010/2015

JULIANO
ANTONIO JUSTO

Empregado

Relatório de Viagem
Saí da EBC de carro por volta das 15h até o estádio, chegamos em Itu por volta das 16h. A
partida começou às 18h, e terminou por volta das 20h. A Seleção de São Paulo venceu por 1 a
0, gol do atacante Paulo, e ficou com o título. Após a partida, ainda durante a transmissão,
foram escolhidos o melhor atleta (Lucas, de São Paulo), o melhor técnico (Max Sandro, de São
Paulo) e o artilheiro (Rick, de Minas Gerais).
OBS: Funcionário prestou serviço para DIJOR - área de esporte, a transferência dele já foi
autorizada pelo sr. Ricardo Melo, mas ainda não foi concluída em sistema.
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88,50

CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

R$ 1,00

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

Passagens

18/12/2015

18/12/2015

DIJOR

18/12/2015

-

88,50

-

20/12/2015

23/12/2015

DINES

18/12/2015

521,27

743,40

190,00

1.454,67

20/12/2015

22/12/2015

DINES

18/12/2015

1.869,76

265,50

190,00

2.325,26

20/12/2015

22/12/2015

DINES

18/12/2015

1.869,76

265,50

190,00

2.325,26

20/12/2015

22/12/2015

DINES

18/12/2015

1.869,76

265,50

190,00

2.325,26

4.163.248,44

Diárias
2.122.299,78

Emb/Desemb Valor Total
341.425,00

6.626.973,22

Fez a cobertura jornalística e transmissão do jogo da final da Copa Placar pelo Campeonato de
Seleções sub-20, entre as seleções de SP x RJ no estádio Novelli Júnior em Itú/SP.

3011/2015

LINCOLN CHAVES
DE OLIVEIRA

Empregado

Relatório
Saí da EBC de carro por volta das 15h até o estádio Novelli Júnior, em Itu, chegamos por volta
das 16h30. A partida começou às 18h, e terminou por volta das 20h. Antes de o jogo começar,
entrevistei o jornalista Rodrigo Viana. Durante a parada técnica do primeiro tempo, por volta
dos 30 minutos, entrevistei o técnico de SP, Max Sandro. No intervalo, entrevistei o volante
Kleber Kalil, de SP, e o treinador do RJ, Maurício Ferreira, A Seleção de SP venceu por 1 a 0,
gol do atacante Paulo, e ficou com o título. Após a partida, ainda durante a transmissão, foram
escolhidos o melhor atleta (Lucas, de SP), o melhor técnico (Max Sandro, de SP) e o artilheiro
(Rick, de MG). Depois de o jogo acabar, entrevistei os jogadores Marcinho (lateral do RJ) e
Paulo (atacante de SP), os ex-atletas Mauro Silva e Careca (que participaram da premiação), o
jornalista Rodrigo Viana e Mário Maurici, diretor da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Encerrada a transmissão da partida, participei com uma entrada ao vivo do programa "Fique
Ligado", entrevistando o jornalista Rodrigo Viana e os ex-jogadores Gil Baiano e Pintado. O
veículo deixou Itu por volta das 20h30.

88,50

Ordem de Serviço SECOM no 438.
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística na
entrega de unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação da
presidenta da Republica Dilma Roussef, no dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Leal, repórter Luana Karen Gonçalves Querino da Silva e
o auxiliar Jucelias Medeiros de Sousa.
Relatório:
20.12.15
13:30 Embarque para Salvador/BA - horário de BSB
15:00 chegada a Salvador - horário de SSA

3012/2015

JULIO CEZAR
PERTILE LEAL

Empregado

21.12.15
9:00 deslocamento para Camaçari, para o residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 chegada a Camaçari
10:05 gravação de imagens, plano sequência e vídeo para a web.
13:00 partida para Salvador
14:50 chegada à Caixa Econômica para acompanhar coletiva de imprensa.
16:30 deslocamento da repórter para o hotel e da equipe (cinegrafista e auxiliar) para
Camaçari, para gerar imagens para Brasília.
22.12.15
7:30 deslocamento para Camaçari
8:50 chegada a Camaçari
9:00 gravação de imagens, entrevistas com personagens e passagem
12:30 início da cerimônia de entrega de moradias
14:00 fim da cerimônia.
14:05 redação de texto para TV e Voz do Brasil
14:30 gravação de texto, com geração para Brasília
15:00 deslocamento para Salvador
16:30 chegada a Salvador
23.12.15
8:00 embarque para Brasília (antecipamos o voo) - horário de SSA
10:45 chegada a Brasília - horário de BSB
Ordem de Serviço SECOM no 436
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
visita ao Projeto Estratégico do Exército Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras(SISFRON), com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no dia
21/12/2015.

