
1 a 30 de Novembro/2019 



 

Ouvidora 

Christiane Samarco 
 
Ouvidores adjuntos 

Ana Cristina Santos 
Jayme Vasconcellos 
Talita Cavalcante  
 
Atendimento,                                                   
Monitoramento e                                              
Gestão da Informação 

Carlos Genildo 
Daniel Teixeira 
Edna Mamedio 
Gabriela Chaves 
José Luiz Matos 
Juan Martel (Coordenador) 
Tiago Martins 
 
Comunicação 

Lícia Marques 
Wêdson França 
 
Secretária 

Sandra Scheiner 



 

 3 

Análises do Ombudsman 

Nasce o conglomerado EBC .............................................................................................. 6 

Governo e EBC aliados no propósito .................................................................... 6 

Diz o dicionário...   .............................................................................................................. 6 

Brics nas ondas do rádio, na tela da TV e na web ............................................ 7  

Programação didática e completa no rádio .................................................... 8 

Engajamento total da Rádio Nacional ................................................................. 8 

Informação acessível aos ouvintes ........................................................................ 8 

Hino e serviço ao cidadão ............................................................................................ 8  

Segurança na terra e no ar .......................................................................................... 9 

Brics na tela da TV ............................................................................................................. 9 

Faltou tradução .................................................................................................................... 9 

Orquestra Cidadã .............................................................................................................. 10  

Mapa interativo na Agência Brasil ........................................................................ 10 

Tagpage reúne conteúdos multiplataforma no Portal EBC ................ 11 

Observações do Ombudsman ....................................................................... 11 

Fotos destacam cooperação .................................................................................... 11 

Enem: programação especial agrada ao público e alavanca audiência .... 12 

2º no Google com gabarito oficial ......................................................................... 12 

Retransmissão aumenta alcance no rádio .................................................... 12 

Internautas engajados nas redes sociais ....................................................... 13 

Portal EBC reúne conteúdo multiplataforma ................................................ 13 

Informações, conselhos e dicas: ministro ajuda estudantes ........... 14 

TV Brasil dá aula na cobertura do exame....................................................... 14 

Audiência da TV tira boa nota .................................................................................. 15  

Perfil dos telespectadores do Plantão Enem ............................................... 15 

Semana da Consciência Negra é destaque nos veículos EBC ............... 16 

TV Brasil: luta, inclusão e valorização da cultura afro ........................... 16 

Sumário 



 

 

 4 

Entrevistas especiais nas Rádios EBC .............................................................. 17 

Diversidade no tema e nas fontes da Agência Brasil ............................. 17  

Negritude e sensibilidade também nas lentes ........................................... 17  

Veículos EBC destacam promulgação da reforma da Previdência ..... 18 

Leitor aponta erro...   ...................................................................................................... 19 

...e elogia reportagem especial .............................................................................. 19 

TV Brasil traz repercussão ......................................................................................... 19 

Rádios têm série especial .......................................................................................... 20  

Brasil Caipira agrada telespectador com música de raiz .......................... 20 

TV Brasil bem posicionada entre as emissoras comerciais ..................... 21 

Parques do Brasil selecionado para o London Eco Film Festival ......... 22 

Apresentador da TV Brasil está entre os mais admirados do país ..... 22 

TV Brasil fatura prêmio Longevidade Bradesco Seguros 2019 ............ 23 

EBC lança TV Corporativa .................................................................................................. 23 

EBC e China Media Group firmam acordo de cooperação........................ 24 

China Media Group é o maior conglomerado de comunicações   

do mundo ................................................................................................................................ 24 

Acordo é destaque nos veículos EBC ................................................................. 25 

Ministério da Cidadania também assina acordo com o CMG.......... 26 

Programação alterada por duas boas causas ................................................... 26 

Falta de links incomoda internauta ........................................................................... 27 

Recomendação da Ouvidoria ........................................................................ 28 

Leitor elogia tradução do “economês” em texto objetivo .......................... 28  

Cadê o sinal do radinho de pilha? .............................................................................. 28 

Alô, papai!...................................................................................................................................... 29 

Qual a cotação do ouro? .................................................................................................... 29 

Observações do Ombudsman ....................................................................... 29 

Link errado no site das rádios atrapalha leitor .................................................. 30 

Observações do Ombudsman ....................................................................... 30 



 

 

 5 

Contribuições do cidadão 

Plataformas Web ....................................................................................................... 31 

AGÊNCIA BRASIL ................................................................................................... 31 

PORTAL EBC ............................................................................................................. 33 

Rádios EBC ....................................................................................................................... 35 

TV Brasil ............................................................................................................................... 39 

Gestão EBC ...................................................................................................................... 44 



 

 6 

Análises do Ombudsman 

21/11/2019 
Nasce o conglomerado 
Ao anunciar uma identidade visual única para a Agência Brasil, Portal EBC, r|dios MEC e Nacional, 
Radioagência Nacional, TV Brasil e EBC Play, o presidente da Empresa Brasil de Comunicaç~o, Luiz 
Carlos Pereira Gomes, marcou o início de um novo tempo, lançando algo bem maior do que uma 
nova imagem para identificar os v|rios veículos: nasceu ali, oficialmente, o Conglomerado EBC, na 
significativa presença de autoridades como o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos, e o presidente do Conselho de Administraç~o da EBC, Nilson Nodiri.  

Governo e EBC aliados no propósito 
Ficou claro que, pela primeira vez, governo e direç~o da empresa compartilham a mesma vis~o da 
EBC como grupo de mídia cuja força reside, precisamente, neste conjunto de veículos em que cada 
um empresta, aos demais, sua credibilidade e seu prestígio junto ao público. Governo e empresa 
partilhando deste entendimento é o passo fundamental para que também a sociedade, a quem a 
EBC tem a miss~o de servir, tenha a dimens~o da força do conglomerado em seu papel de difundir 
conteúdos relevantes para o cidad~o. 

Diz o dicion|rio... 
O dicion|rio define conglomerado como conjunto de 
elementos ligados entre si, formando um corpo coeso. 
Neste contexto, o presidente da empresa deixou claro 
que o objetivo da identidade visual comum é proporcio-
nar mais força { marca e aumentar a unidade da EBC, 
apresentando os veículos como membros de uma mes-
ma família. “É a construç~o do conjunto de uma nova 
empresa de comunicaç~o pública que tem melhorado 
seu padr~o de qualidade e, sobretudo, sua credibilida-
de”, disse Pereira Gomes. 

O novo layout foi definido a partir da logomarca da     
TV Brasil, que se tornou matriz da identidade dos veícu-
los, para facilitar o reconhecimento da EBC como um 
conglomerado de mídia em suas v|rias plataformas. E esta uni~o, como bem disse o presidente   
Pereira Gomes, indica para a sociedade que a empresa est| firme em seus objetivos de ampliar sua 
modernidade, eficiência, sustentabilidade econômica e financeira, e sua relev}ncia, expandindo e 
melhorando os serviços de radiodifus~o pública prestados { populaç~o brasileira.  

A solenidade em que foi lançada a nova marca do conglomerado n~o poderia ter desfecho melhor 
do que as palavras de Luiz Eduardo Ramos: “Como ministro da Secretaria de Governo, sei dessa joia 
rara que é a Empresa Brasil de Comunicação, que nós todos amamos”. 
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nas ondas do r|dio, na 
tela da TV e na web  

A R|dio Nacional AM organizou esquema especial para a cobertura da 11ª Reuni~o de Cúpula do 
Brics – grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e \frica do Sul. Durante o evento, repórteres 
entraram ao vivo na programaç~o, diretamente dos locais em que representantes dos cinco países 
do bloco e empres|rios se reuniam. Detalhes da agenda de encontros e informaç~o em tempo real 
para o ouvinte.  

O destaque da cobertura da reuni~o do Brics na TV Brasil foi o programa especial exibido no dia 14 
de novembro. A atraç~o teve média de 0,28% de audiência e ajudou a TV a ficar { frente de emisso-
ras comerciais em diversos momentos do dia.  

A Agência Brasil produziu dezenas de matérias sobre a preparaç~o da reuni~o do bloco, os dois dias 
de evento e sua repercuss~o. A maior parte do material – 25 reportagens – foi reunida na tag       
Brics2019, e recebeu identidade visual específica, criada pela equipe de arte. J| a tagpage do             
Portal EBC trouxe |udios, vídeos e textos para melhor informar o internauta e mostrar a força do 
conglomerado EBC. 
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Programação did|tica e completa no r|dio 
Bem antes do início das atividades da cúpula, logo na manh~ do primeiro dia, o noticioso 
Repórter Nacional, ediç~o das 7h, apresentou reportagem explicando o que é o grupo do 
Brics e os objetivos do encontro. Para contextualizar o assunto, trouxe sonora de um 
cientista político, especialista em relações internacionais, e de um professor de rela-
ções internacionais da Faculdade Rio Branco, que têm pontos de vista diferentes sobre 
a relaç~o do Brasil com os Estados Unidos e demais membros do Brics. 

Engajamento total da R|dio Nacional 
Nenhum programa da R|dio, nos dois dias da cúpula, ficou de fora da cobertura. Os 
}ncoras do matutino Revista Brasil e do Tarde Nacional, chamavam com frequência os 
repórteres de plant~o, tanto no Pal|cio Itamaraty quanto no Centro Internacional de Con-
venções do Brasil (CICB), para atualizar as informações e contar as novidades sobre os pai-
néis que se realizavam no CICB, com foco nas economias dos cinco países do bloco. 

O último boletim de notícia da R|dio Nacional, nos dois dias do evento, foi ao ar {s 21h, tra-
zendo reportagem com resumo dos acontecimentos. 

Informação acessível aos ouvintes 

Enquanto os chefes de Estado estavam reunidos no Itamaraty, na ma-
nh~ da quinta-feira, 14 de novembro, o Diretor do Departamento de 

Assuntos Internacionais e Cooperaç~o do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovaç~o e Comunicaç~o, Bernardo Milano, dava uma entrevista 
exclusiva ao programa Revista Brasil, da R|dio Nacional.  

Na conversa com o jornalista Valter Lima, em linguagem simples e acessí-
vel ao grande público, o diretor afirmou que têm sido muito positivas as 

negociações de acordos do Brasil com a Rússia, Índia, China, e \frica do Sul 
nas |reas de Ciência, Tecnologia, Inovaç~o e Comunicaç~o. Os ouvintes da Nacio-

nal foram informados de que a cooperaç~o no Brics aumentar| o interc}mbio de jovens cientistas 
entre os cinco países e também que s~o esperados avanços em nanotecnologia, desenvolvimento 
de vacinas e tratamento de doenças endêmicas. 

Hino e serviço ao cidadão  

 

 
O Revista Brasil pôs no ar trechos dos hinos dos países participantes, levando conteúdo diferencia-
do a seu público, ao mesmo tempo em que saudava os chefes de estado e de governo que estavam 
em Brasília. A emissora também ofertou importante serviço de utilidade pública, com informações 
sobre o que mudou na |rea da Esplanada dos Ministérios durante a realizaç~o da cúpula, o impacto 
no tr}nsito e nos serviços públicos fornecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), j| que o go-
vernador havia decretado ponto facultativo aos servidores distritais nos dias do evento. 

Bernardo Milano 
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Segurança na terra e no ar 
O ouvinte da Nacional também recebeu 
informações importantes sobre o esque-
ma especial de segurança que o Coman-
do de Operações Aeroespaciais montou 
para o controle aéreo de Brasília duran-
te o evento, com fala do major brigadei-
ro do ar Ricardo César Mandrik. No dia 
anterior, o ministro chefe do gabinete 
de segurança institucional, General Au-
gusto Heleno, dera entrevista exclusiva 
{ R|dio Nacional sobre a capacidade da 
pasta em garantir a segurança. 
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Brics na tela da TV 
A produç~o especial da TV Brasil na cobertura do Brics foi apresentada ao vivo, por Renata 

Corsini, direto do Pal|cio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores e local 
que concentrou boa parte das reuniões dos líderes dos cinco países que compõem o 

grupo. No estúdio, o jornalista Paulo La Salvia conduziu entrevistas com analistas políti-
cos e especialistas em relações internacionais e economia. 

O programa teve início antes das declarações dos chefes de estado e de governo, com an|lises e 
reportagens especiais sobre o bloco econômico. Na sequência, os discursos das autoridades fo-
ram transmitidos na íntegra. 

Faltou tradução 
Os líderes estrangeiros tiveram as falas traduzidas, como 
é de praxe em reuniões multilaterais, e o |udio foi dispo-
nibilizado na transmiss~o. Entretanto, em alguns momen-
tos, houve a ausência da traduç~o, e apenas o |udio origi-
nal foi ao ar – em russo e em inglês. A falha foi imediata-
mente percebida pelo telespectador, que se manifestou, 
solicitando esclarecimentos: 

Processo nº  00112.003712/2019-31 

“Gostaria de elogiar a transmiss~o do BRICS na última semana pela TV Brasil. Entretanto, a falta de 
traduç~o nos discursos do Putin e do presidente do Banco de Desenvolvimento prejudicaram o en-
tendimento. O que aconteceu, j| que nos demais discursos havia a traduç~o simult}nea? Sempre 
acompanhei eventos do Itamaraty pela antiga NBR e as falas de autoridades estrangeiras sempre 
tiveram traduç~o.” 

