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Apresentação 

O Relatório da Ouvidoria referente ao mês de janeiro de 2017 está dividido em três seções - 

“Análise de Conteúdos”, onde são abordadas as fragilidades dos conteúdos da TV Brasil, Agên-

cia Brasil, Portal EBC e Sistema Público de Rádios; “Manifestações do Público”, que traz um re-

sumo das principais mensagens dos usuários do sistema público sobre todos os veículos, e 

“Monitoramento e Gestão da Informação”, onde são relacionados os processos pendentes, fora 

de prazo e que aguardam respostas da áreas, e um panorama estatístico da percepção do pú-

blico sobre as produções dos diversos veículos da EBC. Nesta última parte relacionamos, ainda, 

o quantitativo de pedidos de informação através do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 

para cada um dos setores da EBC. 

Das análises apresentadas, destacamos os seguintes pontos que merecem atenção: na TV Brasil, 

falhas técnicas recorrentes que vinham sendo observadas no programa Nos Corredores do Po-

der tiveram significativa redução na última edição analisada. No Sem Censura, o desalinhamen-

to das condições técnicas prejudicaram a edição em homenagem aos 90 anos de Tom Jobim.  

Na Agência Brasil, a reprodução de material de agências parceiras sem olhar atento da edição 

acaba levando à reprodução de erros. Alguns aspectos observados também apontam para a 

necessidade de maior sinergia entre os veículos, para que um não esteja desatualizado em rela-

ção ao outro, como ocorreu em matéria da Agência. 

Nas rádios, a reclamação de um ouvinte da Rádio Nacional FM de Brasília foi o que mais cha-

mou a atenção da Ouvidoria. A mensagem denunciou, em um programa de produção indepen-

dente, o uso de linguagem chula e tratamento discriminatório sobre um gênero musical. Para a 

Ouvidoria, que constatou que o ouvinte estava correto em sua reclamação, o fato demonstra 

apenas a necessidade de melhor supervisão sobre o que se põe no ar a partir de produções ex-

ternas. 

No mês de janeiro, a Ouvidoria recebeu 336 mensagens, 95% delas relacionadas a conteúdos 

dos veículos da EBC. As três principais reclamações sobre a TV Brasil estão relacionadas à recep-

ção de sinal da emissora, a mudanças no programa Sem Censura, e sobre as atividades de emis-

soras parceiras. Os principais elogios foram para o programa Estação Plural, para a programa-

ção da TV Brasil em geral, e à mudança de apresentadora do programa Sem Censura.  

As reclamações direcionadas à Agência Brasil referem-se a erros de informação, retirada de ma-

téria do ar logo após ser publicada, e sobre matérias incompletas. Não houve elogios para a 

Agência no mês de janeiro.  

A principal reclamação sobre o Portal EBC refere-se a links para os veículos. O elogio foi para a 

plataforma Questões do Enem. Nas rádios, a principal reclamação foi também sobre sinal de 

transmissão. Os elogios foram para a programação da Nacional FM, para a MEC FM e para o 

programa Partituras.  

Joseti Marques  -  Ouvidora Geral  



    Análise de conteúdos 
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Nos Corredores do Poder: Problemas que se repetem a cada edição  

O programa Nos Corredores do Poder tem apresentado muitos problemas técnicos. Na edição 

do dia 20/1, em que o principal assunto era a repercussão da morte do ministro Teori Zavascki, 

uma falha logo no primeiro bloco. A apresentadora volta sem áudio, após a fala da ex-

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, ficando assim por um longo tempo. 

Depois do problema resolvido, a apresentadora sequer é informada, para um eventual pedido 

de desculpas aos telespectadores.  

Em outro momento, a apresentadora anuncia a participação do ex-ministro do STF, Carlos 

Ayres Britto, por telefone. O ex-ministro começa a falar de maneira constrangida sobre a morte 

do colega Teori Zavascki:  

“Não é uma hora boa para gente falar para um público... falar para o grande público, mas... va-

mos ver... vida que segue e a gente tem que pensar em administrar as coisas”.  

A apresentadora, então, faz uma pergunta sobre a substituição de Teori Zavascki no STF e o 

andamento da Lava Jato, ao que ele responde de forma constrangida, como se não tivesse sido 

informado pela produção de que a entrevista incluiria esse assunto:  

“Em verdade eu não me sinto muito à vontade para falar sobre tema, já da substituição do minis-

tro. Eu me disponho bem mais a falar da perda que significa para o país essa partida inesperada 

do ministro Teori Zavascki. Acho que o momento é mais de falar sobre esse infortúnio que se aba-

teu sobre todos nós. Uma pancada muito forte no coração do país, porque o povo tinha – o povo 

brasileiro, que sabe estar vivendo uma decisiva hora de fazer destino – o povo brasileiro tinha em 

Teori Zavascki um poderoso aliado para chegar ao seu ponto de centralidade ética, de centralida-

de democrática, centralidade humanista, e esse aliado partiu, partindo o coração da gente. Esse é 

que é um fato, mas...” 

A apresentadora se prepara para fazer nova pergunta, mas interrompe para deixar que Ayres 

Britto conclua a fala. Novamente ela tenta fazer nova pergunta e durante algum tempo a fala 

dela e a dele se sobrepõem. O ministro continua falando, de forma filosófica, sobre o que signi-

fica a perda de Teori para as expectativas éticas do povo brasileiro. 

Mesmo com a elegante saída do ministro para não tocar no assunto sugerido na primeira per-

gunta, a apresentadora insiste que ele fale sobre o processo da Lava Jato. E a resposta é ainda 

de abordagem filosófica, garantindo que o STF encontrará uma forma de dar prosseguimento 

ao processo:  

“Olha, Teori Zavascki trazia, metaforicamente, trazia a tiracolo, para melhor servi-la, essa adoles-

cente de nome República. Ele era republicano por excelência, e ele plantou sementes que certa-

TV Brasil 
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mente ficaram, dentre essas sementes, a compreensão e o entendimento de que a Lava-Jato é um 

patrimônio objetivo da própria sociedade brasileira, no sentido de que não pode experimentar pa-

ralisia demorada e menos ainda retrocesso. Ela faz parte de um projeto de vida nacional, de um 

saneamento dos costumes (...) embora a prerrogativa seja da ministra Cármem, certamente se ela 

fizer uso dessa alternativa da redistribuição do acervo processual do ministro Teori para o seu 

substituto, a ministra Cármem fará colegiadamente ouvindo todos os outros ministros e acredito 

que os onze, aliás, os nove ministros, pois ela está excluída da distribuição, e não distribuindo com 

apenas quatro ministros da segunda turma”, finalizou.  

Em seguida, volta para a apresentadora que chama o repórter em Porto Alegre (RS) ao vivo 

com as últimas notícias sobre o velório de Teori Zavascki. Mas o repórter não entra. A repórter 

fala um texto e mais uma vez tenta chamar o repórter em Porto Alegre, sem sucesso. Ao come-

çar novamente a falar, ouve-se um vazamento de áudio rápido e muito alto. Nesse momento, a 

apresentadora dá sequência ao assunto e chama outra repórter, de São Paulo para falar sobre 

as investigações da queda do avião. O barulho na redação atrapalha a transmissão e um telefo-

ne toca em volume alto por quatro vezes.  

No segundo bloco, destaque para as notícias da posse do presidente norte-americano Donald 

Trump e das manifestações que se espalharam pelo país contra o governo dele.  Apesar do es-

forço de reportagem para trazer as informações ao vivo, o erro de concordância da repórter 

soou mal para o público: “(...) de acordo com informações da rede CNN também houveram 

policiais feridos (...)”.  

Em outra matéria, também do Rio Grande do Norte, o repórter trouxe as últimas informações 

sobre os conflitos. A reportagem estava correta, mas faltou cumprir uma regra básica quanto à 

apresentação pessoal de repórteres e apresentadores de televisão: a discrição. Detalhes chama-

tivos nas roupas, penteados, maquiagem e até mesmo nos cenários e locações disputam a 

atenção do telespectador com a notícia. E foi o que aconteceu em relação aos cabelos do re-

pórter.  

Já se aproximando do encerramento, a apresentadora chama as jornalistas na redação da 

Agência e da Rádio e ficam as três no vídeo. O áudio ambiente, no entanto, parecia estar aberto 

para as três locações, com barulho desagradável de fundo.  

O descuido dos ambientes de onde ocorrem as entradas das redações já foi percebido e recla-

mado por uma telespectadora em dezembro (processo 2946-TB-2016). Ela descreveu a cena de 

fundo de uma dessas entrada ao vivo:  

“São 18h04. Enquanto a jornalista apresenta, ao vivo, a matéria jornalística, na cena de fundo da 

redação da Agência Brasil, funcionárias tiram blusas das embalagens, como se estivessem com-

prando roupas no ambiente de trabalho. Feio isso...”.  

A resposta enviada à telespectadora foi a seguinte: “Agradecemos seu contato e sua audiência 

e informamos que sua crítica já é de conhecimento da equipe do telejornalismo. As providên-

cias foram tomadas para que essa situação não se repita”. Apesar da resposta dando garantias 

da correção, as fragilidades persistem. 
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Falta de cuidado da produção, falhas de áudio, chamada para repórteres que não aparecem, 

barulhos na redação, som ambiente vazando, falhas nos enquadramentos, às vezes,  chamam 

mais a atenção do que as notícias e são problemas recorrentes. 

 

Programa Visual não mostra o que interessa a quem não ouve  

A Ouvidoria analisou a edição do programa Visual do dia 24 de janeiro. Na página do progra-

ma, no site da TV Brasil, a informação é de que “o Visual (que estreou com o nome Jornal Visual 

em 1988) é o primeiro telejornal diário criado para levar informação à comunidade de surdos”. 

E promete: “Reportagens sobre a inclusão do surdo, assuntos de seu universo; notícias princi-

pais do Brasil e do Mundo traduzidos para a Língua Brasileira de Sinais. Assim, além de cumprir 

o papel de informar, o programa é hoje uma referência para a comunidade de surdos”. 

No programa analisado não teve reportagens com temáticas próprias ao cotidiano dos surdos, 

como informações sobre políticas públicas de acessibilidade, eventos culturais, etc. Notícias so-

bre o Brasil e o Mundo atuais também não houve.  As rebeliões nas prisões, os desdobramen-

tos da Lava Jato e a posse do novo presidente americano não foram abordadas nas reporta-

gens da edição analisada. O conteúdo do Visual não reproduz o que a publicidade na página 

promete. 

Foram apresentadas quatro matérias atemporais sobre as vantagens da utilização do Gás Natu-

ral Veicular nos carros; o perigo do uso de anabolizantes nesse período do ano; a utilização da 

Internet no combate à criminalidade e, por fim, a ajuda das redes sociais para a formação de 

jovens escritores. Ou seja, apenas matérias frias, como são conhecidas no meio jornalístico; ma-

térias que não tratam de temas atuais. 

Pesquisando o arquivo de reportagens do programa, acessamos também a edição do dia 20/1, 

cuja chamada tangenciava a questão das rebeliões nos presídios que tem dominado o noticiá-

rio nacional. Mas a reportagem sequer tocava no assunto, mais parecendo uma peça de marke-

ting político do governo do Estado do Espírito Santo – o que não é informação relevante para a 

população de surdos, mas propaganda indevida em veículo público. A reportagem detalha, 

quase de forma elogiosa, os investimentos do governo na construção de penitenciárias, com 

imagens que mostram as melhores partes de um presídio e longa sonora do secretário de Esta-

do de Segurança.   

