EDIÇÃO - I SEMESTRE 2016

Congresso e Seminários
foram destaque no Semestre
Ano Eleitoral pede atenção
especial nos conteúdos
Mostra de Documentários
Legislativos em destaque

As inscrições estão abertas e
são válidas para documentários produzidos
pela equipe de Tv Câmara ou Tv Assembleia
de qualquer Estado ou Município do Brasil.
Não há limite por quantidade de inscrições de obras por parte de cada Tv Legislativa.

•
•
•
•
•

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 16 de Maio a 31 de Agosto de 2016.
O Júri será selecionado pela Astral, composto por personalidades do meio audiovisual e legislativo.
O número de selecionados será definido pelo Júri, para compor programação a ser exibida em Cinema para
entrega de Placa Destaque. Na forma de programação serão exibidos em diversas emissoras da Rede Legislativa
e canais de tv por assinatura parceiros da ação.
Todos os inscritos serão deixados disponíveis no Canal do You Tube da Mostra Legislativa
Arbitra-se à Astral conferir premiação adicional, em vagas de cursos de qualificação, viagens ou equipamentos,
em caso de apoio de parceiros.

Faça a Inscrição do Documentário de sua Tv Legislativa

www.astralbrasil.org
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2
3

4
5
7
7
8
9
10
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
26

27

ASSOCIADO
TV Câmara de Sete Lagoas aumentará alcance em 2016 e inicia nova programação
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Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
EVENTOS				
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Seminário em João Pessoa procurou divulgar a Rede Legislativa na Paraíba
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ASSOCIADOS				
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Rádios e Tvs Legislativas
no mundo multiplataforma
A Astral vem atuando fortemente para ser
agente fomentadora de modernização da estrutura, profissionalização, ética e adoção de novas
tecnologias pelas Rádios e Tvs Legislativas.
Nossa visão é multiplataforma. E temos que
estar atentos e acompanhando todos espectros
de difusão da mensagem legislativa. Seja pelos
meios tradicionais, rádio AM e FM, seja pela tv
broadcasting, mas não perdendo de vista a exigência de estarmos adaptados ao mundo moderno
da geração X, Y e Z, e seus aplicativos, Videos
On Demand, Hangout, Tv e rádio web, Periscope,
Netflix, Smartvs e outras inovações.
Ou o meio de comunicação legislativo acompanha as mudanças de comportamento do cidadão, ou resigna-se a ser menos relevante. Ou inova
ou deixa de se comunicar com as novas gerações.
Estamos na ASTRAL fazendo um esforço
para estarmos atentos a tudo isso e sermos uma
entidade facilitadora destas mudanças e avanços.

Sérgio Figueiredo
Presidente

EXPEDIENTE Jornalista Responsável Sergio Lerrer Textos adicionais Lucas Torres em colaboração com a Assessoria de Imprensa das Câmaras
Municipais participantes das matérias publicadas nesta edição Diagramação Flávia Roda Agente de Comercialização Zeppelin Produções
DIRETORIA EXECUTIVA ASTRAL Presidente Sérgio Figueiredo TV Câmara de Ribeirão Preto 1ª Vice-Presidente Evelin Maciel Câmara dos
Deputados 2º Vice-Presidente Rodrigo Barreto Lucena Assembleia Legislativa de Minas Gerais Diretor Técnico Wanderley de Oliveira Assembleia
Legislativa do Mato Grosso Secretária Geral Paula Rodriguez Galatro de Almeida Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Tesoureiro Benedito
Aparecido de Almeida Câmara Municipal de Marília/SP Conselho Fiscal (Titulares) Felipe C. Marchiori Câmara dos Vereadores de Piracicaba/SP Bruno
Giovanni Medeiros Oliveira Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte José Acurcio Vaz Souza Assembleia Legislativa da Bahia – Fundação Paulo Jackson
Rafaela Cristofoli Nobre Câmara Municipal de João Pessoa/PB Conselho Fiscal (Suplentes) Saulo Caridade Câmara Municipal de Itajubá/MG Cristiano
Carlos Baifus Câmara Municipal de Blumenau/SC Conselho Técnico Marcos Amaral Rainho Ribeiro Assembleia Legislativa de Minas Gerais Jorge Luiz
da Silva Câmara dos Vereadores de Santa Maria/RS Vinícios Felizatti Franzoni Câmara Municipal de Araras/SP Marcelo Malacrida de Morais Câmara
Municipal de Bauru/SP Geraldo Honorato Santos de Oliveira Câmara Municipal de Camaçari/BA
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TV CÂMARA DE SETE LAGOAS
aumentará alcance em 2016 e inicia nova programação
A partir do dia 26 de junho de 2016, Belo
Horizonte e mais 23 cidades da região metropolitana, incluindo Sete Lagoas, mudarão completamente a recepção do sinal analógico de
TV para o sinal digital de TV aberta, conforme
comunicado divulgado pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). A nova tecnologia colocará fim às transmissões analógicas na
cidade fazendo com que, obrigatoriamente, os
domicílios migrem os televisores para que possam captar o sinal digital. Com a mudança, a TV
Câmara, canal 60.2, aumentará, ainda mais, o
seu alcance em todo o município.
Se antecipando a expansão do sinal digital
no próximo ano, a TV Câmara de Sete Lagoas já
trabalha em uma programação para aproximar o
cidadão do legislativo municipal. Uma das novidades da grade é o programa Ponto de Vista que
aborda diversos temas. Com a participação de
representantes da comunidade e o poder público, o
objetivo é, além de debater o assunto, traçar encaminhamentos para resolução das pautas propostas.
Além da cobertura do dia a dia da Câmara,
o Jornal do Legislativo está no ar desenvolvendo
matérias externas, de interesse público em geral,
sobre temas variados. “Temos também o quadro Minha Profissão onde a pessoa esclarece as
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motivações para aquele trabalho e passa dicas
sobre como os interessados poderão se inserir no
mercado de trabalho”, revela o diretor de comunicação da Secretaria Especial de Comunicação
da Câmara, Leandro Andrade.
Os novos programas, ainda segundo Leandro,
estão sendo produzidos com o objetivo de levar
uma informação mais clara a todos os telespectadores. “A nova grade de programação está sendo
pensada para que a TV Câmara, que é pública,
cumpra ainda mais o seu papel”, afirma Leandro.
Em novembro deste ano, as transmissões analógicas serão encerradas em Rio Verde, no estado
de Goiás, município escolhido como piloto para
o processo. Com o desligamento, a programação
da TV aberta estará disponível tão somente em
formato digital, possibilitando aos telespectadores continuar assistindo aos programas com
maior definição de áudio e vídeo.
Em caso de dúvidas, o telespectador poderá
procurar informações em uma página especial
sobre o assunto, www.vocenatvdigital.com.br.
Outra opção é entrar em contato, gratuitamente,
com uma central telefônica pelo 147. A página
e a central são da Entidade Administradora do
Processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV.

•

ASSOCIADO

Câmara de Araras assina convênio inédito com
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
O secretário de Turismo do Estado de São
Paulo, Roberto de Lucena, esteve no final de
2015, na Câmara Municipal de Araras , para
assinar convênio entre a pasta e o Legislativo
Ararense. O objetivo da parceria, considerada
inédita, é utilizar a TV Câmara para a promoção
do turismo regional. A partir desse convênio, a
secretaria deverá propor o mesmo tipo de ação
em todo o Estado.
Lucena visitou Araras a convite da presidente da Câmara Municipal, Magda Carbonero
Celidorio (PSDC), para conhecer o potencial
turístico do município. Araras pleiteia junto ao
Estado o reconhecimento desse potencial para
tornar-se uma cidade de interesse turístico, como
prevê a legislação estadual que estabelece condições e requisitos para a classificação de estâncias
e de municípios de interesse no desenvolvimento
do setor.

EM BREVE
no seu

CELULAR

A presidente da Câmara, durante a primeira
visita do Secretário em Araras, apresentou a
estrutura da TV Câmara Araras. Ao entender a
importância do veículo de comunicação que a
casa possui, Magda sugeriu ao secretário que utilizasse o espaço da grade de programação para
divulgar o turismo regional.
Com a celebração do convênio, a TV Câmara
Araras passa a ser a primeira em todo o Estado a
veicular materiais de divulgação de pontos turísticos, da cultura e da história local e dos municípios de sua região. A Secretaria de Estado articulará junto aos poderes Executivo e Legislativo
das cidades, a realização das produções a serem
transmitidas. E, havendo outras emissoras conveniadas com a Secretaria de Turismo, poderá ser
feito intercâmbio de materiais para outras regiões
do Estado.
É um grande exemplo para outras Tvs
Câmaras e para transmissão de conteúdos de
disseminação além do interesse exclusivamente
municipal, partindo para o intercâmbio cultural e
promocional de foco regional.

•
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ABERTA AS INSCRIÇÕES
Ocorreu na segunda-feira, dia 16 de maio,
o Ato de Lançamento da MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS DAS TVS LEGISLATIVAS,
promovida pela Astral.
O evento foi realizado no auditório do MIS,
Museu de Imagem e Som, em São Paulo, com
participação de representantes de diversas Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas. Estiveram presentes também, Roberto Lamari, Vice-Presidente da ABEL – Associação Brasileira
das Escolas dos Legislativos, e Antonio Carlos
Fernandes Jr, Presidente da FENALEGIS – Federação Nacional dos Servidores de Câmaras e
Tribunais de Contas Municipais.
No evento foi exibido “rolo” de trailers de primeiros documentários inscritos, como “Heranças
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Preciosas”, da Tv Assembleia do Ceará, e “Sete
Capitães”, da Tv Câmara de Campos dos Goytacazes. Os cerca de 10 previews exibidos foram
uma demonstração da ampla diversidade cultural
destes documentários, registros da história, cultura e memória de suas comunidades.
A Diretora da Astral, Paula Almeida, explicou a proposta da Mostra, suas funcionalidades
e objetivos, sempre na direção de valorizar o
audiovisual produzido pelo Legislativo, de forma
com que ele seja levado também para a sociedade
como um todo.
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas através do site da ASTRAL
(www.astralbrasil.org), serão aceitos documentários até o dia 31 de agosto.

•

OPINIÃO

ANO ELEITORAL
Visto 2016 ser ano eleitoral,
é preciso muito mais cuidado
e atenção para o uso dos
meios de comunicação
dos Legislativos.
Tanto pela equidade
democrática para os agentes
políticos, assim como pela
atenção maior que estes
espaços estarão tendo dos
meios de controle externo.
Para comentar esta questão,
a Revista da ASTRAL convidou
o ex-Ministro do TSE,
Joelson Dias, para comentar.

