Senado
aprova
MP
que
reestrutura a Empresa Brasil de
Comunicação
O plenário do Senado aprovou hoje (7) por 47 votos a 13 o relatório do
senador Lasier Martins (PDT-RS) sobre a Medida Provisória (MP) 744/2016,
que trata da reestruturação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O
texto seguirá para sanção do presidente Michel Temer.
(Agência Brasil, 07/02/2017 – acesse no site de origem)
Uma das mudanças na gestão da empresa determinadas na MP foi a extinção
do Conselho Curador. O texto aprovado hoje prevê a substituição do
colegiado por um Comitê Editorial e de Programação, que terá 11 integrantes
e será responsável, entre outras coisas, “por deliberar sobre os planos
editoriais propostos pela diretoria para os veículos da EBC, na perspectiva da
observância dos princípios da radiodifusão pública”, e por “deliberar sobre
alterações na linha editorial da programação veiculada pela EBC”.
Leia mais: Plenário aprova mudanças na estrutura da EBC, que vão à sanção
(Agência Senado, 08/02/2017)
A forma de indicação do presidente da EBC também mudou. O titular do
cargo continuará sendo indicado pelo presidente da República, mas agora
terá que passar por aprovação do Senado. Além disso, o presidente da EBC
não terá mais mandato de quatro anos, ou seja, poderá ser demitido a
qualquer momento.
Oposição
As mudanças foram criticadas por senadores de oposição, que defenderam o
modelo anterior, criado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O relator, no entanto, alegou que as alterações na EBC buscam
“diminuir custos e buscar mais eficiência para essa empresa de
comunicação”, que considera importante para o governo e para o país, mas

que precisa de novos métodos de controle, de acompanhamento e de
fiscalização quanto aos gastos.
Comunicação pública
Criada em 2007, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência
Nacional e do Sistema Público de Rádio, composto por oito emissoras: rádios
Nacional AM do Rio de Janeiroe Nacional AM de Brasília, Nacional FM de
Brasília, rádios MEC AM e MEC FM do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da
Amazônia e das rádios Nacional AM e FM do Alto Solimões.
A EBC também presta serviços ao governo federal por meio da NBR, que faz
transmissões dos atos do Poder Executivo e produz o programa A Voz do
Brasil, entre outros.

Câmara
aprova
MP
que
reestrutura a Empresa Brasil de
Comunicação
Texto aprovado cria comitê editorial no lugar do conselho curador, e autoriza
presidente da República a demitir o presidente da empresa
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) a
Medida Provisória 744/16, que reforma a estrutura administrativa da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A matéria será analisada ainda pelo
Senado.
(Agência Câmara, 15/12/2016 – Acesse no site de origem)
De acordo com o parecer aprovado, de autoria do senador Lasier Martins
(PDT-RS), o Conselho Curador da empresa será substituído por um Comitê
Editorial e de Programação. A MP original não previa uma instância

substituta.
Leia mais: Comissão mista discute parecer sobre mudanças no processo de
concessão de rádios e TVs (Agência Câmara, 14/12/2016)
Enquanto o órgão extinto contava com 22 representantes da sociedade civil e
do governo, o comitê editorial terá 11 membros, sem direito a pró-labore, e
terá a função de deliberar sobre os planos editoriais propostos pela diretoria
executiva para os veículos da EBC, assim como sobre alterações na linha
editorial da programação.
Caberá ainda ao novo órgão propor a ampliação do espaço dedicado a pautas
sobre o papel e a importância da mídia pública no contexto brasileiro;
convocar audiências e consultas sobre os conteúdos produzidos; e formular
mecanismo de aferição permanente da audiência da EBC.
Composição
O comitê editorial será integrado por membros indicados por entidades
representativas da sociedade, mediante lista tríplice, e designados pelo
Presidente da República.
Haverá um representante de cada um dos seguintes setores: emissoras
públicas de rádio e televisão; cursos superiores de Comunicação Social; setor
audiovisual independente; veículos legislativos de comunicação; comunidade
cultural; comunidade científica e tecnológica; entidades de defesa dos
direitos de crianças e adolescentes; entidades de defesa dos direitos
humanos e das minorias; entidades da sociedade civil de defesa do direito à
comunicação; cursos superiores de Educação; e empregados da EBC.
Os membros do comitê terão mandato de dois anos, vedada a recondução, e
suas determinações deverão ser observadas obrigatoriamente pelos órgãos
de administração da empresa.
Em caso de descumprimento, o comitê poderá acionar a Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado, que
intercederá junto à direção da EBC.
Antes da MP, o Conselho Curador tinha quatro ministros de Estado; um