Outro problema é que, na página do programa na internet, a galeria de fotos está desatualiza-

da, com imagens antigas, e a seção Blog, que poderia ser mais um canal de difusão de notícias 

e informações para a comunidade surda, não tem nada. O número de telefone informado du-

rante o programa também não está disponível no site. A comunidade surda é de 1,1% da popu-

lação do país, o que representa cerca de dois milhões e trezentas mil pessoas. Apenas para se 

ter um dado de comparação, em Porto Alegre, 38.306 pessoas correspondem a 1 ponto de au-

diência pela medição do Ibope. Em São Paulo, um ponto representa 58.235 lares. 
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Sem Censura: Análise do programa sobre Tom Jobim  

O programa Sem Censura dedicou a edição do dia 25 de janeiro ao maestro e compositor An-

tônio Carlos Jobim, que completaria 90 anos nesse dia. A Ouvidoria analisou essa edição que 

transcorria normalmente com os convidados contando várias histórias de bastidores da época 

da Bossa Nova. No final de cada bloco, as cantoras, acompanhadas por músicos que participa-

vam do encontro, interpretavam músicas de Tom Jobim com vários parceiros. Mas, no terceiro 

bloco, a harmonia foi prejudicada por falhas da produção. 

Durante o intervalo, o cantor e compositor João Donato deixou a bancada para se sentar ao 

piano que estava posicionado fora do alcance das câmeras. Quando o programa reiniciou, ne-

nhuma explicação foi dada ao público para justificar a cadeira vazia na bancada. A apresentado-

ra pediu para a produtora de web ler algumas mensagens enviadas pelo público, como fazia a 

cada início de bloco. Mas, quando ela começou a falar o áudio estava baixo e quase não dava 

para ouvir o nome do telespectador. O áudio foi normalizado alguns segundos depois.  

Em seguida, a apresentadora pediu para uma das convidadas cantar mais uma música com o 

acompanhamento do músico Roberto Menescal. Um dos convidados chegou a pedir uma músi-

ca, mas a cantora resolveu cantar outra. Quando o Roberto Menescal se preparava para come-

çar a música, reclamou que o microfone do violão estava sem som. A apresentadora pediu à 

equipe que resolvesse o problema. Foi necessário reclamar mais algumas vezes para conseguir 

resolver o problema.  

Nesse momento, o João Donato que estava posicionado fora da bancada, começou a tocar o 

piano, dizendo que também iria participar da apresentação. A apresentadora foi informada en-

tão que só poderia haver som para um dos instrumentos. Decide-se pelo músico João Donato 

fazer o acompanhamento com a cantora, que deixa a bancada e se posiciona, em pé, ao lado 

dele. Ao começar a cantar o som ainda está ruim, melhorando ao longo da música. O músico 

Roberto Menescal insiste em tocar o violão que acabou sendo ouvido também durante a inter-

pretação da música. Ao final dessa parte confusa, quando a música termina, a apresentadora 

elogia a participação dos músicos, dizendo que foi “uma roda de samba do mais alto nível”. 

Não se tratava de samba, mas de bossa nova. 

 

Nos Corredores do Poder: Jornalismo não pode se embaralhar nas 

malhas da rede 

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, no acidente de avião, em Pa-

raty, foi inicialmente confirmada pelo filho dele, através de postagem em uma rede social. 

Neste momento, o programa Nos Corredores do Poder estava no ar e a transmissão, pratica-

mente, girou em torno do assunto, com a leitura de e-mails, de postagens em redes sociais e 

notas oficiais lamentando a morte de Teori Zavascki. Entre as informações recebidas, a apresen-

tadora diz: 

“tem aqui uma postagem... mais uma postagem do filho de Teori Zavascki, em rede social que 

ele diz o seguinte... o Francisco Zavaszki. É uma postagem mais antiga, do dia 26 de maio... isso 
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foi do ano passado. A produção tá me passando esse material aqui agora, e nessa postagem 

ele diz assim: ´é óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso 

que é até infantil imaginar que não há; isto é, que criminosos do pior tipo simplesmente resolve-

ram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer, porém alerto: se algo acon-

tecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Fica o recado´.”  

E continua a apresentadora: 

“É uma manifestação feita do ano passado, e que a produção achou essa postagem em redes 

sociais, justamente diante dessa preocupação, o temor que já ficava claro... aqui... que existia 

em relação à segurança da família do ministro que conduzia... que era o relator no Supremo 

Tribunal Federal do processo da Lava Jato”. 

Até aquele momento, ainda não havia repercussão nas redes sociais sugerindo que a queda do 

avião em que o ministro viajava pudesse ser um atentado. E mesmo que já houvesse, o adequa-

do seria o jornalismo dar notícia sobre o comportamento das pessoas nas redes e não sugerir a 

suspeita ou hipótese, de forma subliminar, através do levantamento de uma postagem de um 

ano atrás, feita em outro contexto, quando o ministro teria recebido ameaças, minimizadas por 

ele mesmo na ocasião. 

Acesse o vídeo. 

 

Nos Corredores do Poder: Problemas técnicos resolvidos e uma   

despedida inusitada  

A Ouvidoria analisou a edição do dia 27 de janeiro do programa Nos Corredores do Poder. O 

programa não apresentou os problemas técnicos verificados em edições anteriores. A primeira 

matéria sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht foi clara e objetiva, explicando que se tra-

tava de um depoimento padrão, onde se confirmava a intenção de assinar a delação premiada 

por livre e espontânea vontade. Boas imagens cobriram o relato da apresentadora, que infor-

mou ainda que tudo isso estava sendo possível por causa da decisão da presidente do Supre-

mo Tribunal Federal, da ministra Carmem Lúcia, em dar continuidade ao calendário de homolo-

gações das denúncias da Lava Jato.  

A apresentadora usou as declarações de uma entrevista dada pelo ministro do Supremo Tribu-

nal Federal, Gilmar Mendes, na quinta-feira (26), em São Paulo, onde ele comentou a questão 

da relatoria dos processos da Lava Jato. A apresentadora chamou a repórter da Agência Brasil 

para detalhar o assunto. Os barulhos identificados na redação em edições anteriores desta vez 

estavam controlados, e o que se ouviam eram apenas ruídos normais de um ambiente de tra-

balho, que não comprometeram a entrada da jornalista. Ela fez um resumo das declarações do 

ministro e usou um trecho para ilustrar a reportagem. 

Nesse momento, entrou uma arte com o nome do ministro e com a identificação de que dava a 

entender que ele estaria sendo entrevistado pelo telefone. Correção feita logo em seguida pela 

repórter, lembrando que as declarações eram do dia anterior em uma entrevista à imprensa, em 

São Paulo. Em seguida, outra matéria sobre a filha do ministro Teori Zavascki, que estava em 

https://www.youtube.com/watch?v=PKIdVqGyTco&t=1s
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Brasília para acompanhar a perícia da Polícia Federal no apartamento que o pai ocupava na ca-

pital. Um pequeno deslize: quando a repórter deu as informações sobre as reuniões da ministra 

Cármem Lúcia ao longo da semana, as imagens da perícia no apartamento de Teori voltaram a 

ser exibidas. Apenas neste momento as imagens foram devidamente creditadas como tendo 

sido cedidas pela TV Globo. Antes, aparecia somente o selo da emissora na imagem. 

No segundo bloco, a apresentadora fez um pequeno resumo do que já havia sido noticiado, e 

chamou os telespectadores para acompanhar os detalhes na página eletrônica da Empresa Bra-

sil de Comunicação – EBC. Em seguida, começou a informar sobre a varredura da Polícia Federal 

nos presídios do Brasil. E chamou a repórter da Rádio Nacional para dar as últimas informações. 

Tudo transcorreu com certa tranquilidade, sem atropelos, e com todas as informações, imagens 

e áudios sem problemas. O mesmo ocorrendo com as entradas a partir de Recife e Natal. 

A apresentadora aproveitou bem o tempo do programa e trouxe as últimas informações sobre 

o balanço da Receita Federal e o rombo da Previdência Social. Voltou com a repórter da Rádio 

Nacional, que deu mais informações sobre a prorrogação das inscrições para o Sisu, e a repór-

ter da Agência Brasil, com informações internacionais. O destaque para as imagens da semana 

deixou a desejar. Foram exibidas poucas fotos e, a última foto, por exemplo, mostrava os polici-

ais numa casa que não dava nenhum indicativo de que seria mesmo a casa do empresário Eike 

Batista, e com o crédito de uma pessoa desconhecida.  

Mas, o encerramento do programa chamou a atenção da Ouvidoria pelo excesso de descontra-

ção. A apresentadora pediu para que as repórteres se despedissem com boas notícias. Estavam 

as três na tela, e a primeira destacou corretamente a boa notícia que tinha para os estudantes: 

“(...) a partir de terça-feira estarão abertas as inscrições para o Prouni”. Até aí tudo certo. Mas as 

outras “boas notícias” de despedida foram inusitadas. Uma das repórteres destacou: “(...) Não 

estou de plantão, vou viajar e passar o final de semana com os meus pais”. Foi saudada com 

entusiasmo pela apresentadora que chegou a levantar os braços: “... isso é muito bom!” 

A outra repórter aproveitou a deixa para informar que também passaria o fim de semana com a 

família, “à beira do rio Paracatu, principal afluente do São Francisco”. E, para completar, a apre-

sentadora disse “já que é tudo em família, minha boa notícia é que meu pai hoje completa 88 

anos de idade (...) e aproveitem essas boas notícias que estão ao seu redor”. A informalidade na 

despedida passou um pouco da medida para um programa que se propõe “a abordar os princi-

pais temas políticos e econômicos do país”, e que até aquele momento mantinha um tom neu-

tro, equilibrado, às vezes quase austero. A mudança de “humor” repentina sem dúvida causa 

estranheza. Se a direção resolveu mudar o tom do programa, o mais adequado seria que a 

transição fosse discreta, aos poucos, dando tempo ao telespectador de se habituar. 

Acesse o vídeo. 

https://youtu.be/rzAAg1rSo_I
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Erros por falta de conhecimento, pesquisa ou atenção 

Houve equívocos nas informações fornecidas em uma matéria da Agência Brasil sobre a nova 

sessão legislativa nos Estados Unidos. A matéria, “Novos deputados e senadores assumem 

mandato nos Estados Unidos”, foi produzida pela correspondente da Agência Brasil naquele 

país e publicada em 3/1. 

De acordo com o lide, “os novos integrantes da Câmara de representantes (Câmara dos Depu-

tados) e do Senado dos Estados Unidos se reúnem hoje (3) para iniciar os trabalhos do 105º 

Congresso norte-americano. Desta vez, Senado e Câmara terão maioria republicana, o que não 

acontecia desde 2007”. 

O primeiro erro é trivial: a sessão legislativa que está começando é a 115ª, não a 105ª. O segun-

do erro é mais grave, pois reflete uma má percepção da correlação de forças no governo dos 

EUA. Ao afirmar que é a primeira vez desde 2007 em que haverá uma maioria republicana no 

Senado e na Câmara, a reportagem desconsiderou a sessão que acabou de terminar, a 114ª, de 

3/1/2015 a 3/1/2017. Com 247 cadeiras na Câmara e 54 cadeiras no Senado, o 114º Congresso 

teve a mais ampla maioria republicana desde a 71ª sessão, em 1929-1931. 

A diferença – e os parágrafos finais da matéria sugerem que frisar isto teria sido a intenção da 

reportagem – é que agora, pela primeira vez desde 2007, quando começou a 109ª sessão 

(correspondente aos dois primeiros anos do segundo mandato do George W. Bush), haverá ao 

mesmo tempo uma maioria republicana nas duas Casas do Congresso e um presidente do mes-

mo partido (Donald Trump, que tomaria posse em 20/1). Na 114ª sessão, houve uma maioria 

republicana no Senado e na Câmara, mas o presidente era democrata (Barack Obama). 