Coluna de Opinião de
Joelson Dias,
advogado, mestre em Direito
pela Universidade de Harvard,
ex-ministro do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

ELEIÇÕES 2016 E
AS TVS LEGISLATIVAS
Os canais de televisão sob a responsabilidade do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais
destinam-se à “documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões”, conforme estabelecido pelo artigo 23, I, b, da Lei n° 8.977/95, que dispõe sobre o
serviço de TV a cabo.
Por isso, durante o período eleitoral, as emissoras têm um
grande desafio, na medida em que a cobertura jornalística de toda
a atividade parlamentar não pode ter conteúdo eleitoral, nem descambar para a promoção pessoal.
Nesse sentido, além de seguirem as mesmas regras das emissoras comerciais no que diz respeito à veiculação da propaganda
eleitoral gratuita, as TVs e rádios legislativas devem diferenciar a
atividade parlamentar da campanha eleitoral.
Isso porque, as TV’s legislativas prestam um serviço à sociedade e, portanto, devem veicular informações de forma clara e
imparcial, não podendo, por isto, influenciarem o eleitorado na formação de suas convicções eleitorais, nem desequilibrarem o pleito
a favor ou em detrimento de qualquer candidatura ou partido.
Portanto, durante o período eleitoral, todos os canais de televisão, inclusive as emissoras públicas, devem seguir a legislação
eleitoral e as regras fixadas pela Justiça Eleitoral.
Afinal, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), no capítulo “Da
Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão”, equipara, em seu
art. 57, a responsabilidade das emissoras públicas com as demais.
Ou seja, as vedações impostas pela legislação eleitoral valem
também para as emissoras públicas.
O art. 45 da Lei nº 9.504/97, por exemplo, dispõe que, encerrado
o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em
seu noticiário, não podem dar tratamento privilegiado a candidato,
partido ou coligação, difundindo opinião que lhes seja favorável ou
contrária, degradando ou ridicularizando-os.
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Assim, excetuando-se programas jornalísticos ou debates políticos, nenhum filme, novela ou
programa pode ser exibido com alusão ou crítica
a candidato ou partido político.
O nome de programa que se refira a candidato ou candidata também não pode ser divulgado, a partir da sua escolha em convenção.
Sendo o nome do programa o mesmo que o do
candidato ou da candidata, fica proibida a sua
própria divulgação, sob pena de cancelamento
do respectivo registro.
As emissoras não podem, tampouco, transmitir imagens de realização de pesquisa eleitoral
em que seja possível identificar o entrevistado ou
em que haja manipulação de dados.
A partir de 30 de junho do ano da eleição,
é vedado às emissoras transmitirem programa
apresentado ou comentado por pré-candidato ou
pré-candidata, sob pena, no caso de sua escolha
na convenção partidária, da imposição de multa
e de cancelamento do registro da candidatura do
beneficiário.
Além do mais, sabe-se que as sessões legislativas, muitas vezes, são marcadas por manifestações de aprovação ou repúdio a parlamentar ou
mesmo a candidato em disputa de cargo eletivo.
Muito embora as manifestações de apoio
político sejam inerentes à atividade parlamentar,
deve-se lembrar que se o canal de TV for utilizado de forma indevida, a conduta estará sujeita
à sanção segundo o que estipular o respectivo
regimento interno da própria Casa Legislativa,
no que exceder as prerrogativas ali asseguradas,

bem assim à investigação judicial eleitoral por
abuso de poder político ou econômico ou uso
indevido dos meios de comunicação.
Em resumo: durante a campanha eleitoral,
as emissoras públicas podem, é claro, continuar
divulgando informações sobre as atividades parlamentares, mas, sem dar tratamento privilegiado
ou prejudicial a candidato, partido ou coligação.
Ou seja, as matérias com conteúdo de propaganda eleitoral ou que configurem promoção
pessoal não podem ser veiculadas pelas emissoras, uma vez que nenhum serviço público pode
ser usado para beneficiar ou prejudicar candidato
ou partido.
Lembrando que, justamente por não ser considerada propaganda eleitoral, a veiculação de
informações sobre as atividades legislativas e
parlamentares é permitida a qualquer tempo.
Dessa forma, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), por exemplo, é no sentido de que o parlamentar pode distribuir boletins
informativos mensais, tratando de sua atuação na
casa legislativa, desde que não mencione possível candidatura, nem faça pedido de votos ou
configure abuso de poder econômico e conduta
vedada aos agentes públicos.
Por fim, deve-se ter em mente que todo
esse controle por parte da legislação e do Poder
Judiciário justifica-se pela necessidade constitucionalmente prevista de se assegurar aos candidatos e partidos o equilíbrio na disputa das
eleições e, ao eleitor, o acesso à informação e seu
livre direito de escolha.

Parceria Astral e Embrapa
Agora você tem programas produzidos pela Embrapa
disponíveis sem ônus para serem exibidos
em sua Rádio e Tv Legislativa
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TCU disponibiliza programa para as Tvs Legislativas
Agora sua emissora legislativa pode exibir
a produção de TV do Tribunal de Contas da
União, #EuFiscalizo, que tem edições mensais e
é transmitido pelos canais de TV da Câmara e
do Senado, além de ser publicado na internet via
Youtube e Facebook e no portal do TCU.
O programa tem duração aproximada de 26,
dividido em três ou quatro blocos, tendo como
ponto de partida fiscalizações do TCU. É desenvolvido a partir do conceito de grande reportagem

sobre um tema específico, que permite abordagem mais completa. Com base na ideia de contribuir para a participação da sociedade na vida
administrativa e política do País.
A principal diretriz do programa #EuFiscalizo
é estabelecer a relação das questões tratadas com
a vida das pessoas. O objetivo é oferecer um produto que seja uma fonte de informação e permitir
que a atuação do tribunal se torne mais conhecida pelo público.

•

Seminário em João Pessoa
procurou divulgar a Rede Legislativa na Paraíba
O “Seminário Rede Legislativa de Rádio e TV Digital na Paraíba” ocorreu na sexta-feira (4), em
João Pessoa. O evento foi promovido pela Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), a Câmara dos
Deputados, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e a Associação
Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral).
Entre as novidades anunciadas no dia, está a de que João Pessoa
ganhará sua Rádio Câmara FM. Enquanto isso, a Presidência da
ALPB se comprometeu a oferecer subsídio financeiro para as Câmaras
da Paraíba que quiserem implementar seus canais de radiodifusão.
E todos estes novos meios audiovisuais poderão dispor da programação de conteúdos na nuvem, proporcionados pela Astral.
Além disso, houve a assinatura do acordo de cooperação técnica
entre as Câmaras de Campina Grande e de Patos, com a Câmara dos
Deputados, firmando o compromisso de concessão de canais de TV.
A Rainha da Borborema já pretende inaugurar sua TV Câmara em março
de 2016 e Patos já está com toda a proposta de instalação completa.

•
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TVs legislativas terão língua de sinais
Legendas e Libras possibilitam o acesso de deficientes auditivos e
serão disponibilizados de forma automática
Para possibilitar o acesso de deficientes auditivos a toda a programação das tvs legislativas
do Brasil, a Rede Legislativa e a Universidade
Federal da Paraíba acabam de firmar uma parceria. O objetivo é desenvolver um software que
traduza automaticamente todo o conteúdo para a
Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Coordenadores e gestores da Rede visitaram
a UFPB em 3 de dezembro e propuseram a parceria ao Núcleo de Pesquisa e Extensão – Lavid
do Centro de Informática. O Lavid já possui
uma ferramenta, chamada VLibras, que traduz
o closed caption (legenda oculta) para os sinais
em Libras. O passo agora é conseguir gerar as
legendas ocultas e os sinais em Libras a partir do
áudio da programação.

A iniciativa deve beneficiar 10 milhões de
cidadãos com algum grau de deficiência auditiva. Hoje, apenas a TV Câmara federal possui
tradução para Libras, por meio de intérpretes,
e somente durante as sessões plenárias da
Câmara dos Deputados. O VLibras também
será usado nos portais do Governo Federal na
Internet e vai traduzir para Libras qualquer
texto, áudio ou vídeo dos sites da administração pública federal.
Outra tecnologia em gestação no Lavid é o
aplicativo que vai levar interatividade aos televisores de 14 milhões de beneficiários do Bolsa
Família quando a tv analógica for desligada. Os
conversores para tv digital serão distribuídos
pelo governo e o cidadão poderá dispor de vários
serviços e informações pela tv.
Com informações da Assessoria de Comunicação do Centro de Informática/UFPB.

•

EM BREVE

SEMINÁRIO DE
TELEJORNALISMO LEGISLATIVO
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A expectativa para 2016 é que o sinal da TV
Alerj, que completa 12 anos, chegue a um número
cada vez maior de cidadãos. Durante o ano passado reiniciamos o processo do canal digital e
aberto. Para isso, o primeiro passo foi a atuação
mais efetiva nas reuniões e seminários realizados
pela Astral e pela Rede Legislativa. Nos inteiramos dos processos que estavam emperrando a instalação de nosso equipamento no Sumaré(Parque
Nacional da Tijuca) e a compra do transmissor
para emissão do sinal. O Senado Federal foi um
importante parceiro para negociar a instalação do
nosso transmissor na torre já existente da EBC, o
que vai reduzir os custos. Outro momento decisivo
foi a confecção e entrega de um relatório minucioso para que o Instituto Chico Mendes-ICMBio
conceda a licença ambiental e autorize a entrada
dos novos equipamentos.
Na eleição da nova diretoria da Astral no
início de 2015, Paula Rodrigues, gestora da TV
Alerj teve a honra de ser eleita secretária-geral
da associação. Com os representantes de TVs
e Rádios Legislativas de todo o país iniciamos
uma série de discussões para ampliar a atuação
e importância da Astral com a oferta de novos
serviços para os associados. Em setembro realizamos em parceria com a Rede Legislativa um
seminário na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro com a participação de representantes de
câmaras de vereadores de todo o estado.

Durante o evento, o presidente da Câmara
dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, da
Alerj, deputado Jorge Picciani e da Câmara de
Vereadores de Campos dos Goytacazes, vereador Edson Batista assinaram o termo de cooperação entre as duas casas legislativas. A câmara
de Campos será a primeira com TV aberta no
estado. Para o presidente da Assembleia da
Rio, deputado Jorge Picciani o evento foi fundamental para orientar as câmaras municipais
sobre o processo da TV aberta. “Essa interação
entre Câmara Federal, assembleias legislativas e
câmaras municipais traz mais transparência ao
processo legislativo. A TV aberta vai permitir
que a população acompanhe melhor o trabalho
desenvolvido nas casas legislativas e se aproxime
ainda mais da política”, destacou Picciani.
Aprendemos muito com a experiência de
casas legislativas de outros estados que já operavam em canal aberto. Fizemos inúmeras reuniões
com nossa equipe de profissionais para definir o
que precisávamos mudar, quais seriam os novos
custos, remodelação da grade de programas,
enfim, foi um ano para definir diretrizes para
esse novo momento.
Enquanto a TV aberta não chega, iniciamos a
transmissão ao vivo pelo nosso canal no youtube.
Essa medida garantiu que os cidadãos que não
tem acesso a TV por assinatura possam acompanhar a programação.

•
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Seminário da Rede Legislativa ocorreu em São Paulo
Ocorreu na segunda-feira, dia 16 de maio, o
SEMINÁRIO DA REDE LEGISLATIVA DE
RÁDIO E TV, tendo como local o Auditório
Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa
de São Paulo. Com a participação do Deputado
Federal Cleber Verde, Diretor de Comunicação
da ALESP, o evento contou com palestras apresentando as demandas para montagem de uma
emissora de rádio ou TV
em Câmara Municipal.
Foi uma ótima oportunidade para os profissionais responsáveis por estes
setores dos legislativos
municipais, terem contato

direto com outros colegas que tem a experiência
de implantação e gestão destes processos.
O diretor da Astral , Marcelo Malacrida, fez
a exposição técnica, narrando as possibilidades
básicas de equipamento e investimentos. Já a
Vice-Presidente da Astral, Evelin Maciel, também
Coordenadora da Rede Legislativa,apresentou o
potencial de troca de conteúdo entre as TVs e o
panorama da formalização e pedidos de outorgas
do sinal digital .
Encerrando o evento, a Dra Karina Kufa,
Presidente do IPADE – Instituto Paulista de
Direito Eleitoral – fez palestra a respeito das novas
regras eleitorais válidas para a campanha de 2016
e como elas afetarão rádios e TVs do setor.