Resposta 

“A TV Brasil agradece o elogio em sua mensagem, mas lamenta o ocorrido também mencionado 
em sua manifestaç~o. A Gerência de Produç~o e Conteúdo Jornalístico da EBC informa que a res-
ponsabilidade pela traduç~o do evento era de uma empresa terceirizada, contratada pelo Ministé-
rio das Relações Exteriores. Nos momentos em quest~o, o |udio traduzido n~o foi disponibilizado 
para a EBC, por isso apenas o |udio original foi transmitido.” 

callto:00112.003712
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Orquestra Cidadã  
A Ouvidoria recebeu outra manifestaç~o relacionada ao evento Brics. Foi uma mensagem da Or-
questra Criança Cidad~, de Recife (PE). O grupo, que atende cerca de 300 jovens em situaç~o de 
vulnerabilidade, tocou na abertura da Cúpula do Brics, e solicitou o vídeo da apresentaç~o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.003708/2019-73 

“A Orquestra Criança Cidad~ se apresentou na cerimônia de abertura da Cúpula do BRICS, na última 
quarta. A EBC disponibilizou para a gente o login e senha da nuvem para download. No entanto, 
encontramos apenas a exibiç~o das duas primeiras músicas que tocamos, no vídeo descrito a se-
guir. [Vídeo] 13-11-19 APRESENTACAO CULTURAL MOV | text | 1440x1080 | 29.97 fps | 27468 kbps | 
16/9 | Views: 0 TVBRASIL-EBC-DF | 2.25 GB | 13/11/2019 22:51. Gostaríamos de saber se é possível dispo-
nibilizar a gravaç~o na íntegra, para podermos salvar em nosso banco de dados e também enviar { 
CAIXA, nossa patrocinadora m|ster, para fins de prestaç~o de contas.” 

Resposta 

“A Gerência Executiva de Serviços da EBC informa que disponibilizou a apresentaç~o na íntegra no 
link https://we.tl/t-iFBUDivN5A. O prazo para download expira em 7 dias.” 

Mapa interativo na Agência Brasil 
Um dos destaques do tratamento dado 
ao material sobre o Brics na web foi o 
infogr|fico que mostra a relaç~o do 
Brasil com os parceiros. Num mapa 
mundi interativo, Brasil, Rússia, China, 
Índia e \frica do Sul foram identificados 
com as cores de suas bandeiras. Ao cli-
car sobre os países, uma caixa de di|lo-
go se abre e mostra ao leitor, entre ou-
tras informações, dados comerciais de 
negócios com o Brasil. 

Foto: Marcos Corrêa/PR 

callto:00112.003708
https://we.tl/t-iFBUDivN5A
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/brasil-entrega-presidencia-do-brics-e-destaca-trabalho-em-inovacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/brasil-entrega-presidencia-do-brics-e-destaca-trabalho-em-inovacao
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Tagpage reúne 
conteúdos    
multiplataforma 
no Portal EBC 
Para aumentar a visualizaç~o de conte-
údos produzidos para a internet, a  
maioria das matérias recebeu ao final a 
chamada: “Acompanhe a cobertura da 
EBC sobre a Cúpula do Brics”. O link 
remete o leitor { tagpage do Portal EBC, que reúne |udios, vídeos e textos sobre o assunto. Iniciati-
va que contribui para a navegabilidade do internauta e mostra a força do conglomerado EBC em 
suas diversas plataformas. 

 

 

 

 
Fotos destacam cooperação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens publicadas na p|gina da Agência Brasil evidenciam a parceria entre os países e demons-
tram a grandiosidade da cobertura. Fotojornalismo que enaltece o conteúdo produzido pela EBC. 
Mais um ponto para a Agência Brasil, que entregou ao público e { mídia nacional e internacional, 
gratuitamente, um belíssimo material fotogr|fico. 

Observações do Ombudsman 
Em coberturas densas de web, é importante incorporar { rotina 
ações que levem o leitor a ter acesso a outros conteúdos produzidos 
pela EBC. Uma frase inserida no meio ou ao final dos textos com 
links de tagpages, assim como ocorreu nas publicações do Brics, au-
menta a audiência, torna a navegaç~o mais fluida e apresenta ao in-
ternauta o conteúdo em multiplataformas. Acerto da Agência Brasil, 
que soube, de maneira simples, interligar sua p|gina { do Portal EBC. 
Ganha o leitor, ganha o jornalismo, ganha a empresa! 

http://www.ebc.com.br/brics2019
http://www.ebc.com.br/brics2019
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Enem 
Programação especial agrada 

ao público e alavanca audiência 
Os números de audiência da cobertura especial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mos-
tram como os veículos EBC conseguiram se comunicar de maneira eficaz com o cidad~o. De acordo 
com levantamento da Coordenaç~o de An|lise, Pesquisa e Monitoramento de Audiência, entre os 
dias 15 de outubro e 13 de novembro, 17% das visualizações das p|ginas da EBC na internet – Agên-
cia Brasil, Portal EBC e redes sociais – foram relacionadas ao Enem. Mais de 1,3 milh~o de usu|rios 
conectaram-se aos conteúdos EBC. Na TV Brasil, a programaç~o do Enem chegou a 187 mil domicí-
lios. No site das R|dios, o material teve mais de mil visualizações. 

Na web, mais de 700 mil internautas usa-
ram a p|gina Questões Enem com o obje-
tivo de se preparar para as provas dos 
dias 3 e 10 de novembro. Desenvolvido 
pela EBC e acessível gratuitamente, o site 
reúne conteúdo e serve de teste aos par-
ticipantes.  

2º no Google com 
gabarito oficial 
Com quase 200 mil acessos, a matéria da 
Agência Brasil Gabaritos oficiais do Enem 
j| est~o disponíveis na internet levou a 
EBC ao 2º lugar na lista de assuntos mais 
acessados do Google, atr|s apenas do G1. 
Desse total, 75% partiram de meios mó-
veis (celular ou tablet), fator que exige 
atenç~o da equipe de web em ofertar 
conteúdo de forma responsiva, adapt|-
vel ao tamanho de tela.  

Retransmissão aumenta alcance no r|dio 
A divulgaç~o do gabarito também foi destaque nas  

R|dios EBC, no programa Repórter Nacional. Com a 
retransmiss~o em 11 emissoras por meio da Rede 
Nacional de Comunicaç~o Pública, além da dispo-
nibilizaç~o via satélite de toda a grade de progra-
maç~o pela Rede Nacional de R|dios, a atraç~o 

chegou a todas as regiões do país.  

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-11/inep-divulga-gabaritos-oficiais-do-enem
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-11/inep-divulga-gabaritos-oficiais-do-enem
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Internautas engajados nas redes sociais 
Nas redes sociais, o destaque foi a transmiss~o ao vivo, pelo Facebook da TV Brasil, do programa 
Caiu no Enem, na noite do primeiro dia de provas. O conteúdo alcançou exatos 25.618 leitores. Du-
rante todo o programa, os internautas foram convidados a enviar perguntas, pelo Facebook ou 
Twitter, por meio da hashtag CaiuNoEnem, além do WhatsApp. As dúvidas foram lidas ao vivo. Para 
comentar as provas de linguagens, ciências humanas e redaç~o, aplicadas no dia 3, o programa de 
cerca de 50 minutos levou aos es-
túdios professores de português, 
inglês, espanhol, história, geogra-
fia, sociologia e redaç~o. Todos 
resolveram questões ao vivo e des-
tacaram trechos das provas. Além 
disso, estudantes de diversas par-
tes do país foram entrevistados 
nos locais de prova para relatar o 
que acharam do exame. 

No Instagram, o perfil da TV Brasil 
Gov publicou nos dois finais de 
semana 14 posts com conteúdo 
relacionado ao Enem, inclusive infogr|ficos com dicas para os estudantes, entrevistas com alunos e 
pronunciamentos de autoridades. Apenas uma das postagens teve 10.300 acessos. No total, foram 
37.081 visualizações dos conteúdos.   

Portal EBC reúne conteúdo multiplataforma 
Para ratificar o slogan “EBC, a fonte confi|vel para seus estudos”, o Portal EBC agrupou numa só 
p|gina todo o material sobre o Enem produzido pela casa. Num só espaço, o candidato teve acesso 
a |udios, vídeos e textos com informações e serviços sobre o exame. 

Um dos destaques é a p|gina Atualidades Enem, que 
reúne links dos principais temas da agenda nacional, 
publicados desde o início do ano. Em apenas um cli-
que, o internauta pode acessar, em ordem cronológi-
ca, assuntos como a posse do 38º presidente brasilei-
ro, o rompimento da barragem da Vale em Brumadi-
nho, os saques do FGTS e a reforma da Previdência.  

O público gostou e elogiou o conteúdo da Agência 
Brasil e do Portal EBC. 

Processo nº 00112.003756/2019-61  

“Mensagem simples e objetiva. Continuem assim.” 

É a EBC cumprindo seu papel na comunicaç~o públi-
ca, ao oferecer gratuitamente conteúdo organizado 
e seguro ao cidad~o. Um serviço exclusivo e útil para 
facilitar os estudos, sobretudo, daqueles candidatos 
que trabalham e n~o tiveram muito tempo e oportu-
nidade para se atualizar durante a preparaç~o para o 
Enem. 

http://www.ebc.com.br/educacao/2019/10/atualidades-enem-principais-assuntos
http://www.ebc.com.br/educacao/2019/10/atualidades-enem-principais-assuntos
http://www.ebc.com.br/enem
http://www.ebc.com.br/educacao/2019/10/atualidades-enem-principais-assuntos
http://www.ebc.com.br/educacao/2019/10/atualidades-enem-principais-assuntos
http://www.ebc.com.br/enem
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Informações, conselhos 
e dicas: ministro ajuda 
estudantes 
[s vésperas do primeiro dia de prova, o ministro da 
Educaç~o, Abraham Weintraub, orientou os estudantes 
sobre como se portar durante a aplicaç~o do Enem. 
Deixar o celular em casa e usar caneta preta foram al-
guns dos conselhos. Além disso, repórteres da Agência 
Brasil e do Radiojornalismo acompanharam a entrevis-
ta e fizeram perguntas ao ministro, que destacou ainda 
o início dos testes do Enem Digital em 2020. 

TV Brasil d| aula na cobertura do exame 
Na TV Brasil, a novidade deste ano foi o Plant~o Enem, que foi exibido de segunda a sexta, nas se-
manas antes das provas. Ao longo de dez edições de 15 minutos cada, o programa apresentado por 
Carolina Rocha e com traduç~o em Libras, reuniu dicas para os candidatos. Além de conversar com 
os convidados no estúdio, a produç~o exibia, diariamente, uma reportagem especial, e contava 
com entradas ao vivo de repórteres de v|rias localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Caiu no Enem - Esquenta é produzido pela TV Brasil desde 2017 e veiculado nos s|bados anteriores 
aos exames. Com 26 minutos de duraç~o, o programa trouxe educadores com dicas de última hora 
em português, física, química, biologia e matem|tica. Direto do estúdio, eles responderam dúvidas 
dos estudantes que se preparavam para as provas. 

O j| tradicional Caiu no Enem, veiculado após as provas, contou com a participaç~o de professores 
que analisaram as questões dos testes. Com 52 minutos de duraç~o, a produç~o recebeu especialis-
tas das diferentes |reas do saber para comentar a avaliaç~o, destacando os assuntos abordados e 
apontando as surpresas no conteúdo das provas. O público participou e interagiu, ao vivo, pelas 
redes sociais da emissora e utilizando a hashtag CaiuNoEnem.  

No primeiro fim de semana, a apresentaç~o dos programas foi da jornalista Priscila Rangel. Vanessa 
Léda comandou as atrações no último fim de semana do Enem. 

Foto: Marcelo Camargo  Agencia Brasil 

Priscila Rangel apresenta 
o programa Caiu no Enem 

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/tudo-pronto-para-provas-do-enem-2019-diz-ministro-da-educacao
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Perfil dos telespectadores do Plantão Enem 
An|lises de audiência v~o além da mensuraç~o dos números de aparelhos ligados em determinada emis-
sora, em um hor|rio específico. Dados sociodemogr|ficos também s~o levantados e mostram o perfil 
dos telespectadores. Essas informações s~o importantes para a emissora, pois permitem que a progra-
maç~o seja melhor distribuída na grade, com atrações de acordo com o gosto do público. 

A chamada “afinidade” é um desses indicadores, e mostra o desempenho de um programa em um determi-
nado público. De acordo com os institutos de pesquisa, h| afinidade quando o índice é maior do que 100.  

A Coordenaç~o de An|lise, Pesquisa e Monitoramento de Audiência da EBC levantou essa informaç~o a 
respeito do programa Plant~o Enem. Os números mostram que, no indicador faixa et|ria, a afinidade na 
praça Rio de Janeiro é verificada de 6-17 anos, de 25-29 anos, de 30-34 anos e de 40-49 anos. Em S~o Pau-
lo, as faixas de 6-17 anos e de 40-49 anos s~o as que foram significativas. J| no Distrito Federal, o progra-
ma teve boa afinidade com as faixas et|rias de 25-29 anos e de 40-49 anos. 

A afinidade por classe social também foi aferida. No Rio, as classes C, D e E s~o as mais representativas 
de audiência. Em S~o Paulo e no Distrito Federal, o destaque foi para a classe C. 

