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Da vontade de projeção à dificuldade no 

cotidiano: uma história da radiodifusão 

estatal na ditadura militar 
 

Virgílio Caixeta Arraes1 

 

 Em meados dos anos 1970, o mundo transformou-se de 

maneira significativa, ao distanciar-se do otimismo socioeconômico 

do período de 1946 a 1973. No primeiro período daquela década, os 

Estados Unidos haviam encerrado sua participação na Guerra do 

Vietnã e se aproximado, pouco antes, da União Soviética e da 

China, sem imaginar que, meio século posterior àqueles contatos 

diplomáticos, a primeira já não existiria, ao passo que a segunda a 

desafiaria, do ponto de vista econômico, em especial na América do 

Sul. 

 Ao cabo de 1973, o mundo assistiu à configuração inaudita 

da cotação do petróleo, combustível do Ocidente e do próprio 

capitalismo, por parte de seus principais produtores, concertados 

na Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo 

(OPAPEP). De menos de três dólares, a cotação do barril alçaria a 

mais de onze dólares e cinquenta centavos em janeiro de 1974. Com 

isso, nem sequer nações desenvolvidas poderiam isentar-se de 

reduzir o consumo e, ao mesmo tempo, de buscar alternativas 

energéticas no curto prazo. Seria o prenúncio da crise da 

 
1 Professor de História Contemporânea do Departamento de História da 

Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é coordenador do Grupo de 

Trabalho de História das Relações Internacionais da Associação Nacional de 

História (ANPUH).      
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socialdemocracia ou do Estado de bem-estar social e a preparação 

da ascensão do neoliberalismo entre o final da década de 1970 e o 

começo da de 1980 até espraiar-se pelo planeta com o fenecimento 

da União Soviética e do chamado socialismo real.  

 Na América do Sul, ditaduras (militares), sob justificativa 

do anticomunismo e da bendição dos norte-americanos, 

avolumavam-se desde os anos 1950, ainda que, a depender do país, 

houvesse interregnos: Paraguai, Brasil, Bolívia, Argentina, Peru, 

Chile e Uruguai. A do Brasil, denominada de Revolução em 1º de 

abril de 1964, teria trajetória diferente das demais não em 

decorrência da repressão política e da desigualdade social, mas do 

projeto de poder. 

 Comandada essencialmente por militares por vinte e um 

anos, porém com o auxílio de uma burocracia formada na 

experiência do dia-a-dia de inúmeras estatais ou fruto da instrução 

mais teórica que prática das universidades federais, a ditadura local 

aspirou a exercer uma influência diplomática regional e a 

consolidar seu poderio internamente, ao valer-se do ideário de 

integração territorial, materializado no autoritarismo e na ciência e 

tecnologia. Assim, houve a ampliação de rodovias, malhas 

telefônicas, hidrelétricas, usinas atômicas, aeroportos e 

naturalmente estações de radiodifusão.  

Era a expressão distópica do Milagre Econômico do Brasil-

Potência, ancorada em índices expressivos de crescimento, 

malgrado a manutenção da disparidade dos índices sociais e da 

ausência de liberdade política. Tal perspectiva seria prejudicada 

pelos efeitos deletérios progressivos da crise energética mundial 

oriunda da desinteligência entre Estados Unidos e vários países 

produtores do petróleo.  

 A radiodifusão era meio importante de divulgação para 

governantes, a despeito da ideologia adotada: Franklin Roosevelt, 
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a partir de 1933, empregou-a nas suas falas ao ‘pé da lareira’ 

(Fireside chats), quando, desprovido da formalidade vernacular, 

procurava comunicar-se com a população em plena depressão; esse 

fato teria influenciado Getúlio Vargas, porque, no ano seguinte, 

haveria a implementação do Programa Nacional, nome alterado em 

1938 para Hora do Brasil.  

Como bem lembra Pieranti, a Alemanha, no período 

entreguerras, utilizou as ondas curtas (OCs) para difundir 

programação governamental bem além dos limites da Europa, ao 

chegar ao Japão. Divulgar suas mensagens nessa faixa de 

frequências possibilitava também interferir em transmissões 

alheias, de sorte que se podia bloquear, na prática, as comunicações 

de um adversário. Ao longo da tensão entre Estados Unidos e 

União Soviética, tal recurso era uma ferramenta valiosa, a depender 

do contexto de atuação das superpotências.    

 Durante essa confrontação, os dois polos, direta ou 

indiretamente, aproveitaram sua capacidade para transmitir suas 

notícias ou informações: embora fundado na Segunda Guerra 

Mundial, Voice of America destacar-se-ia nessa disputa. De início, 

agregou-se ao Departamento de Estado; depois, integraria a 

Agência de Informação dos Estados Unidos até sua extinção, no 

segundo mandato de Bill Clinton, quando retornaria para o 

Departamento de Estado.  

Por sua vez, os soviéticos operaram a Rádio Moscou 

Internacional. Não se pode esquecer de Cuba, transformada 

politicamente de forma radical a partir da ascensão ao poder do 

Movimento 26 de julho em janeiro de 1959. Aponta o autor que o 

pequeno país teria tido a mais ampla radiodifusão planetária na 

América Latina.  

Em sendo assim, não destoou o Brasil em implementar, no 

transcorrer do tempo, um serviço de rádio de alcance de fato 
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nacional, a despeito do regime político em vigor. Este livro de 

Octavio Pieranti, abalizado pesquisador da área, identifica de 

forma perspicaz e didática parte da história do sistema radiofônico. 

Além das inúmeras referências bibliográficas e das entrevistas, 

Pieranti debruçou-se sobre farta documentação, de onde pôde 

extrair valiosa informação, após consulta a milhares de páginas 

distribuídas em ofícios e relatórios brasileiros e estadunidenses.    

Nos idos de 1974, a Rádio Nacional habilitou-se a transmitir 

em seis idiomas várias horas por dia tanto em ondas médias (OMs), 

quanto em curtas. Além do noticiário – ou da propaganda política 

–, havia programação variada: de esportes à música. Apesar de 

pública, nem sempre contaria com o apoio governamental 

necessário para operar as frequências de maneira adequada.  

Apesar do verniz tecnocrático, sua administração superior 

pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio 

Nacional - SEIPN misturou-se, conforme destaca o autor, em ramos 

sem vinculação com a radiotransmissão, como ferrovias, hotéis, 

fazendas e até madeireira e frigorífico. Como Pieranti enfatiza: uma 

corporação ‘confusa’ em que havia incerteza até sobre o próprio 

regulamento em vigor. 

Além das dificuldades técnica e financeira, existia outra, 

mencionada pelo autor, relativa ao alcance das ondas curtas ou 

médias ou de sua disponibilidade nas faixas disponíveis: a política. 

Distintamente de suas similares na Europa, como a britânica BBC, 

ou nos Estados Unidos, como a PBS, a emissora brasileira, em meio 

a um regime autoritário, poderia adotar uma postura independente 

quanto ao teor da veiculação das informações diárias, ou seja, como 

fixar o posicionamento de ‘boas práticas’ junto aos ouvintes.   

Por outro lado, a Radiobrás se encaixava na perspectiva da 

Doutrina de Segurança Nacional (DSN) e, destarte, seu 

funcionamento na região amazônica seria sobremodo importante 
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para o regime militar. Não só informar, mas chamar a atenção dos 

ouvintes, ao estimular a participação na programação ao receber 

contribuições oriundas de telegramas, cartas ou telefonemas.  

Assim, a administração envolvia a população no cotidiano 

de seu funcionamento. Outrossim, cumpria, ao agregar estações 

distribuídas em outros ministérios, sua função educativa, já bem 

estruturada anteriormente por outros órgãos como universidades 

federais. No último governo castrense, o de Figueiredo, a Secretaria 

de Comunicação Social abrangeria todas as atividades.    

Na fase final da tensão da Guerra Fria, o Brasil encerrou o 

período ditatorial, ao ingressar de maneira formal no regime 

democrático em março de 1985. Mesmo assim, a rivalidade sovieto-

americana ainda repercutia no país. Pieranti rememora que a 

Central Intelligence Agency (CIA) acompanhava a circulação do 

noticiário em solo brasileiro. Como em demais situações da disputa 

bipolar, o órgão de espionagem estadunidense exageraria o peso 

político da atuação ou da presença soviética na área da informação, 

ao veicular de forma equivocada a existência de dezenas de meios 

de comunicação como filo-soviéticos.  

Com o retorno da democracia, veio a privatização parcial 

das atividades radiofônicas nas gestões de Sarney e de Collor (entre 

1985 e 1992). Se, hoje em dia, não há mais a preocupação com os 

termos da antiga Doutrina de Segurança Nacional, permanece, no 

entanto, a necessidade de uma radiodifusão pública, isto é, a de 

Estado, não a de governos.  

Amparado em documentação vasta e em entrevistas, 

Pieranti assegura de forma fluida aos leitores a interessante história 

de um tema importante na política nacional, ainda mais no período 

ditatorial, embora pouco pesquisado: o da radiodifusão oficial, 

segmento central da gestão governamental do século vinte, haja 

vista a importância crescente da opinião pública, em função tanto 
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do crescimento dos meios de comunicação, quanto do processo de 

educação.  

Conhecer a história desse setor é compreender melhor o 

funcionamento do período militar em que improvisos e 

descontinuidades assinalaram a administração do país, a despeito 

da narrativa oficial de solidez tecnocrática dos mandatos daquela 

difícil fase do Brasil. Nesse sentido, o livro de Pieranti proporciona, 

de modo fundamentado e analítico, panorama expressivo de tópico 

da tão pouco estudada história administrativa nacional.   
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Introdução 
 

 Esta é a história de um sonho em que a imaginação resvalou 

na megalomania e crispou-se com a realidade. Talvez essa frase seja 

imprecisa demais – afinal, sonhos costumam almejar a 

megalomania para fugir da realidade. Mas o que se conta nas 

próximas páginas merece superlativos e aumentativos. 

 Em 1973, a ditadura militar brasileira decidiu criar, a partir 

da estrutura da Rádio Nacional, uma emissora de rádio, operando 

na faixa de ondas curtas, para cobrir o mundo inteiro. Meses 

depois, consumiu-se em uma disputa interna para mudar os 

planos. Antes que a Radiobrás fosse criada, em 1976, o vasto 

território da Amazônia já se tornara o foco principal da emissora. 

No fim da década de 1980, o governo federal decidiu vender e 

desativar grande parte da rede construída nos anos anteriores. 

Menos de vinte anos separam autoritarismo e democracia, milagre 

e crise econômica, sucesso e fracasso, sonho e realidade, aspiração 

internacional, regional e local. 

 Para contar esta história sem apresentar apenas as 

informações de conhecimento geral, foi necessário recorrer à lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação 

(LAI), instrumento essencial para se esclarecer passado e presente 

do país. Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2020, formulei, com 

base nela, doze pedidos de acesso à informação a oito órgãos e 

entidades da administração pública federal. A tabela a seguir reúne 

os pedidos conforme sua data de registro. 
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Pedidos de acesso à informação feitos com base na LAI 

Nº de protocolo Órgão Data de 

registro 

03950004337201882 ME - Ministério da 

Economia 

05/12/2018 

99936000144201991 EBC – Empresa Brasil 

de Comunicação S.A. 

31/12/2019 

01390003069201920 MCTIC – Ministério da 

Ciência, Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicações 

31/12/2019  

01390003070201954 MCTIC – Ministério da 

Ciência, Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicações 

31/12/2019 

08850000074202007 AN – Arquivo Nacional 05/01/2020  

99936000002202067 EBC – Empresa Brasil 

de Comunicação S.A. 

07/01/2020 

03006000836202002 ME - Ministério da 

Economia 

16/01/2020 

00077000177202074 AN – Arquivo Nacional 21/01/2020  

03006001698202071 ME - Ministério da 

Economia 

30/01/2020 

21900000518202021 MAPA – Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

30/01/2020 

23480002759202029 IFES – Instituto Federal 

de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito 

Santo 

30/01/2020 

23480002760202053 UFRRJ – Universidade 

Federal Rural do Rio de 

Janeiro 

30/01/2020 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Recebi, então, 165 arquivos com mais de 5,5 mil páginas. A 

eles se somaram documentos da Central Intelligence Agency (CIA) e 

do Arquivo Nacional brasileiro, disponíveis na Internet; palestras 

proferidas na Escola Superior de Guerra (ESG); acervos de 

particulares e outros. Esse grupo de 360 documentos com 13.408 

páginas representa a principal fonte de pesquisa deste livro. 

 São destaque, dentre eles, os 126 documentos com 4.241 

páginas fornecidos pela Superintendência do Patrimônio da União 

no Rio de Janeiro do Ministério da Economia, no âmbito do Projeto 

Acervo Documental SPU/RJ. Armazenados em depósitos nesse 

estado, foram zelosamente reunidos, digitalizados e 

disponibilizados por uma equipe de servidoras e servidores 

públicos dedicados.  

Esse acervo e os demais revelam verdades não 

contempladas pela historiografia oficial. Evidenciam uma disputa 

em torno de um projeto que nunca foi consenso; falta de 

planejamento e voluntarismo; e, mesmo nesse cenário, o 

atendimento de parcela significativa da população brasileira 

tradicionalmente carente quanto ao acesso a políticas públicas. 