Parceria da ASTRAL com a EMBRAPA
disponibiliza conteúdo para Tvs e Rádios
A Astral e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária firmaram, recentemente, contrato
de licenciamento para a exibição gratuita de
programas radiofônicos (Prosa Rural: www.
embrapa.br/prosa-rural) e televisivos (Dia de
Campo na TV: www.embrapa.br/diacampo);
ambos semanais, com variados quadros e reportagens sobre tecnologias agropecuárias acessíveis, de baixo custo e de interesse de um público
diversificado: produtores rurais, extensionistas,
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professores, estudantes, donas de casa e demais
interessados em resultados de pesquisa de
Unidades e parceiros da Embrapa.
Para integrar os programas Embrapa em sua
grade de programação, as emissoras de rádio e TV
afiliadas à Astral devem contatar a produção deles
valeria.costa@embrapa.br / fone (61) 3448-4807
(supervisora do DCTV, Valéria Costa); e/ou
nilo.falcao@embrapa.br / fone (61) 3448-4589
(supervisor do Prosa Rural, Nilo Falcão).

•

QUALIFICAÇÃO

“QUALI ASTRAL”,
canal de aprimoramento legislativo para setor de rádio e TV
A atual Diretoria da ASTRAL está trabalhando
para criar condições de contínua modernização, atualização e fortalecimento das rádios e TVs legislativas. Esse processo passa também pela reciclagem e
qualificação dos profissionais e decisores envolvidos
neste processo.
Para atender esta demanda com alcance nacional, está criando a ação chamada QUALI ASTRAL,
que basicamente é a produção contínua de palestras
e vídeo aulas, para formar e gerar conhecimento
aos técnicos, aos jornalistas, aos gestores e aos
agentes políticos ligados aos meios de radiofusão
dos legislativos.
Estes conteúdos estarão disponíveis no Canal do
YouTube da ASTRAL. E desta forma poderão ser
assistidos livremente por qualquer interessado, em
qualquer lugar do país, de forma gratuita.
Os meios digitais hoje são os principais transmissores e publicadores de informações no Brasil e
no Mundo. E a ASTRAL está assim colocando nesta
plataforma palestrantes e especialistas ao alcance de
todo interessado, de maneira inclusiva e democrática. Complementa assim o trabalho de realização de
eventos nacionais e regionais da entidade.

Primeiros Palestrantes
Já disponível – Palestra sobre CONDUTAS VEDADAS NO LEGISLATIVO EM ANO ELEITORAL – Exposição sobre os principais tópicos deste
tema por parte do Dr Renato Ribeiro,
Professor de Direito Constitucional da
Universidade Anhembi Morumbi e advogado eleitoralista. Na palestra ele apresenta
critérios para gastos, critérios para exposição na rádio e TV legislativa, critérios de
uso de sua visibilidade. São informações
importantes para este ano de eleição, que
tem controle externo diferenciado, especialmente por parte do Ministério Público.
Em breve – Palestra sobre “O FENÔMENO DO YOUTUBE” - Exposição
sobre esta plataforma que transformou-se
na maior do mundo em vídeos online. O
palestrante é o publicitário Vitor Knijkik,
profissional premiado no setor no Brasil e
no exterior, ex-Vice Presidente de Criação
da agência número 1 do Brasil, Young &
Rubicam, e que partiu para ser empreendedor e CEO da SNACK, programadora
de Canais do YouTube, com canais jovens
e vencedores de audiência. Compreenda o
que é Watch Time, a importância ou não
do tempo de duração dos vídeos e outros
conhecimentos importantes desta ferramenta, onde Tvs Câmaras e Tvs Assembleias estão cada vez mais presentes.

•
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TV CÂMARA JUNDIAÍ
inicia transmissões em sinal aberto
Inaugurada oficialmente em fevereiro de 2016, a TV Câmara Jundiaí iniciou sua programação no canal
aberto 60.1 UHF. Lembrando que a transmissão pelo canal 4 da NET permanece.

Solenidade

Em cerimônia realizada no saguão do prédio
anexo da Câmara Municipal, a inauguração oficial
da TV Câmara Jundiaí em sinal aberto contou
com a presença de diversas autoridades de Jundiaí,
com destaque para os vereadores desta legislatura,
o Prefeito Pedro Bigardi, além de secretários,
superintendentes e diretores do Executivo.
Vereadores e Prefeito
descerram a placa oficial
de inauguração

Presidente da Câmara,
Marcelo Gastaldo, e
Prefeito Pedro Bigardi
na solenidade de inauguração
da TV Câmara em sinal aberto

Programação

A TV Câmara Jundiaí tem como missão aproximar o Legislativo da população, ampliando a
transparência e o acesso à informação.
Para alcançar esta importante missão, sua
principal atividade será a transmissão das sessões
e das audiências públicas ao vivo e em sinal aberto.
Além disso, a TV Câmara contará com uma programação própria, feita pelos servidores da Câmara.
Inicialmente, serão produzidos três programas.
O primeiro é o “Papo de Gabinete” - uma
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espécie de perfil do vereador. Em uma entrevista
feita no próprio gabinete, cada vereador terá a
oportunidade de falar sobre sua trajetória política
e sobre as principais causas que defende. o “Papo
de Gabinete” ajudará o cidadão a acompanhar o
trabalho de cada vereador.
Outro programa é o “Câmara Convida”.
A cada semana, um convidado concederá uma
entrevista no estúdio da TV Câmara para falar
sobre tema de interesse da população de Jundiaí.
Serão convidadas autoridades, personalidades e
especialistas da cidade para falar dos mais variados assuntos relacionados ao dia a dia das pessoas.
Haverá também o programa “Sessão
Comentada”, que irá ao ar às quintas-feiras. Será
uma espécie de apanhado geral da sessão, no qual
serão apresentados os projetos e moções discutidos, comentando cada matéria e a importância
destes temas na vida das pessoas.

Acompanhe

O “Papo de Gabinete” vai ao ar de segunda a
quarta-feira e às sextas-feiras, sempre com uma
entrevista inédita às 11h e reprise às 16h30.
O Câmara convida vai ao ar às segundas-feiras, às 11h30, com reprise diariamente
(com exceção da quinta-feira) às 11h30 e às 17h.
O “Sessão Comentada” será exibido às quintas-feiras, às 13h15, seguido da reprise da Sessão
Ordinária realizada na terça-feira anterior.

•
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Rádio FM da ALMT
aproxima parlamento da sociedade
Inaugurada em junho, a Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
já produz 12 programas e abriu canais de comunicação com a população
KLEVERSON SOUZA
Assessoria da Presidência

Inaugurada em junho desse ano, a Rádio
FM da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(89,5) foi a primeira emissora de rádio do Poder
Legislativo a entrar no ar em caráter definitivo no
Brasil e integrar a rede legislativa, em parceria
com a Câmara Federal.
Seis meses depois da implantação, o Poder
Legislativo já percebe o resultado positivo, com
a aproximação do parlamento com a população
de Mato Grosso.
“A implantação da Rádio da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso foi história para
a comunicação do Estado, mostrando o pioneirismo neste setor, pois Cuiabá foi a primeira capital a ter uma rádio aberta de uma
Assembleia Legislativa no país. A população
ganhou mais um canal de comunicação direta
com os deputados, assegurando a transparência
em todas as ações do parlamento, com programação diferenciada, valorizando os assuntos
da Casa de Leis e a nossa cultura”, afirmou o
deputado Guilherme Maluf (PSDB), presidente
da Assembleia Legislativa.
Sessões plenárias, audiências públicas,
discussão sobre os temas relevantes a população e implementação de políticas públicas são
debatidos pela Rádio Assembleia, com foco na
prestação de serviços aos cidadãos. “Como toda
emissora pública, nosso compromisso não é
comercial, mas sim social”, diz Maluf.
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Federal, deputado Cleber Verde (PRB-MA), para
que o Poder Legislativo mato-grossense aumente
a veiculação na grade de programação.
Para Jaime Neto, gerente da Rádio Assembleia,
o objetivo foi desenvolver uma rádio que possui
informações da Assembleia Legislativa, prestação
de serviço, jornalismo, e também com viés cultural.
“Na programação local, temos um terço das
músicas que são de autores mato-grossenses e em
todos os programas tratando a questão cultural,
valorizando todos os ritmos”, disse.
São 12 programas já produzidos pela Rádio
Assembleia: Assembleia Entrevista, Assembleia
Notícias, Sons de Mato Grosso, Acorda Mato
Grosso, Quintal do Samba, Sala de Rock, Manhã
89,5, Tarde 89,5, Fala Deputado, Passeando pela
Cidade, Viva Mato Grosso, Poetas de Mato
Grosso em parceria com a Academia Matogrossense de Letras.
“Também temos aberto os canais para interatividade com o ouvinte, como e-mail, WhatsApp,
além das pessoas poderem ouvir a rádio acessando
o site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(www.al.mt.gov.br) ou pelo celular ou computador, na barra de internet, digitando radio.al.mt.
gov.br”, pontuou o secretário de Comunicação da
Assembleia Legislativa, Eduardo Ricci.

•

CRÉDITO DAS FOTOS: FABLÍCIO RODRIGUES - SECOM-ALMT

O investimento feito pela Câmara dos Deputados
foi de R$ 1 milhão, doando os equipamentos de
transmissão para a Assembleia Legislativa de Mato
Grosso. Em contrapartida, o Poder Legislativo
Estadual entrou com toda infraestrutura física
(torre de transmissão de 120 metros de altura, sala
refrigerada para abrigo do transmissor, e recursos
humanos), também com a convocação dos aprovados no concurso público realizado em 2013.
Superintendente da Rádio FM em cargo recém-criado pela Casa de Leis, Wanderley Oliveira,
disse que em um mês, já protocolizou 34 solicitações de municípios que manifestaram interesse de
implantar a Rádio FM nas Câmaras Municipais.
“Em Sinop, por exemplo, já foi consignado
o canal. No último congresso da Associação
Brasileira de TVs e Rádios Legislativas (Astral),
os presidentes das Câmaras Municipais de Barra
do Garças, Brasnorte e Acorizal nos acompanharam para também reforçar o pedido. É um projeto
piloto no Brasil, a primeira a ser implantada, e
que está sendo um divisor de águas, pois a receptividade da população é acima da expectativa”,
argumentou o superintendente.
O presidente da Assembleia Legislativa,
Guilherme Maluf, também já iniciou contato
com o secretário de Comunicação da Câmara

14

EVENTOS

Conferência Nacional da Unale irá
Celebrar 20 anos da entidade em Aracaju-SE
Encontro de legisladores estaduais é o maior evento parlamentar da América Latina
Por: Ascom Unale

A próxima edição da Conferência Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais
(CNLE), marcada para os dias 1, 2 e 3 de junho
de 2016, em Aracaju-SE, marca a celebração de
duas décadas da entidade, com um grande evento
para debater o Brasil, a atuação dos Legislativos
estaduais e a prestação de serviços dos parlamentares à sociedade. Com o tema “Rediscutindo o
Brasil”, o evento, que é o maior encontro parlamentar da América Latina, irá reunir deputados,
ministros e representantes das entidades legislativas de todo país.
A 19ª CNLE, realizada em junho deste ano,
teve como tema “Mudanças Globais e os novos
rumos” e recebeu 1.155 participantes, que assistiram a palestras com temáticas envolvendo ética e
segurança jurídica, o pacto federativo, infraestrutura de logística no Brasil, sustentabilidade, além de uma análise do cenário econômico brasileiro. Em 2016 a
organização do evento aguarda um
público recorde, já que também será
realizado um encontro internacional
com a participação de diversos países.
A 20ª CNLE tem total apoio
do Governo de Sergipe, que sedia o
encontro pela primeira vez.
O governador do estado,
Jackson Barreto, em encontro com o presidente da