O mesmo partido ter maiorias nas duas Casas tem sido a regra na história política recente dos 

EUA. Incluindo a sessão que está começando, em apenas 6 (16%) das 37 sessões desde 1945, o 

controle foi dividido. Ter um presidente e as maiorias nas duas Casas legislativas do mesmo 

partido, porém, é menos frequente. Nas 37 sessões desde 1945, apenas 15 (41%) apresentaram 

esta configuração, com uma incidência percentual muito mais favorável aos democratas (11 das 

18 sessões com presidentes democratas, contra 4 das 19 sessões com presidentes republica-

nos). 

 

Reprodução de agências parceiras leva Agência Brasil a cometer    

erros  

No sábado (7/1), a Agência Brasil publicou uma notícia com o título “Relatório confirma tentati-

va de Putin de ajudar Trump”. A matéria, que reproduziu um conteúdo da agência parceira itali-

Agência Brasil e Portal EBC 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/novos-deputados-e-senadores-assumem-mandato-nos-estados-unidos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/novos-deputados-e-senadores-assumem-mandato-nos-estados-unidos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/relatorio-confirma-tentativa-de-putin-de-ajudar-trump
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/relatorio-confirma-tentativa-de-putin-de-ajudar-trump
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ana, Ansa, cometeu um erro lamentável ao endossar uma equivalência entre as conclusões do 

relatório dos órgãos de inteligência do governo dos EUA e as declarações do presidente eleito 

Donald Trump, no que diz respeito ao impacto das atividades russas nos resultados da eleição 

vencida por Trump. O relatório não falou nada sobre o impacto. Quem falou, por conta própria 

foi o presidente eleito, depois de uma sessão na qual ele foi informado sobre o teor do relató-

rio.  

Segundo a matéria, o presidente eleito apenas repetia as conclusões do relatório preparado 

pela CIA, FBI e NSA (Agência Nacional de Segurança), três componentes da chamada 

“Comunidade de Inteligência” dos EUA, ao afirmar que as tentativas russas não surtiram efeito: 

“Confirmando o que já havia sido dito pela Agência Central de Inteligência (CIA) nas últimas 

semanas, o objetivo do Kremlin era ajudar o republicano Donald Trump a derrotar a democrata 

Hillary Clinton. Contudo, apesar de o magnata ter sido eleito, o relatório afirma que a ação pa-

trocinada por Moscou não alterou o resultado das urnas. (…) 'Os ataques [cibernéticos] não ti-

veram absolutamente nenhum efeito sobre o resultado da votação', declarou Trump, ecoando a 

conclusão apresentada pela Inteligência Nacional”. 

O relatório não disse nada disto. Na versão disponibilizada ao público, o documento, com o 

título "Avaliação das Atividades e Intenções Russas nas Recentes Eleições nos EUA" explicitou: 

“Não fizemos uma avaliação do impacto que as atividades russas tiveram sobre o resultado das 

eleições de 2016. A Comunidade de Inteligência dos EUA é encarregada de monitorar e avaliar 

as intenções, capacidades e atividades de atores externos; não analisa os processos políticos 

dos EUA nem a opinião pública norte-americana” (tradução nossa). 

A declaração do Trump sobre o caso, porém, conseguiu levar uma parte da imprensa a acredi-

tar que sua afirmação tivesse respaldo nas conclusões do relatório. Dentre as vítimas, a Ansa e, 

de roldão, a Agência Brasil. A frequência de erros nos conteúdos produzidos regularmente por 

algumas das parceiras da Agência Brasil, apontados em edições anteriores deste boletim, já si-

nalizava a necessidade de checar as informações antes de reproduzi-las. E pelo que se nota 

desde a campanha eleitoral, quando se trata de conteúdos relacionados aos pronunciamentos 

do presidente eleito dos EUA, a atenção para essa necessidade deveria ser redobrada. 

 

Desvios de rota nos links do Portal  

Nos dois finais de semana, entre os dias 13 e 22/1, estendendo-se às segundas-feiras, a Ouvi-

doria observou vários desencontros entre as chamadas na capa do Portal EBC e os conteúdos 

acessados ao clicar nas chamadas. Os desencontros aconteceram tanto nas notícias de maior 

destaque – as que estão colocadas na parte superior da página, com fotos que ocupam duas 

colunas – quanto nas de destaque menor. 

Por volta das 15h da segunda-feira, dia 16/1, a chamada da matéria de maior destaque, com o 

título “Governo do suspeita que pode haver mais corpos em penitenciária do RN”, estava lincada 

a uma matéria sobre uma nova rebelião na cadeia pública de Natal. Além de haver uma falha 

no título, o erro no link podia induzir à ideia errônea de que a penitenciária e a cadeia pública 

são a mesma coisa. Às 17h48 a falha no título tinha sido corrigida com a eliminação do “do”, 

mas a chamada permanecia com o link errado. 
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Na mesma tarde houve outro desencontro em uma chamada na editoria de Cultura. O título da 

chamada era “Em 2012 morria Carminha Mascarenhas, uma das eternas cantoras do rádio”. O 

link, porém, era de uma matéria sobre um salão em São Paulo para artistas fora das galerias: 

“Salão traz para São Paulo mostra de artistas que estão fora das galerias”. 

No final de semana, do dia 22 e 23/1, a chamada principal era “Queda de avião em Paraty – em-

presa proprietária de avião será responsável pelo resgate do casco”. E o link conduzia o leitor pa-

ra “Corpo de Teori Zavascki é enterrado em Porto Alegre”. 

Em outra reportagem que também ocupava o espaço principal, lia-se “33 artigos foram altera-

dos em 2016 – Código Brasileiro de trânsito completa 19 anos”, mas o link era para a matéria 

“Inscrições para o Sisu começam na terça-feira; consulta já pode ser feita no site”. Esta reporta-

gem sobre o Sisu era a mesma do banner ao lado. 

Na segunda-feira (23), às 13h50, um desencontro entre a chamada da notícia de maior desta-

que, “Presídio de Roraima volta a registrar tumulto”, e o conteúdo, que era uma reportagem na 

Radioagência sobre a vistoria dos destroços do avião em que Teori Zavascki morreu. Às 15h15, 

o desencontro do link foi corrigido, quando a notícia passou para um espaço secundário. 

Detalhes que chamam a atenção 

No título “Queda de avião em Paraty – empresa proprietária de avião será responsável pelo res-

gate do casco”, a palavra “casco” está empregada de forma incorreta. “Casco”, entre outras defi-

nições, é a parte de uma embarcação sem mastros e sem seus outros componentes. Neste caso 

da reportagem, o melhor seria dizer “destroços” do avião. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-01/salao-traz-para-sao-paulo-mostra-de-artistas-que-estao-fora-das-galerias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/empresa-proprietaria-de-aviao-sera-responsavel-pelo-resgate-do-casco-em-paraty
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/empresa-proprietaria-de-aviao-sera-responsavel-pelo-resgate-do-casco-em-paraty
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Em “33 artigos foram alterados em 2016 – Código Brasileiro de trânsito completa 19 anos”, qual a 

relevância da pauta? Em geral, são relembradas em reportagens as décadas completas de algo, 

alguém ou algum acontecimento histórico de muita relevância. Se ao menos fossem 20 anos do 

Código Brasileiro de Trânsito, a pauta poderia servir de gancho para falar de aspectos do trânsi-

to que fossem relevantes para o cidadão. E essa matéria, em tom de release extemporâneo, não 

trouxe nada que a justificasse como pauta, menos ainda em lugar de destaque na capa do Por-

tal. 

 

Sem interlocução, erros comprometem os acertos 

A Agência Brasil publicou duas matérias sobre a indicação, pelo Presidente Temer, de um subs-

tituto para o ministro Teori Zavascki, morto no acidente de avião em Paraty. Na primeira, publi-

cada na sexta-feira (20/1), às 18h22, a informação sobre a decisão do Temer de aguardar a indi-

cação do novo relator dos processos da Lava Jato foi atribuída a assessores: 

"De acordo com assessores presidenciais, a intenção do presidente é indicar o novo quadro 'o 

mais rápido possível', mas apenas depois que a ministra Cármen Lúcia decida a respeito do 

processo interno que será adotado para escolher o novo relator das ações da Operação Lava 

Jato na Corte". 

Na segunda matéria, publicada no sábado (21/1), às 14h30, a informação é do próprio presi-

dente, em uma resposta aos jornalistas no velório do ministro Teori, em Porto Alegre.  

“O presidente da República, Michel Temer, disse que vai aguardar que o Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) indique um novo relator para os processos da Operação Lava Jato para só então es-

colher um nome para substituir Teori Zavascki na Corte.”  

No domingo (22/1), a matéria principal na capa do Portal reproduzia a notícia velha, publicada 

no dia 20, quando a informação sobre a intenção de Temer aguardar a decisão da ministra do 

STF ainda não havia sido confirmada: 

“Michel Temer deve aguardar decisão sobre substituição de Teori Zavaski na relatoria da Lava 

Jato para indicar novo ministro do Supremo. Assessores do Palácio do Planalto dizem que a in-

dicação ocorrerá apenas depois que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Cár-

men Lúcia, decidir como será a escolha do novo relator das ações da operação Lava Jato.” 

E como se não bastasse, a edição radiofônica do Repórter Brasil do dia 23, às 7h, repetiu a mes-

ma matéria. 

Segundo consta no registro da página, a matéria, já desatualizada, foi originalmente postada 

pela Radioagência às 16h50 do dia 22. A dificuldade imposta pela ferramenta de busca nos ar-

quivos da EBC não permitiu que se encontrasse uma explicação razoável para que o Portal, a 

Radioagência e as rádios do sistema (em rede nacional) dessem uma matéria velha como man-

chete nova. O que nos leva a pensar que não há interlocução entre esses veículos e a Agência 

Brasil; por isso não viram a atualização do fato.  

Acesse o áudio.  

Link:%20http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/com-33-artigos-alterados-em-2016-codigo-brasileiro-de-transito-completa-19
https://soundcloud.com/w-dson/materia-de-lucas-pordeus-leon-sobre-a-lava-a-jato-no-stf-no-reporter-brasil-de-23012017
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Informações complexas precisam ser simplificadas  

O diagnóstico da posição em um ranking depende do número de participantes. Este detalhe 

importante foi levado em conta na reportagem que foi ao ar na quarta-feira (25/1) no Repórter 

Brasil, da Rádio Nacional AM de Brasília, sobre o resultado mais recente do Brasil no ranking 

mundial da corrupção. Na cobertura da Agência Brasil sobre o mesmo assunto, este detalhe foi 

omitido. 

A matéria da Agência Brasil, com o título “Brasil piora posição em ranking internacional de cor-

rupção”, constatou: “Levantamento divulgado hoje (25) pela organização não governamental 

(ONG) Transparência Internacional aponta que o Brasil fechou 2016 ocupando o 79º lugar, num 

ranking sobre a percepção da corrupção no mundo composto por 176 nações. O índice brasi-

leiro foi 40 pontos, dois a mais que o registrado no ano anterior, mas o país ainda ficou três 

posições abaixo do 76º lugar alcançado em 2015”. 

A reportagem na emissora de rádio forneceu as mesmas informações, mas com a ressalva de 

que a queda no ranking foi “devido ao aumento no número de países envolvidos no estudo”. 