 Finalizados os pedidos de acesso à informação, recebidos os 

documentos e levantadas outras referências, o mundo começou a 

cerrar suas portas. Terminei a pesquisa e escrevi este livro durante 

a pandemia de Covid-19. Com isso, não consegui consultar 

arquivos físicos. 

 Este é, claro, um problema mínimo, se comparado ao rastro 

de destruição e de perdas por ela traçado. Dentre os falecimentos 

logo nos primeiros meses da pandemia, dois afetaram diretamente 

o curso desta pesquisa. A artista e apresentadora Daisy Lúcidi 

ocupou cargos e estrelou diversos programas na Rádio Nacional, 
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dentre os quais, por mais de quarenta anos, o Programa Alô Daisy. 

Também por mais de quatro décadas, o engenheiro Toshihiro 

Kanagae trabalhou na Radiobrás e na sua sucessora, a Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), onde foi um dos responsáveis pela 

expansão de suas redes de emissoras. Pretendia entrevistar ambos; 

com eles e com tantos outros, falecidos em decorrência da 

pandemia ou de outro motivo, perderam-se memórias que jamais 

poderão ser contadas. 

 Felizmente pude conversar com outros profissionais que 

ajudaram a construir Rádio Nacional e Radiobrás até 1989, 

momento em que se encerra este livro. Também retomei 

depoimentos que me foram concedidos anteriormente, no curso de 

outras pesquisas, como o do ex-ministro das Comunicações, 

Euclides Quandt de Oliveira. A seguir traço um breve perfil 

biográfico dos entrevistados, em ordem alfabética, para este livro:    

 

Alexandre Fradkin tem sua trajetória profissional associada à TV 

Educativa do Rio de Janeiro (TVE). Em 1977 começou a trabalhar 

no Programa Nacional de Teleducação (Prontel). Nas décadas 

seguintes, até se aposentar em 2013, assumiu diversas funções, 

como superintendente de Programação, superintendente do 

Sistema de Radiodifusão Educativa e assessor da Presidência da 

TVE. Entrevista realizada em 22 de fevereiro de 2020. 

Armando Cardoso foi repórter, editor, chefe do Jornalismo e 

superintendente da Empresa Brasileira de Notícias (EBN). 

Trabalhou, ainda, em diversos meios de comunicação, como O 

Globo e EBC, e nas áreas de comunicação institucional da Secretaria 

de Desportos da Presidência da República; Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Supremo Tribunal 

Federal (STF). Entrevista realizada em 15 de setembro de 2020. 
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Carlos Zarur é jornalista. Iniciou sua carreira na TV Globo em 

Brasília e, em 1972, ingressou na TV Rádio Nacional de Brasília. Foi 

cedido ao Ministério das Comunicações, onde foi assessor de 

imprensa adjunto, e à Presidência da República. Na Radiobrás, foi 

o antepenúltimo presidente  e da empresa, durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Entrevista feita em 5 de março de 

2020. 

Higino Germani foi engenheiro do Ministério das Comunicações a 

partir do início da década de 1970, tendo atuado como chefe da área 

técnica de radiodifusão do Dentel. A seguir, foi diretor técnico da 

TV Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Guaíba de Porto Alegre e 

da TV Educativa do Rio Grande do Sul. Apresentou depoimento 

por escrito em 17 de janeiro de 2020. 

Ismar do Vale Junior é engenheiro eletricista formado pela UnB. 

Trabalhou, de 1978 a 1982, na Radiobrás, lidando com a instalação 

de estações na Amazônia. Em 2009, na EBC, tornou-se responsável 

pelo parque do Rodeador, no Distrito Federal, onde estão os 

transmissores em ondas curtas e médias. Trabalhou, ainda, no 

Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(Cindacta) por dois anos e na Embratel por outros 27. Entrevista 

realizada em 20 de fevereiro de 2020. 

Luiz Antônio Duarte é administrador e ingressou na Radiobrás em 

outubro de 1978, como analista e chefe da seção de cadastro de 

pessoal. Ocupou diversos cargos e funções na empresa, sempre na 

área de gestão, dentre os quais os de assessor, gerente e diretor. Foi, 

ainda, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC). Apresentou depoimento por escrito em 31 de março de 2020.  

Mara Régia Di Perna ingressou na Radiobrás como produtora, em 

1978, para desenvolver conteúdos de rádio voltados à Amazônia. É 

jornalista, trabalhou em diversos programas e foi uma das 

responsáveis pela criação do Viva Maria, um dos pioneiros, na 
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radiodifusão brasileira, em questões de gênero, que foi ao ar, pela 

primeira vez, em 14 de setembro de 1981. Entrevista realizada em 

24 de fevereiro de 2020. 

 

 Os arquivos, entrevistas e palestras permitiram que esta 

pesquisa fosse além das breves referências a datas e atos, existentes 

em publicações oficiais e livros. Não fossem aquelas fontes, teria 

sido impossível resgatar a memória de iniciativas pouco registradas 

e que corriam o risco de se perder no tempo. Este livro contribui 

para perenizá-las, reconhecendo sua importância, porém sem as 

romantizar.  

Um bom ponto de partida para esta história são as 

plantações de morango.     
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De Brazlândia para o mundo 
 

 Brazlândia, em parte graças ao clima moderado, é 

conhecida pela produção de morangos, uma das maiores do país. 

Tinha cerca de mil habitantes, em 1960, quando Brasília foi 

inaugurada a 45 quilômetros dali. Enquanto a nova capital federal 

recebia milhares de imigrantes, o entorno era povoado mais 

lentamente. Começou a se instalar, na região, a colônia japonesa, 

logo a maior de todo o Distrito Federal e em grande parte dedicada 

à produção rural. Dentre outros hortifrutigranjeiros, goiabas, 

tomates e, claro, morangos passaram a brotar do solo no Planalto 

Central. Mas, no dia 11 de março de 1974, quatro dias antes do fim 

do seu governo, ao visitar Brazlândia, Emílio Garrastazu Médici e 

sua comitiva não buscavam morangos.    

 Na placa na parede, o reconhecimento: “TV Rádio Nacional 

de Brasília: Primeira etapa do Programa Nacional de Radiodifusão 

em Alta Potência implantado pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República General Emílio Garrastazu Médici”. Ele 

descerrou a faixa de inauguração e entrou na sala. À frente do 

sintetizador de frequências de um transmissor, nas fotos, sob os 

olhares de, pelo menos, vinte pessoas, deu mostras de interesse: 

apontou os equipamentos, tirou dúvidas, observou curioso, sorriu. 

Ao lado do ministro das Comunicações, Hygino Corsetti, ouviu o 

discurso de João Batista Cavalcanti de Melo, diretor-geral da 

empresa pública. Cumprimentou-o. Caminhou no entorno da 

edificação construída para abrigar os transmissores, acompanhado 

por câmeras da TV Nacional. 

O presidente da República, cuja gestão entraria para a 

história como a responsável pelo milagre econômico, pelas obras 

grandiosas (e faraônicas) do “Brasil Grande” e pela repressão 
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sistemática de opositores ao regime, acabara de colocar o país no 

mapa do rádio mundial. 

 

 

O presidente da República aponta um botão do transmissor – melhor não 

o apertar (Acervo da SPU/ME, 11/3/1974). 

 

*** 

  

Pouco mais de um ano antes, em 5 de fevereiro de 1973, a 

TV Rádio Nacional de Brasília (TVRNB) publicou o Edital de 

Concorrência Pública Internacional nº 1-73, cujo objetivo era a 
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aquisição de doze transmissores, grande parte dos quais de alta 

potência, a serem instalados em três localidades do território 

nacional. Em Brasília-DF passariam a funcionar cinco transmissores 

de ondas curtas (OC), sendo três com potência de 250 kW e dois, de 

100kW; dois transmissores em ondas médias (OM), com 500 kW e 

50kW de potência, sendo este o reserva daquele; e um transmissor 

em frequência modulada (FM) de 10 kW. Perto da pequena cidade 

de Mamanguape, no estado da Paraíba, seriam instalados dois 

transmissores de OC de 250kW cada um; e um parque de 

transmissão igual a esse deveria ser instalado perto de Boa Vista, 

no então território federal de Roraima (TVRNB, 1973a). 

 Essa era, de longe, a maior promessa, na história do rádio 

no Brasil, de compra simultânea de transmissores por uma 

emissora. O sistema propiciaria uma cobertura invejável, capaz de 

ser superada apenas por emissoras estatais de um pequeno 

punhado de nações. Uma década antes da publicação do edital, 

estimava-se, por exemplo, que Cuba, referência latino-americana 

na transmissão em OC, dispunha de quatro transmissores em 

operação nessa faixa, variando entre 10 a 100 kW de potência (CIA, 

1963a). Para os padrões do continente, esse já seria um parque 

notável – ainda assim, bem distante dos 33 transmissores em OC 

existentes na União Soviética em 1950, número possivelmente bem 

maior nas décadas seguintes (CIA, 1950). 

 À época, em um mundo que engatinhava nas transmissões 

via satélite e sequer sonhava com uma internet massificada, operar 

em ondas curtas significava a possibilidade de ultrapassar as 

fronteiras nacionais, cruzar oceanos e ser ouvido do outro lado do 

globo terrestre. Não por acaso, como ainda se verá neste livro, a 

disputa por corações e mentes, nessa faixa de frequências, 

mobilizava países e assustava serviços de inteligência.  
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Assim, a concorrência internacional mudava radicalmente 

as perspectivas para a Rádio Nacional de Brasília, até então uma 

emissora local lembrada principalmente por seu pioneirismo na 

mudança da capital federal. A direção da emissora não tinha 

dúvidas disso:  

 

(...) emergente necessidade de dotar o 

País de uma infraestrutura física e 

programática para fazer frente à 

incapacidade da iniciativa privada no 

crucial aspecto da Comunicação Social de 

massa, pois, embora existindo no Brasil 

1.061 estações de rádio registradas, elas só 

representam 3.566 kW de potência 

nominal, para servirem um enorme 

território de 8,5 milhões de km², o que dá 

uma taxa de cobertura de 0,419 w/Km², 

certamente a mais baixa do mundo. O 

projeto da TVRNB significará dobrar a 

capacidade interna, com o aumento de 

2.850 kW, em onze (11) possantes 

transmissores de 250/300 kW cada. Essa 

fraqueza brasileira de Comunicação 

Social decorre do baixo rendimento do 

sistema minifundiário privado, que 

carece de potência, e doutrinariamente só 

persegue o lucro, como única razão de 

ser, desprezado o interesse público 

(TVRNB, 1974a, p. 13). 

 

  A manifestação do diretor-geral da TVRNB fazia referência 

à mudança nas características técnicas previstas no edital 

(readequação de potências dos transmissores de OM) e a um 
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indicador atípico (taxa de cobertura de watts por km²). No geral, 

porém, delineava um outro posicionamento da Rádio Nacional no 

tabuleiro da radiodifusão e uma preocupação em cobrir localidades 

abandonadas pelas emissoras privadas.   

No dia 2 de maio de 1973, portanto menos de três meses 

depois da publicação do edital, uma comissão de seis engenheiros, 

vários deles vinculados ao Ministério das Comunicações (MC), 

começou a analisar as propostas recebidas na concorrência 

internacional. Entre os dias 15 e 17 do mesmo mês, representantes 

das empresas Marconi, NEC, Brown Boveri & Company (BBC), 

Thomson, Gates e Continental defenderam seus projetos perante os 

engenheiros brasileiros, em sessões de até quatro horas contínuas, 

realizadas no Ministério da Fazenda.  

A comissão julgadora firmou entendimento de que os 

transmissores de OM e OC, bem como outros equipamentos a ele 

inerentes, deveriam ser fornecidos por um mesmo fabricante. Já o 

transmissor de FM poderia ter origem distinta. Além disso, atribuiu 

pontuação a cada uma das propostas: a mais bem avaliada foi a da 

Brown Boveri & Company – BBC (169 pontos), seguida das 

alternativas da Continental (157,5) e Thomson (151). Listou, ainda, 

catorze recomendações técnicas à TVRNB, dentre as quais operar 

com dois transmissores em OM em paralelo, abdicando do 

transmissor reserva; adotar um transmissor reserva de FM; e 

obrigar o fornecimento, por parte do ganhador, de peças de 

reposição por, no mínimo, dez anos (SEIPN, 1973a). 

O resultado, contudo, não era definitivo: em 1º de junho o 

consultor jurídico da Superintendência das Empresas Incorporadas 

ao Patrimônio Nacional (SEIPN), à qual se subordinava a TVRNB, 

emitiu parecer tão sucinto, quanto crítico. Ressaltou que a comissão 

deixou de fundamentar sua decisão, preocupou-se quase 

exclusivamente com aspectos de engenharia, não se posicionou 
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quanto à manutenção e à operação do sistema e ainda propôs 

soluções que não constavam do edital (SEIPN, 1973b). 