Unale, Sandro Locutor (PPS-ES), afirmou que “o
evento será de extrema importância para o crescimento político do estado”. Para Locutor, a escolha
de Aracaju como próxima sede da CNLE é apropriada, já que a cidade tem um dos mais elevados
índices de desenvolvimento humano da região
Nordeste brasileira. “Essa Conferência será, sem
dúvida, um marco na história da Unale. Chegamos
a 20 anos de existência e sabemos da responsabilidade e do peso do evento. Nossa expectativa é de
realizarmos mais uma Conferência de Sucesso”,
disse o presidente da entidade.
Sergipe conquistou a realização da CNLE
2016 em julho deste ano, durante reunião da
Diretoria Executiva da Unale, que ocorreu em
Brasília. O representante do Estado, deputado
Pastor Antônio (PSC-SE), que é tesoureiro geral
da Unale, falou do privilégio de receber o maior encontro parlamentar da
América Latina. “O parlamento sergipano está muito feliz por receber
um evento como esse. Sabemos da
responsabilidade, já que as últimas
edições mostraram a força da entidade no cenário político”, afirmou.
O evento também possibilita,
paralelamente, o encontro
de entidades vinculadas
aos legislativos estaduais,
tais como: Associação
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Brasileira de TV’s e Rádios Legislativas - ASTRAL,
Associação Brasileira de Cerimonialistas dos
Legislativos Estaduais - ABCLE, Associação
Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL,
Associação Nacional das Consultorias Legislativas
- ANACOL, Associação Nacional dos Procuradores
de Assembleias Legislativas - ANPAL, Associação
do Parlamento Amazônico - ASPAM, União dos
Parlamentares do Mercosul – UPM, Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo,
Federal, Estaduais e do Distrito Federal - FENALE,
Programa de Modernização e Integração do
Legislativo - Interlegis, Parlamento do Sul PARLASUL, União Nacional de Taquigrafia
Parlamentar e Judiciária – UNATAQ e União das
Polícias Legislativas – UNIPOL.

•

Sobre Sergipe

Com paisagens deslumbrantes, monumentos históricos e uma rica cultura regional, Sergipe é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Seu litoral encanta com belas
praias de grandes faixas de areia e águas
mornas. Apresenta estuários e manguezais,
formando um espetáculo natural e encantador. A capital, Aracaju, é considerada a
capital brasileira da qualidade de vida. Seduz
os visitantes com sua jovialidade, beleza e
tranquilidade. Sol, praias, manguezais, ruas,
avenidas e praças arborizadas se harmonizam para atrair e surpreender os turistas.

ASTRAL repudia agressão à repórter da Rádio CBN
em cobertura jornalística
Nota Pública
O Brasil está em 11ª colocação no Ranking da
impunidade de agressões a jornalistas em exercício de suas atividades, conforme publicação da
organização especializada no tema “Repórteres
sem fronteiras”.
Confirmando esta estatística, nesta semana
a repórter Annie Zanetti, da Rádio CBN, sofreu
agressão de PMs na capital paulistana, enquanto
cobria manifestação de ocupação do Centro
Educacional Paula Souza, na capital paulista.
Apesar de estar identificada com clareza, foi
alvo de acionamento de spray de pimenta, mesmo
estando a trabalho e distante das movimentações
centrais do ato.
A ASTRAL – Associação Brasileira das
Rádios e Tvs Legislativas – na qualidade de associação que reúne profissionais destes meios de
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comunicação no âmbito do Poder Legislativo, vem
a público repudiar a banalização da violência que
atinge até mesmo o direito de a população ficar
informada através da imprensa.
O direito ao espaço público e à produção
da informação são fundamentais para a qualidade da cidadania e do exercício das funções
do Estado, mesmo na segurança pública, sempre
com o requisito da civilidade. O aumento da
insegurança não justiça o uso indiscriminado e
intolerável de agressões como forma de repressão generalizada.
Do Estado e dos agentes públicos espera-se
exemplo e educação pública. Por isso é fundamental que não paire impunidade sobre estes episódios.
Sergio Figueiredo
Presidente ASTRAL

ENTREVISTA

Deputado Cleber Verde
Redação Quais os principais pontos da estratégia de comunicação da Câmara dos Deputados
desde que o Sr. assumiu a Secretaria de
Comunicação Social?
Deputado Cleber Verde A Secretaria de
Comunicação da Câmara Federal foi uma iniciativa da gestão do Presidente Eduardo Cunha,
colocando um elemento político a esse setor estratégico do Legislativo Federal, e ao chegarmos
nos deparamos com um conjunto de servidores
extremamente comprometidos com a Instituição,
o que tem nos ajudado na estratégia de garantir a
maior participação dos Deputados no Rádio, Tv e
canais alternativos, através dos diversos programas estabelecidos dentro de uma programação
bem elaborada.

Redação Qual a importância da comunicação para
a democratizar os processos no Poder Legislativo.
Deputado Cleber Verde Dentro das estratégias
adotadas para aumentar a participação dos 513
Deputados da Câmara Federal, temos a expansão da Rádio e TV Legislativa, em parceria com
as Assembléias Legislativas dos Estados e as
Câmaras Municipais, sendo que a concessão desses canais, nos permite consigná-los, aumentando
o número de rádios e Tv Legislativas pelo Brasil,
permitindo apresentar a produção legislativa, dar
transparência a todo o processo nas casas de leis,
além de democratizar as informações.
Redação É uma prioridade a interação do
Legislativo com a sociedade?
Deputado Cleber Verde Quando a Câmara Federal trabalha essa expansão da Rádio e Tv Legislativa pelo
Brasil, e permiti com que cada Câmara Municipal,
Assembléia Legislativa e a própria Câmara Federal,
ao criar sua grade de programação para apresentar ao cidadão, tem-se uma grande interação com
a sociedade, que pode não só assistir, assim como
também, participar com sugestões, contribuições e
ajudar a melhorar o poder legislativo. Afinal, toda
a programação é elaborada para que a sociedade
conheça o que está sendo apresentado nas casas de
leis, com vistas a mudar a vida das pessoas, e com
sua participação é fundamental.
Redação Qual a importância da Rede Legislativa
para o Brasil?
Deputado Cleber Verde A Rede Legislativa é fundamental para democratização das informações
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do legislativo brasileiro, com isso tem sido fundamental a participação da ASTRAL, Associação
de Rádio e Tv Legislativa, que une todo o sistema
de comunicação público do poder legislativo,
incluindo Senado e Câmara Federal, e permite a
troca de conteúdos das programações dos diversos canais, além de orientação para adotarem
medidas legais em suas transmissões.
Redação O processo de expansão da Rede
Legislativa é uma prioridade na sua gestão à frente
da comunicação da Câmara dos Deputados?
Deputado Cleber Verde A expansão da Rádio e
Tv Legislativa tem sido tratada de forma muito
especial, tanto que temos um setor específico
para acompanhar todo o processo de consignação dos canais, que vai desde o recebimento
do requerimento, manifestando o interesse por
parte das Câmaras, acompanhamento processual no Ministério das Comunicações, Anatel,
até a celebração do acordo de consignação.
Para tanto, temos a servidora Evelin Maciel,
Engenheiro Carlos Neiva e outros funcionários, membros da equipe que vêm prestando
relevantes serviços para garantir essa prioridade na nossa gestão.
Redação A tecnologia de multiprogramação é
um fator determinante para a ampliação da Rede
Legislativa?
Deputado Cleber Verde A multi programação
dos canais de Tv são fundamentais para expansão, uma vez que definido o canal, em determinada Assembléia Legislativa ou Câmara
Municipal, temos 4 faixas naquele canal, sendo
1 para o Senado, 1 para Câmara Federal, 1 para
Assembléia Legislativa e outro para a Câmara
Municipal. Com isso, temos todos os poderes do
legislativo tendo a oportunidade de apresentar
uma programação para apresentar a sociedade.
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Redação O sr. acredita que tem aumentado o interesse do cidadão brasileiro aos assuntos ligados
à política?
Deputado Cleber Verde No primeiro ano desta
legislatura na Câmara Federal, tivemos uma
grande participação dos setores organizados do
país, vindo ao Congresso Nacional, acompanhando matérias dos seus interesses, fruto dos
movimentos que tomaram as ruas por todo o país,
e em especial cobrando dos parlamentares aprovação de medidas para melhorar suas vidas, no
que tange a garantia de direitos trabalhistas, previdenciários, e tantos outros benefícios sociais.
Redação A comunicação da Câmara dos
Deputados teve forte incremento?
Deputado Cleber Verde A Comunicação é fundamental para que o parlamento possa apresentar a
sociedade tudo que está sendo votado, e com isso,
permite que as pessoas possam procurar seus
representantes para pedir o seu apoio àquela ou
outra proposição, além de manifestar sua opinião
na rádio, tv e canais alternativos. Os veículos de
comunicação sempre será o meio mais fácil de
atingir o maior número de cidadãos, e também
por isso, será fundamental para continuar aproximando o povo dos seus legítimos representantes. Por tanto, continuaremos a trabalhar com o
mesmo entusiasmo para a expansão das Rádios e
Tv Legislativas, e solicitando dos nossos parceiros, a exemplo do Ministério das Comunicações,
Anatel e ASTRAL, na pessoa do seu presidente,
Sérgio Figueiredo, a mesma dedicação.