Houve, de fato, oito países a mais em comparação com 2015, quando 168 países apareceram 

na lista. A abertura da matéria já indicava como o reconhecimento deste detalhe influenciou a 

apresentação da notícia, ao afirmar que “o Brasil se mantém estável no ranking de 2016 de per-

cepção da corrupção da ONG Transparência Internacional”. Sem a participação dos oito países 

que foram acrescentados este ano e ficaram na frente do Brasil, a posição do Brasil no ranking 

teria subido cinco posições em relação ao resultado de 2015, ao invés de ter caído três. 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-01/nacional-informa-brasil-fica-estavel-em-ranking-mundial-da-corrupcao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-01/nacional-informa-brasil-fica-estavel-em-ranking-mundial-da-corrupcao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/brasil-piora-posicao-em-ranking-internacional-de-corrupcao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/brasil-piora-posicao-em-ranking-internacional-de-corrupcao
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Nada justifica linguagem chula nos veículos da EBC  

A troca de mensagem entre um ouvinte da Rádio Nacional FM de Brasília e o Coordenador de 

Produção Independente da Gerência-Executiva de Rádios - DF e Amazônia, da EBC, fala por si.  

Transcrevemos o trecho do programa do qual o ouvinte reclamou, o texto da reclamação e a 

resposta, convidando os leitores deste Boletim a refletirem sobre o assunto. 

O problema que a Ouvidoria identifica não está propriamente relacionado à linguagem chula 

dos apresentadores, mas à falta de supervisão sobre as produções que, mesmo tendo sido rea-

lizadas por produtoras independentes, são da responsabilidade da EBC por estarem sendo 

transmitidas em seus veículos – e esse é também um dos problemas recorrentes que a Ouvido-

ria vem apontando há tempos. 

A justificativa da área responsável atém-se exclusivamente à parte da reclamação em que o ou-

vinte se sente ofendido pelo tratamento dado ao ritmo de sua preferência, a Bossa Nova. Mas e 

a frase “Só pra fuder mesmo”? Será aceitável para uma emissora pública esse tipo de lingua-

gem? Até onde nossa pesquisa alcança, mesmo em canais por assinatura, esse tipo de lingua-

gem é usada apenas em programas humorísticos, mesmo assim em poucos. 

Na verdade, a justificativa da área não explica e nem justifica, oferecendo ao ouvinte que recla-

mou apenas um descritivo do que provavelmente o programa deveria ser, mas que na prática, 

ao menos nesta edição, parece que não é.  

Programa Rádio Criolina  

Transcrição do áudio: 

Locutor 1: E hoje você vai ouvir alguns sambas, outras bostas e também um pouco de jazz 

Locutor 2: (Risos) Só pra fuder mesmo. Massa! 

Locutor 1: (Risos) 

Locutor 1: Hoje você vai ouvir alguns sambas, outras bossas e também um pouco de jazz. Com 

gente como Rodrigo Campos, Celso Fonseca, Danilo Caymi, Virgínia Rosa e, até, Rosa Passos. 

Acesse o áudio. 

Reclamação do ouvinte Dalembert Jaccoud  (Processo 4-FM-2017) 

Prezados, 

Ao iniciar a programação da Rádio Nacional FM de Brasília às 21h, nesse sábado, dia 14 de ja-

neiro, Rádio Criolina, me senti insultado quando um dos dois locutores do programa disse que 

iria tocar "samba e outras BOSTAS..." para nós, ouvintes. O segundo locutor riu, gaguejou, e va-

Sistema de Rádios 

https://soundcloud.com/w-dson/radio-criolina-outras-bossas-14012017-2
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cilou, quando o primeiro locutor repetiu "e OUTRAS BOSTAS...". Desliguei o rádio, sendo ouvin-

te da Nacional há 40 anos, a melhor rádio da capital, e estou prestes a reportar na mídia social 

essa desagradável mudança de padrão na nossa rádio. BOSTA é o cacete, transmitam por mim 

para esse infeliz que não consumimos BOSTA, mas a excelente música brasileira que a rádio 

Nacional sempre valorizou e da qual muito nos orgulhamos. Bosta é esse moleque e a pessoa 

que o contratou. Está aí meu protesto, amargo e de pronto. 

Tristes saudações, 

Dalembert Jaccoud  

Agrônomo-Candango-Ouvinte da boa musica da Nacional há pelo menos 40 anos  

Resposta da Coordenação de Produção Independente  

Prezado Sr. Dalembert, 

Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir-lhe desculpas pelo descontentamento passado com a 

apresentação do programa Rádio Criolina. De forma alguma essa era a nossa intenção.  Dito 

isso, gostaríamos de traçar um breve perfil do programa: O Programa Rádio Criolina vai ao ar 

na Rádio Nacional FM Brasília desde 2014. É um programa de produção independente, que tem 

foco na música brasileira contemporânea, mas também contempla as obras de artistas mundi-

ais e as influências que ela recebe das misturas africanas e latinas, com citações de obras anti-

gas que servem de referência até hoje. É um conteúdo bastante rico e diverso, fruto de pesqui-

sas e experiências de seus produtores e apresentadores. Sua linha de pesquisa musical aponta 

as novas tendências, dialogando com clássicos desconhecidos do universo musical brasileiro às 

bandas independentes dos dias de hoje, conectando com o rico e diverso passado musical bra-

sileiro.  O roteiro do programa Rádio Criolina possui uma estrutura estética e narrativa bastante 

dinâmica e criativa, priorizando uma linguagem ágil e contemporânea. Dessa forma, cria-se 

uma atmosfera leve e bem espontânea, tal qual o espírito do programa. Por vezes, os apresen-

tadores fazem piadas, riem, brincam entre si, passando a ideia de estarem bastante à vontade 

no ar, dialogando com um público predominantemente jovem e exigente, que buscam novida-

des da cena musical brasileira. A cada semana são produzidos programas temáticos que home-

nageiam ou fazem referência a ritmos musicais, cantores ou festivais de música brasileiros. No 

programa da última semana, estavam justamente homenageando os ritmos: Jazz, Samba e Bos-

sa. Por isso mesmo, podemos assegurar que a intenção ao fazer o trocadilho (que lhe desagra-

dou), não era diminuir ou ofender a Bossa, já que ela própria era uma das homenageadas do 

programa. Além disso, em seguida o apresentador se corrigiu, chamando-a pelo nome correto, 

para mostrar que tudo não passou de uma brincadeira, pela semelhança entre as palavras. Pe-

dimos desculpas mais uma vez pelo ocorrido, registrando aqui que esse tipo de brincadeira dú-

bia não voltará a acontecer. Aproveitamos também para agradecer sua participação já que, co-

mo emissora pública que somos, estamos sempre disponíveis para escutar e atender nossos 

ouvintes. Valorizamos sempre a participação do público, especialmente a de alguém que ouve 

a Nacional há pelo menos 40 anos. Obrigado e até a próxima, 

Equipe da Rádio Nacional FM Brasília  

Carlos Alberto Nina 

Coordenador de Produção Independente-Gerência-Executiva de Rádios - DF e Amazônia 
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Faltou o essencial  

A matéria “Boletos poderão ser pagos em qualquer banco, mesmo após o vencimento”, veicula-

da pela Radioagência, traz todas as informações sobre o assunto, faltando apenas dizer a partir 

de que valor o cidadão já poderá usar o novo sistema. E esse não é apenas um detalhe, mas 

uma informação que pode evitar, para muitas pessoas, a perda de tempo de ir ao banco, entrar 

em fila, e ver frustrada a expectativa de quitar boletos de contas atrasadas. Como se pode ler 

na reportagem da Agência Brasil, “a medida será implantada de forma escalonada e começará 

com os boletos de valor igual ou acima de R$ 50 mil, a partir do dia 13 de março”. 

A chamada para essa reportagem, no site, também tem problemas – o texto tem erros que 

comprometem não apenas a informação, mas a imagem da Radioagência. 

 

Cobertura da febre amarela 

O surto de febre amarela, com mais de 40 mortes confirmadas no país, tem sido destaque no 

noticiário ao longo do mês de janeiro. Segundo pesquisa feita pela Ouvidoria nos arquivos da 

Radioagência Nacional, o radiojornalismo produziu 20 matérias sobre o assunto, até às 16h do 

dia 30/01, excetuando as notas e participações de repórter nas edições do Nacional Informa.  A 

primeira matéria, do dia 05 de janeiro, que noticia a morte de um morador de Ribeirão Preto, e 

as outras sete matérias, veiculadas entre os dias 5 e 18, sempre mencionam os sintomas, as for-

mas de contágio e como se prevenir da doença.  No entanto, a partir do dia 19, justamente 

quando a incidência da febre amarela atinge índices alarmantes, as matérias não trazem mais a 

informação que poderia ajudar o cidadão a se proteger ou reconhecer os sintomas da doença. 

Também há um erro de informação entre matérias: no dia 24, a reportagem informa que houve 

42 mortes por febre amarela; no dia 26, a matéria fala que o governo confirma 40 mortes. Pos-

teriormente, no dia 29, a matéria volta a falar em 42 vítimas. Além disso, as matérias são feitas a 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2017-01/partir-de-marco-boleto-bancario-podera-ser-pago-em-qualquer-banco-mesmo-apos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/boletos-bancarios-poderao-ser-pagos-em-qualquer-banco-mesmo-depois-de
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partir dos casos confirmados em cada um dos estados, abordando apenas o factual. Na única 

matéria que faz um apanhado geral dos casos no Brasil, em 26/01, a informação adicional é de 

que o governo está preocupado com as vacinas, mas não menciona outro tipo de ação. Tam-

bém não há informações nas matérias dos possíveis motivos para esse surto no Brasil. 

 

O problema dos números e das comparações 

Na edição da terça-feira (10/1) do programa Revista Brasil, transmitido pela Rádio Nacional de 

Brasília AM nas manhãs de segunda a sábado, a abertura e uma reportagem na primeira meia 

hora da programação abordaram o aumento constatado no desmatamento na Amazônia legal 

em 2016 em comparação aos anos anteriores. Os comentários dos ancoras das rádios de Brasí-

lia e da Amazônia condenaram esta deterioração, mas nem todos os dados apresentados aju-

daram os ouvintes a visualizar a magnitude do problema, tanto na dimensão espacial quanto na 

temporal. Diante de informações confusas, o público é levado a perceber a existência de um 

problema sem os elementos necessários para dimensionar plenamente as consequências. 

No que diz respeito ao tamanho da área desmatada, há sempre uma dificuldade em traduzir 

números muito grandes em medidas mais acessíveis. Uma boa solução foi encontrada na aber-

tura do programa, quando o ancora de Brasília explicou que a área devastada – 7.989 quilôme-

tros quadrados – corresponde a quase uma vez e meia o tamanho do Distrito Federal.  

A visualização ficou mais complicada na reportagem sobre o assunto, onde a comparação se-

guiu o padrão mais frequentemente utilizado no jornalismo para dar uma noção de grandes 

áreas: a equivalência em termos de campos de futebol. Neste caso a área corresponde a 128 

campos devastados a cada hora. A dificuldade com esta comparação é que ela deixa por conta 

do leitor calcular que o ano tem 8.760 horas e projetar a imagem de uma área equivalente a 

128 campos multiplicada por 8.760. Além disso, a informação ficou confusa quando a área total 

desmatada também foi apresentada na reportagem como a medida da destruição horária: 

“Entre agosto de 2015 e julho de 2016, foram desmatados quase 8 mil quilômetros quadrados 

por hora”. 