3013/2015

CAROLINA
ROCHA RIBEIRO

Empregado

Equipe: repórter cinematográfico: Denilson Alves Vianna; repórter: Carolina Rocha; auxiliar:
Cristiano Moura Lopes.
Justificativa:
Relatório:
Evento cancelado.
Ordem de Serviço SECOM no 436

3014/2015

DENILSON ALVES
VIANNA

Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
visita ao Projeto Estratégico do Exército Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras(SISFRON), com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no dia
21/12/2015.
Empregado
Equipe: repórter cinematográfico: Denilson Alves Vianna; repórter: Carolina Rocha; auxiliar:
Cristiano Moura Lopes.
Relatório:
Evento cancelado.
Ordem de Serviço SECOM no 436

3015/2015

CRISTIANO
MOURA LOPES

Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística da
visita ao Projeto Estratégico do Exército Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras(SISFRON), com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff, no dia
21/12/2015.
Empregado
Equipe: repórter cinematográfico: Denilson Alves Vianna; repórter: Carolina Rocha; auxiliar:
Cristiano Moura Lopes.
Relatório:
evento cancelado.
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

20/12/2015

23/12/2015

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/12/2015

521,27

743,40

190,00

1.454,67

DINES

18/12/2015

521,27

743,40

190,00

1.454,67

DINES

18/12/2015

1.221,06

743,40

190,00

2.154,46

Ordem de Serviço SECOM no 438.
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística na
entrega de unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação da
presidenta da Republica Dilma Roussef, no dia 22/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico Júlio Leal, repórter Luana Karen Gonçalves Querino da Silva e
o auxiliar Jucelias Medeiros de Sousa.
Relatório:
20.12.15
13:30 Embarque para Salvador/BA - horário de BSB
15:00 chegada a Salvador - horário de SSA

JUCELIAS
3016/2015 MEDEIROS DE
ARAUJO

Empregado

21.12.15
9:00 deslocamento para Camaçari, para o residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 chegada a Camaçari
10:05 gravação de imagens, plano sequência e vídeo para a web.
13:00 partida para Salvador
14:50 chegada à Caixa Econômica para acompanhar coletiva de imprensa.
16:30 deslocamento da repórter para o hotel e da equipe (cinegrafista e auxiliar) para
Camaçari, para gerar imagens para Brasília.
22.12.15
7:30 deslocamento para Camaçari
8:50 chegada a Camaçari
9:00 gravação de imagens, entrevistas com personagens e passagem
12:30 início da cerimônia de entrega de moradias
14:00 fim da cerimônia.
14:05 redação de texto para TV e Voz do Brasil
14:30 gravação de texto, com geração para Brasília
15:00 deslocamento para Salvador
16:30 chegada a Salvador
23.12.15
8:00 embarque para Brasília (antecipamos o voo) - horário de SSA
10:45 chegada a Brasília - horário de BSB
Ordem de Serviço SECOM no 438.
Objetivo: viagem da equipe de jornalismo da NBR que vai realizar a cobertura jornalística na
entrega de unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação da
presidenta da Republica Dilma Roussef, no dia 22/12/2015.
Relatório:
20.12.15
13:30 Embarque para Salvador/BA - horário de BSB
15:00 chegada a Salvador - horário de SSA

3017/2015

WARLEY FELIPE
DE ANDRADE

Empregado

21.12.15
9:00 deslocamento para Camaçari, para o residencial do Minha Casa, Minha Vida
10:00 chegada a Camaçari
10:05 gravação de imagens, plano sequência e vídeo para a web.
13:00 partida para Salvador
14:50 chegada à Caixa Econômica para acompanhar coletiva de imprensa.
16:30 deslocamento da repórter para o hotel e da equipe (cinegrafista e auxiliar) para
Camaçari, para gerar imagens para Brasília.
22.12.15
7:30 deslocamento para Camaçari
8:50 chegada a Camaçari
9:00 gravação de imagens, entrevistas com personagens e passagem
12:30 início da cerimônia de entrega de moradias
14:00 fim da cerimônia.
14:05 redação de texto para TV e Voz do Brasil
14:30 gravação de texto, com geração para Brasília
15:00 deslocamento para Salvador
16:30 chegada a Salvador
23.12.15
8:00 embarque para Brasília (antecipamos o voo) - horário de SSA
10:45 chegada a Brasília - horário de BSB