•
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TV CÂMARA DE BLUMENAU
celebra 15 anos com a obtenção do canal digital
Conquista coroa cobertura jornalística atuante nos trabalhos legislativos,
tragédias climáticas e festas tradicionais
O ano de 2015 ficou marcado na história da TV
Legislativa de Blumenau (SC). Além de completar
15 anos, a emissora recebeu um grande presente:
a autorização, pelo Ministério das Comunicações,
para iniciar os procedimentos de instalação do
canal digital aberto de televisão. O anúncio era
aguardado há mais de três anos, quando começaram as tratativas da Câmara Municipal com o órgão
federal a fim de conquistar a consignação do canal.
Desde 3 de fevereiro de 2000, a TVL
Blumenau é exibida no sistema local de TV por
assinatura, e tem a programação compartilhada
com a TV Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (TVAL). A TVL de Blumenau é a terceira emissora legislativa municipal do estado a
conquistar o canal digital. Com a estreia na TV
aberta, um público potencial de 330 mil cidadãos
residentes em Blumenau passará a acompanhar
as atividades do Legislativo Municipal sem precisar pagar um pacote de TV a cabo.O projeto
técnico de instalação está sendo elaborado, e o
início da transmissão da TVL em canal aberto
deve acontecer no primeiro semestre de 2016.
Enquanto televisão pública, a TVL Blumenau
está afinada com as principais vertentes da missão
dos veículos públicos de comunicação, como cidadania, educação, cultura, informação e jornalismo.
A programação, além de incluir a transmissão de
sessões ordinárias, audiência públicas, sessões solenes, sessões itinerantes e sessões da Câmara Mirim,

é focada no jornalismo e em programas que geram
identificação com o cidadão blumenauense.
Recentemente a emissora implantou a tradução
simultânea das sessões ordinárias, solenes e audiências públicas para a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), como um instrumento de inclusão social
das pessoas surdas. Cerca de oito mil deficientes
auditivos da cidade agora podem acompanhar as
atividades e os debates que acontecem no parlamento municipal através da transmissão da TVL.
A programação jornalística é diária e abrange,
além dos trabalhos legislativos, o cotidiano da
cidade. O principal telejornal, o TVL Notícias, é
apresentado de segunda a sexta-feira às 12h30, com
reprises das edições todos os dias, inclusive sábados
e domingos, durante a programação da TVL. Traz
matérias sobre os trabalhos dos vereadores, tanto
nas sessões ordinárias quanto nas comissões e nos
bairros, em favor da comunidade. Também apresenta reportagens sobre o dia a dia de Blumenau.
Já o Jornal da Câmara é um noticiário matutino
e tem a função de informar para o telespectador da
TV Legislativa as proposições dos parlamentares.
Diferente do TVL Notícias, que tem como foco
principal as visitas em campo, o Jornal da Câmara
é focado nas ações fundamentais do trabalho
legislativo, como as indicações, requerimentos,
projetos de lei, entre outras proposições. A linguagem do programa recebe especial atenção para
tornar as matérias legislativas claras e acessíveis.
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O programa Fala Vereador é umaconversa detalhada com os parlamentares sobre projetos de lei,
reuniões e demais decisões do Legislativo. No TVL
Comunidade, as entrevistas são com representantes de diversos setores da sociedade, sobre temas
variados, retratando o dinamismo da comunidade.
A proposta do programa Nossa Gente é ser um
arquivo da memória blumenauense, retratado por
meio de entrevistas com personalidades que marcaram a história da cidade, trazendo sempre uma
figura de destaque no cenário de Blumenau, contando suas histórias, experiências e fatos pitorescos.
O programa TVL Debate envolve a participação
de vereadores, autoridades e especialistas na discussão de temas de relevância para a comunidade,como
política, segurança, trabalho, educação, saúde, economia, cultura e esportes. Os assuntos abordados
levam em consideração os diversos temas comentados semanalmente pelos parlamentares durante
as sessões e tem foco na pluralidade das opiniões,
informação e prestação de serviço à população. A
TVL ainda tem parceria com a Fundação Cultural
de Blumenau para a produção do programa TVL
Cultura, com o objetivo de divulgar tudo o que for
relacionado às atividades culturais em Blumenau.

Coberturas Especiais

Além da programação habitual, a TVL de
Blumenau tem a preocupação de cumprir a
função social de manter a população informada
especialmente durante momentos críticos. Uma
vez que Blumenau tem a característica de ser cortada pelo rio Itajaí-acú, que sofre constantemente
com as cheias, a emissora tem a prática de alterar
sistematicamente a programação nessas ocasiões
e abrir espaço para a divulgação de informações
úteis para a populaçãoem tempo real.
Na tragédia de 2008, por exemplo, quando a
cidade sofreu com enchente e deslizamentos, a TVL
ficou por 48 horas ininterruptas em rede, juntamente
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com outras duas emissoras locais, levando informações atualizadas à população, auxiliando e apresentando a situação de moradores de locais que se
tornaram quase inacessíveis pela tragédia climática.
A emissora ainda se envolveu na promoção de uma
campanha de arrecadação de donativos para os mais
de 25 mil blumenauenses desalojados.

Serviço

A TVL de Blumenau está disponível no
sistema local de TV por assinatura, nos canais 14
da NET e 19 da BTV. Também realiza a transmissão via internet pelo site www.camarablu.
sc.gov.br/tvl-online. Além disso, todo o material
produzido está disponível no YouTube, no canal
“TVL Blumenau”.

•

FALA PRESIDENTE
“No mês de outubro o Ministério das
Comunicações anunciou a liberação de um canal
aberto para a TVL Blumenau, e agora estamos
fazendo a avaliação técnica da parte técnica
para implementar a transmissão o quanto antes.
O sinal aberto de TV abre mais uma possibilidade para que a comunidade acompanhe ainda
mais de perto as atividades realizadas na nossa
Câmara de Vereadores, aumentando a transparência dos trabalhos legislativos. Os cerca de
trezentos e vinte e mil habitantes de Blumenau
terão acesso gratuito ao sinal da TVL digital,
que será implementado em conjunto com a
TV Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
ação que irá reduzir o custo de instalação para
a Câmara de Vereadores, gerando economia de
recursos públicos”.
Mário Hildebrandt

Presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau
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CLDF vai participar da Rede Legislativa de Tv Digital

Acordo de cooperação foi assinado e é o primeiro passo para obter a concessão
A TV Digital já é uma realidade na Câmara
dos Deputados, onde transmite os trabalhos dos
parlamentares federais. Partindo deste exemplo,
foi proposta à Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF) a participação nesta rede de TV
para apresentar ao cidadão brasiliense a atividade
legislativa do DF, em sinal digital aberto.
A presidente da Câmara Legislativa do DF,
deputada Celina Leão (PDT), deu o primeiro
passo para o acesso à instalação da TV Distrital no
Distrito Federal. A assinatura do documento, em
outubro, na Câmara dos Deputados, demonstrou o
interesse da Casa pela televisão digital. “Agradeço
a atenção do deputado Cleber Verde (PRB-MA),
secretário de Comunicação da Câmara dos
Deputados, a quem manifestei a intenção de obter
a concessão da TV aberta”, explicou Celina.
Esse processo está baseado em Ato da Mesa
da Câmara dos Deputados nº 52, de 17 de outubro
de 2012, na qual a Rede Legislativa de TV Digital
propõe a abertura dos sinais da TV Câmara

Municipal, TV Assembleia e TV Câmara. Para
disseminá-la pelo País, a Câmara dos Deputados
tem assinado acordos de cooperação técnica com
Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas.
Com essa facilidade de interlocução, a presidente Celina Leão destaca que a implantação da
TV, no DF, vai além de mais um canal de TV na
capital. “A assinatura do acordo de cooperação
técnica com a Câmara dos Deputados para a
consignação dos canais é muito importante para
a população. Estamos num momento em que o
poder Legislativo tem sido reconhecido por equilibrar as relações com o Executivo, e porque ele é
o poder que emana da população. Portanto, nada
mais justo que partilhar e compartilhar, dar e disciplinar isso para todos os estados”, avalia Celina.
A parlamentar destaca que, além da instalação da tv, também foi proposta a instalação de
um canal de rádio para a Câmara Legislativa.
“Fomos à Câmara demonstrar nossa vontade de
que a CLDF tenha acesso a um canal de televisão
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aberta, a TV Distrital e também um sinal para
a rádio. Nós sabemos que a TV Câmara está
dando oportunidade aos estados. Então, fomos
em busca dessa oportunidade para levar ao cidadão a melhor informação, tanto sobre as políticas
públicas, quanto sobre todos os projetos de lei que
estão sendo votados nas assembleias estaduais”.
Celina destaca que as notícias sobre o
Legislativo, hoje, são dadas aos telespectadores
de forma peculiar, limitada e pontual. Por isso,
enfatiza a importância da instalação da TV
Distrital. “É importante que essas assembleias
tenham um canal e divulguem seu trabalho na
integralidade. Temos de parabenizar o secretário
de Comunicação da Câmara dos Deputados de
nos ter dado essa chance”, afirma.
Embora tenha havido interesse da CLDF na
questão, outras Unidades da Federação (UF), por
meio dos presidentes de Assembleias Legislativas
e Câmaras Municipais, ainda não fizeram o
pedido de consignação dos canais. “Reforço a
importância da ampliação dos canais das tvs e
rádios para que seja cada vez maior o acesso da
população à informação, e para que o povo possa
saber o que seus representantes estão fazendo no
Legislativo”, completou Celina.
Quanto ao Congresso Nacional da Astral
2015, realizado no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, trata-se de um marco no fortalecimento das Rádios e Tvs Legislativas. “O evento
marca a importância das Rádios e Tvs Câmaras
e de Assembleias como instrumentos importantes
da modernização da comunicação das instituições
legislativas perante suas comunidades e a sociedade em geral”. E completa: “A Astral reforça,
assim, a dimensão de seu papel no Legislativo,
fazendo do debate e da política de fortalecimento
das Rádios e Tvs Legislativas uma importante
bandeira de aperfeiçoamento institucional de
Câmaras Municipais e Assembleias”, concluiu.

•
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TV ASSEMBLEIA:
20 anos de política e cidadania
Emissora pioneira se reinventa a cada dia para aproximar os cidadãos mineiros do Poder Legislativo
Em março de 1992, uma avalanche de terra
se desprendeu de um aterro em construção
em Contagem (Região Metropolitana de Belo
Horizonte), atingindo moradores de uma localidade conhecida como Vila Barraginha. O episódio foi o cenário da primeira cobertura externa
realizada pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), por meio de uma produtora
que se tornaria, em 1995, a TV Assembleia.
Em 30/11/15, a emissora, que foi a primeira TV
legislativa do País, completa 20 anos dedicados
à cobertura política no Estado, em uma busca
constante pela aproximação do cidadão com o
Parlamento mineiro.
A TV Assembleia entrou em operação após a
publicação da Lei Federal 8.977, de 1995, que regulamentou o serviço de TV a cabo no Brasil. Antes
disso, a ALMG já contava com um circuito interno
de TV, que transmitia as sessões de Plenário para
os gabinetes dos deputados, e com uma produtora
de TV, que veiculava nas emissoras comerciais um
programa de dois minutos de duração.

Segundo o servidor aposentado Márcio
Metzker, que foi o primeiro gerente da TV
Assembleia, poucos meses antes de a emissora
entrar no ar, uma força-tarefa começou a ser
montada para formar uma equipe de profissionais
e também equipar tecnicamente a ALMG para
receber uma estrutura de televisão - em 1996, um
ano após a estreia, o canal já tinha 12 horas de
programação diária.

Uma história ligada à
redemocratização do País

Para o diretor de Comunicação Institucional
da ALMG, Rodrigo Lucena, a existência de uma
estrutura de comunicação embrionária e, posteriormente, a criação da TV Assembleia vieram da
necessidade de reaproximar a sociedade do Poder
Legislativo, após o fim da ditadura militar.
“Com a redemocratização, o Poder
Legislativo, que havia perdido suas prerrogativas
no passado, voltou a ter algum espaço e queria
trazer a população para conhecer o seu trabalho.
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A TV Assembleia surge em função disso, mas
também é resultado da cobrança dos movimentos
sociais, que pediram os canais de acesso gratuito
a cabo”, avalia Lucena, que se tornou gerente da
TV Assembleia em 1998.
A partir de 1997, iniciou-se o processo de
interiorização da TV Assembleia. “O sinal foi
para o satélite, começaram a abrir as retransmissoras, a TV ganhou outra dimensão, com muito
mais visibilidade”, conta Rodrigo Lucena.
Na avaliação do diretor, a expansão relativamente rápida da TV Assembleia aconteceu, em
certa medida, pelo fato de o Legislativo precisar
fazer a interlocução com a sociedade e a televisão
ter se mostrado o caminho mais curto para isso.
Segundo ele, os deputados se impressionavam com
a repercussão que o trabalho deles no interior começou a tomar a partir da TV Assembleia e, com isso,
começaram a demandar investimentos para o canal.
Na era digital Outra conquista importante foi
a transmissão online pelo Portal da Assembleia,
implementada em 2007. Em 2009, teve início a
migração do sistema analógico para o digital,
com ganhos de qualidade de imagem e som e
ampliação na grade de programação, de 19 para
24 horas diárias. Já a Rede Legislativa de TV
Digital, lançada em 2012, permite que em um
único canal de TV aberta o telespectador possa
assistir gratuitamente à programação das TVs
Assembleia, Câmara dos Deputados, Senado e
das câmaras municipais.
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Eleições mobilizam equipes
em grandes coberturas

Um dos principais marcos na história da
TV Assembleia foi a cobertura das eleições de
1998. O servidor aposentado Ramiro Batista, que
também foi gerente da emissora, considera essa
cobertura o grande divisor de águas na história
do canal. Ele conta que a ALMG fez grandes
investimentos para sair na frente e atender à
demanda por informação em uma época em que
a contagem de votos ainda era manual.
“Foi montada uma operação de guerra para
comprar equipamentos, ampliar as instalações,
contratar os cenários de estúdio, estruturar um
programa de apuração de votos e mobilizar toda
a Casa para entregar a informação mais quente
possível, na frente das TVs e rádios da Capital.
A contratação de alguns profissionais de projeção nacional também deu um ar de profissionalismo, que marcou o momento e definiu o futuro
da emissora a partir dali. O resultado chamou a
atenção de toda a imprensa”, relembra.