A apresentação da dimensão temporal também foi prejudicada por uma confusão de informa-

ções. De acordo com o lide da reportagem, “o desmatamento em 2016 foi o maior registrado 

nos últimos quatro anos”. Esta foi a informação apresentada na abertura do programa e no co-

mentário da ancora da Amazônia. No corpo da reportagem, porém, observou-se que a taxa foi 

a maior desde 2008, ou seja, nos últimos oito anos. A rigor, esta confusão de informações não 

constitui um erro. Se a taxa de desmatamento foi a maior nos últimos oito anos, foi a maior nos 

últimos quatro também. Mas essa é uma simplificação que não cabe à reportagem e pode con-

fundir a compreensão do ouvinte.  

Acesse o áudio da reportagem.  

 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/audio/2017-01/desmatamento-na-amazonia-em-2016-foi-o-maior-dos-ultimos-quatro
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Notícia que informa, mas não explica  

Nos últimos dias de janeiro, as edições do Jornal da Cidade da Rádio Nacional de Brasília AM 

transmitiram uma notícia sobre a indicação de créditos para a Nota Legal, cujo prazo vence na 

terça-feira (31/1). A título de prestar um serviço à comunidade, a notícia estava correta, porém 

incompleta, o que pode ter levado os ouvintes a cometerem um equívoco. 

Segundo a notícia que foi ao ar na terça-feira: “Termina hoje o prazo para indicar os créditos da 

Nota Legal para abater no valor do IPVA ou do IPTU. Quem destinou o valor para abater no IPVA 

deve desconsiderar o boleto recebido pelos Correios, porque eles foram emitidos sem desconto. A 

segunda via, com o valor atualizado, deve ser impressa pelo site do programa”. 

O problema está com a orientação de desconsiderar o boleto recebido pelos Correios. Em rela-

ção ao IPVA, a orientação está certa. Mas isto não significa que a correspondência recebida pe-

los Correios deva ser jogada fora, porque, além do IPVA, ela vem com os boletos do seguro 

obrigatório DPVAT e da taxa de licenciamento. Quem imprimir a segunda via do IPVA no site da 

Secretaria da Fazenda não receberá as segundas vias desses outros dois boletos. 

A notícia devia ter qualificado a orientação para os ouvintes não entenderem “desconsiderar” 

no sentido de jogar no lixo. E, prevendo esta possibilidade, a reportagem poderia ter informado 

que as segundas vias dos outros dois boletos também podem ser impressas, só que o contribu-

inte deve fazer isto no site do Detran, não da Secretaria da Fazenda. 

  

 



    Manifestações do Público 
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TV Brasil 

No mês de janeiro de 2017, a Ouvidoria da EBC – Empresa Brasil de Comunicação – recebeu 

185 mensagens do público referentes à TV Brasil. Foram 35 reclamações, 28 elogios, 21 suges-

tões, 20 comentários, 63 serviços e 18 pedidos de informação. A seguir, uma amostra das mani-

festações dos telespectadores: 

Entre os 28 elogios recebidos pela Ouvidoria, está o do telespectador Mário Annuzza (processo 

3-TB-2017) sobre a qualidade da TV Brasil: “De todas as emissoras de televisão da TV aberta, no 

Brasil, a mais ética e democrática é a TV Brasil. Sempre assisto a TV Brasil, justamente por isso”. 

Outro telespectador, o José Luis Neves (processo 14-TB-2017) parabeniza a TV Brasil pelo pro-

grama Nossa Língua e pediu que os episódios fossem reprisados mais vezes ao longo da pro-

gramação: “São todos muito bons, prestam um grande serviço a diversos públicos. Seria de gran-

de valia vê-los de novo e poder gravá-los para fins didáticos”. O Programa Fique Ligado também 

foi elogiado por Marcello Onze (processo 26-TB-2017): “Gosto muito do programa e das paradas 

que a gente vê na telinha”, disse ele sugerindo mais entrevistas com as pessoas que fazem a 

cultura de rua. Os elogios e sugestões foram enviados à Diretoria de Conteúdo e Programação 

para conhecimento e apreciação. 

O programa Estação Plural também foi muito elogiado pelos telespectadores. Thaisa Teixeira 

(processo 16-TB-2017), Victor Hugo Alves Santos (processo 17-TB-2017), Vanessa Miranda 

(processo 18-TB-2017), Gisele Alves Lopes (processo 19-TB-2017) foram alguns deles. Para eles 

o programa mostra o respeito às diferenças, de forma leve e descontraída e pedem que ele 

continue na grade de programação da EBC em 2017: “O Estação Plural é diferente, cheio de cul-

tura e quebras de tabu (...) mostra o respeito às diferenças de forma animada e irreverente” e “um 

programa necessário em nossos tempos”. A Ouvidoria encaminhou os comentários e elogios à 

Diretoria de Produção da EBC para conhecimento e apreciação. 

As mudanças no programa Sem Censura, o mais antigo da EBC, também foram elogiadas pela 

telespectadora Heloisa Machado (processo 29-TB-2017): “Fiquei feliz em saber que o programa 

não vai acabar, pois é o melhor programa da TV na minha opinião! Que bom que trocaram a 

apresentadora! Ela (Leda Nagle) já demonstrava cansaço e impaciência com os entrevistados”. Os 

elogios foram enviados para a Diretoria de Produção e Conteúdo para conhecimento.  

Mas, para outra telespectadora Fanny Maria Bittencourt Daniel (processo 33-TB-2017), a mu-

dança não agradou: “Fiquei surpresa ao ver, há pouco no site da EBC, foto da nova apresentadora 

do programa Sem Censura. Não a conheço, pois não sou da área. O layout dela, bastante inco-

modativo e preocupante. Agora, na EBC, uma senhora de colar de pérolas, em modelito demasia-

do colorido, em distonia com o colar e com o programa. Ficou estranho e brega, pelo amor de 

Deus! Será que o conteúdo do programa e comentários virão na mesma linha?”.  
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O programa Sem Censura despertou polêmica ao reunir antigas apresentadoras numa de suas 

edições. Para a telespectadora Silmara Assis (processo 62-TB-2017) não foi uma boa ideia: 

“Sinceramente achei de uma grossura e desrespeito com os telespectadores essa reunião de apre-

sentadoras contando histórias do passado. A impressão que tivemos aqui em casa foi a seguinte, 

vamos mostrar para a Leda Nagle, que ela é só mais uma. Poxa, nós não temos nada a ver com 

isso. Se vocês queriam chamar todas, por que não colocaram Leda? Não queremos saber se tinha 

uma vedete que tratou Lucia mal, se Lennie Dale chegou cheirado. Que falta de respeito com os 

entrevistados, que falta de respeito conosco que estamos assistindo a esses mexericos de Candi-

nha. Isso não é o perfil de uma TV que quer fazer comunicação de qualidade, de serviço público”.  

Mas, para outra espectadora, Evelyn Sá (processo 63-TB-2017) foi uma boa decisão: “Em primei-

ro lugar, excelente ideia fazer uma programa com as ex-apresentadoras. Depoimentos e partici-

pações de alta qualidade! Tinha até me esquecido de algumas, mesmo vendo o Sem Censura des-

de sempre. Bravo! Em segundo lugar, estava mais do que na hora do programa ser feito para pes-

soas comuns, e não mais para classe AA. Não aguentava mais ver cerimonialistas, estilistas, cirur-

giões plásticos, nutricionistas, dermatologistas etc. etc. falando como se todo mundo morasse no 

Leblon, Ipanema, Gávea, Morumbi, e tivesse, além de altos salários, na esquina de casa, produtos 

orgânicos a qualquer hora (...) entre tantas outras aberrações”. A Ouvidoria encaminhou as críti-

cas e elogios para a Diretoria de Produção da EBC para conhecimento e apreciação. 

Outros telespectadores entraram em contato com a Ouvidoria para saber porque foram realiza-

das mudanças no programa Sem Censura, como caso da Alcina Maria Geiger de Pinho 

(processo 94-TB-2017): “Assisto o Programa Sem Censura há anos, tendo a apresentadora Leda 

Nagle no comando deste extraordinário entretenimento na TV brasileira. Fiquei surpresa, desde a 

semana passada quando houve uma mudança de apresentadora. Não entendi. Gostaria de saber 

o motivo da saída de Leda Nagle, se é definitiva, se vai deixar a EBC e ir para outro canal, enfim. 

Estou triste com esta questão”.  

A Ouvidoria respondeu que houve uma tentativa de renovação contratual com a apresentadora 

Leda Nagle, porém não foi possível chegar a um acordo. E enviou a nota da Diretoria de Produ-

ção e Conteúdo da EBC sobre as alterações recentes no programa: “A apresentadora Vera Bar-

roso foi convidada e aceitou assumir o comando do programa Sem Censura, a partir de 6 de ja-

neiro. A profissional integra a equipe do Caminhos da Reportagem, produção premiada da TV 

Brasil. Na emissora, Vera Barroso, entre outras atividades, já apresentou o Sem Censura e dividiu 

o programa De Lá para Cá, com o jornalista Ancelmo Gois. Em 2017, o programa Sem Censura 

deverá passar por mudanças, ainda em estudo pela Diretoria de Produção e Conteúdo da EBC.” 

A telespectadora Mariana Gomes (processo 151-TB-2017) entrou em contato com a Ouvidoria, 

elogiou os programas jornalísticos e o esportivo Stadium, mas aproveitou para deixar uma su-

gestão: “No Repórter Brasil vocês chamaram uma repórter direto do Engenhão que eu nunca ti-

nha visto na TV e acho que ela não teve preparo nenhum! Gaguejou durante a apresentação e 

quando comentou sobre os mortos da Chapecoense falou com uma entonação feliz! Achei de es-

tremo mal gosto. É visível que ela não estava preparada para ir ao ar e não sei o que motivou es-

ta decisão, mas acho que deveria ser tomado um cuidado maior. Vejo sempre a TV Brasil e em 
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geral os repórteres estão muito mais bem preparados. Se ela não tem capacidade de ir para frente 

da tela coloquem em outra posição, eu fiquei constrangida por ela”.  

O Víctor (processo 235-TB-2017), entrou em contato para manifestar o desejo de continuação 

do programa Expedições: “Sempre assisti ao Expedições e o considero um dos melhores progra-

mas da TV brasileira, com um conteúdo importantíssimo para nossa sociedade. Além de abordar 

as viagens com tendências ao ecoturismo e turismo de aventura ele enaltece a importância da 

preservação da natureza e a relação sustentável que devemos ter com ela, mostrando um Brasil 

desconhecido dos próprios brasileiros”. Os comentários e sugestões foram encaminhados à Dire-

toria de Produção da EBC para conhecimento e apreciação.  

Já o Marcos Henrique Ricarte Lima (processo 57-TB-2017) reclamou da TV Brasil anunciar a 

transmissão do jogo da final da Copa do Brasil de Vôlei e não ter transmitido: “Pôxa, super cha-

teado. Vocês anunciaram a transmissão do jogo da final da Copa do Brasil de Vôlei e acabaram 

não transmitindo e espero que o mesmo não aconteça no feminino. Fiquei furioso! (...) fiquei todo 

tempo olhando o horário, deu a hora, e nada! Descomprometimento total com o telespectador!”. 

O Carlos Renato da Silva (processo 121-TB-2017) disse que gosta muito da TV Brasil, mas quer 

deixar uma sugestão: “(...) quero que vocês aprendam com as TVs estrangeiras a posicionar a câ-

mera quando um músico principal ou solista estiver tocando e não ficar mostrando outros músi-

cos ou a plateia. Ninguém que entenda de música gosta dessa maneira errada de transmissão! 

Fica horroroso, pois o que interessa é o músico! Quando vocês não mostram o músico solista a 

gente percebe a ignorância musical de quem está dirigindo o programa de música!”.  