O parecer demandava providências – e elas chegaram em 

três dias. O próprio superintendente das EIPN e procurador de 

carreira da Fazenda Nacional, Pandiá B. Pires, se autodesignou 

presidente de uma nova comissão, que seria integrada, também, 

pelos engenheiros Walder Moreira, José Maria Nogueira Ramos e 

José Paulo Lichtenfels Vianna. Juntos, os quatro deveriam 

reexaminar as três propostas com maior pontuação, observando as 

ponderações do consultor jurídico, com o intuito de se chegar ao 

vencedor da concorrência (SEIPN, 1973c). A comissão manifestou-

se, em 18 de junho, e teceu uma série de considerações sobre preços, 

experiência das empresas e recomendações. Ressaltou que, 

diferentemente da BBC e da Thompson, a Continental não estava 

instalada no país, não produzia diretamente todos os equipamentos 

e aparentemente não havia instalado estações de radiodifusão no 

Brasil. Essas seriam desvantagens significativas dessa empresa 

(SEIPN, 1973d). 

Na verdade, porém, a avaliação decisiva seria proferida por 

uma comissão especial de licitação, instituída ainda em março, sob 

a presidência do major Édison Dytz e integrada, também, por 

Osório de Brito, Sérgio Vianna de Oliveira e Roberto Ribeiro de 

Carvalho. Nenhum deles trabalhava na TVRNB. Na década de 

1980, Dytz assumiria a importante Secretaria Especial de 

Informática, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

No dia 25 de julho de 1973, a comissão especial de licitação 

concluiu sua análise. As empresas BBC e Continental apresentaram 

prazos muito semelhantes para o início das operações: 

respectivamente 14 e 16 meses para OM e 24 meses para OC. Ambas 

prometiam entregar, ainda, um transmissor de OC em 17 meses. 

Além disso, a BBC comprometia-se com um primeiro transmissor 
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de OM em onze meses e oferecia a maior garantia, sendo de um ano 

para todo o equipamento e de três mil horas de funcionamento para 

as válvulas dos transmissores. Fabricava grande parte dos 

componentes dos transmissores, as válvulas e já tinha instalado 

uma fábrica em São Paulo. As condições de financiamento das três 

propostas eram semelhantes, sendo que a BBC oferecia uma 

alternativa bastante peculiar: pagamento em café brasileiro, a ser 

vendido na Suíça, país da sede da empresa, em condições a serem 

definidas junto ao governo brasileiro. Thomson e BBC assumiam, 

ainda, a instalação e a montagem dos equipamentos, ao passo que 

a Continental se limitava à supervisão desses procedimentos. Vale 

lembrar que, à época, nenhum técnico brasileiro dispunha de 

experiência para a montagem de um parque de transmissão com 

essas características, simplesmente porque jamais houvera algo 

semelhante no país (SEIPN, 1973e). 

 

Café por transmissores? Talvez... (Acervo da SPU/ME, 25/7/1973). 

 

Considerados todos esses fatores, além do posicionamento 

dos engenheiros, a comissão especial de licitação reafirmou a 

sugestão de declarar a BBC como vencedora, no que se referia à 

compra dos equipamentos para a operação em OC e OM. Já o 

sistema de FM deveria ser contratado da empresa Gates, que 

apresentara o menor preço e obtivera a maior pontuação para essa 

faixa de frequências. 
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Homologado o resultado em 27 de julho pela Portaria 

SEIPN nº 8/73 e reconhecida a vitória de BBC (OC e OM) e Gates 

(FM) nos termos propostos, iniciava-se uma nova fase que prometia 

ser tortuosa: a celebração do contrato, seguida da entrega e da 

montagem dos equipamentos. Como o objetivo era contar com o 

presidente Médici na inauguração do novo parque transmissor, as 

prováveis curvas da burocracia teriam que ser transformadas em 

retas de alta velocidade. Dali a sete meses e meio a Presidência da 

República teria um novo titular - e a BBC pedira onze meses para 

entregar seu primeiro transmissor de OC. 

A corrida continuou. No dia 5 de setembro de 1973, a TV-

Rádio Nacional de Brasília submeteu ao Ministério da Fazenda o 

contrato de fornecimento e de financiamento para a aquisição dos 

equipamentos, na ordem de US$15 milhões. Esse valor equivalia a 

quase Cr$92 milhões à época (R$500,4 milhões em valores 

atualizados2). Propunha-se financiamento de 45 milhões de francos 

suíços, com carência de 6 meses e garantia do Tesouro Nacional, a 

uma taxa de juros líquida de 7,5% ao ano. Em até 90 dias da 

assinatura do contrato, 10% do valor total deveria ser pago; a 

seguir, 5% do valor de cada embarque contra os documentos de 

embarque; e o restante dividido em vinte parcelas futuras, iguais e 

semestrais. Até 1986 todos os equipamentos deveriam estar 

quitados. E, claro, a TVRNB pedia urgência quanto à decisão, 

porque – surpresa! – os equipamentos já estariam prontos para 

embarque, de forma a evitar custos extras (TVRNB, 1973c). 

Uma semana depois, em 12 de setembro – dia seguinte à 

deposição de Salvador Allende da Presidência da República do 

Chile -, o contrato entre TVRNB e BBC estava assinado. Ele diferia 

 
2 Os valores neste livro foram atualizados até maio de 2021, tomando-se como 

referência o indicador IGP-DI (FGV), por meio da calculadora do cidadão, 

ferramenta disponibilizada publicamente pelo Banco Central do Brasil. As 

referências atualizadas aparecem entre parênteses, logo após o valor nominal. 
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do texto de edital em relação a algumas características técnicas, 

notadamente as potências dos equipamentos. Os dois 

transmissores de OM de 500kW e 50kW foram trocados por dois de 

300kW cada. Também foi abandonada a ideia de compra de dois 

transmissores de OC de 100kW cada, substituídos por dois de 

250kW cada, que se somariam aos outros três, com essa mesma 

potência, adquiridos para operação em Brasília. Essas alterações já 

haviam sido referendadas pela comissão especial de licitação. 

Ficavam mantidas as previsões originais para os parques de 

Mamanguape e Boa Vista (TVRNB, 1973b).  

A administração pública brasileira, porém, ainda analisava 

o processo. Em documento não datado, porém firmado não antes 

do fim de setembro, o Instituto de Planejamento Econômico e Social 

(IPEA) reconhecia a prioridade do projeto de financiamento, uma 

etapa necessária. Assim o fazia, lembrando que o contrato já estava, 

de toda sorte, assinado. Nessa sua manifestação, ressaltava, ainda, 

que o Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), 

vinculado ao MC, informara verbalmente, em 24 de setembro, que 

o assunto ainda estava em discussão no órgão (IPEA, 1973). Ou seja: 

não havia qualquer definição quanto às frequências para o 

funcionamento das estações, nem tampouco aprovação para que 

elas entrassem em operação. 

Em 2 de outubro de 1973, o Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral reconheceu a prioridade do projeto para a 

contratação de empréstimo exterior, no valor máximo de SFr 

40.258.447,00, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo 

Ministério das Comunicações (MP, 1973). Esse reconhecimento era 

uma etapa necessária para a efetivação de contratação de crédito 

externo, nos termos do decreto nº 62.700, de 15 de maio de 1968. 

O diálogo da TVRNB com o Ministério das Comunicações 

não era tranquilo, como ainda se verá em detalhes. Naquele 
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momento, a providência urgente era a obtenção do “atestado de 

necessidade técnica para importação de material”, documento que 

deveria ser fornecido pelo MC – mais especificamente, pelo Dentel, 

órgão a ele vinculado – e sem o qual a Receita Federal não liberaria 

a entrada dos equipamentos no Brasil. No dia 22 de novembro de 

1973, o órgão expediu o documento, entregue à Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro, surpreendentemente, pela Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e de Televisão (Abert). Passados menos de 

quatro meses da homologação do resultado da licitação, o parque 

de transmissão poderia começar a ser montado. 

 

*** 

 

Onde instalar os transmissores no Distrito Federal? Essa 

pergunta consumiu alguns meses de discussão. Os equipamentos 

eram caros, grandes, demandavam espaço – e não havia nem 

construções, nem ao menos um terreno para abrigá-los. 

A empresa distrital responsável pela urbanização da então 

nova capital federal, a Novacap, havia proposto a utilização de uma 

dentre quatro áreas. Após estudos realizados por seus engenheiros, 

por meio do Ofício nº 165-DG/73, de 16 de maio de 1973, a TVRNB 

comunicou a sua escolha. 

Um primeiro terreno foi descartado por ser área relacionada 

às nascentes que abasteciam regiões da península e mansões do 

Lago Paranoá, área em que residem ministros e outros ocupantes 

de altos cargos do governo federal. Além disso, era considerado 

santuário do Parque Nacional de Brasília, logo sua adoção 

implicaria em prejuízo ao ecossistema local. Por fim, o terreno 

apresentava falhas diversas, era acidentado e coberto, em grande 

parte, de mata cerrada. 
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Outras duas áreas estudadas ofereciam um inconveniente 

definitivo: já estavam reservadas às Forças Armadas. A primeira 

delas era destinada ao Ministério da Marinha, apenas 25% do 

terreno fora desapropriado e não se sabia a quem pertencia parte 

significativa dele (um problema comum, à época, no DF). A outra 

destinava-se ao Ministério do Exército, sendo que 80% do terreno 

ainda não fora desapropriado. 

Sobrou, então, o lote que a TVRNB rotulou de “área 1”, 

próximo ao setor de matadouros, a cerca de 40km do Plano Piloto 

de Brasília, servida por uma estrada (DF4), coberta por vegetação 

típica do cerrado e com aparente facilidade de fornecimento de 

energia elétrica. (TVRNB, 1973c). A Novacap concordava com a 

escolha, ressaltando que 40% da área pertencia ao Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, devendo a TVRNB avaliar a 

possibilidade de uso da área compreendida entre os limites deste 

terreno, a margem da rodovia DF-4 e as cabeceiras dos córregos 

Barrocão e Jatobá (NOVACAP, 1973). Essa opção respeitava 

preocupação da comissão especial de licitação, que, em 28 de maio 

de 1973, recomendou formalmente que a TVRNB evitasse escolher 

terreno nos arredores da área de recepção das Forças Armadas no 

Paranoá, região do Distrito Federal (SEIPN, 1973f). 

Seguiram-se manifestações de outros órgãos do governo 

distrital, que não criaram maiores ressalvas, porém tampouco 

assumiram compromisso, por exemplo, com o abastecimento de 

água no terreno. No dia 12 de setembro de 1973 – mesmo dia da 

assinatura do contrato para a compra dos transmissores –, a 

Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) expediu ofício 

confirmando a reserva para a TVRNB da área solicitada, ainda que 

a própria Terracap possuísse 450 alqueires geométricos em comum 

na então “fazenda Rodeador” (TERRACAP, 1973). 
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Faltavam menos de seis meses para o início das 

transmissões e a TVRNB recebia, então, um documento que 

relacionava a ela o terreno pretendido. Longe de conferir sua posse 

ou – quem dera! – propriedade, tratava-se de uma mera “reserva”, 

persistindo, ainda, uma dúvida jurídica sobre o que fazer em 

relação às terras comuns. 

Não havia, porém, mais tempo. Higino Germani, à época, 

era diretor técnico da TVRNB; pouco menos de cinquenta anos 

depois, ainda se surpreendia com a chegada ao Rodeador:  

 

(...) quando lembro a forma como tudo era feito 

na época – simplesmente entramos no terreno e 

tomamos conta – fico pensando que, se 

fizéssemos isso no mundo de hoje, seríamos 

presos! (GERMANI, 2020). 

 

Internamente a empresa tentava se estruturar, também, 

para dar vazão ao desafio dos meses seguintes. Em 3 de julho de 

1973, a Portaria 48-DG/73 reformulou as atribuições do 

Departamento Técnico, criando, pelo menos no papel, unidades 

técnicas específicas para a empreitada. Em 17 de setembro, a 

Portaria 55-DG/73 criou Grupo de Trabalho para o Projeto 

Rodeador, que se subdividiria em três: o de planejamento e 

elaboração de projetos seria coordenado por Higino Germani; o de 

execução, por Otaviano de Figueiredo Melo; e o de 

acompanhamento, um elo entre os dois primeiros, por Hezir van 

der Broocke. 

Ao menos parte das obras dependeria, porém, de um 

parceiro, já que a empresa não dispunha de mão de obra e da 

expertise técnica para desenvolvê-las por completo. Em 11 de 
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outubro de 1973, a TVRNB celebrou convênio com a Novacap para 

que essa empresa se responsabilizasse pela realização dos projetos 

e obras no Parque do Rodeador. A primeira fase das obras era 

estimada em até Cr$ 3 milhões (R$16,1 milhões), valor que poderia 

chegar a Cr$ 10 milhões (R$53,8 milhões) ao fim da parceria, a 

depender dos serviços prestados.  O convênio chegou a ser aditado 

em março do ano seguinte, entretanto, em 20 de maio, a TVRNB 

manifestou seu desejo de rescindi-lo, protestando contra uma 

suposta falta de prestação de contas por parte da parceira (TVRNB, 

1974c). Problemas à parte, em onze meses, a estrutura básica do 

Parque do Rodeador estava pronta, como demonstra a foto a seguir.  

 

 

No dia da inauguração, a comitiva de homens brancos, de ternos escuros, 

flagrada pelas câmeras da TV Nacional (Acervo da SPU/ME, 11/3/1974). 