TVs legislativas oferecem
contraponto à mídia tradicional

A mídia tradicional tende a dar mais destaque
aos erros do que aos acertos da atividade legislativa, e ter um canal de TV para mostrar o lado positivo desse trabalho é fundamental, na avaliação do
cientista político Malco Camargos. Ele acredita
que um dos pontos fortes da TV Assembleia é
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a liberdade para que os diversos atores da arena
política possam expressar suas opiniões.
“Assim como no Plenário há diversos matizes
ideológicos, na programação da emissora também
é possível ver essa diversidade. Um cidadão ávido
por informações vai encontrar na TV Assembleia
opiniões diversas sobre temas relevantes. Quanto
mais bem informado for o cidadão, melhor será
sua contribuição nos debates do dia-a-dia e melhor
será sua tomada de decisão nas eleições”, conclui.
Mão dupla O presidente da ALMG, deputado
Adalclever Lopes (PMDB), destaca que a TV
Assembleia mostra-se como um importante canal
de mão dupla entre o Poder Legislativo e o cidadão.
“A TV encurta a distância entre o Parlamento e o
cidadão, permitindo que o deputado possa levar à
sociedade a sua palavra. No caminho inverso, ao
permitir que as pessoas acompanhem o desempenho de seus representantes, a emissora revela-se um
poderoso veículo a serviço da cidadania”, aponta.

Pioneiros relembram os
primeiros anos da TV

Ao mesmo tempo em que ajudou a descobrir
e formar talentos, a TV Assembleia também foi
impulsionada e consolidada por profissionais que
acompanharam a evolução da emissora desde o
início, ajudando-a a se tornar o que é hoje: uma
referência para outras TVs legislativas.
Sávia Morais Lima, que atualmente é repórter da Rádio Assembleia, acompanhou de perto

os primeiros passos da emissora - ela participou
da cobertura da tragédia na Vila Barraginha. Nos
primeiros tempos, os desafios foram aprender a
enxergar a notícia a partir de um olhar institucional e adaptar a linguagem parlamentar à televisão.
Um dos primeiros cinegrafistas da TV
Assembleia é Hélio Dutra de Freitas, mais conhecido como Helinho, que atuou nessa posição até
2005. Ele começou a aprender o ofício com o
colega aposentado Walter Araújo Zazá Filho,
que lhe ensinou uma importante lição: “Colocar
a câmera no ombro e apertar o botão ‘rec’ é 1%;
sensibilidade é 99%, e ninguém vai te ensinar”.
Responsável pela programação visual da TV
Assembleia, Luiz Fonte Boa também trabalha na
emissora desde o ano de sua criação, em 1995. Em
2000, ele ajudou a criar o programa Memória e Poder,
que já acumula 220 horas de depoimentos de vida de
personalidades das mais variadas áreas de atuação.
Essa ideia começou por acaso, a partir da necessidade de uma fita que seria usada para gravar uma
vinheta. “Antes de desgravá-la, resolvi verificar o
seu conteúdo. Para minha surpresa, havia ali uma
entrevista com um senhor idoso, muito lúcido, num
depoimento repleto de histórias curiosas”, lembra
Fonte Boa. Ao questionar um jornalista se aquele
material não seria arquivado, ele foi surpreendido
com a resposta de que a entrevista seria apagada. O
Memória e Poder, então, conseguiu preservar esse
precioso material que ajuda a contar a história política de Minas Gerais.

•
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SINAL DIGITAL

Rio Verde (GO):

primeira cidade da América do Sul
com sinal de TV totalmente digital
“Com a primeira cidade da América do Sul
com sinal de TV totalmente digital, o Brasil mantém o pioneirismo histórico no desenvolvimento
tecnológico para a radiodifusão”, valorizou o
ministro das Comunicações, André Figueiredo,
ao concluir, em cerimônia, o processo de desligamento da transmissão analógica de televisão
na cidade de Rio Verde (GO). Com a mudança, a
frequência de 700 MHz, que já foi leiloada pela
Anatel, já começa a ser liberada para a ampliação
do serviço de 4G na região.
Às 12h50 deste dia simbólico, na TV
Anhanguera, afiliada da Rede Globo e única
geradora da cidade, o ministro apertou o botão
que encerrou o envio do sinal analógico. Em
seguida, às 14 horas, André Figueiredo repetiu
o procedimento na TV Sucesso, vinculada à
Record. As TVs Bandeirantes, SBT e Cultura
também iniciaram a operação exclusivamente
no digital na localidade. Outras três estações que
operam no município (TV Canção Nova, Record
News e Rede Vida) já fizeram o switch off no
último dia 15 de fevereiro.
O ministro ratificou que, até 2018, todo o
espectro será totalmente disponibilizado para
a internet móvel de alta velocidade e enalteceu
a integração do setor para o sucesso da iniciativa. “O desligamento foi uma ação conjugada
de esforços entre o governo, as emissoras de TV
e as empresas de telefonia para promover esse
momento histórico para o país. Isso proporcionará ainda uma evolução do 4G”, comentou, ao
indicar que o índice para o fim do sinal analógico
foi definido em consenso.
“Tivemos grandes momentos na televisão
brasileira. Passamos pela mudança da imagem
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em preto e branco para a colorida. Em 2007, iniciamos o oferecimento do sinal digital. Agora,
alcançamos a totalidade de uma cidade brasileira
com o novo formato de imagem”, completou.
Ao afirmar que a entrega dos conversores às
famílias de programas sociais do governo federal
é fundamental para ampliação do processo de
inclusão no país, o ministro pontuou que a nova
tecnologia também funcionará nos televisores
mais antigos. “Fornecemos os equipamentos
para os beneficiários do Bolsa Família, incluindo também os presentes no Cadastro Único
do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). Isso garante um acesso
gratuito para todas as faixas de renda”, disse.
O evento contou ainda com as presenças
do presidente da Entidade Administradora da
Digitalização (EAD), Antonio Martelleto, do
presidente da Associação Brasileira de Rádio e
TV (Abert), Daniel Slaviero, e de representantes
das emissoras de televisão e das operadoras de
telefonia.

Transição

Rio Verde é a cidade-piloto no processo de
implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital.
Depois do desligamento, a programação das
emissoras deixa de ser exibida na cidade pelo sistema analógico, que apresenta qualidade de som
e imagem inferiores. Em seu lugar, as geradoras
vão continuar transmitindo, por 30 dias, uma
cartela fixa informando ao telespectador como
proceder para ter acesso ao sinal digital.

•

Fonte: Portal do Ministério das Comunicações

CONGRESSO

CONGRESSO DA ASTRAL

discutiu a universalização das informações do Poder Legislativo
com a expansão dos canais de rádio e televisão
as Câmaras Municipais de Rio Grande (RS), Rio
Verde (GO), Jataí (GO), São Luís do Maranhão
(MA), Acorizal (MT), Desterro do Melo (MG)e
a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Para o Secretário de Comunicação da Câmara
dos Deputados, Deputado Cleber Verde, “o objetivo da Rede é dar transparência ao processo
legislativo e democratizar a informação pública
em todo o País”.
O Ministro das Comunicações, deputado
licenciado André Figueiredo, salientou que, desde
2008, a Câmara implanta “em ritmo intenso”
os canais legislativos, no conceito de multiprogramação, que permite o compartilhamento de
canais entre Câmara dos Deputados, Senado
Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras
Municipais. “O ministério tem todo o interesse
em ajudar e dar celeridade a ações como esta da
Câmara”, destacou.

Crédito foto: Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

Cinquenta Câmaras Municipais e Assembleias
Legislativas reuniram-se em Brasília, em 17 de
novembro, para discutir a expansão da Rede
Legislativa de Rádio e TV e a implantação de
canais com sinal aberto e gratuito por todo o Brasil.
Esse foi o objetivo do Congresso Nacional
da Astral, que ocorreu no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães e movimentou profissionais
do setor, parlamentares e o Ministro das Comunicações, André Figueiredo.
Um estúdio de TV e rádio foi montado no hall
do evento para ambientação dos representantes
das câmaras legislativas que ainda não prepararam suas estruturas e aguardam a disponibilização de um canal para seu município. Entre
os equipamentos, também havia um sistema de
votação eletrônica.
No evento, foram assinados acordos de cooperação técnica entre a Câmara dos Deputados e

Mesa de abertura: Vereador Walter Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto; André Figueiredo, Ministro das Comunicações; Deputado Cleber Verde, Secretário de
Comunicação da Câmara dos Deputados; Deputado Eduardo Cunha, Presidente da Câmara
dos Deputados; Sérgio Figueiredo, Presidente da Astral; Germano Stevens, Diretor Geral da
Unale; e Deputado HeulerCruvinel, do PSD-GO.
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O presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, considera vitoriosa a implantação da Rede Legislativa. Segundo ele, a rápida
expansão da Rede propicia que a população de
municípios longínquos tenha acesso à comunicação de todos os níveis do Poder Legislativo. “É
muito importante que a população possa avaliar
seus representantes, seja no âmbito federal, estadual ou municipal”, disse.
O desligamento do sinal analógico da televisão
aberta e a migração de toda a radiodifusão para o
sinal digital são processos iminentes e darão enorme
visibilidade para os canais legislativos de TV.

Sinal aberto

“É direito do povo brasileiro saber o que
acontece no Legislativo”, afirmou o presidente da
Astral, Sérgio Figueiredo. “Há um tempo, só tinha
acesso aos canais legislativos quem tinha TV por
assinatura. A opção de a Câmara dos Deputados
criar a Rede Legislativa em sinal aberto possibilitou ao brasileiro assistir à TV da Câmara federal,
da Assembleia do Estado e da Câmara Municipal,
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em sinal aberto e digital, com qualidade.” A Astral
oferece apoio técnico para as Câmaras Municipais
montarem suas rádios e TVs legislativas.
A Câmara Legislativa de Campos dos
Goytacazes (RJ), com cerca de 500 mil habitantes, foi a primeira do Estado do Rio de Janeiro
a conseguir a autorização do Ministério das
Comunicações para colocar sua TV no ar em sinal
aberto e digital, integrando a Rede Legislativa.
O presidente da Câmara Legislativa da cidade,
Edson Batista, espera que a TV em sinal aberto
esteja no ar em 6 meses: “Nós acumulamos experiência com a TV por assinatura, conseguimos
capacitar um grupo eficiente de técnicos e isso
foi o primeiro degrau para enfrentar o desafio.”