Audiência da TV tira boa nota  
O levantamento di|rio da Coordenaç~o de An|lise, Pesquisa e Monitoramento de 
Audiência da EBC mostra o desempenho dos programas da família Enem ao longo do 
período de exibiç~o, do dia 15/10 até 11/11. No caso da TV Brasil, h| que se destacar que, 
sendo cabeça de rede de emissoras públicas estaduais, comunit|rias e universit|rias, a audiência dos 
programas se multiplica pela capilaridade da Rede Nacional de Comunicaç~o Pública. De qualquer 
forma, alguns números da TV Brasil chamam a atenç~o: 

28/10/2019, segunda-feira 

No Distrito Federal, o Plant~o Enem atingiu o 
resultado de 0,46% de média. 

01/11/2019, sexta-feira 

O Rio de Janeiro apresentou média superior { do 
período, impulsionado – também – pelo desempe-
nho do Plant~o Enem, que teve 0,47% de média. 

06/11/2019, quarta-feira 

Brasília registrou bons índices e o Plant~o Enem 
teve média de 1%. 

08/11/2019, sexta-feira 

Em Brasília, o Plant~o Enem começou com 1,39% 
de audiência e manteve média de 0,70%. 

Fonte: Coordenaç~o de An|lise, Pesquisa e Monitoramento de Audiência da EBC / Kantar IBOPE Media 

Afinidade por Faixa Et|ria - RJ Afinidade por Faixa Et|ria - SP Afinidade por Faixa Et|ria - DF 

Afinidade Classe Social - RJ Afinidade Classe Social - SP Afinidade Classe Social - DF 

https://www.kantaribopemedia.com/glossario/
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Semana da Consciência Negra 
é destaque nos veículos EBC 

TV Brasil 
Luta, inclusão e valorização da cultura afro 
O Dia Nacional da Consciência Negra, 
lembrado em 20 de novembro, foi 
oficialmente instituído com a Lei nº 
12.519, de 2011. A data coincide com o 
dia atribuído { morte de Zumbi, líder 
do Quilombo dos Palmares. Em todo o 
país, eventos destacaram a necessidade 
de inclus~o e a busca pela valorizaç~o da cultura afro-brasileira. 

A EBC n~o ficou de fora das celebrações e da luta. A TV Brasil 
exibiu, durante toda a semana, uma programaç~o especial, com 
atrações tem|ticas voltadas para a reflex~o e para a promoç~o 
da igualdade racial. Foram conteúdos jornalísticos, shows inédi-
tos e produções do acervo da emissora que refletiram a diversi-
dade de nossa gente e abordaram os diversos aspectos da luta contra a desigualdade, pelo fim do 
racismo e da discriminaç~o.  

Um dos destaques da programaç~o foi o especial Dona Ivone Lara - Um sorriso negro. Elogiada por 
público e crítica, a produç~o – gravada com exclusividade pela TV Brasil – conta a trajetória da can-
tora e compositora, combinando dramaturgia e um repertório de cl|ssicos. Com três horas de dura-
ç~o, o musical foi ao ar em dois episódios. 

Outros programas como Sem Censura, Todas as Bossas, Impressões, Caminhos da Reportagem e Re-
cordar é TV também apresentaram edições especiais. O Caminhos, por exemplo, investigou casos de 
discriminaç~o racial no país. A jornalista Katiuscia Neri entrevistou Nina Silva no Impressões. Nina é 
uma das criadoras do Movimento Black Money, plataforma on-line que conecta empreendedores e 
consumidores negros para fomentar os negócios e vencer os desafios desta populaç~o no mercado 
de trabalho, e falou sobre os desafios do mercado de trabalho para a populaç~o negra. J| no Todas 
as Bossas, shows de astros da cena musical negra do país como Tony Tornado, Arlindinho, Nilze Car-
valho e Carlos Negreiros. 

 
 

 

 

Com essa programaç~o especial, a TV Brasil cumpriu com maestria o que determina a Lei 11.652, de 
2008, de criaç~o da EBC. O texto diz, em seu artigo 8º, que compete { EBC:   

IV - Produzir e difundir programaç~o informativa, educativa, artística, cultural, científica, de cidadania 
e de recreaç~o. 

O telespectador teve tudo isso na tela da TV Brasil, com os especiais da Semana da Consciência Negra. 

Dona Ivone LaraDona Ivone LaraDona Ivone Lara   
Um sorriso negroUm sorriso negroUm sorriso negro   

http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2019/11/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro-o-musical
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-arlindinho
http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2019/11/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro-o-musical
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-tony-tornado
http://tvbrasil.ebc.com.br/impressoes/2019/11/tecnologia-tem-que-ser-voltada-sociedade-diz-executiva-em-ti
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-cheny-wa-gune-e-xixel-langa
http://tvbrasil.ebc.com.br/todasasbossas
http://tvbrasil.ebc.com.br/impressoes/2019/11/tecnologia-tem-que-ser-voltada-sociedade-diz-executiva-em-ti
http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2019/11/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro-o-musical
http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2019/11/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro-o-musical
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-cheny-wa-gune-e-xixel-langa
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-arlindinho
http://tvbrasil.ebc.com.br/todas-bossas/2019/11/especial-consciencia-negra-tony-tornado
http://tvbrasil.ebc.com.br/impressoes/2019/11/tecnologia-tem-que-ser-voltada-sociedade-diz-executiva-em-ti
http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2019/11/dona-ivone-lara-um-sorriso-negro-o-musical
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Entrevistas especiais nas R|dios EBC 

No Dia Nacional da Consciência Negra, a secret|ria 
Nacional de Políticas da Promoç~o de Igualdade 
Racial, Sandra Terena, foi entrevistada no progra-
ma Revista Brasil, da R|dio Nacional. Na conversa, 
ela disse que atualmente se trabalha a resiliência, 
ou seja, apesar das dificuldades, é preciso se adap-
tar e fazer tudo de uma forma melhor, o que tam-
bém é uma mudança de mentalidade. 

Sandra ainda destacou que a Secretaria trabalha com políticas para ribeirinhos, ciganos, índios, ne-
gros, quilombolas, mulheres escalpeladas e outros grupos, independente de etnias, e que é neces-
s|rio que todos tenham educaç~o de qualidade para que possam combater o preconceito. Falou 
diretamente para os ouvintes da Nacional da Amazônia, única emissora que alcança |reas remotas 
e isoladas no Norte do Brasil. 

O maior desafio para a igualdade racial, segundo ela, é conscientizar a populaç~o e os gestores pú-
blicos de que é preciso combater os preconceitos. Para isso, a Secretaria Nacional de Políticas da 
Promoç~o de Igualdade Racial desenvolve projetos e ações em todo o país, inclusive em parceria 
com as outras secretarias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que trabalha pela 
valorizaç~o da vida. 

Outra entrevista especial foi a do reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente Barbosa. 
No bate-papo com o }ncora Valter Lima, o reitor afirmou que ainda é preciso trabalhar todos os dias 
para superar o preconceito e que, para isto, n~o basta apenas a educaç~o acadêmica, e sim valores 
na pr|tica cotidiana. Daí a import}ncia das emissoras de r|dio EBC, na difus~o destes valores. 

Diversidade no tema e nas 
fontes da Agência Brasil  
A Agência Brasil lembrou o Dia da Consciência Negra dando 
voz a especialistas e personagens de v|rias partes do país.       
A diversidade de fontes marcou a cobertura. Analistas do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), integrantes da 
Comiss~o de Combate { Intoler}ncia do Estado do Rio, do Con-
selho Estadual dos Direitos do Negro do Rio, além de estudan-
tes universit|rios, tiveram espaço nas publicações.  

Os textos abordaram, entre outros assuntos, um indicador 
inédito: o número de pessoas que se autodeclararam pretas 
ou pardas no ensino superior superou o de brancas.  

Negritude e sensibilidade 
também nas lentes  
A sensibilidade na abordagem do assunto transparece 
ainda nas imagens captadas pelos olhos do repórter fo-
togr|fico Tomaz Silva. S~o fotos belíssimas das comemo-
rações do Dia da Consciência Negra no Monumento Zum-
bi dos Palmares, no Rio de Janeiro. 

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/dia-da-consciencia-negra-revista-brasil-recebera-secretaria-nacional-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1157607?id=153208
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/dia-da-consciencia-negra-revista-brasil-recebera-secretaria-nacional-de
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/dia-da-consciencia-negra-revista-brasil-recebera-secretaria-nacional-de
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/dia-da-consciencia-negra-revista-brasil-recebera-secretaria-nacional-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/apesar-da-inclusao-populacao-preta-e-parda-nao-se-ve-representada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/apesar-da-inclusao-populacao-preta-e-parda-nao-se-ve-representada
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1157607?id=153208
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1157607?id=153208
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1157607?id=153208
http://agenciabrasil.ebc.com.br/node/1157607?id=153208
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Veículos EBC destacam 
promulgação da reforma 

da Previdência 
Nove meses depois de ser oficialmente apresentada pelo governo, a Proposta de Emenda { Consti-
tuiç~o (PEC) da Reforma da Previdência foi aprovada e promulgada pelo Congresso. R|dios EBC, 
Agência Brasil e TV Brasil acompanharam todos os momentos de discuss~o do texto que altera re-
gras de aposentadorias e pensões de mais de 72 milhões de brasileiros. A vers~o final do documen-
to foi publicada no Di|rio Oficial da Uni~o do dia 13 de novembro. Com a reforma da Previdência, go-
verno prevê uma economia de R$ 800,2 bilhões aos cofres públicos, nos próximos 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Agência Brasil acompanhou a movimentaç~o dos parlamentares no dia 12 de novembro, data da 
promulgaç~o. A matéria Reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso trouxe vídeo ao vi-
vo da TV Senado sobre a cerimônia. No texto Parlamentares comemoram promulgaç~o da reforma 
da Previdência, tanto o presidente da C}mara, Rodrigo Maia, quanto o do Senado, Davi Alcolumbre, 
ressaltaram a import}ncia econômica da medida.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/reforma-da-previdencia-e-promulgada-pelo-congresso
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/parlamentares-comemoram-promulgacao-da-reforma-da-previdencia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/parlamentares-comemoram-promulgacao-da-reforma-da-previdencia
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TV Brasil traz repercussão 
O assunto foi um dos destaques do programa Cen|rio Econô-
mico do dia 12. O apresentador Adalberto Piotto conversou 
ao vivo com a repórter Selma Dias, que trouxe as informa-
ções direto do Congresso. A jornalista detalhou pontos da 
reforma e falou da economia que o governo espera ter com 
as novas regras. 

Os telespectadores do Repórter Brasil também foram infor-
mados da promulgaç~o do texto e de que as regras passari-
am a valer após a publicaç~o no Di|rio Oficial. A equipe de 
reportagem apresentou, ainda, um resumo das principais 
mudanças. Cobertura objetiva e com serviço para o cidad~o. 

Leitor aponta erro... 
 

 

 

 

 

 

Atencioso e exigente, o público da Agência 
Brasil tem o costume de recorrer a esta        
Ouvidoria em caso de inadequações no texto. 
Foi o que ocorreu com a matéria das 10h59 do 
dia 12/11. Imediatamente, o trecho foi corrigido, 
um aviso aos leitores foi colocado ao final da 
publicaç~o e a resposta foi enviada ao deman-
dante para encerramento do processo. 

Processo 00112.003657/2019-80 

Reclamação 

“Estava lendo a matéria Reforma da Previdên-
cia é promulgada pelo Congresso e deparei 
com a informaç~o a seguir: ‘...As regras da re-
forma entram em vigor imediatamente com a 
promulgaç~o da emenda constitucional’.    
Entretanto, as regras n~o entram em vigor 
com a promulgaç~o, mas sim com a publicaç~o 
da Emenda Constitucional. Trata-se de erro 
que, data m|xima vênia, deve ser corrigido.” 

Resposta 

“Pedimos desculpas pelo erro e informamos 
que a matéria foi corrigida.”  

...e elogia reportagem 
especial 
 
 
 

 
O leitor também sabe reconhecer um 
produto de excelência. O especial 
“Caminhos da Aposentadoria no Brasil”, 
publicado na p|gina da Agência Brasil, 
conta – por meio de personagens, linha 
do tempo e informações históricas – a 
evoluç~o do benefício do país. Lingua-
gem acessível, boas histórias e conteúdo 
interativo d~o corpo a um especial multi-
mídia que enche os olhos do público e 
evidencia o talento dos profissionais da 
casa. Parabéns aos envolvidos na execu-
ç~o de mais este especial, um dos dife-
renciais entre os produtos EBC na |rea 
de web. 

Processo 00112.003675/2019-61 

Elogio 

“Gostaria de registrar meus sinceros 
parabéns ao artigo sobre a história da 
Previdência no Brasil. Ficou muito did|-
tico e retratou muito bem os fatos 
ocorridos. Achei emocionante!” 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/reforma-da-previdencia-e-promulgada-pelo-congresso
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/reforma-da-previdencia-e-promulgada-pelo-congresso
http://www.ebc.com.br/caminhos-da-aposentadoria-no-brasil
http://www.ebc.com.br/caminhos-da-aposentadoria-no-brasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/cenario-economico/2019/11/congresso-promulga-reforma-da-previdencia
http://tvbrasil.ebc.com.br/cenario-economico/2019/11/congresso-promulga-reforma-da-previdencia
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R|dios têm série especial  
Um dos destaques nas R|dios EBC foi a série especial de cinco matérias sobre as mudanças previs-
tas no texto da Previdência, veiculadas no programa Repórter Nacional entre os dias 11 e 15 de no-
vembro. A situaç~o das mulheres e as aposentadorias por invalidez est~o entre os temas aborda-
dos. As reportagens, disponíveis na p|gina da Radioagência, deram voz ao cidad~o e trouxeram 
explicações de especialistas.  