 

*** 
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Para o leitor acostumado com o fluxo de circulação de 

informações no mundo contemporâneo, pode ser difícil 

compreender a magnitude do projeto ao qual a TVRNB se 

dedicava. A partir do dia 11 de março de 1974, a Rádio Nacional, 

fazendo uso dos seus transmissores de OM e OC inaugurados, 

operando em cinco frequências distintas em revezamento, começou 

a transmitir para a Europa, durante seis horas por dia, em seis 

idiomas: português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. A 

seguir, foi acrescida mais meia hora para a transmissão do 

programa “Hora do Brasil – Poder Executivo” (atualmente “A Voz 

do Brasil”) (TVRNB, 1974b). 

Além do serviço internacional, a emissora prometia 

permanecer no ar por 24 horas para o público brasileiro. A grade 

de programação contaria não apenas com noticiário e música, como 

também com jogos de futebol (antiga tradição da Rádio Nacional), 

programas de variedades, documentários jornalísticos e outros, 

com um tom popular e informal. Tudo isso porque, segundo a 

própria emissora, “a filosofia da programação é motivar a vontade 

coletiva para o esforço nacional de desenvolvimento, mantendo-se 

fiel aos valores da cultura brasileira - prevalecendo as 

manifestações autênticas da criatividade nacional” (TVRNB, 

1974d). 

A TVRNB estabeleceu como meta, em um prazo de dois 

anos, ter a audiência, por pelo menos duas horas diárias, de metade 

dos brasileiros com curso elementar completo, principalmente na 

faixa de quinze a vinte anos. Ou seja, esperava-se que mais de oito 

milhões de pessoas, conforme o Censo de 1970, ouviriam a Rádio 

Nacional diariamente por, no mínimo, duas horas. 

O atingimento da meta nacional e a audiência em outros 

países dependeriam não apenas da qualidade da programação, 

como também de um sistema transmissor potente e robusto, capaz 
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de atravessar o globo terrestre mantendo a qualidade do áudio. Os 

mapas de cobertura apresentados pela BBC e reproduzidos a seguir 

eram, nesse sentido, bastante promissores, a começar pela estação 

que funcionaria a partir do Parque do Rodeador. 

 

 

Mapa de cobertura da estação da Rádio Nacional no Distrito Federal 

(Acervo da SPU/ME) 
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 A oeste do território brasileiro, a estação localizada no 

Parque do Rodeador deveria cobrir a Bolívia e todos os demais 

países ao sul do continente. Possivelmente os sinais seriam 

captados também em grande parte do Peru. Cobriria, ainda, o norte 

da África e a Europa com boa intensidade de sinal, sendo possível 

escutar a programação, ainda, nas demais partes desses dois 

continentes, em uma extensa faixa da Ásia e no leste dos Estados 

Unidos e do Canadá. 

  

 

Mapa de cobertura da estação da Rádio Nacional em Mamanguape-PB 

(Acervo da SPU/ME) 
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 Já o parque transmissor localizado em Mamanguape-PB 

teria, como principais objetivos, a cobertura da África central e do 

extremo oriente. A oeste do Brasil, a programação deveria ser 

ouvida no norte da América do Sul e, com menor intensidade, na 

América Central, chegando ao sul do México. 

 

 

Mapa de cobertura da estação da Rádio Nacional em Boa Vista-RR (Acervo 

da SPU/ME) 
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 Por fim, a emissora de Boa Vista cobriria, além das regiões 

centro-oeste e sul do Brasil, a América Central e – diferentemente 

das outras duas – grande parte dos Estados Unidos e do Canadá, à 

exceção do território mais a oeste de ambos países. 

 

       

Equipamentos e infraestrutura de transmissão, no Parque do Rodeador, 

na data da sua inauguração (Acervo pessoal de Higino Germani) 

 

*** 

 

 A diretoria da TVRNB optou por implementar um projeto 

que permitiria a uma emissora estatal brasileira transmitir 

diariamente sua programação para quase todo o mundo. À exceção 

dos residentes em partes da Ásia, da Oceania e da costa oeste da 

América do Norte, qualquer cidadão poderia ouvir, em tese, 

música, noticiário, futebol – e propaganda brasileiros. Justamente 

esse último tipo de conteúdo estava no centro da disputa das 

transmissões em ondas curtas, há décadas, em todo o mundo. 

Assim foi durante a 2ª Guerra Mundial, assim já era durante a 

Guerra Fria, como se verá adiante. 
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 O Brasil nunca participara seriamente deste jogo. Agora, 

anunciava-se como, pelo menos, uma torre em um tabuleiro em que 

sequer era visto como peão. Substituía uma estrutura aquém de 

tímida por outra comparável apenas à existente em poucos países. 

Esse grupo seleto era integrado, até então, pelas grandes potências 

mundiais e/ou por nações que almejavam exportar ideologia e 

modo de vida no contexto polarizado da Guerra Fria. Participar 

dessa disputa, no campo do rádio internacional, demandava 

dinheiro e suporte político. Ambos, em breve, faltariam à TVRNB. 

 Naquele 11 de março de 1974, contudo, a diretoria da 

empresa escreveu seu nome na história da radiodifusão nacional. 

De forma ousada, lançou-se em empreitada com que nenhuma rede 

ou emissora local ousara sonhar. Mais que isso, foi ágil e eficiente: 

em pouco mais de um ano, SEIPN ou TVRNB, cada qual com suas 

atribuições, publicaram o edital de uma concorrência internacional; 

receberam e julgaram as propostas; assinaram o contrato e 

garantiram a aprovação de financiamento internacional; 

negociaram e tomaram posse do terreno vazio; construíram nele a 

infraestrutura básica necessária; receberam e instalaram os dois 

primeiros transmissores; produziram programação em seis 

idiomas; e começam a operar as emissoras. Percurso, de fato, 

notável para entidades públicas. 

 O pioneirismo, contudo, costuma ser acompanhado de 

riscos. Eles foram assumidos – e cobrariam uma conta muito em 

breve. Como se verá, grande parte das boas notícias sobre o Sistema 

de Radiodifusão de Alta Potência (SIRAP) foi dada neste capítulo. 

Quando tempos mais difíceis chegaram, não foi sequer possível 

contar com a coirmã mais famosa da TVRNB – o governo federal 

sabia que a Rádio Nacional Rio estava falida. 
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O ocaso da líder 
 

Quem era a verdadeira Rainha do Rádio – Emilinha Borba 

ou Marlene? A rivalidade, uma das principais da história da música 

brasileira, marcou o fim da década de 1940 e o início da seguinte. 

Marlene conquistou a coroa em 1949, eleita com quase 530 mil votos 

dados por meio de cupons destacados de revistas especializadas, e 

manteve o título no ano seguinte. Emilinha, o grande nome da 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, também conhecida por seu 

prefixo PRE-8, receberia a coroa apenas em 1953, aclamada por 

mais de um milhão de eleitores. Nos palcos da emissora carioca, 

ambas viveriam os melhores anos de suas carreiras, exaltadas por 

fã-clubes dedicados: 

 

Tudo gente pobre, às vezes mal tendo o 

que comer, mas com um ponto de honra 

que justificava e bendizia todos os 

sacrifícios, as madrugadas indormidas ou 

dormidas no cimento, os trancos, pisões e 

pontapés sem endereço na hora de entrar 

no elevador e no auditório: o presente que 

ofereciam cada semana, além de uma 

faixa que era o requinte do mau gosto, 

mas uma grandeza de ternura. Não se 

pense que eram presentes baratinhos. 

Nada disso. Até joias, adquiridas com 

subscrição nos bairros, pois o fã-clube era 

uma filosofia em marcha, uma religião 

procurando o caminho do céu, uma 

ideologia lutando pelo poder para seu 

ídolo, em função disso sempre 

arregimentando gente. E fosse alguém do 

fã-clube de uma delas dar as caras no 
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auditório em dia de programa da outra. 

Que rolo, santo Deus! (LAGO, 1977, p. 

117). 

 

Ali também se consagrariam outros monarcas. Francisco 

Alves, o Rei da Voz, reinaria por pouco tempo, até 1952, quando 

faleceu em um acidente rodoviário. Em seguida, começaria a 

ascensão de Francisco Carlos, inicialmente eleito o melhor cantor 

do ano e, em 1958, o primeiro Rei do Rádio. Antes deles, o sucesso 

de Luiz Gonzaga no auditório da emissora lhe rendeu o título de 

Rei do Baião. 

Rainhas e reis se juntariam a um elenco que, na década de 

1950, chegou a ser integrado por mais de 220 músicos fixos e outros 

tantos convidados. De Cauby Peixoto a Humberto Teixeira, o 

Bacharel do Baião; de Dick Farney ao maestro Radamés Gnatalli; de 

Silvio Caldas a Orlando Silva, o sucesso passava pela Rádio 

Nacional. 

E ia muito além da música. César de Alencar comandou 

programa de grande sucesso, capaz de reunir público estimado em 

cerca de 150 mil pessoas em evento aberto (AGUIAR, 2007). Heron 

Domingues se tornou-se nacionalmente conhecido pelas ondas do 

rádio, mesma projeção conferida a humoristas, radialistas e atores 

como Paulo Gracindo, Paulo Tapajós, Almirante, Brandão Filho, 

Walter D’Avila, Mário Lago, Daisy Lúcidi e tantos outros. Futebol 

era presença certa na programação, levando à glória os grandes 

escretes nacionais da época. 

A PRE-8 destronou a Rádio Mayrink Veiga da liderança de 

audiência provavelmente no início da década de 1940, enquanto o 

mundo enfrentava a 2ª Guerra Mundial. O período marcou 

investimentos consistentes na emissora por parte do governo 

federal. Com a mudança do transmissor para o bairro de Parada de 
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Lucas, o sinal da emissora passou a chegar de forma mais nítida aos 

ouvintes. A sede ganhou mais um andar. Nos sete estúdios viam-

se inovações como o piso flutuante sobre molas e um enorme vidro, 

com peso estimado em duas toneladas, ligado a um motor, que, 

quando acionado, colocava o público em contato direto com os 

artistas (SAROLDI; MOREIRA, 2005). 

Em 1941, estreou na Rádio Nacional o Repórter Esso, 

posteriormente também transmitido por outras estações. Na 

mesma época, programas refinados, como Um Milhão de Melodias, 

conviviam com outros ditos mais populares, como Trem da Alegria, 

Jararaca e Ratinho, PRK-30, Hora do Pato e Balança, mas não cai e com 

as novelas do radioteatro – mais precisamente, 116 delas entre 1943 

e 1945, com um total de 2.985 capítulos (SAROLDI; MOREIRA, 

2005).  

O faturamento da PRE-8 também destoava dos ganhos de 

suas concorrentes. Estimou-se que, em 1947, a emissora arrecadou 

surpreendentes Cr$50 milhões (R$120,5 milhões), mais que o dobro 

dos Cr$24 milhões da Rádio Tupi (R$57,8 milhões) e quase sete 

vezes mais que os Cr$7,6 milhões da Mayrink Veiga (R$18,3 

milhões) (AGUIAR, 2007). Esses valores parecem exagerados; de 

qualquer forma, a diferença de arrecadação entre as emissoras é 

digna de nota. 

O mundo vivia a 2ª Guerra Mundial, na qual também 

mergulhou o Brasil. O conflito terminou. Getúlio Vargas deixou a 

Presidência da República. Vieram as eleições, um novo presidente, 

uma nova Constituição Federal. Getúlio voltou, desta vez eleito. 

Suicidou-se. Enquanto o país entrava em convulsão e combustão, o 

auditório da Rádio Nacional seguia lotado, com seus quinhentos 

lugares preenchidos. A emissora mantinha a liderança de audiência 

e o prestígio frente às concorrentes privadas. 
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Tanto sucesso impulsionava sonhos: o futuro promissor era 

sinônimo de televisão. Antes da estreia do novo meio no Brasil, a 

Rádio Nacional chegou a testar transmissões. Dois aparelhos 

receptores foram instalados nas imediações, mas a imagem vista foi 

ruim a ponto de os dirigentes da emissora desistirem de investir no 

novo meio. Após essa hesitação inicial, contudo, o presidente da 

República, Eurico Dutra, outorgou concessão de TV à Rádio 

Nacional por meio do decreto nº 29.254, de 30 de janeiro de 1951 

(quatro meses depois de a TV Tupi começar a funcionar 

regularmente). No ano seguinte, já se comentavam os possíveis 

planos para a nova TV Nacional do Rio de Janeiro (AGUIAR, 2007). 

A estação nunca foi instalada e seu fim, sem nunca ter existido, foi 

melancólico. Assis Chateaubriand, com a sua Rede Tupi no ar, teria 

se oposto, em diálogo direto com o presidente da República, a um 

canal de televisão para a Nacional. Ainda assim, a equipe da 

emissora líder de rádio estava confiante e não se furtava a dar 

declarações públicas a respeito da novidade promissora 

(SAROLDI; MOREIRA, 2005). Em 30 de dezembro de 1957, 

contudo, por meio do decreto nº 42.439, o presidente Juscelino 

Kubitschek revogou a outorga de TV da Rádio Nacional, assim 

como outras quatro de entidades públicas e privadas.  