E a Lilian Ferreira de Sousa (processo 105-TB-2017) entrou em contato com a Ouvidoria para 

parabenizar a produção dos dois últimos programas Diálogo Brasil (sobre crise carcerária), pela 

escolha das entrevistas e pelas matérias que apareceram no decorrer do programa. Mas, em 

contrapartida, criticou “as mediadoras dessas mesas, me desculpem, destoam desse trabalho da 

produção e das pessoas que foram aos programas. É uma sensação de falta de preparação (falta 

estudo mesmo sobre o tema) não conseguindo sair de apontamentos óbvios (que precisa ter mes-

mo) com uma impressão de desinteresse sobre o tema. A própria linguagem corporal das jornalis-

tas indicam isso, de pouco envolvimento durante a entrevista.” As críticas e sugestões foram en-

caminhadas à Diretoria de Produção da EBC para conhecimento e apreciação.  

O João Marcos (processo 49-TB-2017) enviou uma mensagem para fazer uma observação téc-

nica no programa Diálogo Brasil: “A iluminação dos convidados está muito forte, deixando os ros-

tos deles, totalmente estourados, ou seja, claros demais. Isso porque eu assisto pelo sinal digital, 

imagine as pessoas que assistem pela TV a cabo. Gostaria que vocês corrigissem isso, porque é 

uma pena um programa tão bom com uma imagem ruim. Levem a sério essa observação, pois 

isso aconteceu com todos os programas que eu assisti”. 

A Ouvidoria encaminhou para a área responsável que respondeu o seguinte: “Para nós é um 

prazer interagir com os nossos telespectadores. A respeito da iluminação estourada, ou muito for-

te, como o senhor colocou, em conjunto com a equipe de iluminação serão avaliados os níveis de 

Lúmens e Foot Candles. Não obstante, aproveitamos o contato para fazer uma observação: o seu 

aparelho de TV já tem o conversor embutido? Nestes casos, recebendo sinal direto sem nenhum 
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processamento intermediário, seria conveniente verificar o menu da sua TV, se está no Modo Pa-

drão de Imagem. Já no caso da TV com conversor externo, onde se verifica um processamento a 

mais (intermediário), sugerimos também verificar o menu de Opções de Imagem para obter uma 

qualidade padrão.” 

Uma campeã de reclamações - problemas técnicos para o recebimento do sinal - ocupou gran-

de parte das mensagens dos telespectadores. O Waldyr Lage (processo 6-TB-2017), por exem-

plo, pede a melhoria do sinal do canal 2 do Rio de Janeiro: “O canal 2 é tradicional, e é uma 

emissora local da cidade do Rio. Há décadas, o sinal da emissora não é captado de forma satisfa-

tória, como os demais canais comerciais, o que por si só, já joga contra a sua missão de ser uma 

alternativa e um direito do cidadão, e neste caso específico, contribuinte”. Ele relatou vários pro-

blemas na “transmissão digital terrestre”.  

A resposta da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC foi: “Há algum tempo 

temos problemas com a antena de transmissão do canal 2, além de outros problemas que tem 

prejudicado a operação com plena potência. Devido a dificuldades da empresa ainda não foi pos-

sível o reparo da antena. O desligamento do sinal de televisão analógica na cidade do Rio de Ja-

neiro ocorrerá em 26 de outubro de 2017. Portanto, não se justifica a realização de investimentos 

no canal 2, para aumento de potência de transmissão e redimensionamento da antena. Qualquer 

novo investimento deve ser feito no sistema digital para suprir áreas de sombra. Já foram adquiri-

dos os equipamentos para instalação da estação retransmissora digital na Serra do Mendanha 

que está dependendo de alguns ajustes para a ativação final da estação. Está no Plano de Traba-

lho deste ano a instalação de estação reforçadora de sinal na Nossa Senhora da Penna. Entretan-

to, ainda não temos previsão de data para instalação tendo em vista que estamos sujeitos a pro-

cesso licitatório para a aquisição e instalação dos equipamentos”. 

Barbara Arcoverde (processo 21-TB-2017), reclamou do som da TV Brasil em São Paulo: “Eu Mo-

ro em Brasília e estou passeando em Marília, que fica no interior de São Paulo. Na cidade, o som 

da TV Brasil está muito baixo. Coloquei (o volume) no máximo e mesmo assim ficava difícil de 

escutar. Uma decepção”. A equipe de Engenharia e Operações da TV Brasil agradeceu o contato 

e disse que está encaminhando a demanda para a área técnica de São Paulo “para verificar o 

problema apontado e, eventualmente, realizar as correções necessárias”. Guilherme Titato 

(processo 22-TB-2017) enviou uma mensagem à Ouvidoria para reclamar da emissora que 

transmite o sinal da TV Brasil na cidade de Ibitinga (SP): “A TV cidade de Ibitinga fica fora do ar 

praticamente o dia inteiro, e só retorna para passar sua programação regional. Além disso, quan-

do chega perto das 23 horas eles desligam o sinal da emissora. Quem está acompanhando algum 

filme nesse horário, fica sem poder ver até o final. Resumindo, é um desrespeito ao público assí-

duo da EBC”.  

Em resposta a Gerência de Projetos e Relacionamento de Rede da EBC informou que, “após ma-

peamento interno na área de Rede e contato direto com o gestor da TV Cidade de Ibitinga, cons-

tatamos que houve, no segundo semestre de 2016, dois incidentes com as torres de transmissão 

de nossa parceira. Em razão de fortes chuvas, a antiga torre de 90 metros acabou caindo. Foi ne-

cessário realizar investimento para a construção de nova sustentação para a antena de transmis-

são. Mas, ato contínuo, uma nova precipitação ocorreu e provocou mais um acidente. Assim, fo-
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ram dois períodos que geraram interrupções nas transmissões em razão das causas supracitadas. 

Ademais, segundo informou o diretor da TV, a região também sofre com relativa frequência cortes 

de energia elétrica, em regiões distintas da cidade, às vezes, afetando o endereço sede da emisso-

ra”. 

O Franklin Tinoco Figueiredo (processo 40-TB-2017) e o Renan Cardoso Cunha (processo 89-TB

-2017) entraram em contato com a Ouvidoria para informar sobre os problemas na retransmis-

sora digital de Porto Alegre (RS), canal 65.  Segundo eles, apesar da TV Brasil já ter sinal HD 169 

disponível em satélite, continua transmitindo em SD 43 ocorrendo várias situações em que as 

informações são cortadas nas laterais da imagem. Também não estão disponíveis as legendas 

ocultas, apesar de informação na tela em vários programas. O canal 1-seg, para dispositivos 

móveis, está fora do ar há muito tempo. E, finalmente, foi verificado um corte no sinal a cada 15 

minutos apesar de receber um sinal muito forte com antena externa no centro de Porto Alegre. 

A Superintendência de Suporte da EBC informou que “há algum tempo estamos enfrentando 

problemas com o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado instalados no contêiner 

onde estão os equipamentos. Isso está provocando o aquecimento do contêiner, comprome-

tendo o funcionamento dos equipamentos. Já fizemos várias tentativas de manutenção no sis-

tema de ar condicionado, mas, infelizmente, até o momento não tivemos sucesso”.  

Já Paulo Sérgio Paixão Oliveira (processo 60-TB-2017) entrou em contato com a Ouvidoria para 

reclamar do sinal da TV Brasil: “Este é o segundo correio que envio para me informar sobre o sinal 

da TV Brasil, no canal 47 UHF, de Campos dos Goytacazes (RJ), que está fora do ar há mais de um 

ano. Qual a previsão de retorno do sinal? No primeiro contato não tive retorno”. A resposta da 

Equipe de Engenharia e Operações da TV Brasil foi: “A retransmissora de Campos de Goytacazes 

apresentou defeito. Estamos aguardando peças para executar o reparo no transmissor.” 

O telespectador Caetano Gomes (processo 65-TB-2017) entrou em contato para sugerir aos 

programadores a inclusão do horário, início e fim do programa, além do pequeno resumo da 

programação do canal “já que no sistema digital ainda não aparece na tela”. A Diretoria de Ope-

rações, Engenharia e Tecnologia informou que “como não sabemos a praça onde o problema 

está ocorrendo, esclarecemos que em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo o guia de programação 

(EPG) está apresentando, na TV Brasil, a hora de início e fim do programa, bem como breve des-

crição do programa quando fornecido pela área de programação. Nos canais da NBR, TV Escola e 

Canal da Saúde não está sendo possível apresentar a descrição pois o equipamento não permite 

devido à falta de capacidade de armazenamento”. 

O Victor (processo 66-TB-2017) quer saber quando o sinal da TV Brasil estará funcionando em 

Jataí (GO). Ele informou que “a cidade tem uma unidade da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

e sabemos que a TV Brasil tem como afiliada a TV UFG, com sede localizada em Goiânia. Entre-

tanto um canal já foi reservado para a TV UFG aqui na cidade de Jataí (canal 29 UHF)”. Em res-

posta, a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC informou que “um levanta-

mento foi feito no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações e no site 

da Anatel. Não obtivemos qualquer sinalização sobre esta reserva. De qualquer forma, caso o ca-

nal venha a ser outorgado à UFG cabe à universidade a responsabilidade de investir e instalar o 

canal. Sugerimos que o senhor entre em contato com a UFG para obter a informação”. 
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Agência Brasil e Portal EBC 

No período de 1 a 31 de janeiro de 2017, a Agência Brasil recebeu 18 demandas dos leitores. 

Foram 11 reclamações, duas sugestões, dois comentários e três pedidos de informação. Já refe-

rentes ao Portal EBC, a Ouvidoria recebeu nove mensagens, sendo duas reclamações, um elo-

gio, duas sugestões, três solicitações de serviços e um pedido de informação. Seguem algumas 

das manifestações dos leitores.  

Agência Brasil 

Entre as 11 reclamações enviadas pelos leitores das Agência Brasil estão a de Haendel Gomes 

Santos (processo 1-AB-2017) e de Glauber Gonçalves (processo 3-AB-2017). Eles ficaram preo-

cupados com a retirada do site da Agência Brasil da matéria sobre a eleição na Fiocruz: “É com 

grande preocupação que venho questionar esta empresa pública quanto à cobertura da repercus-

são de nota veiculada na imprensa sobre a nomeação da futura presidenta da Fiocruz. Nísia Trin-

dade Lima foi eleita em primeiro lugar, com quase 60 por cento dos votos válidos dos servidores, 

mas o ministro da Saúde - em ato de afronta ao desejo da maioria dos servidores - veio a indicar 

a segunda colocada Tânia Araújo-Jorge, que obteve pouco mais de 39 por cento. Esperava ler a 

matéria completa sobre o assunto no site da Agência Brasil”. 

A segunda mensagem dizia: “Escrevo para denunciar a censura escancarada que matérias nega-

tivas ao governo Temer vêm sofrendo. No último caso, uma matéria foi deletada do site da Agên-

cia Brasil pouco tempo depois de ser publicada. Tratava-se de reportagem apontando a repercus-

são negativa da não indicação, por parte do Ministro da Saúde, da candidata mais votada para a 

presidência da Fiocruz. É uma lástima que a Agência Brasil e a TV Brasil venham tendo seu cará-

ter público atacado desta forma desde que este governo assumiu. Espero que providências sejam 

tomadas”. Em resposta, a Gerência da Agência Brasil informou que “a matéria não foi retirada 

do ar por seu conteúdo crítico, mas sim porque sua liberação foi feita antes de editada, enquanto 

o material estava sendo analisado pelo editor executivo. A matéria se baseava em uma suposta 

indicação, revelada em uma coluna do jornal O Globo. A Agência Brasil não publica matérias ba-

seadas em especulação.” 