Uma ouvinte perguntou, por exemplo, que 
fórmula aplicar para descobrir o valor final do 
benefício. Quem explicou o método foi Diego 
Cherulli, Secret|rio-Geral do Instituto Brasilei-
ro de Direito Previdenci|rio. Sobre os descon-
tos previdenci|rios, o advogado Yuri Queiroz, 
ex-conselheiro de Recursos da Previdência 
Social, tratou das alterações nos valores em-
butidos nos contracheques dos trabalhadores.  

Ouça aqui a reportagem 

Brasil Caipira agrada 
telespectador com 
música de raiz 
Com mais de 25 anos na tela e na programaç~o da TV 
Brasil desde 2018, o programa Brasil Caipira recebe 
músicos de todo o país que representam o melhor da 
cantoria caipira, da moda de viola e do sertanejo tradi-
cional. A atraç~o, que valoriza a música de raiz, é con-
duzida pelo apresentador Luiz Rocha. A qualidade do 
programa, com conteúdo musical de primeira, agrada 
ao telespectador. Uma das manifestações recebidas 
pela Ouvidoria parabeniza toda a equipe.   

Processo nº 00112.003621/2019-04 

“Estou assistindo o programa de música de viola 
pela primeira vez e estou adorando! Parabéns a to-
da equipe.” 

O bate-papo musical da TV Brasil é exibido todos os 
domingos, {s 9h, e aos s|bados, a partir das 16h. O 
programa também est| no aplicativo EBC Play 
(disponível nas versões Android e iOS) e é veiculado 
pela R|dio Nacional (http://radios.ebc.com.br). 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2019-11/confira-como-fica-sua-aposentadoria-apos-reforma-da-previdencia
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2019-11/confira-como-fica-sua-aposentadoria-apos-reforma-da-previdencia
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2019-11/confira-como-fica-sua-aposentadoria-apos-reforma-da-previdencia
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2019/11/dia-da-consciencia-negra-revista-brasil-recebera-secretaria-nacional-de
http://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-caipira/2019/11/orgulho-de-ser-caipira
http://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-caipira/2019/11/orgulho-de-ser-caipira
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18/11/2019, segunda-feira 

Com bons índices nos programas diurnos em Brasília, a TV Brasil sustentou 2,24 pontos, ficando { 
frente da RedeTV ou da Band por quase 9 horas. 

20/11/2019, quarta-feira 

Brasília, mais uma vez, apresentou bons resultados, com média de 0,42% até meia-noite, a TV Brasil ficou 
{ frente da Band ou da RedeTV por quase 8 horas. TV Brasil Animada chegou a marcar 2,45 pontos.  

22/11/2019, sexta-feira 

Impulsionada por uma longa sequência de programas com bons resultados, em Brasília a TV Brasil 
marcou 0,46% de média até as 24h e apresentou o melhor resultado do mês, ficando por mais de 10 
horas { frente da RedeTV ou da Band. 

28/11/2019, quinta-feira 

No Rio de Janeiro, a audiência mais est|vel por mais de 20 horas seguidas e com média de 0,34% até meia -
noite permitiu que a TV Brasil ficasse { frente da Band ou da RedeTV. Os maiores destaques foram TV Brasil 
Animada com 50% de média, Brasil em Dia com 0,43%, Gal|pagos com 0,40% e Stadium com 0,37%. 

05/11/2019, terça-feira 

A média em Brasília até meia-noite fechou em 0,38% e chegou a 2,45 pontos no período vespertino. 
Com isto, a TV Brasil manteve o 4º lugar por quase 3 horas ao longo do dia. 

No Rio de Janeiro o fim de noite foi positivo com Parques do Brasil marcando 0,35% de média, 
Futurando e Fique Ligado 0,25%. A audiência se manteve durante a madrugada e a TV Brasil ficou { 
frente da Band e da RedeTV por 2h26. 

08/11/2019, sexta-feira 

Brasília apresentou bons resultados durante o período matutino/vespertino, com pico de audiência de 1,71%. 

14/11/2019, quinta-feira 

Em Brasília apresentou média de 0,63% e picos de 1,39%.  Repórter Visual com média de 1,08%, TV Brasil 
Animada Especial e Brasil em Dia, com 0,65%. Com este bom desempenho, a TV Brasil ficou por mais 
de 7 horas e meia { frente da Band, 6h55 { frente da RedeTV, e 3h39 da Record. 

17/11/2019, domingo 

Em Brasília a TV Brasil Animada registrou 0,89% de média e alcançou picos de 1,81%. Fortes do Brasil 
registrou média de 0,41% e o Faróis do Brasil 0,31%. 

TV Brasil bem posicionada  TV Brasil bem posicionada  TV Brasil bem posicionada  
entre as emissoras comerciaisentre as emissoras comerciaisentre as emissoras comerciais 
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Parques do Brasil 
selecionado para 
o London Eco 
Film Festival 
O programa Parques do Brasil, da TV Brasil, foi 
selecionado para exibiç~o no London Eco Film 
Festival. O episódio escolhido mostra o Parque 
Nacional das Emas, unidade de conservaç~o em 
Goi|s e declarado Patrimônio Natural da Humani-
dade pela Unesco. 

Nos 30 minutos de duraç~o, cada episódio-
document|rio conta – na forma de um di|rio de 
expediç~o – histórias sobre a fauna e a flora, os 
processos ecológicos, os serviços ambientais e o 
patrimônio histórico e cultural das |reas protegi-
das. O objetivo é promover o conhecimento cien-
tífico sobre a biodiversidade nos parques nacionais e 
unidades de conservaç~o, reforçando a relaç~o entre o meio ambiente, a saúde e 
a qualidade de vida das pessoas. Parques do Brasil é uma parceria entre a EBC, a Fiocruz e o ICMBio. 

Apresentador da TV Brasil est| 
entre os mais admirados do país 

O apresentador do programa Cen|rio Econômico, 
da TV Brasil, Adalberto Piotto, est| entre os dez 
jornalistas mais admirados do Brasil. A premia-
ç~o reconheceu os 50 profissionais de imprensa 
mais relevantes nas |reas de economia, negócios 
e finanças, e Piotto foi o sexto mais votado.  

Cerca de 58 mil pessoas votaram para escolher 
os apresentadores, }ncoras, repórteres e locuto-
res. “Esta foi a minha estreia no prêmio. Estou 
muito feliz e surpreso com tamanha votaç~o”, 
disse Piotto, que participou da cerimônia de en-
trega do prêmio, em S~o Paulo, organizada pelo 
portal Jornalistas&Cia. 

O Cen|rio Econômico debate os principais temas 
da economia do país. No estúdio, entrevistas 
com economistas, empres|rios e especialistas, 
que mostram como a economia afeta o dia a dia 
da populaç~o. Adalberto Piotto | Foto: Marilucia Piotto 

http://tvbrasil.ebc.com.br/parques-do-brasil/2018/06/parque-nacional-das-emas
http://tvbrasil.ebc.com.br/parques-do-brasil/2018/06/parque-nacional-das-emas
http://tvbrasil.ebc.com.br/parques-do-brasil/2018/06/parque-nacional-das-emas
http://tvbrasil.ebc.com.br/parques-do-brasil/2018/06/parque-nacional-das-emas
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TV Brasil fatura prêmio Longevidade 
Bradesco Seguros 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Caminhos da Reportagem conquistou o prêmio Longevidade Bradesco Seguros. O episódio Quarta 
Idade: a vida depois dos 80 ficou em primeiro lugar na categoria TV. A cerimônia de premiaç~o acon-
teceu durante o VII Fórum Internacional da Longevidade, que reuniu – em S~o Paulo – especialistas 
e personalidades nacionais e internacionais para compartilhar os resultados de suas pesquisas, ex-
periências e reflexões sobre a vida e as oportunidades para os mais velhos.  

O programa vencedor mostra as atitudes de idosos em busca de qualidade de vida e de uma velhice 
segura e com saúde. No mundo, s~o 125 milhões de pessoas nessa faixa et|ria, que é a parcela da 
populaç~o que mais cresce no Brasil. 

EBC lança TV Corporativa 
Curiosidades dos veículos da EBC, infor-
mes, vantagens para empregados, campa-
nhas internas e um espaço dedicado a di-
cas de saúde. Tudo isso est| disponível na 
TV Corporativa EBC. No total, 50 monito-
res est~o sendo instalados em Brasília, S~o 
Paulo e Rio de Janeiro. O novo canal de 
comunicaç~o interna leva conteúdo direto 
a todos os empregados e colaboradores 
da empresa. 

Com um sistema on-line, toda a distribui-
ç~o, gest~o e monitoramento do que é 
exibido nas telas da TV Corporativa EBC é 
feito remotamente e de forma centraliza-
da. A ideia é que informações essenciais 
estejam ao alcance dos olhos, de forma 
atrativa e din}mica, integrando as equipes 
e aumentando o engajamento dos profis-
sionais da EBC. 

A jornalista Gracielly Bittencourt (primeira à esquerda) representa a EBC na cerimônia de premiação | Divulgação 

http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2019/05/quarta-idade-vida-depois-dos-80
http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2019/05/quarta-idade-vida-depois-dos-80
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EBC e China Media Group      
firmam acordo de cooperação 
A Empresa Brasil de Comunicação 
e o China Media Group (CMG) fir-
maram parceria para troca de pro-
gramas, compartilhamento de con-
teúdo, produç~o conjunta, trans-
miss~o cooperativa, formaç~o de 
pessoal e interc}mbio tecnológico. 
O acordo assinado tem validade de 
cinco anos, n~o prevê repasse de 
recursos e substitui e amplia o ter-
mo de cooperaç~o anterior entre a 
EBC e a Televis~o Central da China 
– fechado em 2015 e prorrogado 
em 2017. 

Durante a cerimônia de assinatura, o presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou que é objetivo do 
grupo de mídia promover a cooperaç~o. “Sendo veículo de imprensa, nós temos essa miss~o impor-
tante de aprofundar a amizade e o conhecimento mútuo entre povos e promover o interc}mbio e a 
cooperaç~o em todas as |reas. Por isso, estamos em momento oportuno para as mídias dos dois 
países iniciarem a cooperaç~o de benefício recíproco”, disse Haixiong. 

O presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes, disse que o acordo tem car|ter estratégico. “A co-
bertura de grandes eventos de forma conjunta, com troca de matérias jornalísticas e a possibilidade 
de veiculaç~o de programaç~o que promova os valores sociais e culturais de nossos países também 
se constituem em importantes |reas a serem exploradas nesta parceria. [...]  Tudo isso contribui 
para o Brasil ganhar, para crescer e ser mais respeitado no concerto das nações.” 

 

China Media Group é o 
maior conglomerado de 
comunicações do mundo 
O China Media Group (CMG), grupo estatal de mídia, 
foi criado em 2018 após a fus~o da Televis~o Central da 
China (CGTN), a R|dio Nacional da China e a R|dio In-
ternacional da China.  

O grupo chinês é o maior conglomerado de comunica-
ç~o do mundo em escala de operações: tem 47 canais 
de TV (com conteúdo em seis idiomas e alcance de 162 
países), 17 emissoras de r|dio e produç~o de conteúdo 
radiofônico em 44 idiomas. Além de r|dios e TVs, o 
CMG coordena três sites de notícia e 20 jornais e revis-
tas de circulaç~o nacional. 

 

EBC Divulgação 

Foto: Wikipedia 
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Acordo é destaque nos veículos EBC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Agência Brasil, a R|dio Nacional e a TV Brasil produziram reportagens destacando o acordo entre 
a EBC e o CMG, firmado durante a Cúpula do Brics, que aconteceu em Brasília. As empresas de co-
municaç~o buscam o compartilhamento de conteúdo e o interc}mbio jornalístico e tecnológico. 

O presidente do CMG, Shen Haixiong, declarou que a iniciativa partiu do presidente chinês e que, 
apesar da dist}ncia, é importante promover troca cultural e estreitar a amizade entre os dois países. 
O presidente da EBC disse que o acordo é “uma oportunidade de nós projetarmos o país em um 
outro país, as nossas riquezas, o turismo, a parte educacional.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante 
promover 

troca 
cultural e 
estreitar a 
amizade 

entre os dois 
países 

É importante 
promover 

troca 
cultural e 
estreitar a 
amizade 

entre os dois 
países 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2019-11/brazils-and-chinas-communication-firms-expand-cooperation
http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2019-11/empresas-de-comunicacion-de-brasil-y-china-amplian-cooperacion
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/11/ebc-assina-acordo-de-cooperacao-com-grupos-de-comunicacao-chines
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/ebc-firma-acordo-com-china-para-compartilhamento-de-conteudos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/ebc-firma-acordo-com-china-para-compartilhamento-de-conteudos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2019-11/empresas-de-comunicacion-de-brasil-y-china-amplian-cooperacion
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/11/ebc-assina-acordo-de-cooperacao-com-grupos-de-comunicacao-chines
http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2019-11/brazils-and-chinas-communication-firms-expand-cooperation
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Ministério da Cidadania também 
assina acordo com o CMG 

O CMG também assinou um 
termo de cooperaç~o com o 
Ministério da Cidadania. En-
tre as possibilidades de par-
ceria, est| prevista a criaç~o 
de um canal de streaming – 
tecnologia que envia infor-
mações multimídia, por 
meio da transferência de 
dados via internet – para a 
circulaç~o de produções de 
cinema do Brasil e da China. 
“O cinema chinês est| entre 
os melhores do mundo e é 
uma referência estética e 
pl|stica. É um cinema muito 
bonito”, defendeu o minis-
tro Osmar Terra. 