Ordem de Serviço SECOM no 437
Objetivo: Realização da cobertura Jornalística, com a presença da Presidente Dilma Rousseff,
na Inauguração da Estação Pirajá e o trecho Bom Juá-Pirajá, do Sistema Metroviário de
Salvador e Lauro de Freitas e assinatura de contrato de financiamento para revitalização e
ampliação do metrô, em Salvador (BA), no dia 22/12/2015.
Relatório:
20/12 - A equipe chegou à cidade de Salvador em torno das 19h30. O repórter fez a leitura da
pauta e a equipe acertou a logística para o dia seguinte.

LEONARDO DO
3018/2015 NASCIMENTO
MEIRA

Empregado

21/12 - A equipe dirigiu-se ao local onde seria inaugurada a estação Pirajá do metrô baiano.
Fez gravação de imagens da estação e do terminal de ônibus anexo. Entrevistou usuários do
sistema de transporte. Logo após, dirigiu-se à estação Bom Juá, que já estava em
funcionamento, fez imagens dos trens e também entrevistou usuários do metrô.
O repórter enviou o texto da TV e gravou os offs na mídia.
Em torno de 16h, dirigiu-se à cidade de Camaçari para fazer a transmissão de imagens via
satélite para Brasília, onde permaneceu até cerca de 20h.
22/12 - Equipe chegou em torno de 9h na estação Pirajá, para participar da cerimônia com a
presença da presidenta Dilma Rousseff.
23/12 - O retorno a São Paulo aconteceu às 8h18, no voo 2171, da companhia aérea GOL;
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

20/12/2015

23/12/2015

DINES

20/12/2015

23/12/2015

04/01/2016

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

18/12/2015

1.221,06

743,40

190,00

2.154,46

DINES

18/12/2015

1.188,97

448,40

95,00

1.732,37

04/01/2016

DIGEL

21/12/2015

857,33

-

-

857,33

04/01/2016

04/01/2016

DIGEL

21/12/2015

857,33

-

-

857,33

04/01/2016

04/01/2016

DIGEL

21/12/2015

655,77

-

-

655,77

Ordem de Serviço SECOM no 437
Objetivo: Realização da cobertura Jornalística, com a presença da Presidente Dilma Rousseff,
na Inauguração da Estação Pirajá e o trecho Bom Juá-Pirajá, do Sistema Metroviário de
Salvador e Lauro de Freitas e assinatura de contrato de financiamento para revitalização e
ampliação do metrô, em Salvador (BA), no dia 22/12/2015.
Relatório:
20/12 - A equipe chegou à cidade de Salvador em torno das 19h30. O repórter fez a leitura da
pauta e a equipe acertou a logística para o dia seguinte.

3019/2015

GILMAR VAZ DO
CARMO

21/12 - A equipe dirigiu-se ao local onde seria inaugurada a estação Pirajá do metrô baiano.
Fez gravação de imagens da estação e do terminal de ônibus anexo. Entrevistou usuários do
sistema de transporte. Logo após, dirigiu-se à estação Bom Juá, que já estava em
funcionamento, fez imagens dos trens e também entrevistou usuários do metrô.
Empregado
O repórter enviou o texto da TV e gravou os offs na mídia.
Em torno de 16h, dirigiu-se à cidade de Camaçari para fazer a transmissão de imagens via
satélite para Brasília, onde permaneceu até cerca de 20h.
22/12 - Equipe chegou em torno de 9h na estação Pirajá, para participar da cerimônia com a
presença da presidenta Dilma Rousseff.
Repórter Leonardo fez relatório da fala da presidenta, fechou e gravou o texto para A Voz do
Brasil.
23/12 - O retorno a São Paulo aconteceu às 8h18, no voo 2171, da companhia aérea GOL;

DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015 - DOMINGO:
Embarque de Brasília para o Rio de Janeiro.

DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015 - SEGUNDA-FEIRA:
06:00 - horas - Após receber o carro com o motorista da Localiza, fui ao encontro da equipe
ESCAV/PR.
08:00 - horas - Nos deslocamos para a cidade de Deodoro onde tivemos nossa primeira
reunião de trabalho junto aos organizadores do evento.
10:00 - horas - Após reunião fomos fazer o reconhecimento do local.
17:00 - horas - Voltamos ao Rio de Janeiro seguindo para o hotel.