Novos canais de rádio e TV

Na semana do Congresso da Astral, o
Ministério das Comunicações indicou mais
9 canais de TV e 21 de rádio para integrarem a Rede Legislativa.O anúncio foi feito
pelo Secretário de Comunicação da Câmara,
deputado Cleber Verde (PRB-MA). Segundo
ele, ainda tramitam no Ministério das
Comunicações mais de 800 pedidos de liberação de novos canais para a Rede.
Estes canais se somam aos 31 canais de TV
digital já em operação. Estas são as cidades que
já têm a Rede Legislativa de TV no ar: São Paulo,
Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre,
Cuiabá, Goiânia, Palmas, Vitória, Florianópolis,
Natal e Salvador. Em Minas Gerais, Uberaba,
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Sete Lagoas e Uberlândia e, em São Paulo,
Barretos, Jaú, Ribeirão Preto, Tupã, Piracicaba,
Jacareí, Assis, Marília, Campinas, Bauru e
Sorocaba já contam com transmissores ligados.
Nas capitais João Pessoa, Macapá, Manaus, Boa
Vista e São Luís os equipamentos foram adquiridos pelo Senado Federal.
Estão em fase de instalação os equipamentos
das cidades de Recife e Rio Branco, adquiridos
pela Câmara, e Belém e Maceió, de responsabilidade do Senado Federal.
Além desses, a Rede Legislativa de TV Digital
tem mais 73 canais já indicados em processo de
implantação e mais 370 solicitados ao Ministério
das Comunicações.
A Rede Legislativa de Rádio tem 3 operações
no ar, nas cidades de Brasília, Cuiabá (MT) e
Bauru (SP). Estas duas últimas são consideradas
operações-piloto, onde o formato da parceria com
a Câmara dos Deputados é testado e consolidado.
São 58 canais já disponíveis para a implantação
imediata e 323 solicitados ao Ministério das
Comunicações.

Processo

A coordenadora da Rede Legislativa de
Rádio e TV, Evelin Maciel, explicou que a meta
da Rede é universalizar o sinal da Rádio e TV
Câmara e das emissoras legislativas parceiras,
chegando ao País todo. Segundo ela, as Câmaras
Municipais e Assembleias Legislativas interessadas em integrar a rede devem enviar à Câmara
dos Deputados um ofício solicitando a adesão.
“Com isso, solicitamos o canal ao Ministério das
Comunicações”, completou. O modelo do termo
de adesão está disponível em www2.camara.leg.
br/comunicacao/rede-legislativa-radio-tv/documentos-e-especificacoes.

•

Com informações da Agência Câmara Notícias

Estiveram presentes ao
Congresso da ASTRAL
1. Câmara Municipal de Manicoré, AM
2. Câmara Municipal de Mundo Novo, BA
3. Câmara Municipal de Fortaleza, CE
4. Câmara Municipal de Itaiçaba, CE
5. Câmara Municipal de Itapemirim, ES
6. Câmara Municipal de Jataí, GO
7. Câmara Municipal de Rio Verde, GO
8. Câmara Municipal de Balsas, MA
9. Câmara Municipal de Santa Rita, MA
10. Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, MA
11. Câmara Municipal de Satubinha, MA
12. Câmara Municipal de Timon, MA
13. Câmara Municipal de Desterro do Melo, MG
14. Câmara Municipal de Nepomuceno, MG
15. Câmara Municipal de Paracatu, MG
16. Câmara Municipal de Riachinho, MG
17. Câmara Municipal de Santa Rita de Ibitipoca, MG
18. Câmara Municipal de Sete Lagoas, MG
19. Câmara Municipal de Três Corações, MG
20. Câmara Municipal de Acorizal, MT
21. Câmara Municipal de Barra do Garças, MT
22. Câmara Municipal de Brasnorte, MT
23. Câmara Municipal de Campina Grande, PB
24. Câmara Municipal de João Pessoa, PB
25. Câmara Municipal de São Lourenço da Mata, PE
26. Câmara Municipal de Surubim, PE
27. Câmara Municipal de Tacaratu, PE
28. Câmara Municipal do Recife, PE
29. Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, RJ
30. Câmara Municipal de Niterói, RJ
31. Câmara Municipal de Piraí, RJ
32. Câmara Municipal de Pelotas, RS
33. Câmara Municipal de Santa Maria, RS
34. Câmara Municipal do Rio Grande, RS
35. Câmara Municipal de Blumenau, SC
36. Câmara Municipal de Florianópolis, SC
37. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, SP
38. Câmara Municipal de Araras, SP
39. Câmara Municipal de Bariri, SP
40. Câmara Municipal de Bauru, SP
41. Câmara Municipal de Ibiúna, SP
42. Câmara Municipal de Jaguariúna, SP
43. Câmara Municipal de Louveira, SP
44. Câmara Legislativa de Brasília, DF
45. Assembleia Legislativa da Bahia, BA
46. Assembleia Legislativa do Maranhão, MA
47. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, MG
48. Assembleia Legislativa de Pernambuco, PE
49. Assembleia Legislativa de Sergipe, SE
50. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, SC
51. Câmara dos Deputados
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LISTA DE ASSOCIADOS DA ASTRAL

LEGISLATIVO FEDERAL
TV Câmara
DIRETOR DE MIDIAS INTEGRADAS Claudio
Lessa claudio.lessa@camara.leg.br - (61)
3216-1615 DIRETORA DA REDE LEGISLATIVA
DE RÁDIO E TV evelin.maciel@camara.leg.
br - (61) 3216-1615 / 3216-1634 - Praça dos
Três Poderes - Palácio do Congresso Nacional
- CEP: 70160-900 - Brasília/DF - (61) 32161600 Rádio Câmara DIRETOR DE RÁDIO
Jairo Ribeiro (61) 3216-2122 DIRETOR DE
PROGRAMAÇÃO Márcio Sardi
Assembleia do Ceará
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Adriano Muniz adrianomuniz1@gmail.com
- (85) 3277-3751 DIRETOR DE TV Leonardo
Borba tvassembleia@al.ce.gov.br / leo@
al.ce.gov.br - (85) 3277-3756 / 9969-1395 - Av.
Desembargador Moreira, 2807 - Dionísio Torres - CEP: 60170-002 - Fortaleza/CE - www.
al.ce.gov.br / tvassembleia Rádio FM DIRETORA Fátima Abreu (85) 3277-3796
Assembleia de Mato Grosso
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO Ricarte
Freitas SUPERINTENDENTE DE TV Antônio Carlos Ferreira banavita7@gmail.com
SUPERINTENDENTE DE RÁDIO Wanderley
de Oliveira (responsável Astral) woliveira@al.mt.
gov.br / wveira@globo.com - (65) 3313-6340 /
9287-6089 - André Antônio Maggi, s/n - Centro Político Administrativo - CEP: 78049-901
- Cuiabá/MT - www.al.mt.gov.br
Assembleia de Minas Gerais
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL TV E RÁDIO Rodrigo Barreto Lucena
rodrigo.lucena@almg.gov.br - (31) 9701-2727
/ 2108-7806 GERENTE GERAL DE RÁDIO E
TV Patricia Porto GERENTE DE RÁDIO Rosângela Rabelo rosangela.rabelo@almg.
gov.br - (31) 2108-7570/7800 - Rua Rodrigues
Caldas, 30 - Santo Agostinho - CEP: 30190120 - Belo Horizonte/MG - www.almg.gov.br
Assembleia Legislativa de Pernambuco
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Margot Dourado margotdourado@gmail.
com - Christiane Alcântara (responsável Astral)
christianealcantara@uol.com.br - (81) 31832126/2127 GERENTE DE PRODUÇÃO DE TV
nataliacamara@hotmail.com - Rua da União,
439, anexo 5 - Boa Vista - CEP: 50010-010
- Recife/PE - www.alepe.pe.gov.br - (81)
3183-2126 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
RÁDIO Ana Lins anallins@hotmail.com - (81)
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3183-2245/2126 - Rua da União, 439 - Anexo DIRETOR ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO Luiz
5 - Assistência de Comunicação Social - CEP: Pedro DIRETORA DA TV Ameliane Araújo 50010-010 - Recife/PE - (81) 3217.2126
Av. Jerônimo de Albuquerque S/N Sítio Rangedor - Calhau - CEP: 65071-750 - São Luís/MA
Assembléia do Rio Grande do Norte
DIRETOR DE RÁDIO E TV Bruno Geovani Fundação Paulo Jackson –
bruno@blogdoBG.com.br COORDENADOR Assembleia Legislativa da Bahia
DE TV Marines Navarro marinesfornaciari@ DIRETOR GERAL José Acurcio Vaz Sousa
yahoo.com.br / gerenciartv@rn.gov.br - (84) acurcio.vaz@alba.ba.gov.br / acurciovaz@
3232-5964 / 8829-1277 / 8818-1001 GEREN- yahoo.com.br - (71) 3115-2935 DIRETOR ADTE DE RÁDIO E TV Gerson Inácio gersonde- MINISTRATIVO Marcio Duarte mg.duarte@
castrojornalista@gmail.com - (84) 3232-4240 terra.com.br - (71) 3115-5478 DIRETOR DE
/ 3232-5767 - Praça 7 de Setembro, s/n - Cida- PROGRAMAÇÃO Ticiano Lino ticianolino@
de Alta - CEP: 59025-300 - Natal/RN - www. gmail.com - (71) 3115-5401 - Av. Luiz Viana
Filho, Ed. Jutahy Magalhães, 1º andar - Cenal.rn.gov.br - luciana.tvalrn@gmail.com
tro - CEP: 41745-001 - Salvador/BA - www.
Assembléia de Santa Catarina
canalassembleia.ba.gov.br
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Tamy
Soligo (48) 3221-2752 / 9926-4774 COORDENADORA RÁDIO Murilo Valente (48) 3221LEGISLATIVO MUNICIPAL
2890 - murillovalente@hotmail.com COORDENADORA DE IMPRENSA Tayana Cardoso MINAS GERAIS
de Oliveira (responsável Astral) tayanaoliveira@
hotmail.com - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, TV Câmara Municipal de
310 - CEP: 88020-900 - Florianopolis/SC - (48) Belo Horizonte/MG
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO INS3221-2752
TITUCIONAL Márcio Fagundes Oliveira
Assembléia de São Paulo
FINANCEIRO Helenice (31) 3555-1133 / 8812DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Pa- 5269 / 8507-9289 - (31) 3555-1100/1212/1447
trícia Pioltini (11) 3886-6030 / 3886-6529 / / 9275-0596 - tvcamara@cmbh.mg.gov.br
96693-9444 GESTORA DE DIVISÃO DA TV - Av Andradas, 3100 - Santa Efigênia - Belo
Maria de Fátima Duarte mfduarte@al.sp. Horizonte/MG - CEP: 30260-070
gov.br ELIANE decon@al.sp.gov.br - (11)
3886-9918 - bragatv@yahoo.com / mobra- RIO DE JANEIRO
ga@al.sp.gov.br - (11) 3886-6129 FINANCEI- Câmara Municipal de Goytacazes/RJ
RO Isabel (11) 3886-6262 - Av. Pedro Álvares PRESIDENTE DA CÂMARA Senhor Edson
Cabral, 201 - Ibirapuera - CEP: 040097-900 Batista DIRETORA DE TV Katiana Rodri- São Paulo/SP - www.al.sp.gov.br
gues da Silva tvcamara@camaracampos.rj.
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro gov.br / producao@camaracampos.rj.gov.br
DIRETOR GERAL Jackson Emerick DIRETO- - (22) 99729-8579 / 2101-6350/6391 - www.
RA DE PROGRAMAÇÃO Paula Rodriguez camaracampos.rj.gov.br - Av. Alberto Torres,
Galatro de Almeida prodriguez@alerj. 334 - Centro - Campos Goytacazes/RJ - CEP:
rj.gov.br - (21) 2588-1323/1332 DIRETORA 28035-582
DE PROGRAMAÇÃO E JORNALISTA Potyra
Carvalho - Rua Dom Manuel, s/n, Praça
XV - Centro - sl.504 TV Alerj - CEP: 20010090 - Rio de Janeiro/RJ - www.alerj.rj.gov.
br SECRETÁRIA GERAL ASTRAL Paula Rodriguez Galatro de Almeida (21) 25881627
/ 8681-0303 - Primeiro de março, s/n - Praça
XV - CEP: 20010-090 - Rio de Janeiro/RJ - (21)
2588-1000/1323/6675