Programação alterada por duas boas causas 
A exibiç~o de dois document|rios alterou a grade de pro-
gramaç~o da TV Brasil. “O Muro de Berlim: Crônica de 
uma cidade dividida”, produzido pela emissora pública 
alem~ de televis~o WDR, e “TVU 50 anos”, da TV Univer-
sit|ria de Pernambuco, foram atrações veiculadas neste 
mês em dois momentos especiais: os 30 anos da queda 
do Muro de Berlim e o anivers|rio de 51 anos da emissora 
pernambucana.  

A produç~o alem~ conta a história dos 30 anos de uma 
cidade dividida. Com imagens de arquivo e entrevistas 
com testemunhas dos fatos históricos, o filme relembra os acontecimentos políticos da época, na 
Berlim Ocidental e na Berlim Oriental. Um rico registro da história, que deve ser relembrado. 

O outro document|rio trata da TVU. A TV Universit|ria, sediada no Recife, foi inaugurada no dia 22 
de novembro de 1968. Na sua programaç~o, manifestações populares, como o Carnaval de Olinda, 
além de entrevistas e debates. O filme relembra a trajetória da TVU, como precursora do sistema 
brasileiro de comunicaç~o pública, e também celebra os desafios futuros da emissora ligada { Uni-
versidade Federal de Pernambuco, na era digital. 

Entre os princípios e objetivos dos serviços de radiodifus~o pública, dispostos na Lei 11.652, de 7 de 
abril de 2008, que criou a EBC, est| a “produç~o e programaç~o com finalidades educativas, artísti-
cas, culturais, científicas e informativas”. O texto ainda traz o objetivo de “cooperar com os processos 
educacionais e de formaç~o do cidad~o”. As duas atrações exibidas pela TV Brasil cumprem o que 
prevê a lei, educando e contribuindo para a formaç~o do cidad~o.  

O cinema chinês está entre os melhores do   O cinema chinês está entre os melhores do   O cinema chinês está entre os melhores do   
mundo e é uma referência estética                          mundo e é uma referência estética                          mundo e é uma referência estética                          

e plástica. É um cinema muito bonitoe plástica. É um cinema muito bonitoe plástica. É um cinema muito bonito   

Ministro da Cidadania Osmar Terra | Divulgação 
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Falta de links incomoda internauta 
A Agência Brasil cobriu a chegada ao Senado das três propostas de emenda { Constituiç~o (PEC) 
que tratam de reformas econômicas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou os textos 
ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no dia 5 de novembro. Na mesma data, foram ao ar oito 
matérias sobre o tema, além de um “entenda” no dia 7. 

A primeira matéria publicada no dia 5, Bolsonaro entrega ao Senado PECs do Pacto Federativo, cita 
as três PECs no lide (primeiro par|grafo), e traça um panorama geral do assunto.  

Porém, a falta de conex~o entre as propostas incomodou os internautas. Um deles reclamou da 
ausência de links no conteúdo. Outro, acabou considerando a cobertura fraca, em raz~o da inexis-
tência de vinculaç~o entre os textos.  

Processo n° 00112.003551/2019-86 

“As matérias das PECs que o Presidente levou ao Senado hoje est~o incompletas e insubsistentes. 
Fale sobre cada uma das PECs, resumindo-as objetivamente.” 

Resposta 

“A matéria ‘Bolsonaro entrega ao Senado PECs do Pacto Federativo’ foi uma publicaç~o inicial sobre 
o assunto, com vistas a apresentar a notícia ao leitor de forma célere. Depois, no mesmo dia, fize-
mos outras matérias (veja nos links abaixo) com informações mais detalhadas sobre as três propos-
tas de emenda { Constituiç~o enviadas pelo governo ao Legislativo. Também publicamos, posterior-
mente, uma matéria com um ponto a ponto sobre as principais medidas previstas nas PECs:  

Pacto federativo pode transferir até R$ 500 bi a estados e municípios 

PEC propõe desindexar gastos em caso de emergência fiscal 

PEC propõe usar R$ 220 bi de fundos para abater dívida pública 

Paulo Guedes diz que reformas visam transformar Estado brasileiro 

PEC propõe que benefícios fiscais sejam reavaliados a cada quatro anos 

Governo propõe extinç~o de municípios com dificuldade de arrecadaç~o 

Limites mínimos de saúde e educaç~o ser~o fundidos 

Entenda as principais medidas propostas para flexibilizar Orçamento” 

Processo n° 00112.003573/2019-46 

“Uma das mais importantes características da web é a possibilidade de navegar pela internet, em 
diversos níveis de profundidade, aprofundando as buscas de acordo com o interesse do usu|rio. No 
entanto, as notícias da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), via de regra, não contêm nenhum 
link que facilite a busca de informações adicionais, pr|tica que vem sendo adotada, paulatinamen-
te, é verdade, por grande parte dos órg~os de imprensa. Estou, h| algum tempo, sem sucesso, bus-
cando o inteiro teor das PECs anunciadas pelo Governo Federal ontem. A notícia da EBC, órgão ofi-
cial de divulgaç~o do Governo, também n~o me ajudou em nada nesse intento.” 

Resposta 

“A matéria Bolsonaro entrega ao Senado PECs do Pacto Federativo  foi alterada para inclusão dos 

links das três propostas de emenda { Constituição levadas ao Congresso pelo presidente Jair Bolso-

naro. Agradecemos a manifestaç~o.” 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/bolsonaro-entrega-ao-senado-pecs-do-pacto-federativo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/pacto-federativo-pode-transferir-ate-r-500-bi-estados-municipios
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/pec-propoe-desindexar-gastos-em-caso-de-emergencia-fiscal
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/pec-propoe-usar-r-220-bi-de-fundos-para-abater-divida-publica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/paulo-guedes-diz-que-reformas-visam-transformar-estado-brasileiro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/pec-propoe-que-beneficios-fiscais-sejam-reavaliados-cada-quatro-anos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/governo-propoe-extincao-de-municipios-com-dificuldade-de-arrecadacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/limites-minimos-de-saude-e-educacao-serao-fundidos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-11/entenda-principais-medidas-propostas-para-flexibilizar-orcamento
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/bolsonaro-entrega-ao-senado-pecs-do-pacto-federativo
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Leitor elogia tradução do 
“economês” em texto objetivo  
A cada mês, a Agência Brasil consolida seu papel de entregar conteúdo 
de excelência. Outros jornais replicam os textos por serem claros, gratui-

tos e de qualidade. Quando o conteúdo é impec|vel, o público – formado 
por muitos jornalistas – n~o mede esforços em elogiar. Foi o que 
ocorreu com a matéria Setembro tem a maior criaç~o de emprego 
formal para o mês desde 2013.  

Apesar de o texto ter sido publicado em outubro, o elogio foi envia-
do pelo leitor em novembro, o que comprova o apreço do internau-

ta pela forma de tratamento do conteúdo dado pela Agência Brasil.  

Coincidentemente em setembro, mês de referência da matéria, a editoria de economia liderou o 
ranking de assuntos das manifestações dos cidad~os, ao reunir 30,76% do total de contribuições que 
chegaram { Ouvidoria. 

Processo n° 00112.003582/2019-37 

“Gostei muito do artigo. F|cil de ler, sucinto e bem explicado. Peço licença para coloc|-lo em minha 
p|gina no Instagram (com citaç~o da fonte evidentemente).” 

Cadê o sinal do radinho de pilha? 
A direç~o da Empresa Brasil de Comunicação j| est| trabalhando para vencer um de seus maiores 
desafios: ampliar o alcance do sinal das R|dios EBC nas v|rias plataformas, sem perder o foco no 
público do radinho de pilha.  

Nestes tempos de comunicaç~o no mundo virtual, um ouvinte da única emissora de r|dio que che-
ga a |reas remotas do Brasil nos lembra que, na roça, n~o tem internet.  

Processo n° 00112.003710/2019-42 

“Meu pai mora na roça, no Assentamento Grota do Lages, Município 
de Xambio|/TO. A gente quer saber por que o sinal da R|dio Nacional 
n~o pega mais no r|dio de pilha, como antigamente. Na cidade, a gen-
te ouve a programaç~o inteira pela internet, mas na roça n~o tem in-
ternet. Gostaria de saber por que a gente n~o ouve mais a Nacional 
de Brasília AM pelo r|dio de pilha?” 

Recomendação da Ouvidoria 
Como bem cobrou o leitor, interligar conteúdos é um dos preceitos mais 
fundamentais em web. Matérias correlatas exigem links que vinculem a in-
formaç~o e deem ao leitor um panorama completo da cobertura. Tal atitu-
de deve ser rotineira e incorporada { ediç~o, mesmo que, para isso, seja 
necess|rio reabrir o formul|rio de ediç~o de uma matéria j| divulgada a fim 
de acrescentar links de textos publicados posteriormente. As mensagens 
deixam claro que o leitor espera esta atualizaç~o. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/setembro-tem-maior-criacao-de-emprego-formal-para-o-mes-desde-2013
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/setembro-tem-maior-criacao-de-emprego-formal-para-o-mes-desde-2013
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Alô, papai! 
Uma das principais funções de uma r|dio pública é prestar serviços ao cidad~o. Isto vale sobretudo 
quando falamos de uma r|dio que atua solitariamente em |reas isoladas, ribeirinhas ou indígenas 
da regi~o amazônica, onde só as chamadas OCs – as Ondas Curtas – podem alcançar.  

Neste caso em especial, a emissora também cumpre o papel de atender 
aos anseios e necessidades de comunicaç~o das populações locais. É nes-
te contexto que se compreende a solicitaç~o que uma ouvinte, { procura 
do pai, enviou { Ouvidoria e que, certamente, ser| atendida pela           
R|dio Nacional da Amazônia. 

Processo n° 00112.003691/2019-54 

“Estou { procura do meu pai, que eu n~o vejo desde criança. Hoje tenho 
40 anos e gostaria que vocês me ajudassem. O nome do meu pai é Antô-
nio Luís da Silva. Vocês podem divulgar este nome na r|dio e falar que eu 
estou { procura dele?” 

Qual a cotação do ouro? 
Neste Brasil continental, diverso e desigual, as economias locais n~o se movimentam em raz~o da cota-
ç~o das principais moedas do mundo, como o dólar e o euro. Nas |reas de garimpo, por exemplo, o 
mais importante é a oscilaç~o do preço do ouro, assim como o pecuarista est| sempre atento ao preço 
da arroba do boi. Neste contexto, um ouvinte da R|dio Nacional da Amazônia dirigiu-se { Ouvidoria 
para solicitar { emissora que inclua, em seus notici|rios, informações sobre a cotaç~o do ouro. 

Processo n° 00112.003753/2019-28 

 “Ouvinte da Nacional da Amazônia solicita que, nos jornais, 
falem o valor da cotaç~o do ouro. Principalmente no da noite. 
É muito importante para ele e para as pessoas da regi~o Norte 
do país, que só têm a r|dio como meio de informaç~o.” 

 

 

 

 

 

 

Observações do Ombudsman 
Diante da manifestaç~o do ouvinte, esta Ouvidoria foi conferir como 
andam os registros di|rios das cotações importantes para o cidad~o 
nos veículos EBC. Verificamos que apenas a TV Brasil, no programa 
Cen|rio Econômico, trata deste tema cotidianamente. Principal telejor-
nal da emissora, o Repórter Brasil só registra cotações quando h| fato 
relevante que justifique uma matéria sobre o assunto. Da mesma for-
ma, a Agência Brasil e as r|dios também n~o divulgam diariamente as 
cotações.  

Fica a sugest~o de um pequeno quadro di|rio com números relevantes para quem busca infor-
mações sobre a economia brasileira. Entre os índices que merecem acompanhamento, citamos 
o dólar, o euro, a Bolsa de Valores, o ouro e o valor da arroba do boi nas v|rias regiões. 
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Link errado no site das r|dios 
atrapalha leitor 
Quem acessou a p|gina das R|dios EBC no dia 27 de novembro ficou perdido. Numa navegaç~o r|-
pida, pelo menos três chamadas na home remetiam a conteúdos diferentes do anunciado.  

A chamada “Saudade Nacional recupera um dos primeiros quadros  de radioteatro da emissora”, no 
caso a Nacional da Amazônia, por exemplo, redirecionou o leitor para uma matéria totalmente dife-
rente: “Serviço on-line oferece apoio a mulheres vítimas de violência”. O mesmo erro se repetiu na 
manchete da R|dio Nacional da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outro destaque, ao clicar em “Rondônia tem o maior número de doadores de medula óssea da 
Regi~o Norte”, o internauta segue para um conteúdo nada correlato: “Aberta consulta pública para 
concess~o florestal da Flona de Humait|”.  