GILMAR
3020/2015 FERNANDO SILVA
CAMPOS

DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - TERÇA-FEIRA:
Empregado
07:00 - horas - Voltei a Deodoro para acompanhar a montagem e receber a equipe da Valle
Vídeo.
17:00 - horas - Após confirmação das demandas me dirigi para o Rio de Janeiro para participar
de uma reunião com a equipe ESCAV/PR.
21:00 - horas - Volto para o hotel.

DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - QUARTA-FEIRA:
06:00 horas - Sai do hotel com destino a Deodoro para a transmissão do evento, no entanto as
11:30 horas fui informado pelo Coordenador da missão que a Presidente não iria esta presente.
12:30 horas - Fui autorizado a mandar baixar o sinal do Up Link.
13:30 horas - Retornei ao Rio de Janeiro de onde embarquei para Brasília.

CARLOS
3021/2015 EDUARDO DE
MELO RIBEIRO

3022/2015

3023/2015

Tania Miguki
Ishida Ribeiro

Francisco Ishida
Ribeiro

Empregado

Colaborador

Colaborador

Foi emitida a passagem aérea conforme previsto no item 6 da Norma de Remoção – NOR 309
que tem como finalidade “regulamentar os procedimentos referentes à remoção de dirigentes e
empregados para o Sr. Carlos Eduardo de Melo Ribeiro que está se transferindo da cidade de
São Paulo-SP, para Brasília-DF, onde assume o cargo de Chefe de Gabinete da Diretoria da
Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento da Empresa Brasil de Comunicação - EBC,
conforme Portaria-Presidente nº 741/2015.
A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.1.1 O disposto no subitem 6.1 também se aplica a quem, não sendo ocupante de cargo
efetivo na administração pública federal, for empossado como dirigente ou nomeado para
Cargo em Comissão na EBC, desde que haja mudança de domicílio.
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta Norma,
aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da Empresa.
A solicitação da passagem área foi para a esposa do empregado Carlos Eduardo de Melo
Ribeiro, que se transferiu de São Paulo/SP para Brasília/DF (AV-3021/2015), em virtude de
assumir o cargo de Chefe de Gabinete da Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e
Relacionamento conforme Portaria-Presidente nº 741/2015.
A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para outra
unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente, conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.1.1 O disposto no subitem 6.1 também se aplica a quem, não sendo ocupante de cargo
efetivo na administração pública federal, for empossado como dirigente ou nomeado para
Cargo em Comissão na EBC, desde que haja mudança de domicílio.
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta Norma,
aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da Empresa.
OBS: O nome da viajante foi inserido de forma incorreta, no sistema JETRO, como TÂNIA
MIGUKI ISHIDA RIBEIRO. Foi identificado o erro no momento da emissão dos bilhetes, onde foi
inserido no sitema RESERVE o nome correto, TÂNIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO.

A solicitação da passagem área foi para o filho do empregado Carlos Eduardo de Melo Ribeiro
que se transferiu de São Paulo/SP para Brasília/DF (AV-3021/2015), em virtude de assumir o
cargo de Chefe de Gabinete da Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento
conforme Portaria-Presidente nº 741/2015.
A Norma de Remoção – NOR-309 dispõem:
6. ENCARGOS DA EMPRESA
6.1 Ao dirigente ou empregado que, no interesse da Administração, for removido para
outra unidade da Federação, com mudança de domicílio em caráter permanente,
conceder-se-á:
II - transporte, preferencialmente por via aérea, inclusive para seus dependentes;
6.1.1 O disposto no subitem 6.1 também se aplica a quem, não sendo ocupante de cargo
efetivo na administração pública federal, for empossado como dirigente ou nomeado para
Cargo em Comissão na EBC, desde que haja mudança de domicílio.
6.5 São considerados dependentes do dirigente ou empregado para os efeitos desta Norma,
aqueles declarados como tal junto a área de Gestão de Pessoas da Empresa.
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AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