Por seus resultados, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 

notadamente em sua fase áurea, transcende a história da 

radiodifusão no Brasil e se tornou objeto de estudo em diversas 

áreas do conhecimento: seu papel social e sua aderência ao discurso 

político foram temas de pesquisa na área de História 

(GOLDFEDER, 1980; AZEVEDO, 2002); arranjadores e seus 

arranjos, na Música (LACERDA, 2009; PEREIRA, 2012); e sua 

importância para a difusão do futebol, na Sociologia (CREPALDI, 

2009). Esta não é uma lista exaustiva, sendo possível encontrar 

outros exemplos. 
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*** 

 

Muito antes de a TVRNB planejar a montagem do SIRAP, a 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro começou a preparar suas 

transmissões para o exterior. Em 6 de novembro de 1940, foi 

solicitada à Comissão Técnica de Rádio (CTR) a atribuição de três 

frequências na faixa de ondas curtas a serem utilizadas por um 

transmissor de 50 Kw de potência. A emissora pretendia cobrir os 

Estados Unidos das 6h às 24h; a Europa, das 4h às 21h; e a Ásia, das 

7h às 24h (CTR, 1940). O Ministério da Viação e Obras Públicas, ao 

qual se vinculava a CTR, autorizou o uso das frequências por meio 

da portaria nº 12, de 16 de janeiro de 1941. 

As transmissões começaram efetivamente em 31 de 

dezembro de 1942, no meio da 2ª Guerra Mundial, o que gerou 

dificuldades adicionais para a compra e a importação dos 

equipamentos. Essas seriam pequenas, se comparadas aos 

problemas seguintes. A essa altura, com o mundo conflagrado, não 

existia coordenação efetiva para o uso da faixa de ondas curtas. As 

frequências imaginadas originalmente eram alvo de interferências 

diversas e a Rádio Nacional comunicou à CTR que não conseguiria 

utilizá-las, sendo necessária a atribuição de outras frequências 

(RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1943). 
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A Rádio Nacional em ondas curtas estava no ar, mas não poderia ser 

ouvida nas frequências originais (Acervo da SPU/ME) 

 

 Começava, então, o périplo da Rádio Nacional pelo espectro 

em busca de frequências nas quais pudesse operar com segurança. 

Apesar da colaboração dos órgãos públicos brasileiros 

responsáveis, os documentos revelam que a emissora 

constantemente acusava a interferência de outras estações em seus 

sinais, bem como era denunciada por supostamente interferir em 

transmissões alheias. 

 Ainda nos primeiros anos da década de 1940, por exemplo, 

a rádio suíça com prefixo HER-5 operava fora da frequência que lhe 

fora atribuída, podendo interferir na Rádio Nacional (DCT, 1943). 

A Rádio Farroupilha de Porto Alegre teria impedido que a 

programação da Nacional fosse ouvida em Bagé (RÁDIO 

NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1958). Por outro lado, o 

governo canadense acusou a emissora brasileira de não observar as 

características técnicas originais, o que estava levando a 

interferências indesejadas (DEPARTMENT OF TRANSPORT, 

1967). 
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 Em 1956, a Rádio Nacional solicitou autorização para uso de 

dois transmissores complementares em ondas curtas, de 10 kW 

cada (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1956). Menos de 

três anos depois, os dois haviam dado inúmeros defeitos e foram 

devolvidos à fabricante. Depois dos reparos, um voltou a operar no 

Rio de Janeiro e o outro acabou sendo transferido à Rádio Nacional 

de Brasília, recém-instalada (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO, 1959). Como ainda se verá, apesar dos esforços da 

emissora, a relevância das transmissões internacionais da Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro foi colocada em dúvida. 

 

*** 

 

 Superintendência de Empresas Incorporadas ao Patrimônio 

Nacional - SEIPN. O nome pomposo pode até sugerir imponência 

e relevância estratégica da estrutura federal à qual encontravam-se 

vinculadas a Rádio Nacional Rio e a TV Rádio Nacional de Brasília. 

A realidade, contudo, era bem diferente. 

 Em 8 de março de 1940, por meio do decreto-lei nº 2.073, o 

presidente da República Getúlio Vargas determinou a incorporação 

ao patrimônio da União da rede ferroviária da Companhia Estrada 

de Ferro São Paulo-Rio Grande e das empresas a ela vinculadas. 

Essas entidades eram controladas pela Brazil Railway Company, 

pertencente ao empresário estadunidense Percival Farquhar. 

Tratava-se de marco importante de uma nova história de 

estatizações de empresas privadas, normalmente à revelia dos seus 

donos, sob a justificativa de dívidas impagáveis e supostos e 

insinuados golpes contra o governo federal. O próprio decreto-lei 

previa a nomeação de um superintendente; com o tempo e a 

necessidade de gerir um crescente patrimônio absorvido, ele não se 
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bastaria. O decreto nº 2.436, de 22 de julho do mesmo ano, ao listar 

um novo rol de empresas incorporadas, já previa a possibilidade de 

o superintendente nomear um diretor ou gerente para cada uma 

delas. Não seria, ainda, o suficiente: a lei nº 2.193, de 9 de março de 

1954, logo dispôs sobre uma superintendência, e não mais sobre 

cargos isolados. 

 O decreto-lei 2.436 criou, ainda em 1940, uma exceção: as 

empresas relacionadas a serviços portuários e ferroviários por ele 

estatizadas não se subordinariam ao superintendente (ou ao seu 

diretor ou gerente), e sim ao Ministério da Viação e Obras Públicas. 

A medida excluía do grupo, assim, as entidades que tinham 

vinculação temática com um ministério e – mais importante - que 

aparentavam ter relevância ou eventual papel estratégico na 

política de desenvolvimento formulada para o país. 

O que restava e restaria, então, ao superintendente e, 

depois, à SEIPN? Um grande e volátil balaio de empresas, sem 

afinidades temáticas entre si e açambarcadas, às vezes, por acaso, 

ou melhor, simplesmente por estarem vinculadas ao mesmo grupo 

econômico de outras que despertaram interesse do governo federal. 

Na mesma época, subordinavam-se à SEIPN a já mencionada Brazil 

Railway Company e ferrovias por ela controladas; as fazendas 

Bartyra, Morungava, Arapuã e Colônia Paranavaí; os Armazéns 

Frigoríficos; a Cafeeira do Nordeste; Brazil Land Cattle Packing 

Co.; Southern Brazil Lumber Colonization Co.; Tintas Vitória Ltda. 

e diversas outras iniciativas empresariais. Em 1974, o elenco da 

SEIPN continuava eclético. Passava pelos setores de radiodifusão 

(Rádio Nacional do Rio de Janeiro e TVRNB); transportes 

ferroviários (Estrada de Ferro Corcovado e Estrada de Ferro Perus-

Pirapora); hoteleiro (Hotel Paineiras e Hotel das Cataratas de 

Iguaçu e Grande Hotel Blumenau); papel e celulose (Arapoti e 

Celubrás); e frigorífico (São Carlos de Pinhal). Havia espaço, ainda, 

para o Grupo Abdala, com empreendimentos em setores diversos 
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(MAYER, 1975). Alguns desses ativos foram posteriormente 

vendidos ou concedidos; outros, fechados ou interrompidos; e 

havia os que continuaram a operar, por anos ou décadas, mantidos 

pelo governo federal. 

 A Rádio Nacional Rio foi estatizada por meio do decreto-lei 

nº 2.073 de 1940, como um dos contrapesos, além do jornal A Noite 

e da Rio Editora, da já citada Companhia Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio Grande. O jornal A Noite passara a integrar o patrimônio 

dessa empresa em função de dívidas decorrentes da construção de 

sua nova sede. Tratava-se de um arranha-céu projetado, na década 

de 1920, pelo arquiteto francês Joseph Gire, também responsável 

por outras icônicas construções da então capital da República, 

como os hotéis Copacabana Palace e Glória. Em 1933, A Noite deu 

origem à Rádio Nacional, portanto já controlada, desde sua criação, 

pela Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 

 A assembleia ordinária para aprovação do estatuto da então 

“sociedade civil brasileira Rádio Nacional” foi realizada em 5 de 

junho de 1933. Consta da ata a presença de nove homens, sendo 

sete brasileiros: Luis Milton Prates, Rodolpho Pinto da Motta Lima, 

Peapeguara Bricio de Valle Preira, José Mattoso Maia Forte, Darke 

Behring de Oliveira Mattos Junior, Paulo Einhorn e o capitão de 

corveta Antonio Appel Neto. A eles se somavam o argentino 

Roberto Dupuy de Lima Moreno e o estadunidense Pedro Santiago. 

Darke assumiu a presidência da sociedade; cerca de três anos 

depois, assumiria outra presidência, a do Botafogo Football Club, 

um dos antecessores do Botafogo de Futebol e Regatas. 
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Cópia da primeira página da ata da assembleia que aprovou o estatuto da 

Rádio Nacional (Acervo da SPU/ME) 

 

A estatização da Rádio Nacional foi seguida da nomeação 

de Gilberto Goulart de Andrade como seu novo diretor. Como 
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servidor público, era promotor do Tribunal de Segurança Nacional; 

antes disso, porém, fora editor de duas revistas sobre o rádio e 

jornalista de A Noite. Tratava-se de uma nomeação polêmica: 

 

A notícia da intervenção governamental 

gerou um princípio de pânico entre os 

funcionários da empresa A Noite, 

apanhados de surpresa. Um deles – 

exatamente o diretor artístico José Mauro 

– com casamento marcado para dentro de 

15 dias. O currículo de Gilberto de 

Andrade divulgado pela imprensa 

apresentava pontos contraditórios: autor 

de 23 peças encenadas e, ao mesmo 

tempo, organizador da censura teatral 

(SAROLDI; MOREIRA, 2005, p. 55). 

 

Sob a gestão de Andrade, até 1946, a Rádio Nacional viveu 

seus primeiros anos durante a Era de Ouro. Nos cinco anos 

seguintes, três diretores se sucederam no comando da emissora até 

que, em 1951, Victor Costa, ex-assistente-geral, assumiu o cargo 

máximo, deixando-o, a seguir, para gerir as Organizações Victor 

Costa, empresa por ele criada. 

 Durante grande parte das décadas seguintes à estatização, 

diversos diretores sucederam-se como responsáveis pela empresa, 

respondendo diretamente ao superintendente. De forma eventual, 

chegou-se a tentar adotar outros modelos. Em novembro de 1972, 

por meio da Portaria nº 93, foi criado, em caráter experimental, um 

colegiado responsável pela direção da emissora. A Portaria nº 24, 

de 15 de outubro de 1973, confirmou a manutenção do colegiado, 

integrado pelos diretores de todos os departamentos e pelo chefe 
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da Assessoria Jurídica, já que “este novo sistema e método de 

funcionamento experimentais adotados vêm atendendo 

plenamente as suas finalidades e os interesses da Rádio”. 

Determinou, ainda, que “todas as decisões do colegiado só terão 

efeitos e execuções após a aprovação pela referida Autoridade”, ou 

seja, o Superintendente das EIPN, Pandiá Baptista Pires. A 

experiência durou menos de dois anos: em setembro de 1974, a 

emissora passou por uma reestruturação que extinguiu o colegiado 

e introduziu a figura do diretor executivo. 

O que poderia ser entendido, à primeira vista, como um 

esforço de ampliação do núcleo decisório foi, na verdade, um 

rebaixamento dos diretores e a centralização de mando em uma 

autoridade externa, o superintendente das EIPN. Com isso, a 

empresa perdeu agilidade na implementação de medidas internas 

e viu-se dependente, no dia-a-dia, de um dirigente que não 

integrava sua estrutura e era, ainda, responsável por supervisionar 

a gestão de hotéis, armazéns frigoríficos e estradas de ferro, dentre 

outros. Essa centralização promovida na primeira metade da 

década de 1970, ainda que não fosse a melhor solução, tinha 

justificativa. 

A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, à época, podia ser 

caracterizada, no mínimo, como uma empresa “confusa” – e é 

razoável dizer, neste caso, que o adjetivo empregado é um 

eufemismo. O ano de 1971 aproximava-se do fim, quando o diretor-

geral da Rádio Nacional, Geraldo Borges, levou à Secretaria-Geral 

da empresa uma questão inusitada: afinal, qual era o regulamento 

interno em vigor? 

Ou seja, o principal dirigente da empresa tinha dúvidas 

sobre qual era o conjunto de regras a ser observado. Pior: a 

pergunta não era despropositada. De 1967 em diante, foram 

promovidas diversas alterações no regulamento original, sendo 
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que várias delas por tempo determinado. Algumas foram 

renovadas, outras expiraram. Criaram-se órgãos internos, como o 

Departamento de Vendas e Promoções e a Secretaria de Assuntos 

Jurídicos. Revisaram-se atribuições. Foram, até, propostos à 

Superintendência novas regras, jamais aprovadas.  