 

Observações do Ombudsman 
Como a inclus~o de chamadas nas homes dos veículos EBC n~o é auto-
matizada, o editor precisa ter o m|ximo de atenç~o no momento de 
inserir a URL (endereço na web) da matéria no formul|rio de ediç~o 
de capa. Editores devem ao público esse cuidado! 
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AGÊNCIA BRASIL 
Em novembro de 2019, os leitores da Agência Brasil enviaram { Ouvidoria 72 contribuições – dimi-
nuiç~o de 21,74% em relaç~o {s 92 manifestações recebidas no mês anterior. De outubro para no-
vembro, as reclamações despencaram de 16 para 5. Esta queda de quase 70% explica boa parte da 
reduç~o das demandas. Veja os dados em tabela e gr|fico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Com 41 registros, as solicitações foram respons|veis por mais da metade das manifestações no perí-
odo, ao somar 56,94% do total. Muitas mostram o anseio do leitor em receber mais informações 
sobre o assunto abordado.  

Processo nº 00112.003521/2019-70 

“Sobre a matéria que trata do tema saúde financeira, gostaria de mais informações a respeito des-
se estudo feito pela Firjan, sobre o município de Mesquita (RJ). No aguardo da especial atenç~o no 
que se refere.” 

Resposta  

“Agradecemos a manifestaç~o e informamos que, no site da Federaç~o das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), é possível pesquisar a situaç~o de cada um dos 5.337 municípios analisados, inclusi-
ve Mesquita. O link é www.firjan.com.br/ifgf/.” 

Processo nº 00112.003759/2019-03 

“Preciso da ajuda de vocês, pois gostaria de saber o número desse processo ou a decis~o na íntegra - 
Primeira Turma do STF solta dois homens flagrados com maconha. Ficaria muito grato com a ajuda.” 

Resposta 

“A Agência Brasil agradece a manifestaç~o e informa que os números dos processos no Supremo 
Tribunal Federal referentes { matéria s~o HC 174064 e HC 176018.” 

 

Contribuições do cidadão 

Plataformas Web 

Manifestação Quantidade 

Elogio 6 

Reclamaç~o 5 

Reclamaç~o - Tema 8 

Solicitaç~o 41 

Sugest~o 12 

Total 72 

https://www.firjan.com.br/ifgf/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-11/primeira-turma-do-stf-solta-dois-homens-flagrados-com-maconha
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Sugestão 
As sugestões aparecem em segundo lugar na lista, com 12 manifestações e 16,67% do total. Boa par-
te delas mostra a intenç~o do internauta em saber mais do tema tratado na matéria, assim como 
nas solicitações.  

Processo nº 00112.003730/2019-13 

“Sobre a matéria ‘Brasil é 5º país em ranking de uso di|rio de celulares no mundo’, estava analisan-
do o texto e n~o localizei, na internet, o relatório citado. Indago sobre a fonte utilizada. Onde o 
relatório pode ser encontrado? Preciso usar as informações em documento oficial e preciso confir-
mar a fonte.” 

Resposta 

“A Agência Brasil agradece o contato e informa que a íntegra do estudo pode ser obtida em 
www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2019/.” 

Reclamação 
Como j| mencionado, de outubro para novembro, o número de reclamações caiu de 16 para 5. Que-
da de exatos 68,75%. 

Processo nº 00112.003673/2019-72 

 “A matéria ‘Estudo mostra que peixe de |reas atingidas por óleo pode ser consumido’ deveria 
apresentar melhores critérios éticos para a pr|tica do jornalismo. É obrigaç~o do veículo que divul-
ga informaç~o de interesse público ouvir, citar e publicizar outras fontes antes de soltar um release 
ministerial. A matéria trata de algo que pode vir a agravar a saúde pública brasileira, muito incon-
sequente divulgar algo que n~o tem respaldo em v|rias fontes científicas.” 

Resposta 

“A Agência Brasil agradece o contato e informa que uma das diretrizes que orientam seu trabalho 
jornalístico é a diversidade de fontes. Neste caso específico, trata-se de um estudo divulgado pelo 
Ministério da Agricultura, portanto, fonte oficial, o que justifica a publicaç~o das informações. Re-
conhecemos, entretanto, que o tema merece uma abordagem mais ampla, com a apresentaç~o de 
outros pontos de vista. Dada a relev}ncia do assunto para a populaç~o, a Agência Brasil se propõe 
a produzir, futuramente, novas reportagens sobre o assunto com um enfoque mais amplo.” 

Elogio 
Últimos no ranking de manifestações, os elogios também caíram de outubro para novembro.  Pas-
saram de 9 para 6, registrando queda de 33,33%.  

Processo nº 00112.003804/2019-11 

“Excelente e estimulante, especialmente no atual momento, a matéria sobre o sucesso dos estu-
dantes brasileiros na China e a luta deles para conseguir verbas e poderem estar presentes ao even-
to. H| que se enfatizar as questões positivas, para que o povo brasileiro retome seu orgulho e a 
crença em um futuro promissor. Parabéns!” 

 

 

 

https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2019/
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Mapeamento das Contribuições 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O item Tema do Conteúdo lidera a lista de subassuntos com 43 manifestações, sendo respons|vel 
por exatos 59,72% das mensagens que chegaram { Agência Brasil. A Qualidade do Conteúdo apare-
ce em seguida, com 20 demandas, representando 27,7% do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAL EBC  
O público do Portal EBC enviou { Ouvidoria cinco contribuições de outubro para novembro – queda 
de 76,2% em relaç~o {s 21 manifestações do mês anterior. 

 

 

 

 

 

 

Ranking dos subassuntos Quantidade 
Tema do conteúdo 43 

Qualidade do conteúdo/serviço 20 

Ediç~o 2 

Pauta 2 

Pronúncia/gram|tica/ortografia 1 

Relev}ncia/isenç~o 1 

Utilizaç~o de conteúdo 1 

Direitos autorais 1 

Portal 1 

Total 72 

Ranking por Editoria Quantidade 

Educaç~o 19 

Política 16 

Economia 12 

Geral 7 

Justiça 4 

Internacional 1 

Direitos Humanos 1 

Saúde 1 

Total 61 

Manifestação Quantidade 
Solicitaç~o 4 

Elogio 1 

Total 5 
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Uma das explicações para a reduç~o no número de manifestações é que muitas das mensagens re-
cebidas pelo Portal EBC em outubro foram enviadas por inscritos no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) que tiveram problemas de acesso a informações para fazer as provas, principalmente no 
site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Das oito mani-
festações a respeito do tema conteúdo recebidas no mês passado, 50% foram de candidatos solici-
tando dados do exame e auxílio para descobrir seu local de prova. 

Solicitação 

Processo nº 00112.003796/2019-11 

“Temos uma webtv e gostaríamos de saber sobre os conteúdos disponibilizados nos portais rede-
nacionalderadio.com.br, www.ebc.com.br e www.voz.gov.br. As dúvidas são: Posso utilizar suas 
matérias, citando a fonte? Posso incorporar o player da sua webtv no nosso portal? Posso fazer 
upload dos materiais em |udio, em nosso site, sempre citando a fonte? Eu deixo claro que a fonte e 
link do material original sempre serão respeitados, e os materiais não serão editados.” 

Resposta 

“Todo conteúdo distribuído pela Rede Nacional de R|dio e pela Radioagência Nacional pode ser utili-
zado por qualquer emissora de r|dio, gratuitamente. Você pode ainda baixar os programas e notícias 
distribuídos pelos sites www.redenacionalderadio.com.br e www.radioagencianacional.ebc.com.br. 
Além disso, para incorporar o player de vídeo da WebTV TVBrasil, copie e cole o seguinte código HTML 
em sua p|gina: <iframe width="671" height="377" src="https://video.rnp.br:443/portal/embed-channel?
idItem=39285&autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>” 

Processo nº 00112.003838/2019-14 

“Gostaria de sugerir que adicionem a possibilidade de assistirmos { programaç~o com o recurso da 
audiodescriç~o, também através do site. A audiodescriç~o é um recurso de acessibilidade para defi-
cientes visuais e a emissora transmite alguns programas com o recurso, mas só é possível assisti-los 
através da TV digital, n~o através do website.” 

Resposta 

“A Diretoria de Conteúdo e Programaç~o (DICOP) agradece o contato e informa que a sugest~o 
ser| considerada pela EBC e enviada ao setor respons|vel pela inserç~o de conteúdos na platafor-
ma web. Ressaltamos que a audiodescriç~o é uma faixa narrativa adicional para pessoas com defici-
ência visual, intelectual, dislexia e idosos, consumidores de meios de comunicaç~o visual, nos quais 
se incluem a televis~o, o cinema, a dança, a ópera e as artes visuais. A TV Brasil exibe mais de 15 
horas semanais. O mínimo exigido pela legislaç~o de acessibilidade, no momento, é de 12 horas se-
manais. Salientamos, também, que a TV Brasil oferece uma faixa inteiramente acessível, a TV Brasil 
Animada, a faixa de desenhos infantis que exibe programas com todos os recursos de acessibilida-
de, como audiodescriç~o, legenda oculta, interpretaç~o em LIBRAS e dublagem.” 

http://redenacionalderadio.com.br/
http://redenacionalderadio.com.br/
http://www.ebc.com.br/
http://www.voz.gov.br/
http://www.redenacionalderadio.com.br/
http://www.radioagencianacional.ebc.com.br/
https://video.rnp.br/portal/embed-channel?idItem=39285&autostart=false
https://video.rnp.br/portal/embed-channel?idItem=39285&autostart=false
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Ao longo dos 30 dias de novembro de 2019, os ouvintes das R|dios EBC enviaram { Ouvidoria 28 
contribuições, resultando em uma diminuiç~o de 30% em relaç~o ao mês anterior. Na contram~o da 
tendência de queda no número de demandas, no entanto, houve aumento no quantitativo de elogi-
os ao trabalho das r|dios.  Confira dos dados deste mês na tabela e no gr|fico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das oito emissoras de r|dio da EBC, cinco foram objeto de manifestações dos ouvintes nesse perío-
do. A Radioagência Nacional recebeu duas contribuições. Seguem tabela e gr|fico, mostrando o 
detalhamento do quantitativo e o percentual de demandas por emissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

Rádios EBC 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 11 

Elogio 8 

Sugest~o 5 

Reclamaç~o 4 

Total 28 

Veículos Elogio Reclamação Solicitação Sugestão Total 

MEC FM 6 1 4 1 12 

Nacional da Amazônia 1 1 3 2 7 

Nacional AM de Brasília 0 0 2 1 3 

Nacional FM de Brasília 1 0 1 1 3 

Radioagência Nacional 0 2 0 0 2 

Nacional AM do RJ 0 0 1 0 1 

MEC AM do RJ 0 0 0 0 0 

Nacional do Alto Solimões 0 0 0 0 0 

MEC AM de Brasília 0 0 0 0 0 

Total 8 4 11 5 28 
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No comparativo dos percentuais registrados em outubro e novembro, os elogios mais que dobra-
ram, saltando de 12,5% para 28,5%. A emissora que mais recebeu mensagens elogiosas dos ouvintes 
foi a MEC FM, mas o público também registrou seu apreço pela Nacional. 

Processo n° 00112.003784/2019-89 

Nacional FM - Elogio 

“Parabéns pelo lindo trabalho! Apresentaç~o, playlists, entrevistas, tudo maravilhoso! Gratidão por 
fazerem meus dias t~o mais leves! Tenham uma ótima semana e toquem Dazaranha para mim.” 

Processo nº 00112.003578/2019-79  

R|dio MEC FM  

“Sou ouvinte da R|dio MEC. Ela é a minha companhia o dia todo, enquanto estou costurando. To-
ca músicas lindas, e a programaç~o é toda boa. À noite, é minha r|dio de travesseiro. Sou f~ e tor-
cedora dessa R|dio. Quero dizer o quanto vocês me fazem feliz! Obrigada por tudo.”  

Processo n° 00112.003570/2019-11 

“Maravilha de apresentaç~o de Raisa Histher... Vida para nossos ouvidos! Maravilhosa compositora!” 

Resposta 

Agradecemos sua participaç~o. Informamos que seu elogio foi encaminhado { Equipe da R|dio 
MEC para conhecimento e apreciaç~o. Precisando a Ouvidoria da EBC est| sempre { disposiç~o. 

R|dio MEC FM  

Ouvinte telefonou elogiando a R|dio MEC FM do Rio de Janeiro. Ele diz que a programaç~o é 
excelente e de qualidade, além do atendimento da Central do Ouvinte também ser excelente. 
Sugeriu colocar na programaç~o a música “Na Canç~o”, de Vinícius Cantu|ria. 

R|dio MEC FM  

Por telefone, ouvinte elogia a R|dio MEC do Rio de Janeiro e diz que acompanha a r|dio desde 
1948. Ele sugere a veiculaç~o da música “CS Loverboy - Gaivota Azul” na programaç~o. 

Resposta  

Agradecemos o contato e sugest~o. Vamos repassar sua ideia para nossa programaç~o. 

J| as reclamações, que somaram um quarto das contribuições dos ouvintes no mês passado, caíram 
pouco mais de dez pontos percentuais, ficando reduzidas a 14,28% do total. O público seleto da MEC 
FM est| atento { tudo, inclusive { pronúncia dos nomes dos compositores de música erudita, gran-
de parte deles constituída de estrangeiros. 

Percentagem de Manifestações por Emissora de R|dio e Radioagência Nacional 
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Processo nº 00112.003680/2019-74 

MEC FM - Reclamação: 

“O speaker, ao anunciar a música, deve fazê-lo com clareza: ‘concerto para piano e orquestra de 
prrr...’ Ao dizer o nome do compositor, em geral estrangeiro, ou sussurra ou n~o se entende. 
Ex: B'tov. O certo é ‘Be-e-tô-vem’.” 