representante indicado pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados; um
representante dos funcionários, escolhido na forma do estatuto; e 15
representantes da sociedade civil, também indicados na forma do estatuto.
Desaparecidos
Outra novidade do parecer em relação à MP é a determinação de os serviços
de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo veicularem
informações da base de dados do Cadastro Nacional de Crianças e
Adolescentes Desaparecidos, como fotografias de pessoas desaparecidas. A
divulgação será diária e por no mínimo um minuto, entre as 18 horas e as 22
horas.
Conselho de Administração
No Conselho de Administração da empresa, o relatório de Lasier Martins
inclui novos membros: um indicado pelo ministro do Planejamento; um
representante indicado pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações; um membro representante dos empregados da EBC; e dois
membros independentes, indicados na forma da lei de dirigentes das estatais
(13.303/16).
Diretoria executiva
Em relação à diretoria executiva, cuja nomeação pelo presidente da
República incidia apenas sobre o diretor-presidente e sobre o diretor-geral, o
texto aprovado prevê nomeação também dos quatro diretores pelo chefe do
Executivo.
O relatório manteve a prerrogativa prevista na MP de o presidente da
República demitir o diretor-presidente da empresa a qualquer momento.
Antes da medida provisória, o diretor-presidente tinha mandato fixo de
quatro anos e só poderia ser destituído pelo conselho curador. Pelo relatório,
o diretor-presidente terá que passar por sabatina do Senado.
Antes da nomeação do diretor-presidente pelo Presidente da República, seu
nome deve ser referendado pelo Senado Federal.
Reportagem – Eduardo Piovesan
Edição – Pierre Triboli

Conselho Curador da EBC
realiza Audiência Pública sobre
renovação de vagas – São
Paulo/SP, 27/01/2016
(Portal EBC, 21/01/2016) O Conselho Curador da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) vai realizar no próximo dia 27 uma Audiência Pública na
cidade de São Paulo para discussão do tema “Modelo de escolha dos novos e
novas integrantes do Conselho”. A atividade pretende debater com a
sociedade parâmetros para a próxima Consulta Pública, que escolherá novos
membros para substituir cinco conselheiros cujos mandatos se encerram em
fevereiro: Claudio Lembo, Heloisa Starling, Ima Vieira, Paulo Derengoski e
Wagner Tiso. A audiência acontecerá às 14h, no auditório principal do
Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP, Rua Genebra, 25, Bela Vista, São
Paulo/SP.
Leia o edital de convocação da Audiência, aqui.

Os interessados em participar do evento devem se inscrever pelo endereço
conselho.curador@ebc.com.br ou pelos telefones (61) 3799-5554 / 5636,
informando nome completo, RG e entidade ao qual são associados (caso
houver). A pessoa deve informar, ainda, se pretende manifestar-se durante a
Audiência. Também serão aceitas inscrições no local.
As contribuições do público deverão ser feitas preferencialmente de forma
antecipada, pelo email conselho.curador@ebc.com.br. Durante a audiência,
serão garantidas as falas das pessoas inscritas por e-mail e, em não
preenchidas todas as inscrições, estas serão reabertas para os demais
presentes.

A audiência poderá ser acompanhada também pela internet, pelo
endereço conselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo ou pelos perfis do
Conselho no Twitter e Facebook.
Entenda a Audiência Pública
A primeira Audiência Pública do Conselho em 2016 segue os moldes de um
processo já realizado na última renovação do colegiado. Segundo a Lei de
criação da EBC, cabe ao próprio órgão decidir como se dá o processo de
seleção dos conselheiros representantes da sociedade civil. Inicialmente,
todos os membros do colegiado foram indicados pelo então presidente Lula.
Com o fim dos primeiros mandatos, duas consultas públicas foram realizadas
para recolher candidaturas para o preenchimento de vagas da sociedade
civil, a partir de critérios estabelecidos pelo próprio pleno. Porém, em 2013,
após debates, o Conselho adotou medidas para tornar o processo ainda mais
participativo, realizando uma audiência e uma consulta públicas para ouvir
dos cidadãos como deveria se formatar o próximo processo de seleção de
conselheiros, antes que ele fosse iniciado.
A partir das contribuições recolhidas, formatou-se um edital que buscou
garantir a representação de jovens, indígenas e pessoas com deficiência, a
equidade de gênero e a reserva de 40% de vagas para negros (as), do total
das 15 cadeiras da sociedade civil no órgão. Além disso, o documento
assinalava a necessidade de admissão de profissionais das áreas de
educação, artes e produção audiovisual, entre outras (saiba mais aqui). O
processo se encerrou na posse de Enderson Araújo de Jesus Santos, Isaías
Dias, Joel Zito Almeida de Araújo, Letícia Luiza Yawanawá e Venício Artur de
Lima como conselheiros.
Serviço
Audiência Pública para debater “Modelo de escolha dos novos e novas
integrantes do Conselho”
Dia 27/01/16, às 14h
Local: Sindicato dos Engenheiros no Estado de SP, Rua Genebra, 25, Bela
Vista, São Paulo/SP
Inscrições: conselho.curador@ebc.com.br

Para acompanhar ao vivo: conselhocurador.ebc.com.br/transmissaoaovivo
Priscila Crispi (jornalista da Secretaria Executiva do Conselho Curador)
Acesse no site de origem: Conselho Curados da EBC realiza Audiência
Pública sobre renovação de vagas em janeiro – São Paulo/SP, 27/01/2016
(Portal EBC, 21/01/2016)