Em 1971 o Secretário-Geral, Jairo Mendonça, por meio do 

documento RNSC-i-83/71, e o Assessor Jurídico, Saint-Clair Lopes, 

ao analisar a questão no AJ-i-08/71, concordavam: o regulamento 

interno vigente era o de 1957, aprovado pela Portaria nº 1.032 

daquele ano. Esse mesmo entendimento foi corroborado pelo 

Consultor Jurídico da SEIPN, José Maria Pinto da Silva, o que levou 

o superintendente – já naquela época, Pandiá B. Pires – a 

“revigorar” (expressão por ele utilizada) o “Regimento Interno” (e 

não mais “regulamento” interno) da empresa, aprovado pela 

portaria citada (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1971a; 

RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1971b; SEIPN, 1971a; 

SEIPN, 1971b). 

Esse exemplo não retoma apenas um termo inusual (no 

presente), “revigorar o Regimento Interno”. Tampouco evidencia 

somente uma disputa persistente entre os termos “regimento” e 

“regulamento”. O exemplo narrado revela que a principal emissora 

do governo federal foi regida, durante anos, por regras 

temporárias, precárias - e incertas. Foi necessário à SEIPN afirmar, 

em 1971, que continuavam vigentes, na empresa, a estrutura e as 

atribuições definidas quase quinze anos antes. 

A desorganização aparente podia ser compreendida, no 

entanto, apenas como um sintoma. A situação da Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro era crítica. 

 

*** 
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Mais de um ano antes, a SEIPN já estava preocupada com a 

gestão da emissora. No início de 1970, o superintendente solicitou 

uma auditoria na empresa à Inspetoria Geral de Finanças da 

Fazenda (IGF-F), vinculada, assim como a própria SEIPN, ao 

Ministério da Fazenda. Mais especificamente, o superintendente 

pleiteou que fossem verificados o setor de pessoal; o movimento da 

tesouraria e a relação com bancos; e a contabilidade no exercício de 

1969. Solicitou que a análise considerasse, ainda, indicadores 

aplicáveis a empresas comerciais em geral. Datado de 11 de maio 

de 1970, o relatório de auditoria foi assinado por Humberto 

Mesquita; José Laércio Carneiro; Genoveva Lima da Silva; e Paulo 

Pedro Lessa (IGF-F, 1970).  

Os quatro auditores do IGF-F afirmaram que o plano de 

contas era o mesmo de 1949 e o livro diário da contabilidade tinha 

folhas soltas, não encadernadas, e espaços em branco, o que feria 

uma série de regulamentos. Não chegavam a afirmar a existência 

de fraude, porém um registro, nessas condições, permitia toda sorte 

de alterações e maquiagem de informações. 

Ao ser extinta em 1942, a sociedade civil Rádio Nacional – 

que deu origem à empresa Rádio Nacional - deixou patrimônio de 

NCr$305.600,69. A contabilidade pouco crível dos anos seguintes 

registrou prejuízo em dez anos e lucro em dezoito, inclusive no de 

1969, no valor de NCr$ 111.786,31 (R$1,1 milhão). No entanto, a 

empresa acumulou, no período, um prejuízo total de NCr$ 

824.998,27 (quase R$8,2 milhões). Esse valor tendia a aumentar: até 

existiam créditos a receber – pouco mais de NCr$ 333 mil (R$3,3 

milhões) -, porém não haviam sido tomadas as devidas 

providências formais e provavelmente esses recursos não 

chegariam aos cofres da empresa. A rádio seria incapaz, por seus 

próprios esforços, de saldar sua dívida. Se fosse uma empresa 
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privada, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma das principais 

emissoras da história do país, estaria próxima da falência. 

 

 

Em relatório de 1970, auditores reconhecem que a Rádio Nacional não 

conseguiria quitar seu passivo (Acervo da SPU/ME). 

 

*** 

 

 Os problemas continuaram. Em 5 de julho de 1971, por meio 

da Portaria nº 45/71, o superintendente das EIPN criou uma 

Comissão de Inquérito Administrativo para investigar fatos 

ocorridos na gestão anterior da Rádio Nacional3. Nos meses 

seguintes, a comissão se dedicaria a colher os depoimentos de 

diversos funcionários da empresa e profissionais externos a ela. 

 O primeiro fato investigado dizia respeito a duplicatas 

irregulares, emitidas pela diretoria da empresa face a serviços 

jamais prestados, supostamente para tentar obter os recursos 

necessários ao pagamento da folha de pessoal. Findo o prazo, no 

entanto, a empresa não honrou os compromissos assumidos, 

mantendo uma dívida de pelo menos Cr$300 mil (R$2,2 milhões) 

em aberto com uma agência de publicidade e com a Associação 

 
3 Não foram encontradas referências à condenação em definitivo dos 

investigados, razão pela qual se optou por não os identificar.  
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Brasileira de Rádio e Televisão (ABRT)4, entidade que congregava 

trabalhadores do setor e era presidida por advogado da própria 

emissora. 

 Um segundo fato dizia respeito à possível instalação de 

estações de rádio em ondas médias no Pará, Amazonas e São Paulo. 

Por meio do documento RND-CI-13/71, de 1º de março de 1971, o 

diretor-geral propôs à SEIPN a instalação das emissoras para 

reproduzir localmente a “programação acessível ao grande 

público, sem nenhuma chancela oficial ostensiva (...) de maneira a 

assegurar ao Governo comunicação ampla e eficiente” (RÁDIO 

NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1971c). As duas primeiras 

seriam financiadas pela Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (Sudam) e a terceira dependeria de investimentos do 

governo federal, na ordem de Cr$336 mil (R$2,7 milhões), para a 

compra de equipamentos. 

 O financiamento da Sudam não estava garantido e a Rádio 

Nacional decidiu tentar firmar parceria com o governo do estado 

do Pará. Para isso, o diretor-geral registrou em cartório uma 

procuração de amplos poderes para um emissário, que poderia até 

receber diretamente valores de governos e de empresários da 

região: 

 

 

Procuração do diretor-geral da Rádio Nacional concedeu amplos poderes 

a emissário da empresa (Acervo da SPU/ME) 

 
4 A ABRT não deve ser confundida com a Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (Abert). 
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Em uma primeira reunião, em 5 de maio de 1971, os 

representantes da emissora federal solicitaram a cessão de um 

terreno de 250 mil m², com fornecimento regular de luz e água, na 

periferia de Belém, além da quantia de Cr$500 mil (R$3,8 milhões) 

a título de espaço na programação. O governo estadual considerou 

o pedido exagerado. Para a intermediação da conversa e elaboração 

de um possível convênio, os representantes da emissora acionaram 

um escritório de advocacia local, ao qual teriam prometido o 

pagamento de Cr$15 mil (R$116,1 mil). Além disso, para poder se 

hospedar, a delegação da Rádio Nacional deixou no hotel uma letra 

de câmbio. Os pagamentos não foram feitos. Em setembro, a 

procuração de plenos poderes foi cancelada. 

Além desses casos, a Comissão de Inquérito Administrativo 

dedicou-se a apurar, ainda, dívidas diversas supostamente 

contraídas pela empresa. Não foram apenas a agência de 

publicidade, a ABRT, o escritório de advocacia de Belém e o hotel 

que ficaram no prejuízo em suas relações com a Rádio Nacional Rio 

– funcionários e ex-funcionários da emissora, ouvidos durante a 

investigação, também alegavam ser credores. 

 O ex-diretor de Publicidade afirmou ter emprestado Cr$172 

mil (R$1,3 milhão) à emissora, entregues ao seu diretor-geral e ao 

diretor Administrativo, em abril e junho de 1971, sendo que 

dispunha de uma nota promissória, já vencida e não paga, referente 

à parte desse valor. O ex-diretor Comercial, presente à viagem à 

Região Norte, alegou que recebeu apenas metade das diárias e que 

pagou a própria passagem, ainda pendente de ressarcimento. Além 

disso, afirmou ser credor de comissões e de notas promissórias. 

Havia, ainda, problemas relativos na área financeira da 

empresa. Em depoimento à Comissão de Inquérito Administrativo, 

o contador afirmou que o tesoureiro não lhe enviava boletins 
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diários de caixa, apesar de sua insistência. O tesoureiro declarou 

que enviava informações periódicas à contabilidade e que agia sob 

ordens do diretor-geral e do diretor Administrativo. Já esse 

informou que não podia demitir o tesoureiro e o contador; o 

primeiro, porque era homem de confiança do diretor-geral e o 

segundo, porque não haveria quem o substituísse na empresa. 

Confirmou, ainda, que assinou conscientemente cheques sem 

fundos. O diretor-geral disse que a área de Tesouraria era 

subordinada ao diretor Administrativo. Pessoalmente considerava 

o funcionamento da área obsoleto, mas não interferia. Ressaltou 

que nunca recebeu boletins diários de caixa e também não recebia 

balancetes mensais para assinatura. 

A Comissão, em relatório à SEIPN datado de 18 de 

novembro de 1971, informou ter constatado indício de crime na 

emissão de duplicatas simuladas e de diversas infrações 

administrativas por mau procedimento, desídia, indisciplina e 

outros. Apontou a falta nos lançamentos escriturados de 

Cr$92.149,42 (R$651,2 mil), referentes a salários, não podendo 

“precisar ou assegurar se se trata de erro de escrituração ou desvio 

de valores” (SEIPN, 1971c). E discriminou, ainda, diversas dívidas 

e títulos emitidos no decorrer dos trabalhos. 

Em 8 de dezembro de 1971, a SEIPN determinou a 

suspensão de quatro funcionários de carreira da empresa, dentre os 

quais os ex-diretores Geral e Administrativo, e a abertura de 

inquérito trabalhista na Justiça Federal visando a demissão desses 

empregados. Além disso, determinou o envio das informações 

pertinentes à Delegacia Federal para a apuração de eventuais 

crimes cometidos por cinco funcionários, tendo em vista os indícios 

colhidos. 

  

*** 
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O diretor-geral havia deposto à comissão no dia 5 de julho 

de 1971, explicando pormenorizadamente sua versão dos fatos. No 

dia 23 de setembro, encaminhou a ela uma complementação do seu 

relato e um balanço de sua gestão, em sete páginas e por escrito. 

Pela diversidade de temas abordados, o documento é importante 

para entender o quadro geral da Rádio Nacional do Rio de Janeiro 

no início da década de 1970. 

À época do relato, o já ex-diretor-geral afirmou que, 

enquanto esteve no cargo, de março de 1970 a junho de 1971, 

conseguiu melhorar a situação econômica da empresa. A receita 

mensal da Rádio Nacional, em março de 1970, era de Cr$178 mil 

(R$1,7 milhão), um terço do necessário. Segundo ele, em um ano o 

faturamento dobrou; a folha salarial também cresceu, porém em 

proporção menor e, ainda assim, porque antes estava defasada. A 

empresa não recolhia valores relativos à previdência social há 12 ou 

13 anos - nem mesmo o dos empregados, o que configurava crime. 

Também não recolhia regularmente imposto de renda retido na 

fonte e contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e ainda tinha dívidas com concessionárias de serviços 

públicos. Até o Serviço de Censura se recusava a visar suas 

produções, tendo em vista débitos com entidades de direito autoral. 

O Ministério da Aeronáutica ameaçava interditar a torre do sistema 

irradiante, de 180m de altura, visto que a transmissão interferia na 

segurança da navegação aérea nos arredores do Aeroporto do 

Galeão. Apenas a emissora em OM estava no ar e a torre para a 

transmissão em FM, com 21 anos de idade, localizada no terraço do 

edifício onde funcionava o Ministério da Indústria e Comércio, 

desabou, em dezembro de 1970, em decorrência de uma ventania. 

O desastre – continuou o relato – foi menor, porque, dias 

antes, a gestão reforçara a estrutura. A emissora em OM voltou a 
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operar com potência máxima e a estação em OC, desativada no 

início da gestão, voltou a operar nas faixas de 25 e 49 metros. 

Argumentou, sem entrar em detalhes, que a Rádio Nacional 

colaborou para que os diplomatas sequestrados fossem libertados 

sãos e salvos, colaborando no fornecimento de pistas para a 

identificação, localização e prisão de quem os raptara5. 

 Relatou que a empresa mantinha quase 500 empregados, 

um terço deles totalmente inoperante, e que não recebia mais 

recursos públicos, o que jamais ocorrera. Em função disso, teve que 

adotar práticas comerciais, sendo que a Caixa Econômica Federal 

(CEF) tornou-se a patrocinadora oficial das transmissões 

esportivas, principal produto da emissora, por Cr$576 mil (R$5,4 

milhões), porém pagando efetivamente apenas Cr$ 416 mil (R$3,8 

milhões). O restante foi empregado em saldar contas da empresa 

com a própria CEF.  

Como a situação era crítica, a empresa decidiu recorrer a 

empréstimos bancários e descontar títulos para pagar gastos 

correntes. Estudos técnicos sobre repetidoras foram suspensos para 

evitar possíveis choques com o Plano Nacional de Radiodifusão, 

em estudo pelo Ministério das Comunicações.  