Solicitações e sugestões seguem representando mais da metade das manifestações recebidas pela 
Ouvidoria. 

Processo n° 00112.003753/2019-28 

R|dio Nacional da Amazônia - Solicitação: 

“Ouvinte da Nacional da Amazônia solicita que, nos jornais, falem o valor da cotaç~o do ouro. 
Principalmente no da noite. É muito importante para ele e para as pessoas da regi~o Norte do país, 
que só têm a r|dio como meio de informaç~o.” 

Mapeamento das Manifestações 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No que se refere a conteúdo de entretenimento e grade da programaç~o, temas em que se concen-
tra mais da metade das demandas, as R|dios EBC têm procurado mostrar ao ouvinte que vale a pe-
na manter a fidelidade { emissora, atendendo, sempre que possível, suas solicitações. Veja os exem-
plos abaixo: 

Processo n° 00112.003794/2019-14 

MEC FM - Solicitação: 

“Gostaria de ouvir a ópera Barcarolle, o conto de Hoffman.” 

Resposta  

“Em atenç~o a sua solicitaç~o, a produç~o do programa Ópera Completa informa que a ópera em 
quest~o ir| ao ar no dia 12/01/2020.”  

Conteúdo esportivo também desperta o interesse do público, como no processo citado a seguir: 

Processo n° 00112.003681/2019-19 

“Sou diretor de uma r|dio comunit|ria, e gostaria de saber se posso retransmitir o futebol das R|-
dios EBC. Se sim, qual seria o procedimento de autorização?” 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 8 

Grade de programaç~o 7 

Marketing, negócios e serviços 6 

Conteúdo jornalístico 4 

Sinal/sintonizaç~o 1 

Outros conteúdos 1 

Conteúdo esportivo 1 

Total 28 
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Resposta  

“Todo conteúdo distribuído pela Rede Nacional de R|dio, inclusive jogos de futebol, pode ser utili-
zado por qualquer emissora de r|dio, gratuitamente. Seguem abaixo as orientações sobre como 
sintonizar a programaç~o - via satélite: 

Satélite Digital – STAR ONE C2 | Posiç~o orbital: 70° – Oeste (290° leste) | Transponder: 2ANC 

Freqüência Central: 3755,5 MHz | Polarizaç~o: Horizontal | Symbol Rate: 7.500 MSym/s | Canal: Servi-
ço 1 - TV NBR | FEC: 2/3 | Modulaç~o: QPSK | Padr~o: DVB-S | PCR: 8190 | Pid Vídeo: 0308 | Pid Áudio 
R|dio: 0257 – Lado Esquerdo, Rede Nacional de R|dio. 

Características do sistema receptor para uma recepção de boa qualidade: 

a) Antena Parabólica fechada 2,20m, telada com 3,30m de di}metro; 

b) Amplificador de Baixo Ruído (LBN) para Banda ‘C’ Digital, de temp. de ruído menor ou igual a 17° K;  

c) Receptor digital para Banda ‘C’; 

d) Monitor de TV ligado ao sistema de recepç~o sintonia e ajuste da antena para TV NBR. 

Além disso, é possível fazer o download dos programas e notícias distribuídos pelos sites da Rede 
Nacional de R|dio (www.redenacionalderadio.com.br) e da Radioagência Nacional 
(www.radioagencianacional.ebc.com.br).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O domínio da língua portuguesa também é avaliado pelo público da Radioagência Nacional, que exi-
be seus conteúdos no site. E quando h| erro, o leitor registra. 

Processo n° 00112.003711/2019-97 

“Quero reclamar sobre o erro do nome dado ao profissional que toca viol~o na referida manchete 
publicada na EBC: ‘Morador do DF é o primeiro brasileiro a ganhar concurso de violinista na Espa-
nha’. Ocorre que a matéria menciona um rapaz que toca viol~o e n~o violino. Como na chamada 
ocorreu um erro de nomenclatura, o leitor (que se interessa por violino) abre a p|gina por engano 
se frustrando quanto { expectativa. A palavra correta seria ‘violonista’.” 

Resposta 

“Pedimos desculpas pelo erro e agradecemos a sua observaç~o. A informaç~o j| foi corrigida.” 

Ranking dos subassuntos Quantidade 

Qualidade do conteúdo/serviço 6 

Central do Ouvinte 5 

Qualidade da programaç~o 4 

Inclus~o/exclus~o na grade 3 

Retransmiss~o 2 

Pauta 2 

Sinal aberto 1 

Disponibilizaç~o de conteúdo 1 

Tema do conteúdo 1 

Ediç~o 1 

Mailing 1 

Pronúncia/gram|tica/ortografia 1 

Total 28 

http://www.redenacionalderadio.com.br/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2019-11/confira-como-fica-sua-aposentadoria-apos-reforma-da-previdencia
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Ao longo do mês de novembro de 2019, o público da TV Brasil enviou { Ouvidoria 47 demandas, re-
sultando em uma diminuiç~o de 49,46% em relaç~o ao mês anterior.  

Solicitações representaram a maior parte das manifestações, com 57,45% do total. Reclamações, 
com 23,40%, e sugestões, com 12,77% vieram na sequência. J| os elogios fecharam o mês com 6,38% 
do total de demandas direcionadas { emissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento das Contribuições 
Grade de programaç~o e sinal/sintonizaç~o foram os dois temas mais presentes nas manifestações 
do público da TV Brasil, recebidas pela Ouvidoria. Com um total de 22 demandas, estes dois itens 
representam quase metade das mensagens no ranking dos assuntos – exatos 46,8% do total. O con-
teúdo jornalístico vem em seguida, com nove registros, que somam quase 20% das manifestações.  

Vale lembrar que os problemas de sinal no Rio de Janeiro, neste último mês, decorreram de interfe-
rências de r|dios piratas que prejudicaram as transmissões da TV Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do cidadão 

TV Brasil 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 27 

Reclamaç~o 11 

Sugest~o 6 

Elogio 3 

Total 47 

Ranking dos assuntos Quantidade 

Grade de programaç~o 11 

Sinal/sintonizaç~o 11 

Conteúdo jornalístico 9 

Conteúdo de entretenimento 7 

Marketing, negócios e serviços 7 

Comunicaç~o institucional 2 

Total 47 
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Solicitação 
Entre as solicitações, a maior parte foi direcionada { grade de programaç~o da TV Brasil. Dentro 
desse item, algumas mensagens foram de questionamentos sobre alterações na grade, e outras de 
telespectadores que desejaram contribuir – de alguma maneira – com a produç~o de conteúdo para 
exibiç~o na emissora. 

 

 

 

 

 
 

 

Processo nº 00112.003259/2019-63 

“Moro em Rondonópolis (MT). Aqui tem mais de 220 mil habitantes. Infelizmente, n~o temos o si-
nal da TV Brasil. A emissora pretende expandir o sinal para Rondonópolis?”  

Resposta 

“Agradecemos o contato e o interesse pela programaç~o da TV Brasil. Em Mato Grosso, nosso sinal de 
televis~o é transmitido em parceria com a TV Universit|ria de Cuiab|. A Universidade Federal de Mato 
Grosso também possui instalações em Rondonópolis, e estamos verificando a possibilidade de expans~o 
do sinal para outras regiões. Entretanto, dependemos de orçamento para a aquisiç~o e instalaç~o dos 
equipamentos de TV digital. Vale lembrar que nosso sinal est| disponível em outras plataformas - 
WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv | Canais por assinatura: NET Canal 531 HD, OITV Canal 20, SKY Canal 23, 
CLARO Canal 09, GVT Canal 234, VIVO TV Canal 503 HD, Via Satélite C2 | Frequência: 3746,5 | Relaç~o de 
Aspecto: 169 | Symbol Rate: 7.500 Msym/s | FEC: 3/5 | Polarizaç~o Horizontal | Padr~o DVB -S2. Outras in-
formações sobre como sintonizar a emissora est~o em tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.” 

Ranking dos subassuntos Quantidade 
Sinal aberto 9 

Qualidade do conteúdo/serviço 5 

Hor|rio 5 

Oferta de conteúdo/serviço 5 

Inclus~o/exclus~o na grade 4 

Pauta 3 

Retransmiss~o 3 

Disponibilizaç~o de conteúdo 2 

Acervo 2 

Tema do conteúdo 2 

Visitaç~o/contato 2 

Expans~o de cobertura 2 

Retransmissora 1 

Qualidade da programaç~o 1 

Reprise 1 

Total 47 

Solicitação Quantidade 
Grade de programaç~o 8 

Marketing, negócios e serviços 7 

Conteúdo jornalístico 5 

Sinal/sintonizaç~o 3 

Conteúdo de entretenimento 2 

Comunicaç~o institucional 2 

Total 27 

http://tvbrasil.ebc.com.br/webtv
http://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar
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Processo nº 00112.003533/2019-02  

“Sou ilustrador e design gr|fico. Tenho um Projeto Audiovisual destinado ao público infantil e gos-
taria de saber como posso conseguir apoio para desenvolvê-lo. Tenho possibilidade de produzir 
muitas horas de conteúdo, mas preciso de apoio financeiro.”  

Resposta 

“A Diretoria de Conteúdo e Programaç~o da EBC agradece o contato e informa que propostas de 
conteúdo podem ser enviadas para a Coordenaç~o de Avaliaç~o e Coproduç~o de Conteúdos, pelos 
seguintes e-mails: José Cardozo - Gerente de Parcerias - jose.cardozo@ebc.com.br | Rogério Fernan-
do de Oliveira - Coordenador de Avaliaç~o e Coproduç~o de Conteúdos - roge-
rio.oliveira@ebc.com.br” 

Processo nº 00112.003658/2019-24 

“O programa Samba na Gamboa acabou? Tem algum programa no mesmo estilo? Se tiver, qual o 
hor|rio que passa?” 

Resposta 

“Agradecemos a sua mensagem. Nós temos o programa Todas as Bossas que é palco para os me-
lhores shows na TV Brasil. Com produções próprias e de terceiros, o programa exalta a diversidade 
de artistas e se preocupa em colocar no ar shows criativos e memor|veis. A cada semana, uma per-
formance marcante de um grande nome da música traz os diferentes cantos, ritmos e sotaques da 
nossa produç~o musical. Com exibiç~o toda sexta-feira, {s 22h30, e com reprises nas madrugadas 
de domingo para segunda-feira, Todas as Bossas é um programa de música, show e diversidade. 

Temos, também, o programa Cena Musical, que traz performances inéditas, com exibição de terça 
a sexta, {s 2h30. Gravada no Espaço Cultural do BNDES, a série traz, toda semana, uma apresenta-
ç~o que revela um pouco da beleza e da diversidade da nossa música. Compondo um mosaico sono-
ro para ver, ouvir e sentir, o programa est| aberto { produç~o das diversas gerações, grupos e esti-
los. 

Acompanhe a programaç~o especial de Ver~o da TV Brasil que vai estrear no dia 02/12/2019. O ve-
r~o mais quente da televis~o ser| na TV Brasil! Durante todo a estação, a emissora pública exibir| 
uma programaç~o especial recheada de shows, séries, filmes e muita informaç~o.” 

Após o envio da resposta, a |rea respons|vel encaminhou um complemento da informaç~o. O pro-
cesso foi reaberto no sistema Fala.BR, da CGU, e nova mensagem foi enviada ao demandante. 

Resposta 

“Em complemento { resposta enviada anteriormente, informamos que - de acordo com a Gerência 
de Programaç~o e Exibiç~o da EBC - o programa Samba na Gamboa voltar| a ser apresentado {s 
quintas-feiras, {s 22h30, a partir do dia 05/12/2019, como parte da Programaç~o Especial de Ver~o 
da TV Brasil.”  

Processo nº 00112.003676/2019-14 

“Gostaria de saber onde posso assistir ao programa Sem Censura do dia 13/11/2019, sobre o assunto 
‘gagueira’.” 

Resposta 

“O programa Sem Censura do dia 13/11/19 foi disponibilizado no site da atraç~o, e est| acessível em 
http://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura/2019/11/monarco-marca-presenca-no-sem-censua” 
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Reclamações 
Mensagens sobre sinal/sintonizaç~o e conteúdo de entretenimento foram os tópicos com maior 
quantidade de manifestações entre as reclamações recebidas. 

 

 

 

 

 
Processo nº 00112.003763/2019-63  

“Neste s|bado, o programa Alto-Falante n~o foi ao ar {s 14h.” 

Resposta 

“A Diretoria de Conteúdo e Programaç~o da EBC informa que, em virtude da final da Taça Liberta-
dores da América disputada entre Flamengo e River Plate, algumas atrações foram suspensas tem-
porariamente para a realizaç~o de programas e coberturas especiais para este evento.” 

Processo nº 00112.003758/2019-51 

“H| mais de uma semana que o Rio de Janeiro est| sem o sinal das TVs da EBC. Quando isto ser| 
resolvido?” 

Resposta  

“A estaç~o transmissora da EBC que atende a regi~o da Zona Oeste do Rio de Janeiro fica no morro 
do Mendanha. Nos últimos dias, temos sofrido com interferência de uma r|dio pirata no link que leva 
o sinal da TV Brasil até sua casa. Lamentamos o inconveniente e informamos que nossas equipes tra-
balham no local para detectar a origem desta interferência e notificar a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), para as devidas providências que ir~o normalizar a transmiss~o do sinal. A Ge-
rência de Engenharia de R|dio e TV - RJ agradece sua mensagem e conta com sua compreens~o.” 