28/12/2015

29/12/2015

DIGER

14/01/2016

15/01/2016

04/01/2016

R$ 1,00

Passagens

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

4.163.248,44

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

21/12/2015

1.216,36

481,65

190,00

1.888,01

DIPRE

22/12/2015

722,73

406,70

190,00

1.319,43

05/01/2016

DINES

23/12/2015

1.281,67

380,70

190,00

1.852,37

05/01/2016

11/01/2016

DIJOR

28/12/2015

1.217,46

743,40

95,00

2.055,86

05/01/2016

11/01/2016

DIJOR

28/12/2015

1.217,46

743,40

95,00

2.055,86

Viagem à Brasília de 28 à 29/12/2015, por determinação do Diretor da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento, Sr. Mário Maurici de Morais, irá participar de reuniões com
representantes da Procuradoria Jurídica, Superintendência Executiva de Suporte, Gerência
Executiva de Tecnologia de Mídias, Gerência Executiva de Engenharia e Operações de Rádio e
TV, Gerência Comercial de Produtos e Serviços e um representante da Diretoria da VicePresidência de Gestão e Relacionamento, tendo como pauta, o alinhamento de ações do
projeto com a Prefeitura de São Paulo, para o fechamento do contrato de Prestação de
Serviços do MAM (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo da EBC).
Retornará à São Paulo, no final do dia 29/12.

MANOEL DE
3024/2015 ARAÚJO
SOBRINHO

3025/2015

Rita de Cassia
Freire Rosa

Empregado

Conselheiro

RELATÓRIO DE VIAGEM:
Ida à Brasília de 28 à 29/12/2015, por determinação Diretor da Vice-Presidência de Gestão e
Relacionamento, Sr. Mário Maurici de Morais, onde participou de reuniões com representantes
da Procuradoria Jurídica, Superintendência Executiva de Suporte, Gerência Executiva de
Tecnologia de Mídias, Gerência Executiva de Engenharia e Operações de Rádio e TV, Gerência
Comercial de Produtos e Serviços e um representante da Diretoria da Vice-Presidência de
Gestão e Relacionamento,tendo como pauta, o alinhamento de ações do projeto com a
Prefeitura de São Paulo, para o fechamento do contrato de Prestação de Serviços do MAM
(Sistema de Gerenciamento de Conteúdo da EBC).
Retornou à São Paulo, no final do dia 29/12/15.

a Vice-p Presidente do Conselho Curador participar no dia 15/01/2016, das 8h ás 18h, da
reunião sobre o Plano de Trabalho 2016, apresentado na última reunião do Conselho Curador
no dia 09/12/2015.
Objetivo:
Recepcionar e instruir os empregados Carlos Eduardo Pinotti Assumpção, cinegrafista e
Eduardo Domingues da Silva, auxiliar operacional, transferidos da TV Brasil para a TV NBR
passando a integrar a equipe de cinegrafia da NBR em São Paulo. Além da recepção e
instrução aos novos empregados da NBR, o viajante deverá se reunir com o gerente de
reportagem Sr. Renato Rocha, daquela regional, na segunda feira pela manhã do dia 04/01, a
fim de esquematizar a forma de trabalho desses novos empregados, tendo em vista que os
mesmos serão transferidos sem equipamentos, o que gerará utilização conjunta de
equipamentos e ilha de edição.

FRANCISCO DE
3026/2015
ASSIS SANTOS

Na tarde da segunda-feira e manhã de terça feira, dias 04 e 05/01 serão definidos os horários
de jornada, as diretrizes da NBR que tem com prioridade a cobertura dos eventos da
Presidência da Republica.
Empregado
Relatório:
No dia 04/01/2016, embarquei na aeronave da TAM às 05h da manhã com destino a cidade de
São Paulo, chegando lá às 06h50, peguei um táxi com destino a EBC em São Paulo chegando
lá às 9h, na parte da manhã tivemos reunião com os novos funcionários transferidos para a
NBR, por volta das 14h fomos almoçar, no período da tarde saímos para realizarmos uma
pauta no aeroporto de Congonhas, voltando às 19h, após foi para o hotel. No dia 05/01, do
hotel a EBC fui de táxi chegando na EBC às 08h30, lá realizei reuniões com os gerentes de
operações e administrativo, após saímos para realizar o fechamento da pauta do Aeroporto de
Congonhas, voltando às 16h, por volta das 16h30 peguei um táxi da EBC com destino ao
aeroporto de Congonhas, embarquei às 17h30 com destino a Brasília, chegando às 19h20.

