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Trabalhadores da EBC, antiga
Radiobrás, rejeitam proposta

de reajuste salarial
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-BRASÍLIA-Emcampanha salarial, funcioná-
rios da empresa de comunicação do go-
verno federal, a EBC (Empresa Brasileira
de Comunicação), antiga Radiobrás, de-
cidiram ontem entrar em greve por tem-
po indeterminado. Ao todo, a estatal em-
prega 2.151 trabalhadores em todas as
praças, e a expectativa do sindicato da ca-
tegoria é que o movimento tenha a ade-
sãode60%doquadroda empresa. AEBC
é responsável pelaTVBrasil, TVBrasil In-
ternacional, AgênciaBrasil, Radioagência
Nacional e oito emissoras de rádio, além
de operar os serviços do canal de TVNBr
e o programa “Voz do Brasil”.
Em nota, a EBC informou que a dire-

ção da empresa foi surpreendida com a
greve, porque as negociações com os
sindicatos sobre o aumento salarial e de-
mais benefícios estavam em curso. Se-
gundo a nota, como o serviço prestado
pela empresa se enquadra na categoria
de atividades essenciais, os organizado-
res do movimento terão que manter em
atividade um efetivo mínimo de traba-
lhadores. Hoje, haverá nova assembleia.
A última greve ocorreu em 2008.
“A Empresa Brasil de Comunicação foi

surpreendidapeladeflagraçãodagrevede
seus empregados.Durante asnegociações
do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/
2014, realizada comaConfederaçãoNaci-
onal dos Trabalhadores emComunicação
e Publicidade, a empresa em nenhum
momento seposicionoude formaapreju-
dicar os seus empregados. Pelo contrário,
sempre concordou com a necessidade de
preservaçãodopoderdecomprados salá-
rios e benefícios sociais”, diz a nota.

DIREÇÃO PODE RECORRER À JUSTIÇA
Naproposta de acordo coletivo, válidopor
dois anos, a EBC ofereceu a reposição da
inflação,mais ganho real de 0,5% em2013
e em 2014 e tíquete (alimentação/refei-
ção) de R$ 832 no próximo mês e outro
corrigido pela inflação em dezembro de
2014, além de um novo benefício, o vale-
cultura. Os trabalhadores recusaram a
oferta e defendem aumento de R$ 290 a
serem incorporados aos salários de todos
os empregados e a manutenção de todas
as cláusulas incluídas no acordo coletivo
anterior. Entre elas, a exigência de preen-
chimento de cargos de coordenação por
funcionários do quadro e proibição de
acúmulo ou desvio de função.
— A oferta da empresa é ruim, porque

os trabalhadores não tiveram ganho real
nos dois últimos anos— disse o coorde-
nador do Sindicato dos Jornalistas do
Distrito Federal, Jonas Valente.
Fontes da EBC informamque a direção

tomou medidas para evitar que os servi-
ços sejam prejudicados e não descarta
entrar com ação na Justiça caso não seja
mantido um efetivo mínimo em ativida-
de. As negociações foram suspensas. l
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-BRASÍLIA- Para acabar com o chiado e as interfe-
rências no som das rádios do país, a presidente
da República, Dilma Rousseff, assinou ontem
decreto autorizando a migração das emissoras
de rádio AM para a faixa de FM. A medida, que
beneficiará cerca de 1.700 rádios AM, ou 90%do
total, vai melhorar a qualidade da recepção pa-
ra os ouvintes e evitar a queda de audiência.
— O rádio é ummeio que permite essa quase

conversa com as pessoas. Muitas fazem do rá-
dio umcompanheiro que divide comelas a soli-
dão. A assinatura desse decreto é essencial para
que a gente possa dar as condições para a so-
brevivência dessasmilhares de rádios que infor-
mam, alegram e entretêm milhões de brasilei-
ros Brasil afora—disse a presidente, lembrando
que nos anos em que ficou presa, durante a di-
tadura militar, as músicas chegavam a ela por
meio das rádios.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernar-

do, informou que talvez nas capitais e grandes
cidades, como São Paulo e Campinas, seja ne-
cessário usar os canais 5 e 6 da TVdigital para as

rádios,mas isto só acontecerá no fimda digitali-
zação da TV aberta.
— A migração não é obrigatória, mas haverá

um prazo razoavelmente grande para que as rá-
dios façam o investimento necessário e a com-
pra de transmissores. Os interessados terão de
apresentar um requerimento ao Ministério. O
processo de adesão começa a partir de janeiro
do próximo ano— disse ele.