Sugestão 

O cidad~o opina – com frequência – na formulaç~o da programaç~o da TV Brasil. Muitos telespecta-
dores pedem mais conteúdo jornalístico e de entretenimento na emissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamação Quantidade 

Sinal/sintonizaç~o 7 

Conteúdo de entretenimento 2 

Grade de programaç~o 1 

Conteúdo jornalístico 1 

Total 11 

Sugestão Quantidade 

Conteúdo jornalístico 3 

Grade de programaç~o 1 

Conteúdo de entretenimento 1 

Sinal/sintonizaç~o 1 

Total 6 
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Processo nº 00112.003682/2019-63 

“Acho que tem muito pouca informaç~o sobre ações do governo. Mais hor|rios de jornalismo para 
informar o povo como est| o dia a dia do governo e acostumar o povo a acompanhar o que real-
mente necessita, e n~o estes jornais, em hor|rios nobres, com informações muito incompetentes. 
Mais informaç~o do governo nos canais do governo.” 

Resposta 

“As informações sobre programas e ações do Governo Federal podem ser acompanhadas nos tele-
jornais Brasil em Dia, {s 9h45, e Repórter Brasil, {s 20h15. Ao longo da programação da TV Brasil, o 
boletim de notícias Governo Agora mostra as últimas informações sobre o Poder Executivo Federal 
{s 11h56, 14h56, 16h56 e 19h. O programa de entrevistas Brasil em Pauta também traz os detalhes 
sobre as medidas do Governo Federal, {s terças-feiras, 22h. Ao longo da programaç~o, a TV Brasil 
também apresenta, ao vivo, os discursos do presidente da República, conforme as agendas e hor|-
rios de eventos da Presidência da República.” 

Processo nº 00112.003695/2019-32 

“Coloquem Mazzaropi s|bado, {s 4 horas da tarde e {s 10 horas da noite.”  

Resposta 

“Agradecemos o contato. Informamos que sua mensagem foi enviada { Diretoria de Conteúdo e 
Programaç~o da TV Brasil para conhecimento e apreciaç~o.” 

Elogios 
Um dos elogios recebidos por esta Ouvidoria foi relacionado ao jogo entre Cuiab| e Paysandu pela 
Copa Verde. A transmiss~o teve bons resultados nas três praças analisadas pelo Ibope. Em S~o Pau-
lo teve média de 0,16% e chegou a marcar 0,43%. No Rio de Janeiro, a média foi de 0,35% e em Brasí-
lia a média foi de 0,63%, com pico de 1,39%. 

 

 

 

 

 

Processo nº 00112.003689/2019-85 

“A galera na Toca do Porco est| antenada na TV Brasil #CulturanaCopaVerde.” 

Elogio Quantidade 

Conteúdo de entretenimento 2 

Grade de programaç~o 1 

Total 3 
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Em novembro de 2019, a Ouvidoria recebeu 18 demandas com assuntos relacionados { gest~o admi-
nistrativa, operacional e serviços/negócios da EBC. Nesse período, a quantidade de manifestações 
recebidas foi 44% menor do que o registrado no mês anterior. Importante observar que outubro foi 
atípico, visto que boa parte das demandas decorreu de reclamações relacionadas a comunicados 
para formaç~o de rede obrigatória para pronunciamento de autoridades em cadeia nacional de r|-
dio e televis~o. Como as queixas foram solucionadas, as reclamações enviadas em novembro foram 
reduzidas a menos da metade do total registrado no mês passado. Confira os dados no gr|fico e nas 
tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O problema que gerou demandas em série de emissoras, cobrando antecipaç~o do aviso para a for-
maç~o de rede nacional, acabou sendo útil para divulgar um serviço que j| é prestado ao usu|rio, e 
muitos desconhecem.  

A EBC informou aos demandantes que interessados em receber alertas sobre convocações de ca-
deia de r|dio e TV podem se cadastrar no serviço de WhatsApp e, assim, garantir agilidade nos co-
municados. 

Processo 00112.003613/2019-50 

“Trabalho no operacional de uma R|dio AM (vamos migrar para FM em breve), mas estamos com 
um sério problema em relaç~o aos comunicados de formaç~o obrigatória de Rede de R|dio. Nós, 
aqui no Sul, só trabalhamos em hor|rio comercial (de segunda a sexta). Ent~o, os comunicados de 
formaç~o de rede obrigatória de r|dio deveriam ser encaminhados em hor|rio comercial. O pro-
nunciamento do ministro do Meio Ambiente n~o veiculou no ‘dia que deveria’ (aqui colocamos no 
dia seguinte, em respeito). Mas, a formaç~o obrigatória n~o funcionou devido ao hor|rio. Conver-
sando com colegas de r|dios aqui do Sul, 99% deles trabalham somente em hor|rio comercial. Co-
mo ‘sugest~o’, as formações de rede obrigatória de r|dio devem ser comunicadas dentro do hor|-
rio comercial, pois, desta forma, efetivamente conseguiremos cumprir corretamente.” 

Resposta 

“Tivemos um problema técnico que ocasionou o atraso em alguns disparos de e-mails de convoca-
ç~o de rede obrigatória para o pronunciamento do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, dia 
23/10/2019. Informamos que a EBC est| empenhada em melhorar esse serviço e trabalhando para 

Contribuições do cidadão 

Gestão EBC 

Manifestação Quantidade 

Solicitaç~o 11 

Reclamaç~o 6 

Sugest~o 1 

Total 18 
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que tal problema n~o volte a ocorrer. Aproveitamos para lembrar que as convocações s~o publica-
das no site da Rede Nacional de R|dio - http://redenacionalderadio.com.br/convocacao-de-rede. 
Além disso, lembramos que é possível receber as convocações por aplicativo de mensagem. Basta 
enviar uma mensagem de WhatsApp para o número (61) 99645.7037 solicitando a inclus~o na lista 
de transmiss~o para recebimento dos alertas de rede obrigatória. Reforçamos que este telefone de 
contato deve estar salvo na sua agenda para garantir o recebimento das mensagens.” 

Mapeamento das demandas  
 

 

 

 

 

As demandas relacionadas a negócios e serviços representam 72% do total de atendimentos realiza-
dos no período. Destaca-se que dez das 13 demandas relacionadas a este assunto (77% do total) re-
ferem-se ao programa A Voz do Brasil. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Das demandas recebidas neste mês, quase metade é relacionada ao programa A Voz do Brasil. S~o 
quatro solicitações e seis reclamações, todas sobre o download do programa para ser veiculado nas 
r|dios após as 20h, devido { flexibilizaç~o do hor|rio por lei. 

Processo n° 00112.003547/2019-18  

Reclamação 

“Acessei por meus cinco computadores da R|dio, bem como pelo residencial, no entanto n~o foi 
possível fazer o download de A Voz do Brasil, do dia 04/11/2019. Gostaria que as coisas se tornas-
sem mais f|ceis.” 

Processo n° 00112.003718/2019-17 

Reclamação 

“Est~o faltando os |udios do programa A Voz do Brasil dos dias 12 a 14 de novembro.” 

Processo n° 00112.003529/2019-36  

Solicitação 

“Tendo em vista que nossa emissora utiliza software de programaç~o, solicito o canal de strea-
ming direto da R|dio Nacional e/ou canal que transmite o programa A Voz do Brasil, para veicula-
ç~o {s 19h de forma autom|tica, (exemplo xxxx.xxx:xxx.m3u,.mp3 , etc)” 

Ranking dos assuntos Quantidade 
Marketing, negócios e serviços 13 

Comunicaç~o institucional 3 

Administrativo 2 

Total 18 

Ranking dos subassuntos Quantidade 
A Voz do Brasil 10 

Visitaç~o/contato 3 

Retransmiss~o 1 

Publicidade Legal 1 

Gest~o de pessoas 1 

Transparência 1 

Gest~o administrativa e logística 1 

Total 18 
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Processo n° 00112.003686/2019-41  

Solicitação 

“Peço a gentileza de verificar o porquê de n~o estarem colocando o |udio do A Voz do Brasil no 
site da Rede Nacional de R|dio. Estamos com sérios problemas com esse atraso. É o único meio que 
temos para conseguir o |udio com qualidade. Por favor, verifiquem o que est| acontecendo e nos 
ajudem.” 

Processo n° 00112.003741/2019-01 

“Sou locutor e programador de uma emissora de r|dio em MS e, desde quinta-feira, n~o consigo 
reproduzir A Voz do Brasil, devido a problemas de acesso. Desde que a lei passou a nos permitir 
hor|rio flexível, optamos por colocar {s 21h, porém, quase todos os dias, ou o site fica fora do ar 
após as 20h, ou o programa do dia n~o fica disponível para download. Outra dificuldade: o contato 
com a Rede Nacional. Tem o campo ‘contato’, porém nunca conseguimos. Pede um login, mas não 
temos a opç~o de cadastrar o usu|rio.” 

Resposta  

“A Coordenaç~o da Rede Nacional de R|dio da EBC informa que o satélite é o meio oficial para as 
emissoras acessarem o programa A Voz do Brasil. Mesmo que optem por veicular o programa em 
hor|rio alternativo, a gravaç~o pelo satélite é a maneira segura de obter o conteúdo. Seguem as 
orientações sobre sintonia:  Satélite Digital - STAR ONE C2 | Posiç~o orbital - 70° - Oeste (290° leste) | 
Transponder - 2ANC | Frequência Central - 3755,5 MHz | Polarizaç~o - Horizontal | Symbol Rate - 
7.500 MSym/s | Canal - Serviço 1 - TV NBR (TV Brasil 2) | FEC - 2/3 | Modulação - QPSK  | Padrão - DVB-S 
PCR: 8190 | Pid Vídeo - 0308 | Pid Áudio R|dio - 0257 – Lado Esquerdo, Rede Nacional de R|dio. 

Características do sistema receptor para uma recepç~o de boa qualidade: 

a) Antena Parabólica fechada 2,20m, telada com 3,30m de di}metro  

b) Amplificador de Baixo Ruído (LBN) para Banda “C” Digital, de temp. de ruído menor ou igual a 17° K  

c) Receptor digital para Banda “C”  

d) Monitor de TV ligado ao sistema de recepç~o sintonia e ajuste da antena para TV NBR (TV Brasil 2)  

De todo modo, informamos que os problemas no site foram resolvidos e o serviço j| foi normalizado.”  

EBC se organiza para doar livros  
Outra demanda de usu|rio foi útil para dar conhecimento ao público da EBC de que a empresa est| 
fazendo uma seleç~o de livros para doaç~o. 

Processo n° 00112.003615/2019-49 

“Gostaria de saber se vocês possuem livros e revistas para doaç~o ou outras formas de ajuda. Eu 
faço um serviço comunit|rio de conseguir livros e levar para as Escolas ETEC e FATEC. Nós quere-
mos livros de Administraç~o, Artes, Direito, Economia, Física, Inform|tica, Matem|tica, Política, 
Sociologia e Assistência Social. N~o importa se s~o poucos, podem deixar que eu busco os livros no 
local. Se tiverem papel branco, papel~o ou objetos que n~o sejam utilizados, estes também pode-
r~o contribuir com o nosso Projeto. (...) Pode ser até de estoque diversos livros com pequenas ava-
rias (etiquetas, pequenos amassados, amarelamento) que sejam disponíveis para doaç~o. Nós agra-
decemos do fundo do coraç~o.” 
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Resposta 

“Em atenç~o { solicitaç~o formulada, a Coordenaç~o de Educaç~o Corporativa informa que a em-
presa est| disposta a contribuir com seu projeto. Como n~o dispomos de local adequado para a 
estruturaç~o de uma biblioteca, estamos realizando uma seleç~o de livros para serem doados. Este 
trabalho vai avançar até o final do ano. Uma vez concluída esta seleç~o, entraremos em contato.” 

Rede Nacional de Comunicação Pública 
 

Recomendação da Ouvidoria 
Ao responder demanda de cidad~o com base na Lei de Acesso { Informaç~o 
(LAI) – Processo n° 99936.000135/2019-08, esta Ouvidoria precisou consul-
tar o Portal Institucional da EBC em busca de dados sobre a Rede Nacional 
de Comunicaç~o Pública de TV. As mensagens com base na LAI s~o tratadas 
em relatório específico, mas, como informações institucionais s~o disponibi-
lizadas no Portal EBC, entendemos pertinente a inclus~o desta recomendaç~o no presente  
Relatório da Ouvidoria. 

Sabemos que a TV Brasil é cabeça de rede de emissoras públicas estaduais, universit|rias e co-
munit|rias.  Nesta condiç~o, a produç~o e distribuiç~o de conteúdos próprios para as TVs par-
ceiras ampliam a audiência e o alcance destas atrações disponibilizadas pela EBC. No entanto, 
n~o identificamos nenhuma menç~o { rede e sua import}ncia no nosso Portal. Recomendamos 
que as relevantes informações sobre as 35 emissoras parceiras que compõem a Rede Nacional 
de Comunicaç~o Pública sejam divulgadas, para melhor atender ao cidad~o que busca encon-
trar estes dados em nossa p|gina institucional.  

callto:99936.000135
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