O leitor Sávio Carlos (processo 4-AB-2017) entrou em contato com a Ouvidoria para informar 

que o portal de notícias http//www.nominuto.com/ está plagiando (copiando mesmo) as maté-

rias do seu portal. “Não se dá o trabalho nem de ler se na notícia faz referência a Agência Brasil, 

saindo o nome desta, naquela”. Os comentários foram enviados à Superintendência de Agências 

e Conteúdo Digital da EBC para conhecimento e apreciação. Já Roberto Imbuzeiro Barroso 

(processo 9-AB-2017) informou que “até meados do ano passado, acessava regularmente a EBC, 

inclusive para me municiar de informações complementares para publicações que fazia em dife-

rentes sites. No entanto, a EBC se transformou num deprimente lixo jornalístico, serviçal, raso e 

inócuo - além de nocivo socialmente, já que está a serviço de políticos da pior espécie que se pos-
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sa imaginar. Imagino que seja de cortar os pulsos a rotina de quem está envolvido com essa triste 

e torpe manipulação”. Os comentários foram enviados à Diretoria de Jornalismo da EBC para 

conhecimento e apreciação.  

Outro leitor, o Cléber (processo 15-AB-2017) reclamou que as informações sobre o raciona-

mento de água em matéria da Agência Brasil estão erradas. Ele diz que a data e os locais não 

batem com as informações do site da CAESB. A Diretoria de Jornalismo informou que o texto 

foi alterado para correção da informação e agradeceu a mensagem. E a jornalista Juliana Assis 

(processo 17-AB-2017) disse que usa muito as matérias da Agência Brasil no site onde trabalha. 

“Reparei que ultimamente muitas matérias da Agência Brasil estão sendo publicadas sem citar as 

fontes como no caso da matéria - Entenda como a inflação é calculada e como afeta sua vida. 

Sempre usei as matérias de vocês, mas, me sinto desconfortável em republicá-las, quando não 

existe fonte nelas”. A Lilian Ferreira de Sousa (processo 18-AB-2017) reclamou da matéria - Co-

mércio do Rio tem o pior resultado nas vendas desde 2003. Segundo ela, “o governo do Rio 

dando um calote nos servidores públicos e o estado entrando em calamidade pública e vocês dei-

xam a matéria transparecer que a culpa é somente da crise? Putz grila! Quédi (sic) a análise críti-

ca de todo contexto carioca. Reflitam aí pelo amor ao jornalismo público”. A Ouvidoria encami-

nhou os comentários à Superintendência de Agências e Conteúdo Digital da EBC para conheci-

mento e apreciação. Ela alertou ainda para a repetição de dois parágrafos na matéria: Eike Ba-

tista já está no presídio Ary Franco.  

Portal EBC 

Uma mensagem do Edmilton Ribeiro (processo 1-PE-2017) informou que “o player da MEC FM 

abre, mas não tem a opção de apertar para ouvir. O que está havendo? Já tentei várias formas e 

não consigo”. A mensagem dele foi encaminhada à área responsável, que respondeu: “Fizemos o 

teste e notamos que após clicar em ouvir é aberta uma nova aba para que você clique em execu-

tar, assim conseguimos ouvir normalmente pela internet. Por isso pedimos a gentileza de que vo-

cê verifique se já está conseguindo ouvir por aí. Caso não esteja, por favor entre em contato co-

nosco novamente”. 
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No período de 1 a 31 de janeiro, o Sistema de Rádios recebeu 25 demandas dos ouvintes. Fo-

ram 8 reclamações, 1 sugestão, 2 pedidos de informação, 4 elogios e 10 serviços. 

Três reclamações referem-se à qualidade da transmissão das rádios. Em uma delas a ouvinte 

Camila Cattan ligou, no dia 3/01, para queixar-se: “Há algum tempo o som da Rádio MEC FM es-

tá oscilando muito. Hora muito baixo, de repente automaticamente fica muito alto, aumentando 

sozinho. Ela reclamou também que no fim de semana, quando a música acabava, a rádio ficava 

‘muda’ e o locutor demora a voltar e falar algo.” 

Ela pede providências, pois acha a Rádio maravilhosa, a programação excelente, mas destaca 

que a parte técnica está falhando. A Gerência de Operações e Manutenção de Rádio respondeu 

o seguinte: “A questão da oscilação do sinal da MEC-FM pode ter origem na baixa potência com 

que estamos operando. A correção desse problema depende de importação de peças já solicitadas. 

Quanto à emissora 'ficar muda' no fim de semana pode ser problema de operação, vamos apu-

rar.”  

E no dia 25/01, o ouvinte Hamed Farias Seabra reclamou: “Há alguns meses entrei em contato 

com os senhores para informar sobre interferência na recepção do sinal dessa Rádio. Fui informa-

do sobre manutenção nos equipamentos e logo melhorou. No entanto, nos últimos dias a situação 

tornou-se mais grave. Desde onde resido (BR-020, Km16, área rural de Sobradinho- DF), até che-

gar ao meu trabalho, não consigo mais ouvir a Nacional FM Brasília em meu veículo (no momen-

to escuto pela net). Em todo o percurso há interferência total e entra no ar a Rádio Suframa – 

90,9. Assim, mais uma vez volto a solicitar-lhes a verificação nos transmissores e, se possível,  cor-

rigir a pendência.” 

Em resposta, a Coordenação da Rádio Nacional de Brasília informou: “Sr. Hamed, a sua reclama-

ção é inteiramente procedente. Após uma pesquisa apurada identificamos um problema de perda 

de configuração no processamento do áudio do sinal da Rádio Nacional FM. Essa anormalidade se 

refletia na perda da qualidade da resposta de áudio, tendo como resultado esse efeito de interfe-

rência tão bem observado. Agora que a irregularidade foi reparada, temos muito a agradecer a 

sua contribuição em nos dar o retorno da audiência da emissora. Pedimos que continue partici-

pando e contribuindo com a sua inestimável realimentação da qualidade do sinal da programa-

ção da Nacional FM.” 

A qualidade do sinal tem sido um tipo de reclamação constante. O problema atinge todo o tra-

balho das rádios e do jornalismo e ainda pode, por consequência, reduzir o número de ouvin-

tes.  

Já Dalembert Jaccoud reclamou da linguagem chula em um programa veiculado na Rádio Naci-

onal FM de Brasília: “Ao iniciar a programação da Rádio Nacional FM de Brasília às 21h, nesse 

Sistema de Rádios 
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sábado, dia 14 de janeiro, Rádio Criolina, me senti insultado quando um dos dois locutores do 

programa disse que iria tocar 'samba e outras BOSTAS...' para nós, ouvintes. O segundo locutor 

riu, gaguejou, e vacilou, quando o primeiro locutor repetiu 'e outras bostas...'. Desliguei o rádio, 

sendo ouvinte da Nacional há 40 anos, a melhor rádio da capital, e estou prestes a reportar na 

mídia social essa desagradável mudança de padrão na nossa rádio. Bosta é o cacete, transmi-

tam por mim para esse infeliz que não consumimos bosta, mas a excelente música brasileira 

que a rádio Nacional sempre valorizou e da qual muito nos orgulhamos. Bosta é esse moleque 

e a pessoa que o contratou. Está aí meu protesto, amargo e de pronto. Tristes saudações.” 

A Coordenação de Produção Independente respondeu : “Prezado Sr. Dalembert, em primeiro 

lugar, gostaríamos de pedir-lhe desculpas pelo descontentamento passado com a apresentação 

do programa Rádio Criolina. De forma alguma essa era a nossa intenção. Dito isso, gostaríamos 

de traçar um breve perfil do programa: O Programa Rádio Criolina vai ao ar na Rádio Nacional 

FM Brasília desde 2014. É um programa de produção independente, que tem foco na música 

brasileira contemporânea, mas também contempla as obras de artistas mundiais e as influências 

que ela recebe das misturas africanas e latinas, com citações de obras antigas que servem de 

referência até hoje. É um conteúdo bastante rico e diverso, fruto de pesquisas e experiências de 

seus produtores e apresentadores. Sua linha de pesquisa musical aponta as novas tendências, 

dialogando com clássicos desconhecidos do universo musical brasileiro às bandas independen-

tes dos dias de hoje, conectando com o rico e diverso passado musical brasileiro. O roteiro do 

programa Rádio Criolina possui uma estrutura estética e narrativa bastante dinâmica e criativa, 

priorizando uma linguagem ágil e contemporânea. Dessa forma, cria-se uma atmosfera leve e 

bem espontânea, tal qual o espírito do programa. Por vezes, os apresentadores fazem piadas, 

riem, brincam entre si, passando a ideia de estarem bastante à vontade no ar, dialogando com 

um público predominantemente jovem e exigente, que buscam novidades da cena musical bra-

sileira. A cada semana são produzidos programas temáticos que homenageiam ou fazem refe-

rência a ritmos musicais, cantores ou festivais de música brasileiros. No programa da última se-

mana, estavam justamente homenageando os ritmos: Jazz, Samba e Bossa. Por isso mesmo, po-

demos assegurar que a intenção ao fazer o trocadilho (que lhe desagradou), não era diminuir 

ou ofender a Bossa, já que ela própria era uma das homenageadas do programa. Além disso, 

em seguida o apresentador se corrigiu, chamando a pelo nome correto, para mostrar que tudo 

não passou de uma brincadeira, pela semelhança entre as palavras. Pedimos desculpas mais 

uma vez pelo ocorrido, registrando aqui que esse tipo de brincadeira dúbia não voltará a acon-

tecer. Aproveitamos também para agradecer sua participação já que, como emissora pública 

que somos, estamos sempre disponíveis para escutar e atender nossos ouvintes. Valorizamos 

sempre a participação do público, especialmente a de alguém que ouve a Nacional há pelo me-

nos 40 anos.”  

Essa reclamação foi tema de análise no boletim 289 da ouvidoria. O texto chama a atenção para 

a necessidade de supervisão sobre as produções que, mesmo tendo sido realizadas por produ-

toras independentes, são da responsabilidade da EBC por estarem sendo transmitidas em seus 

veículos.  
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No mês de Janeiro foram registrados apenas quatro elogios para as Rádios EBC, dois para a rá-

dio MEC FM do Rio, uma para a Rádio Nacional do Alto Solimões e uma para a Rádio Nacional 

FM de Brasília.  

O ouvinte Epi Jr G. de Campos, no dia 30/01, elogiou o programa Partituras, transmitido pela 

Rádio MEC FM: “Excelente programa deste domingo com Paulo Santoro Trio, pode repetir várias 

vezes porque merece! Parabens a todos!” 



    Monitoramento e Gestão da Informação 
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TV Brasil 

Reclamações 

No período a Ouvidoria recebeu 35 reclamações referentes à TV Brasil, representadas no qua-

dro. Foram 10 (29%) referentes a problemas com o sinal, e 8 (23%) sobre a mudança da apre-

sentadora do Sem Censura. 

 

 

 

 

Mapeamento das demandas 

Reclamações – TV Brasil Total 

Problemas com sinal 10 

Reclamação sobre a mudança da apresentadora do Sem Censura 8 

Reclamação sobre retransmissora da TV Brasil 2 

Reclama sobre o programa Diálogo Brasil 2 

Reclamação sobre mudanças no jornalismo da EBC 2 

Reclamação sobre o Repórter Brasil 2 

Reclamação sobre interrupção na WebTV 1 

Reclamação sobre fim do Soy Loco Por Ti Cinema 1 

Reclamação sobre o Sem Censura 1 

Reclamação sobre fim do desenho X-Coração 1 

Reclamação sobre a falta de reprise do Nossa Língua 1 

Reclamação sobre problemas com áudio de Entre o Céu e a Terra 1 

Reclamação sobre a não transmissão da final da copa do Brasil de vôlei 1 

Reclamação sobre os programas musicais da TV Brasil 1 

Outros 1 

Total 35 
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Elogios 

A Ouvidoria recebeu 28 elogios para a TV Brasil, sendo 13 (46%) referentes ao programa Esta-

ção Plural. 

