
CONSELHO CURADOR – EBC
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2016

Dispõe sobre  a retirada de item
do Plano  de  Trabalho  da  EBC
para 2016  

Considerando  que  o  Plano  de  Trabalho  da  EBC  para  2016  foi  analisado  pelo
Conselho Curador da EBC quanto a sua viabilidade e adequação aos objetivos e diretrizes
da EBC;

Considerando que o Plano de Trabalho é o documento que deve refletir na íntegra o
que será realizado e direcionará todas as ações da EBC para o referido ano;

Considerando que o Plano de Trabalho consiste no planejamento de ações a serem
desenvolvidas visando formalizar e acompanhar o processo de implementação dos projetos;

Considerando  que  um  Grupo  de  Trabalho  do  Conselho  Curador  foi  criado  para
intermediar junto à EBC as demandas e sugestões do colegiado com relação a melhorias no
Plano de Trabalho e a viabilidade da implantação destas demandas junto à Direção;

Considerando que o conteúdo ao qual se trata a proposição 10 do Conselho Curador,
prevista na página 127 do Plano de Trabalho da EBC para 2016 não foi objeto de debate
entre a Direção e o Grupo de Trabalho do Conselho Curador, bem como, pela não inserção
do conteúdo no referido Plano de Trabalho, tendo somente sido citado após provocação do
Conselho Curador;

E  considerando  que  a  importância  de  priorizar  a  exibição  do  programa  “Ação
Periferia” nas Rádios Nacional AM de Brasília e Nacional FM de Brasília;

A Presidenta do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no
uso de suas atribuições legais e considerando deliberação tomada em reunião do Conselho
Curador da EBC realizada no dia 25 de fevereiro de 2016;

RECOMENDA: 

1) A retirada no Anexo do Plano de Trabalho da EBC para 2016 do item que trata da
transmissão do Campeonato Paulista de Futebol - Série A2 (10 jogos), Campeonato Paulista
de Futebol - Série A3 (10 jogos) e do Campeonato Paulista de Futebol Feminino (10 jogos),
devido à ausência de planejamento e de projetos sobre estes conteúdos no Plano de Trabalho



e,  por  conseguinte,  pela  não  realização  de  uma  análise  prévia  do  colegiado  sobre  os
referidos produtos.

2) A mudança de “valor” do programa “Ação Periferia” na página 129 do Plano de
Trabalho  da  situação  de  “Projeto  Com  Possibilidade  de  Execução”  para  “Projeto
Prioritário”.

Brasília, 02 de março de 2016