RIO GRANDE DO NORTE
TV Câmara de Natal
DIRETORA TV Virgínia Coelli (84) 32329382/9383 / 8717-3762 - vcoelli@hotmail.
com / tvcamaranatal@hotnail.com DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E RÁDIO Anne
Danielle annedanielle@yahoo.com.br - Rua
Jundiaí, 546 - Tirol - Natal - CEP 59020-120

Assembleia Legislativa do Maranhão
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO Carlos Alberto Ferreira da Silva cafs04@uol.com.
br - (98) 3269-3701 / 3269-3486 / 98280-3804

RIO GRANDE DO SUL
Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS
DIRETORA TV Camila Mildner crmilder@
gmail.com / tv@camara-sm.rs.gov.br /
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imprensa@camara-sm.rs.gov.br - (55) 32207229 / 3220-7252 - www.camara-sm.rs.gov.
br - Rua Vale Machado, 1415 - Santa Maria/
RS - CEP: 97010-530 - Jorge Luis da Silva
(55) 3220-7218/8428-6525
SANTA CATARINA
TV Câmara de Blumenau/SC
CHEFE DE COMUNICAÇÃO Antônio Amaro
de Souza tico.tvl@camarablu.sc.gov.br
CHEFE DE REDAÇÃO Jean Volpato tvl@
camarablu.sc.gov.br - (47) 3231-1570 / 32311571 - Praça Victor Konder, 02 - Velha - Blumenau/SC - CEP: 88010-971 - Cristiano Carlos Baifus (47) 9140-7925 / 3231-1541
Câmara de Vereadores de Joinville
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Ivonete Peixer da Silva ASSESSOR ESPECIAL
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO Thiago
Xavier Dias thiago.dias@cvj.sc.gov.br /
comunicação@cvj.sc.gov.br - Rua Hermann
August Lepper, 1100 - Saguaçu - Joinville/SC
- CEP: 89221-005 - (47) 2101/3333 / 21013229
/ 2001-3248
SÃO PAULO
Câmara Municipal de Araras/SP
DIRETOR DE TV Vinicios Felizatti Franzoni
imprensa@araras.sp.gov.br - (19) 3543-3300
- Av. Zurita, 181 - Jardim Belverde - Araras/
SP - CEP: 13601-020
TV Câmara de Ribeirão Preto/SP
RESPONSÁVEL Orlando Pesoti orlando.pesoti@gmail.com / tvcamara@camararibeiraopreto.sp.gov.br DIRETOR ADMINISTRATIVO
Antonio Carlos de Souza Rizzi DIRETOR
Sergio Figueiredo diradm@camararibeiraopreto.sp.gov.br - (16) 3607-4096 / 36074042 - Av. Geronimo Gonçalves, 1200 - Centro - Ribeirão Preto - CEP: 14010-040
TV Câmara Municipal de Barretos/SP
COORDENADOR DE TV Rafael Luciano de
Lucas
rafael@camara.barretos.sp.gov.br
- www.camarabarretos.sp.gov.br - (17) 33218888 / 3322-9116 - Rua 16, 730 - Centro Barretos/SP - CEP: 14.780-050
TV Câmara dos Vereadores de
Piracicaba/SP
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E TV Felipe
Marchiori DIRETOR DA TV Felipe Marchiori (19) 3403-6556 - felipecmarchiori@gmail.
com - (19) 9601-1236 / 3403-7070 - Rua Alferes José Caetano, 834 - Centro - Piracicaba/
SP - CEP: 13400-120

TV Câmara Marília/SP
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO Benedito
Aparecido de Almeida beapal@uol.com.
br / tvcamaradmin@camar.sp.gov.br - (14)
2105-2000 / 2105-2019 - Rua Bandeirantes,
60 - Marília/SP - CEP: 17501-090
TV Câmara de Bauru/SP
DIRETOR Marcelo Malacrida de Moraes
(14) 3235-0600 / 0608 Nelson - dir.comunicacao@camarabauru.sp.gov.br / malabru@
gmail.com - Praça D. II, 1-50 - Bauru - Centro
- CEP: 17015-230
Câmara Municipal de Valinhos/SP
DIRETOR Marcelo José do Canto (19) 992199860 / 3829-5355 - marcelocanto@camaravalinhos.sp.gov.br / marcelinhodocanto@yahoo.
com - www.camaravalinhos.sp.gov.br - Rua
Angelo Antonio Schiavinato, 59 - Residencial
São Luiz - Valinhos/SP - CEP: 13270-470
Câmara Municipal de Bariri/SP
PRESIDENTE Luis Fernando Foloni DIRETOR Carlos Eduardo Marcos Galizia
cegalizia@gmail.com/egalizia@yahoo.com.
br - (14) 3662-7205 / 3662-2311 / 99853-0892
- Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro
- Bariri/SP - CEP: 17.250-000
Câmara Municipal de Taubaté/SP
PRESIDENTE Rodrigo Luis CONTATO ASTRAL
Júlio (12) 98154-3303 / 3625-9525/9556 - juliotv@camarataubate.sp.gov.br - Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208 - Centro - Taubaté/SP CEP: 12.030-040 - (12) 3625-9548 / 3625-9551
Câmara Municipal de Sorocaba/SP
DIRETORA/COORDENADORA Isabel Celeste Cirino Silva tvlegislativa@camarasorocaba.sp.gov.br - (15) 3238-1103 / 99776-5790
- Av Carlos Reinaldo Mendes, 2945 - Alto da
Boa Vista - Sorocaba/SP - CEP: 18.013-904
MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Sete Lagoas
DIRETOR Leandro Andrade comunicação@
camarasete.mg.gov.br - Av. Getúlio Vargas,
111 - Centro - Sete Lagoas/MG - CEP: 35.700046 - (31) 3779-6300 / 8798-2533
Câmara Municipal de Itajubá/MG
DIRETOR Saulo Caridade diretor_adm@
itajuba.cam.mg.gov.br - (35) 3629-5322 /
8836-0238 ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
Cassia Almeida cassia@itajuba.cam.mg.gov.
br - (35) 3629-5322 / 9171-4949 ASSESSOR DE
IMPRENSA Claiton César imprensa@itajuba.
cam.mg.gov.br - (35) 3629-5322 / 8849-7580

- Praça Amélia Braga, 45 - Centro - Itajubá/
MG - CEP: 37500-030 - (35) 3629-5322
GOIAS
Câmara Municipal de Jataí/GO
DIRETOR Giorgio Henrique de Assis assis_
giorgio@yahoo.com.br - (64) 3636-0843 /
9279-1371 - Praça Bandeira, 96 - Centro Jataí/GO - CEP: 75803-900
Camara Municipal de Rio Verde/GO
PRESIDENTE Iran Cabral DIRETOR ADMINISTRATIVO Carlos Venâncio Guimarães
Filho (64) 9643-4146 / 9605-2442 - cpd@camararioverde.com.br - (64) 3611-5900 - www.
camararioverde.com.br - Av. José Walter Qd.
24 Caixa Postal 310 - Residencial Interlagos Rio Verde/GO - CEP: 75908-740
PARAÍBA
Câmara Municipal de João Pessoa/PB
DIRETORA DE TV Rafaela Cristofoli Nobre
rafaelacristofoli@cmjp.pb.gov.br - Rua das
Trincheiras, 43 - Centro - João Pessoa - CEP:
58011-000 - (83) 3218-6379/6313
BAHIA
Câmara Municipal de Camaçari/BA
DIRETOR Geraldo Honorato Santos de
Oliveira jornalistagh@gmail.com / geraldohonorato@hotmail.com - (71) 3621-6150 /
8791-0024 - Rua do Contorno do Centro Cultural, s/n - Centro Administrativo - Camaçari/
BA - CEP: 42800-610
Camara Municipal de Salvador/BA
Fundação Cosme de Farias
DIRETOR Osvaldo Lyra osvaldolyra@gmail.
com / osvaldolyrafcf@cms.ba.gov.br - (71)
3320-0358/0357 - Rua Ruy Barbosa, 23/27
- Ed. Bahia Center, Anexo Emmerson José Gab 04 - 2º subsolo - Centro - Salvador/BA
- CEP: 40020-010
Câmara Municipal de Barreiras/BA
PRESIDENTE Carlos Tito Marques Cordeiro
SECRETÁRIA Izabela Lopes vereadortito@bol.
com.br / izzabela_costa@hotmail.com - (77)
3611-9600/9628 / 99998-8669 / 98108-8082
- Av. Clériston Andrade, 1353 - São Miguel Barreiras/BA - CEP: 47800-390
MARANHÃO
Câmara Municipal de Balsas/MA
PRESIDENTE Sebastião Filho Saraiva bernardojunior.gov@hotmail.com - (99) 988591922 - Angelo contabilidade (99) 988221865 - cplcamarabls@hotmail.com
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Astral 2016

Organizando Agenda de Ações,
Propagando Conhecimento e Formação
A ASTRAL em 2016 está trabalhando forte para a ampliação de suas
atividades, visando proporcionar maiores oportunidades de informação
e formação aos profissionais envolvidos com o setor de rádios e tvs
legislativas, e para os próprios agentes políticos decisores.
É importante mostrar o quanto as Rádios e Tvs do segmento podem ser
ferramentas indispensáveis para o resgate da relação dos Legislativos com
suas comunidades.
No caso da Rádio, a instantaneidade e potencial de informar é
insubstituível.
No caso das TVs, há o poder do audiovisual que se usado, jornalistica e
artisticamente, pode construir o imaginário de aspirações da população legal.
As rádios e tvs legislativas podem ser muito mais do que apenas
instrumentos de registro das sessões plenárias ou dar visibilidade aos
agentes políticos. Podem também ser agentes de transformação social e
espaço para iniciativas da sociedade civil.

2016 - ASTRAL planejando e realizando

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congresso Nacional em Brasília
Seminários Regionais da Rede Legislativa
I Mostra de Documentários das Tvs Legislativas
Sistema Quali Astral - Palestras Online de Formação
Seminários de Telejornalismo Legislativo
Exibições Especiais da Obra Audiovisual Legislativa
Novos Acordos para mais conteúdos para as Tvs
Seminário de Programação de Tv Legislativa
Implantação de Tutoriais Técnicos e de Soluções no site
Realização de Webinars Online informativos

www.astralbrasil.org