Foram demitidos sessenta empregados ociosos, vários dos 

quais estáveis, depois de acordos, restando o pagamento de 

parcelas de indenizações de cerca de Cr$30 mil mensais (R$228 

mil). Limitou-se a contratar funcionários indicados pelos diretores 

 
5 Em 11 de março de 1970, o cônsul japonês em São Paulo, Nobuo Okuchi, foi 

sequestrado por movimentos guerrilheiros de oposição à ditadura militar, 

permanecendo em cativeiro por quatro dias. Os outros episódios ocorreram no 

Rio de Janeiro. Antes de Okuchi (e do início desta gestão da Rádio Nacional), em 

4 de setembro de 1969, o embaixador estadunidense, Charles Burke Elbrick, foi 

sequestrado. Em 11 de junho, a história se repetiu, desta vez com o embaixador 

alemão, Ehrenfried Von Holleben, em sequestro que durou seis dias. De 7 de 

dezembro a 13 de janeiro de 1971, o sequestrado foi o embaixador suíço Giovanni 

Bucher. Somadas, as quatro ações renderam a soltura de 130 presos políticos.  
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e pessoalmente decidiu a contratação apenas de um dirigente, o 

diretor técnico. Os demais permaneceram no cargo desde a gestão 

anterior. Seu próprio salário foi aumentado apenas quando as 

remunerações dos dirigentes foram igualadas, por determinação da 

SEIPN. Sobre a empresa que assumiu, o diretor-geral foi claro:  

 

Outras emissoras partiram para a 

modernização de seu parque eletrônico. 

Nós apenas podíamos remendar o que 

existia (...). Chegamos à sombria 

conclusão de que havíamos galgado a 

direção de uma massa falida (DIRETOR-

GERAL, 1971a, p. 2-3). 

 

*** 

 

 Falência. Auditores, nas entrelinhas, e o diretor-geral 

pareciam concordar no diagnóstico. Bagunça administrativa e 

condutas prejudiciais à empresa, exemplificadas anteriormente, 

podem ser compreendidas como uma explicação parcial para a 

degradação. Mas outros indicadores objetivos ajudam a elucidar 

como, em menos de duas décadas, a Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro deixou de ser a principal estação do país e trocou sua glória 

pelo ocaso. 

  A essa altura, a arrecadação da empresa era instável e 

parecia ser insuficiente. O problema começou bem antes, ainda na 

década de 1950, graças ao surgimento da TV. Em 1952 estimava-se 

que o meio rádio recebia cerca de 24% das verbas publicitárias; 

poucos anos depois, com a implantação dos primeiros canais que 

transmitiam não apenas áudio, mas também imagens, os recursos 
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dessa natureza destinados ao rádio caíram para cerca de 12%. Em 

paralelo, cresciam os prejuízos do grupo A Noite, de onde nascera 

a Rádio Nacional, o que comprometia o orçamento da SEIPN 

destinado aos seus meios de comunicação. O prejuízo acumulado 

pelos jornais e revistas, na década de 1940, totalizou 

Cr$114.775.554,78 (R$224,2 milhões). Chegou-se a cogitar a 

transferência da empresa aos seus funcionários, porém isso não se 

concretizou (SAROLDI; MOREIRA, 2005). Em dezembro de 1957, 

as rotativas de A Noite pararam em definitivo. 

Em fevereiro de 1970, o Departamento Comercial registrou 

o faturamento líquido de Cr$155.778 (R$1,5 milhão) e, em 

dezembro, de Cr$339.702 (R$2,8 milhões), além de uma média 

mensal líquida de Cr$272.398,50 (quase R$2,3 milhões). O aumento 

de 118% – parte consumida pela inflação de 19,25%6 naquele ano – 

é digno de nota, porém o diretor-geral estimava que a empresa 

necessitaria de um faturamento mensal de Cr$600 mil (R$4,3 

milhões) para se manter adimplente com suas obrigações 

(DIRETOR-GERAL, 1971b; RÁDIO NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO, 1971d). 

 O faturamento mensal da Rádio Nacional Rio estava longe 

de ser desprezível, porém a empresa, além de custear o dia-a-dia, 

precisava lidar com um passado de dívidas – muitas, a julgar pela 

manifestação do seu ex-diretor-geral, totalizando mais de Cr$1 

milhão (R$7,2 milhões). Assim, os frutos do contrato celebrado com 

a Caixa Econômica Federal para as transmissões esportivas logo se 

esvaíram: foram consumidos com descontos do próprio banco por 

dívidas pretéritas e com as folhas de pagamento de novembro, 

dezembro e do 13º salário de 1970, portanto já em atraso 

(DIRETOR-GERAL, 1971b). Ao menos os recursos provenientes da 

 
6 O índice de inflação utilizado foi o IGP-DI, que se estende até o período 

pesquisado. 
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União retomariam seu curso normal: o orçamento previsto para ser 

destinado à empresa Rádio Nacional Rio, em 1973, chegava perto 

de Cr$6,8 milhões (R$41 milhões) (SEIPN, 1973g).  

 

*** 

  

Por que a empresa, a essa altura, acumulara tantas dívidas? 

Além das já mencionadas más gestões, uma resposta complementar 

costuma saltar dos documentos: o quadro de pessoal e a folha 

salarial eram considerados, mesmo pelos dirigentes da empresa, 

como excessivamente inchados. Para compreender como esse 

contexto foi gestado, é preciso retroceder alguns anos. 

A incorporação de empresas ao Patrimônio Nacional 

lançava uma série de dúvidas à administração pública. Uma delas 

referia-se ao enquadramento funcional dos antigos empregados.  

Para pacificar o entendimento, o decreto-lei nº 8.249, de 29 de 

novembro de 1945, estabeleceu, em seu art. 1º, que os funcionários 

admitidos antes da incorporação seriam regidos pela legislação 

trabalhista corrente. Já aqueles admitidos depois da incorporação 

seriam considerados “extranumerários”, ou seja, empregados 

públicos contratados de forma precária e temporária.  

Essas regras foram modificadas pela lei nº 2.193, de 9 de 

março de 1954.  Dentre outras previsões, o diploma determinou que 

o pessoal empregado nas empresas incorporadas seria regido pela 

CLT. Proibiu, ainda, a admissão de profissionais sem uma “prova 

pública de habilitação”, devendo-se observar a ordem de 

classificação dos convidados – em tese, deveria ser conduzido, 

portanto, um processo seletivo rudimentar. A Constituição Federal 

de 1946 já previra que extranumerários em atividade há mais de 

cinco anos seriam equiparados aos funcionários para efeito de 
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estabilidade; a lei de 1954 determinou que eles integrariam funções 

extintas até serem aproveitados em cargos. 

Havia, então, pelo menos três situações principais no caso 

da Rádio Nacional: (a) funcionários contratados até 1940, ano de 

incorporação da empresa, regidos pela CLT; (b) contratados depois 

da incorporação da empresa a março de 1954, tratados como 

extranumerários equiparados a funcionários, depois de cinco anos, 

para efeitos de estabilidade nos termos da Constituição Federal de 

1946; (c) e admitidos depois da lei nº 2.193, mediante processo 

seletivo, entendidos como trabalhadores regidos pela CLT. E havia, 

ainda, as situações de transição: a lei nº 2.193/54 estabeleceu 

também, por exemplo, que, por um mês, o pessoal mantido em suas 

funções poderia optar por aderir à condição de empregado regido 

pela CLT ou à de extranumerário. 

Assim, durante catorze anos, a Rádio Nacional Rio 

contratou profissionais que seriam ou poderiam ser incorporados 

ao serviço público federal e, estáveis, não poderiam ser demitidos, 

ressalvadas as hipóteses legais. 

 Havia, porém, uma exceção: os artistas contratados pela 

Rádio Nacional. A Consultoria Jurídica do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP) entendeu, em parecer 

de 11 de julho de 1956, que esses profissionais, ainda que 

contratados no período entre 1940 e março de 1954, eram regidos 

pela CLT. Apegou-se, para isso, a uma formalidade: o fato de os 

contratos não terem sido encaminhados pela diretoria da empresa 

ao Tribunal de Contas da União. Mais importante ainda, consignou 

que os salários de vários artistas ultrapassavam o teto de 

pagamentos imposto aos extranumerários. E assim justificou esse 

entendimento: 
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Com efeito, a Empresa Rádio Nacional, 

no recrutamento desses artistas, teria de 

atender à situação do mercado de 

trabalho, concorrendo com as demais 

empresas congêneres. Não poderia 

atender às suas finalidades, se adstrita 

ficasse ao limite máximo de remuneração 

auferível pelos extranumerários-

contratados, nos termos da legislação em 

vigor, o que importaria em não contar 

com pessoal qualificado, pois que este, 

como se vê do processo, exige alto nível 

de salário. Assim, seria determinar, a 

priori, contra os interesses econômicos da 

empresa, a impossibilidade de competir 

com as demais emissoras na conquista de 

maior público, vale dizer, condená-la à 

mediocridade de programas sem 

ouvintes. Se isso não aconteceu à 

empresa, deve-se, exclusivamente, à 

sadia interpretação que levou a 

considerar os artistas como 

ininquadráveis nessa categoria de 

servidores públicos (DASP, 1956).  

 

O parecer data do fim da Era de Ouro, época em que a Rádio 

Nacional pontificava como a principal emissora do país. Como, no 

ocaso da década de 1950, já era grande a concorrência com as 

estações comerciais, a remuneração dos principais talentos tendia a 

aumentar. No curto prazo, o parecer da consultoria jurídica do 

DASP, recheado de boas intenções, parecia resolver o problema, 

extrapolando – e muito – a fundamentação exclusivamente jurídica 

que dele se exigiria. A Rádio Nacional Rio poderia continuar sua 

ofensiva no mercado livremente, se tivesse recursos para tanto. 
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No médio prazo, porém, o parecer colaborava para reunir o 

pior dos dois cenários para a instabilidade do quadro de pessoal e 

da folha salarial da empresa. Artistas poderiam ser remunerados 

livremente, segundo critérios de mercado, ultrapassando os limites 

previstos para servidores públicos. Os demais, ou seja, empregados 

da área administrativa, jornalistas, produtores, técnicos e tantos 

outros, contratados, entre 1940 e março de 1954, sem a 

obrigatoriedade legal de um processo seletivo consistente, eram 

estáveis. 

E havia, ainda, os desdobramentos decorrentes da lei nº 

2.193/54. A partir dela, todas as novas contratações dependeriam 

de um processo seletivo, ainda que rudimentar e mal 

regulamentado, e a situação dos novos empregados – de todos eles, 

e não mais apenas dos artistas - seria regida pela CLT. Do ponto de 

vista operacional, a decisão fazia sentido: a empresa atuava em um 

mercado competitivo e dependia de um modelo de contratação 

flexível, inclusive quanto aos salários, para atrair talentos do 

cenário artístico, conforme já mencionado. No entanto, com o 

passar dos anos, isso representou uma escalada no total de 

funcionários, e com remuneração que podia superar a dos 

servidores públicos. 

Em meio a esse cenário confuso, existiam também 

problemas de enquadramento funcional. Em 30 de agosto de 1962, 

João Milfont Rodrigues foi promovido a auxiliar de escritório. Mais 

conhecido como Gilberto Milfont, foi, na verdade, compositor de 

mais de quinhentas canções, dentre as quais várias marchinhas 

carnavalescas. Um dia depois ocorreu a reclassificação de Murilo 

Latini como auxiliar de escritório. Trata-se de compositor de 

diversas músicas, dentre as quais Uirapuru. Nesse mesmo ano, 

aliás, o diretor administrativo, depois de décadas dedicadas à 

empresa, foi Aurelio Cristino Lucio Cabral de Andrade, mais 
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conhecido por ter sido um dos primeiros locutores da Rádio Tupi 

(e do Brasil). 

Os números sobre o tamanho do quadro de pessoal da 

empresa não são precisos. Em abril de 1964, nos primeiros dias da 

ditadura militar e aparentemente graças à colaboração de 

funcionários da própria emissora, incluindo o comunicador César 

de Alencar, 67 empregados foram afastados e outros 81 deveriam 

ser investigados por suposta incompatibilidade com o novo regime. 

Desses 148, 36 seriam demitidos em julho, com base no Ato 

Institucional nº 1. O Inquérito Policial Militar foi arquivado por 

falta de provas e, quinze anos depois, os profissionais poderiam ser 

reincorporados com base na Lei de Anistia. No entanto, seis tinham 

falecido, dezoito optaram pela aposentadoria e apenas doze 

retornaram ao trabalho, em uma emissora muito distinta da que 

tinham deixado. Também ocorreram demissões na TV e na Rádio 

Nacional de Brasília (LAGO, 1977; SAROLDI; MOREIRA, 2005; 

AGUIAR, 2007).  

Em 1965, a Rádio Nacional pode ter atingido o seu recorde, 

com cerca de 800 funcionários (DIRETOR-GERAL, 1971b). Esse 

número parece ser exagerado, já que, quatro anos depois, a 

empresa tinha 458 empregados registrados em um fichário, sem as 

devidas formalidades legais (IGF-F, 1970).  

Cortes continuariam a ser feitos ao longo dos anos 

seguintes. Nessa mesma época, foram demitidos, pelo menos, 48 

empregados (DIRETOR-GERAL, 1971b). Em fevereiro e março de 

1974, 91 contratos foram rescindidos mediante acordo com os 

funcionários (SEIPN, 1974a). 