Sugestão 

No período a Ouvidoria recebeu 21 sugestões referentes à TV Brasil, de acordo com o quadro. 

Foram 8 sugestões (38%) para a programação e 3 (14%) para o Estação Plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agência Brasil  

Elogios – TV Brasil Total 

Elogio ao Estação Plural 13 

Elogio à programação da TV Brasil 4 

Elogio à mudança de apresentadora do Sem Censura 1 

Elogio ao Sem Censura 1 

Elogio ao Nossa Língua 1 

Elogio ao Fique Ligado 1 

Elogio à série O Tempo Entre Costuras 1 

Elogio ao Diálogo Brasil 1 

Elogio ao Alto falante 1 

Elogio à Windeck 1 

Elogio ao Repórter Brasil 1 

Elogio ao Repórter Rio 1 

Elogio à programação esportiva 1 

Total 28 

Sugestão – TV Brasil Total 

Sugestão à programação da TV Brasil 8 

Sugestão ao Estação Plural 3 

Sugestão ao Sem Censura 2 

Sugestão de mudança de horário do Fique Ligado 1 

Sugestão de reprise de episódio Nossa Língua 1 

Sugestão de pauta ao Estúdio Móvel 1 

Sugestão de pauta ao Caminhos da Reportagem 1 

Sugestão de edição especial, aos sábados, do Estação Plural 1 

Sugestão de volta do Expedições na programação da TV Brasil 1 

Sugestão de reprise dos desenhos Zica e os Camaleões 1 

Sugestão de novelas angolanas e latinas 1 

Total 21 
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Agência Brasil  

Reclamações 

Neste período a Agência Brasil recebeu 11 reclamações, das quais cinco (45%) foram sobre erro 

de informação em matéria. 

Sugestão 

Neste período a Agência Brasil recebeu duas sugestões, de acordo com o quadro. 

A Agência Brasil não recebeu elogios no período. 

 

Portal da EBC 

Reclamações 

O Portal recebeu duas reclamações. 

Elogios  

Neste período, o Portal da EBC recebeu um elogio. 

Reclamações – Agência Brasil Total 

Reclamação de erro de informação em matéria 5 

Reclamação de retirada de matéria do site logo após ser publicada 2 

Reclamação de matéria incompleta 1 

Reclamação de parcialidade em matéria 1 

Reclamação de falta de fonte em matéria 1 

Reclamação por haver dois parágrafos iguais na matéria 1 

Total 11 

Sugestões – Agência Brasil Total 

Sugestão à matéria 1 

Sugestão de pauta para o resultado do Enem 2016 1 

Total 2 

Reclamações – Portal da EBC Total 

Reclamação de problemas com link da MEC FM 1 

Reclamação de erro de informação em matéria 1 

Total 2 

Elogio – Portal Total 

Elogio à plataforma Questões do Enem 1 

Total 1 
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Sugestão 

Neste período, o Portal da EBC recebeu duas sugestões. 

 

Emissoras de Rádios 

Reclamações  

As emissoras de rádio da EBC receberam oito reclamações, conforme quadro.  

Elogios 

Recebemos quatro elogios para as emissoras de rádio da EBC. 

 

Sugestões 

Recebemos uma sugestão para as emissoras de rádio da EBC. 

Sugestão – Portal Total 

Sugestão para o espaço Questões do Enem 1 

Sugestão sobre reprise de matérias 1 

Total 2 

Reclamações – Rádios Total 

Reclamação sobre sinal 2 

Reclamação  sobre problemas com links 1 

Reclamação sobre o locutor da Rádio Nacional FM 1 

Reclamação sobre o locutor da MEC FM 1 

Reclamação sobre áudio da MEC FM Rio 1 

Reclamação sobre os programa Acervo Origens ter sido reprisado 1 

Reclamação sobre divulgação de empresa privada na Nacional do Alto Solimões 1 

Total 08 

Elogios – Rádios Total 

Elogio à programação da Rádio Nacional FM 1 

Elogio à programação da Rádio MEC FM 1 

Elogio ao programa Partituras 1 

Elogio à apresentadora do Alô Fronteira da Nacional do Alto Solimões 1 

Total 04 

Sugestões – Rádios Total 

Sugestão à MEC FM 1 

Total 01 



    Processos pendentes 
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Pendências de atendimento 

Processos pendentes de resposta da Superintendência de Suporte tratam de: 

 3 reclamações de problemas com o sinal da TV Brasil; 

 1 reclamação sobre sinal digital. 

Processos pendentes de resposta da Gerência de Rede tratam de: 

 1 reclamação sobre retransmissora do Repórter Brasil; 

 1 reclamação sobre retransmissora da TV Brasil; 

 1 pedido de informação sobre sinal digital. 

Processos pendentes de resposta da Diretoria de Jornalismo tratam de: 

 1 pedido de cópia de matéria; 

 1 pedido de informação sobre a previsão de exibição de matéria. 

Processos pendentes de resposta da Superintendência de Agências e Conteúdos Digitais tratam de: 

 1 pedido de material do Enem; 

 1 pedido de informação sobre matéria. 

Processo pendente de resposta da Gerência de Programação trata de: 

 1 pedido de informação sobre a transmissão dos desfiles de carnaval. 

Processo pendente de resposta da Coordenação da Nacional FM trata de: 

 1 reclamação de repetição do programa Acervo Origens. 

Processo pendente de resposta da Coordenação da MEC FM trata de: 

 1 reclamação sobre conteúdo da programação musical. 

Área encaminhada TOTAL 

Superintendência de Suporte 4 

Gerência de Rede 3 

Diretoria de Jornalismo 2 

Superintendência de Agências e Conteúdos Digitais 2 

Gerência de  Programação da TV Brasil 1 

Coordenação Nacional FM 1 

Coordenação MEC FM 1 

TOTAL 14 



    Estatísticas de atendimento 
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Ouvidoria em números 

Percentuais de atendimento para o mês de janeiro 

A Ouvidoria da EBC contabilizou, no período, 336 atendimentos, sendo 318 (95%) referentes ao 

atendimento da Ouvidoria e 18 (5%) ao Serviço de Atendimento ao Cidadão – SIC. 

Percentual de atendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 

Dos 318 atendimentos relacionados à Ouvidoria, 257 (81%) geraram processos por terem as-

suntos relacionados aos veículos da EBC. As outras 61 (19%) manifestações foram respondidas 

aos usuários sem abertura de processo e são classificadas como “diversos” por não se referirem 

a assuntos pertinentes à EBC e que seriam adequadamente direcionados a um atendimento do 

tipo 0800 ou “fale conosco”; não são atendimentos característicos de Ouvidoria.  

Percentual de atendimentos por relevância 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 
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As 257 manifestações que geraram processos distribuem-se entre os veículos, conforme de-

mostrado no quadro: 

Manifestações por veículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 

 

O gráfico abaixo demonstra o percentual de manifestações de acordo com a distribuição entre 

os veículos: 

Percentual de manifestações por veículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 

 

 

 

 

 

JANEIRO 

VEÍCULO Reclamação Elogio Sugestão Comentário Serviço 
Pedido de 

Informação 
Total 

AGÊNCIA BRASIL 11 0 2 2 0 3 18 

EBC 0 0 0 0 15 2 17 

PORTAL EBC 2 1 2 0 3 1 9 

RÁDIOS 8 4 1 0 10 2 25 

TV BRASIL 35 28 21 20 63 18 185 

TV BRASIL 

INTERNACIONAL 
0 0 0 0 2 1 3 

TOTAL 56 33 26 22 93 27 257 
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Percentual das manifestações por categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 

     

Quantitativo de atendimentos por veículo 

TV Brasil 

A Ouvidoria recebeu em janeiro 185 manifestações direcionadas à TV Brasil. O gráfico a seguir 

mostra a distribuição dos tipos de manifestações e as respectivas porcentagens. 

Percentual por tipos de manifestações 
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Sistema de Rádios 

A Ouvidoria recebeu 25 manifestações dirigidas às rádios em janeiro. O gráfico a seguir mostra 

a distribuição dos tipos de manifestações e as respectivas porcentagens. 

Percentual por tipos de manifestações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI – OUVIDORIA/EBC 

Distribuição de demandas por emissora de rádio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NAMBI– OUVIDORIA/EBC 

JANEIRO 

Veículo Reclamação Elogio Sugestão Comentário Serviço 
Pedido de 

Informação 
Total 

RADIOAGÊNCIA 

NACIONAL 
0 0 0 0 0 0 0 

RÁDIO MEC AM – 

BRASÍLIA 
0 0 0 0 0 0 0 

RÁDIO MEC AM - 

RIO DE JANEIRO 
1 0 0 0 0 0 1 

RÁDIO MEC FM - 

RIO DE JANEIRO 
3 2 1 0 1 1 8 

RÁDIO NACIONAL 

DA AMAZÔNIA  
0 0 0 0 5 0 5 

RÁDIO NACIONAL 

DE BRASÍLIA - AM 
0 0 0 0 3 0 3 

RÁDIO NACIONAL 

ALTO SOLIMÕES 
1 1 0 0 0 0 2 

RÁDIO NACIONAL 

RIO DE JANEIRO  
0 0 0 0 0 0 0 

RÁDIO NACIONAL 

FM BRASÍLIA 
3 1 0 0 1 1 6 

Total 8 4 1 0 10 2 25 
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Agência Brasil 

A Ouvidoria recebeu, em janeiro, 18 manifestações referentes à Agência Brasil. O gráfico mostra 

a distribuição dos tipos de manifestações e as respectivas porcentagens. 

Percentual por tipos de manifestações 
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Portal EBC 

A Ouvidoria recebeu 9 manifestações direcionadas ao Portal EBC. O gráfico mostra a distribui-

ção dos tipos de manifestações e as respectivas porcentagens.  

Tipos de manifestações 
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TV Brasil Internacional 

Em janeiro, a Ouvidoria recebeu 3 manifestações direcionada à TV Brasil Internacional. O gráfico 

a seguir mostra a distribuição dos tipos de manifestações e as respectivas porcentagens.  

Tipos de manifestações 
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Empresa Brasil de Comunicação – EBC 

A Ouvidoria recebeu, em janeiro, 17 manifestações referentes à Empresa Brasil de Comunicação 

– EBC. O gráfico mostra a distribuição dos tipos de manifestações e as respectivas porcenta-

gens.  

Tipos de manifestações 
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    Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 
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O SIC registrou em janeiro 18 pedidos de informação. Todas as mensagens foram recebidas via 

web (e-SIC). 

Pedidos de Informações por meio de acesso 
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Os pedidos de informação e recursos registrados em janeiro são apresentados a seguir por área 

de competência, em dados absolutos e percentuais. Alguns pedidos foram enviados para dife-

rentes áreas. 

Pedidos de informações por área de competência  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: E-SIC – OUVIDORIA/EBC 

Em conformidade com o que estabelece a Norma 104 da Ouvidoria/EBC e a Portaria Presidente 

- 185-A/2012 de 24/05/2012, as áreas têm 5 dias úteis para resposta. A Lei de Acesso à Infor-

mação Nº 12.527 de 7 de Novembro de 2011 estabelece o prazo de 20 dias, prorrogáveis por 

mais 10 dias. 

SIC em números 