O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre a epidemia do Zika Vírus.
A PCV possui saldo a receber, meia diária, em virtude do adiamento de retorno da equipe.
Relatório de viagem
05/01 Terça-feira
10h22 - Viagem Brasília DF/Recife PE
15h -Sonora, Dr. Sinval Pinto, Vice-Presidente SBMT
06/01 Quarta-feira
7hs – Sonora, Dra. Maria Lúcia Brito Ferreira, neurologista chefe do Hospital da Restauração, o
maior hospital de emergências do Norte e Nordeste.
10hs - Sonora, Dras. Ângela Rocha e Regina Coeli
14h - Sonora, Veronica Maria dos Santos – Mãe do João Guilherme S Vidal de Negreiros de 2
meses

SIGMAR
3027/2015 GONÇALVES DA
SILVA

07/01 Quinta-Feira
Empregado
8hs – Sonora, Dra. Mônica Coentro, chefe da pediatria do IMIP.
9h – Sonora, Dra. Adriana Scavuzzi, chefe da obstetrícia do Instituto de Medicina Integral
Fernando Figueira (IMIP).
11h – Sonora, Vanessa Van der Liden (neuropediatra, gerente médica da AACD, atende
também no Barão de Lucena.
08/01 Sexta-feira
7h - imagens de bebês com microcefalia IMIP
10h – FIOCRUZ - Celina Turchi (Coord. da pesquisa caso controle ) e Ricardo Ximenes (prof.
da UFPE que também faz parte do grupo de pesquisas)
14 h – Tadeu Bezerra (Gerente de Vigilância Ambiental)
09/01 Sábado
Equipe viaja para Riacho das Almas de carro
10- Sonora, Dilson Pinangé, chefe do Departamento de Endemias de Riacho das Almas.
11h30 – Imagens do reservatório onde há criação de peixes.
12h30 - Visita a casas de moradores acompanhados por agentes de saúde que fazem a
O Caminhos da Reportagem produziu material jornalístico sobre a epidemia do Zika Vírus.
A PCV possui saldo a receber, meia diária, em virtude do adiamento de retorno da equipe.
Relatório de viagem
05/01 Terça-feira
10h22 - Viagem Brasília DF/Recife PE
15h -Sonora, Dr. Sinval Pinto, Vice-Presidente SBMT
06/01 Quarta-feira
7hs – Sonora, Dra. Maria Lúcia Brito Ferreira, neurologista chefe do Hospital da Restauração, o
maior hospital de emergências do Norte e Nordeste.
10hs - Sonora, Dras. Ângela Rocha e Regina Coeli
14h - Sonora, Veronica Maria dos Santos – Mãe do João Guilherme S Vidal de Negreiros de 2
meses

DAILTON
3028/2015 EDUARDO DE
MATOS

07/01 Quinta-Feira
Empregado
8hs – Sonora, Dra. Mônica Coentro, chefe da pediatria do IMIP.
9h – Sonora, Dra. Adriana Scavuzzi, chefe da obstetrícia do Instituto de Medicina Integral
Fernando Figueira (IMIP).
11h – Sonora, Vanessa Van der Liden (neuropediatra, gerente médica da AACD, atende
também no Barão de Lucena.
08/01 Sexta-feira
7h - imagens de bebês com microcefalia IMIP
10h – FIOCRUZ - Celina Turchi (Coord. da pesquisa caso controle ) e Ricardo Ximenes (prof.
da UFPE que também faz parte do grupo de pesquisas)
14 h – Tadeu Bezerra (Gerente de Vigilância Ambiental)
09/01 Sábado
Equipe viaja para Riacho das Almas de carro
10- Sonora, Dilson Pinangé, chefe do Departamento de Endemias de Riacho das Almas.
11h30 – Imagens do reservatório onde há criação de peixes.
12h30 - Visita a casas de moradores acompanhados por agentes de saúde que fazem a
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
2015
AV nº

Viajante

Tipo

Objetivo da viagem (Justificativa)

Início

Fim

Diretoria

Data
Solicitação

25/12/2015

26/12/2015

DINES

28/12/2015

R$ 1,00

Passagens
4.163.248,44

Diárias

Emb/Desemb Valor Total

2.122.299,78

341.425,00

6.626.973,22

265,50

190,00

455,50

Ordem de Serviço SECOM nº 441.
Objetivo: Viagem do Repórter Cinematográfico da TV NBR para cobertura do sobrevoo nas
áreas alagadas em Uruguaiana/RS. A cobertura será realizada no avião da FAB/Presidencial,
com a presença da Presidenta da Republica Dilma Rousseff, no dia 26/12/2015.
Equipe: repórter cinematográfico, Edmar de Sousa Nobre.
Relatório:

3030/2015

EDMAR DE
SOUZA NOBRE

Empregado

25/12/2015

-

Embarque na Base Aérea de Brasília as 16:00 no Escav com destino a Uruguaiana - RS;
26/12/2015
Cobertura do sobrevoo e visita a áreas alagadas realizada pela Presidenta da República Dilma
Roussef. Embarque em Uruguaiana - RS no Escav com destino a Brasília as 19:00.
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