SegundoPauloBernardo, já existe um financi-
amento do BNDES para a compra de equipa-
mentos. A estimativa da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) é de
que serão necessários investimentos de cerca
de R$ 100 milhões em novos transmissores e
outros equipamentos para a migração das rádi-
os AM para FM. Um transmissor custa em mé-
dia cerca de R$ 70 mil. Também deverão ser in-
vestidos mais R$ 15 milhões em serviços. O mi-
nistro sugeriu que o governo poderá oferecer al-
gum tipo de incentivo.
João Saad, presidente da Associação Brasileira

de Radiodifusores (Abra), afirmou que a qualida-
de do som das rádios AM estava cada vez pior, “o
que o ouvinte não aceitamais, e a presidente Dil-
ma Rousseff entendeu a situação do setor”.
Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Abert,

ressaltou que a migração das rádios para FM be-
neficiará sobretudo os pequenos radiodifusores.
—Essa é umamedida justa, que valoriza o pe-

queno radiodifusor, pois 79% das rádios AM
têm até 5Kw de potência, a grande maioria em
cidades de pequeno e médio portes — afirmou.
Slaviero destacou ainda que as rádios pode-

rão ser sintonizadas pelos 160 milhões de apa-
relhos celulares, sem custo algum ao usuário, se
transmitirem na faixa de FM. l

Segundo Abert, são necessários R$ 100milhões para rádios mudarem a faixa
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Expansão da internet impõe novo modelo à mídia
Para especialista, ‘nenhum

modelo substituirá o
jornalismo’; desafio é como
aumentar faturamento

-SAO PAULO- O desafio de ampliar o faturamento dos
tradicionaismeios de comunicação em temposde
internet permeou os debates do segundo e último
dia do seminário internacional da Inma (Associa-
ção de Mídias Internacionais, na tradução para o
português). Na palestra mais esperada da progra-
mação, a do americano Earl Wilkinson, diretor
executivo da Inma, o atual momento da mídia foi
classificado como “crise demeia idade”.
—Temosdepreencher o buracono faturamen-

to que as mídias impressas estão deixando. Esta-
mos caminhando para ummundo digital. Se vo-
cê só investir em impresso, você está fadado ao
fracasso— afirmou.
ParaWilkinson,a fórmulausadapelos inglesesda

“The Economist” e do “Financial Times” para a
adaptação aos novos tempos está entre asmais efi-
cientes.Deacordocomele, osdois veículos já equi-
pararamas suas receitas com leitoresdigitais e com
os do impresso, mas, para compensar, ampliaram
asmargens comos anúncios publicitários.
—Nenhummodelodenegócios substituiráo jor-

nalismo. O desafio émonetizar diferentes públicos.
Sobre a cobrança dos conteúdos digitais por

meio do sistema de PayWall, o executivo da Inma
alertouqueosmodelosmais rígidos, comoconte-
údo todo fechado apenas para assinantes, só “fun-
cionou para o ‘Wall Street Journal’”. Para ele, ome-
lhor método a ser adotado é o chamado Pay Wall
suave, que têmpartedoconteúdo liberadoparaos
internautas. Ele frisou que essa não é a “morte dos
jornais, mas uma transformação domercado”.
— Todos os meios passarão pelo funil do digi-

tal. Não é paramudar para o digital ematar o im-
presso, que é a galinha dos ovos de ouro.
As estratégias de aumento dos ganhosmudade

veículo para veículo e tambémdepende da situa-
ção macroeconômica do país de origem. O “The
NewYork Times”, por exemplo, foca namonetiza-
ção dos conteúdos on-line e tenta agora desen-
volver modelos sustentáveis para a cobrança dos
viewsdevídeosproduzidospela redação,deacor-
do com Christopher LaLime, gerente para Méxi-
co, América Central e Caribe do jornal.
—Ovídeo traz umanova experiência de leitura e

agrega ao texto. Nós já começamos a cobrar por es-
ses conteúdos, e deve ser anova fronteira de ampli-
ação de faturamento dosmeios de comunicação.

‘TALENTOS TÊM DE SER RETIDOS’
O espanhol “El País”, por sua vez, para driblar a
forte crise financeirade seupaís, quer expandir as
fronteiras e ampliar seu faturamento oriundo de
outras nações. Durante o evento, Isabel Sicherle,
diretora executiva da América Latina e Brasil do
“El País”, anunciou que uma versão digital e com
matérias produzidas localmente será lançada no
Brasil no próximo dia 26.
NoBrasil, os cortes promovidos nas redações pa-

ra reduzir custos foram criticados por Marcelo Sal-
les Gomes, vice-presidente do Meio & Mensagem.
Ele disse que, com equipes menores e sobrecarga
para quem fica, a qualidade das publicações cai.
— Talentos têm de ser retidos. A execução de

uma mesma tarefa não é feita da mesma forma
por pessoas diferentes. l
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