Nessas demissões coletivas, profissionais identificados com 

a história da Rádio Nacional deixaram a empresa. No primeiro 

trimestre de 1974, foi interrompida a trajetória, na emissora, da 

cantora Victoria Bonaiuti Delfino, mais conhecida como a Rainha 
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do Rádio Marlene, com mais de quatro mil canções gravadas. Com 

ela saíram, ainda, a cantora Carmina Alegretti; o cantor, compositor 

e radialista Paulo Tapajós; o cantor Albertinho Fortuna; a rádio-

atriz Abigail Maia, que, com o marido Oduvaldo Vianna, fundara 

importante companhia teatral; e a radialista Izilda Rodrigues Alves, 

que, conhecida como Lucia Helena, foi uma das primeiras 

radialistas brasileiras, conhecida pela propaganda, no rádio, da 

Eucalol, e pela transmissão de mensagens, durante a 2ª Guerra 

Mundial, para as tropas da Força Expedicionária Brasileira (FEB) 

em luta na Itália. 

A despeito dos cortes, a folha de pagamentos seguia 

descontrolada. O relatório de auditoria registrou que esse valor, em 

1969, foi de NCr$1.871.255,88 (R$18,5 milhões), o que equivalia a 

um aumento de 35,2% em relação ao ano anterior. Além disso, o 

custeio de pessoal equivalia a 44,5% de todas as despesas naquele 

ano (IGF-F, 1970). 

Chama atenção o salto da folha salarial, ainda mais porque 

a inflação, em 1969, chegou a 19,3%. Houve, portanto, um 

crescimento real de cerca de 16% em um ano, sem que tenha 

ocorrido aumento das atribuições da empresa ou das suas fontes de 

financiamento.   

Em pouco tempo, a SEIPN seria chamada a socorrer a 

empresa, na prática, insolvente. Em junho de 1971, a 

Superintendência registrou o pagamento de Cr$554.446,55 (R$4,2 

milhões) em salários atrasados até maio, além de uma diferença 

salarial, referente ao período de 22 de dezembro de 1969 a 31 de 

maio de 1970, verificada a posteriori, no valor de Cr$92.082,09 

(R$700 mil) (SEIPN, 1971d). Em outubro, a Rádio Nacional 

informou que constatou, na verdade, que, em junho, ainda devia 

Cr$457.207,29 (R$3,4 milhões) (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO, 1971e). 



67 
 

Os números continuariam altos, com eventuais tentativas 

de contenção de gastos. Em janeiro de 1974 o quadro de pessoal 

chegou a 463 profissionais; depois de sucessivos cortes, o número 

caiu para 345 em agosto. Com isso, a despesa mensal com a folha 

caiu de Cr$700.935,28 (R$3,6 milhões) para cerca de Cr$611.680,32 

(R$2,5 milhões) (SEIPN, 1974c). 

Já se demonstrou o descontrole administrativo no que se 

referia às dívidas da empresa. No caso dos salários, havia uma 

complexidade adicional: adiantamentos para alguns funcionários 

ocorriam em paralelo ao atraso coletivo. É comum encontrar, na 

documentação consultada deste período, pedidos de adiantamento 

feito por alguns profissionais e registros de pagamentos 

extemporâneos feitos pela empresa. Também era comum a emissão 

de “vales”, quando a emissora não dispunha dos recursos 

necessários ao pagamento imediato. As constantes saídas e 

entradas imprevistas no fluxo de caixa podem ajudar a explicar a 

constatação tardia de dívidas, como, por exemplo, as mencionadas 

anteriormente. 

Esses números e práticas deveriam, no mínimo, gerar 

preocupação. Pode-se dizer que até geravam, pelo menos nas 

declarações dos dirigentes que se sucediam. No entanto, a despeito 

de contundentes relatórios e ofícios, ela era relativizada. Nos 

documentos analisados, alguns exemplos refletem bem esse 

descuido. 

Um deles era o destino do radioteatro. Esse gênero de 

programa marcou a história da Rádio Nacional e foi determinante 

para que a emissora liderasse a preferência popular na Era de Ouro. 

Com a popularização da TV e das obras ficcionais incluídas em sua 

programação, o antigo formato radiofônico cambaleava.  

No balanço que fez à SEIPN no curso das investigações 

sobre a sua gestão, o ex-diretor-geral lembrou que reduzira 
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drasticamente o número de programas de radioteatro. Avaliou-os 

como “contraindicados, por não nos fornecerem os dois requisitos 

principais: faturamento e audiência” (DIRETOR-GERAL, 1971b, p. 

8). Pouco mais de dois anos depois, a SEIPN editou portaria fixando 

novo salário-profissional, para o ano de 1974, para os artistas do 

radioteatro. Mais importante que a remuneração estabelecida de 

Cr$1.000 (R$5,2 mil) é o tom agradecido e laudatório que marca a 

portaria: 

 

CONSIDERANDO que o elenco de 

radioteatro da Empresa Rádio Nacional 

vem através dos anos conquistando 

verdadeiro renome para a Emissora, 

proveniente da alta qualidade dos 

trabalhos artísticos apresentados; 

CONSIDERANDO ainda que a dedicação 

e dignidade profissional revelados 

durante decênios pela maioria de seus 

integrantes tem permitido que o grupo se 

constitua além de esteio da programação 

da Rádio Nacional, como dão conta as 

pesquisas realizadas por organizações 

especializadas, também, como referência 

de produtividade; (...) (SEIPN, 1973h). 

 

No mesmo ano, no dia 30 de março, a Portaria nº 8/73 criou 

o Departamento de Esportes, área antes subordinada ao 

Jornalismo. A medida representava custos extras, incluindo a 

nomeação de um diretor – a essa altura, a empresa já tinha seis 

diretores, cargos que seriam cortados pela metade em um futuro 

próximo. 
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A situação da empresa chamou atenção do deputado federal 

Florim Coutinho (MDB-RJ), que, em 11 de junho de 1973, tratou 

desse tema em discurso proferido na Câmara dos Deputados. 

Lembrou, por exemplo, que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro 

contava com “excelentes profissionais, todos com disponibilidade 

mal remunerada e totalmente marginalizados”. 

Em sua resposta, a empresa esclareceu que atravessava, 

naquele momento, “uma das melhores fases dos últimos anos, com 

seus servidores recebendo rigorosamente em dia e de acordo com 

a legislação vigente”. Argumentava, ainda, que todas as obrigações 

trabalhistas e impostos estavam em dia, lembrando que, antes de 

1964 – portanto, antes do início da ditadura militar -, os atrasos de 

pagamento atingiam quase três meses (RÁDIO NACIONAL DO 

RIO DE JANEIRO, 1973). 

Não foi possível verificar se, de fato, a situação financeira da 

emissora havia melhorado em 1973. No entanto, como já 

demonstrado, o contexto não melhorara em função do início da 

ditadura militar, como a resposta ao deputado federal insinuou. 

Pelo contrário, como já se observou, o período entre 1969 e 1971 – 

portanto, cinco anos depois de implantado o novo regime – foi 

marcado pelo descontrole administrativo e, mais que isso, por 

dúvidas objetivas quando à regularidade das contas da empresa e 

às práticas dos seus dirigentes. 

Não foram encontrados documentos que confirmem uma 

melhora substancial na situação financeira da empresa, contudo 

isso pode, de fato, ter ocorrido. Ainda assim, sua política salarial 

continuava, no mínimo, inconsistente. Em setembro de 1975, 

poucos meses antes de a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ser 

incorporada à Radiobrás, seus três diretores de departamento, por 

exemplo, recebiam entre Cr$6.075 (R$19,7 mil) e Cr$10.000 (R$32,2 

mil), sem que houvesse uma razão clara para a discrepância entre 
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os salários. Os vencimentos dos três chefes de divisão variavam 

entre Cr$5.000 (R$16,2 mil) e Cr$6.571 (R$21,3 mil). Dois chefes de 

divisão recebiam salário maior que o de um diretor (SEIPN, 1975a). 

Além disso, apenas a título de comparação, em valores corrigidos 

até março de 2020, o diretor mais bem remunerado recebia cerca de 

10% a menos que um diretor da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC), empresa pública que sucedeu a Radiobrás. 

 

*** 

 

 A infraestrutura da Rádio Nacional do Rio de Janeiro 

enfrentava problemas tão sérios quanto os vivenciados em outras 

áreas da empresa. No início da década de 1970, como relatou o 

diretor-geral, uma torre de transmissão caiu e outra corria risco de 

interdição pelo Ministério da Aeronáutica. Além disso, a empresa 

não adquiria peças de reposição de forma regular, ficando à mercê 

das intempéries. Em 1972, a empresa decidiu transformar o antigo 

transmissor de ondas curtas, de 10kW, em um reserva de ondas 

médias. Com isso diminuía o alcance da Rádio Nacional, que 

abandonava, também, suas (poucas) pretensões em relação às 

ondas curtas. Castigado pelo tempo, o transmissor de ondas médias 

de 50 kW de potência teve que ser reformado na mesma época 

(ELETRONTEL, 1973; RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 

1972). 

 A mesma empresa que sofria com a inconstância no 

pagamento a funcionários e fornecedores, equipamentos 

danificados e dívidas diversas, contudo, sonhava. No fim de março 

de 1973, debatia-se a construção de uma nova sede para a Rádio 

Nacional Rio. A SEIPN já dispunha, inclusive, de um projeto de 

edifício com 3 mil m² de área construída entre as Avenidas 
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Marechal Cantuária e Portugal, no bairro da Urca, zona nobre do 

Rio de Janeiro. A nova sede teria seis andares, aí incluído um 

subsolo; estimativa de acomodação de até quinhentos funcionários; 

ar condicionado central e garagem para dez carros. Concluída em 

18 meses, a obra custaria Cr$3 milhões (quase R$17,5 milhões) 

(SEIPN, 1973i). Em sua proposta para execução do projeto acústico, 

o arquiteto Roberto Thompson Motta mencionava auditório, 

quatro estúdios e respectivas salas técnicas (MOTTA, 1973). Em 

paralelo, no fim daquele ano, a Rádio Nacional publicou edital de 

licitação para a realização de obras na sede antiga, visando a 

renovação das instalações elétricas, novo tratamento acústico e 

outros consertos. 

 Não houve empresa interessada na licitação. O projeto de 

construção de nova sede não saiu do papel. O então diretor técnico 

da TVRNB, Higino Germani, resume a situação da emissora carioca 

em 1973: 

 

Naquela oportunidade, visitei as 

instalações da Rádio Nacional do Rio e 

fiquei chocado com o estado de abandono 

dos equipamentos e a não atualização 

tecnológica. Por ocasião da transferência 

do governo para Brasília, ao invés de 

darem continuidade ao trabalho da Rádio 

Nacional do Rio, fizeram outra em 

Brasília, de forma independente da 

primeira. Este fato se repetiria no futuro, 

com constantes retornos ao ‘Gênesis’, 

ficando um rastro de projetos 

incompletos pelo caminho e imensas 

quantidades de recursos perdidos 

(GERMANI, 2020).   
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 Seja por presunção de eficiência, seja por crença no bom 

senso, seria de se supor que as empresas e emissoras do Rio de 

Janeiro e de Brasília vinculadas ao governo federal mantivessem 

relação de estreita colaboração. Isso, porém, não acontecia: 

 

Outro fato político relevante se refere à 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro: 

acompanhei o diretor-geral em reunião 

com o pessoal do Rio e fiquei 

impressionado diante da animosidade 

contrária que existia. Não consegui saber 

se o posicionamento contrário se referia à 

pessoa do diretor-geral (que ‘atropelava’ 

muita coisa, sentindo-se apoiado pelo 

Palácio do Planalto) ou se era pura inveja 

(ou, ainda, ambas as coisas).  Lembro que 

voltei para Brasília muito pensativo com 

relação ao futuro do projeto tendo em 

vista os posicionamentos contrários de 

parte do Ministério das Comunicações e 

da Rádio Nacional do Rio (HIGINO, 

2020).   

 

Nos últimos anos de existência autônoma das duas 

empresas, a SEIPN provocou uma maior integração. Para isso, criou 

a Coordenadoria das Empresas de Radiodifusão, por meio da 

Portaria nº 11/74, de 2 de setembro de 1974. Entre outras razões, a 

norma justificou a novidade “em face da próxima transferência 

para a área do Ministério das Comunicações” e, nesse sentido, 

fazia-se importante promover o diálogo entre os “diretamente 

encarregados das empresas de radiodifusão, tanto na SEIPN 
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quanto no âmbito do Ministério das Comunicações”. No mesmo 

dia, foi nomeado como coordenador-geral Plinio Tharciso de Mello 

Senra. Em março do ano seguinte, ele seria substituído por Roberto 

de Souza Pinto Filgueiras. 

A portaria foi editada cerca de seis meses depois do início 

do governo Geisel. Tratava-se de inequívoco sinal de que já estava 

em curso, de forma pública, a formação de uma nova estrutura para 

a radiodifusão federal no Brasil: como se verá adiante, de fato, a 

Radiobrás já estava em gestação no Ministério das Comunicações, 

sob a gestão de Euclides Quandt de Oliveira.   

 Dez dias depois de sua nomeação, o coordenador-geral 

comunicou ao Superintendente das EIPN que a diretoria da Rádio 

Nacional trabalharia, durante metade da semana, no Rio de Janeiro. 

A seguir, viajaria para Brasília, onde continuaria a dar expediente 

até sábado pela manhã. 

 O objetivo, claro, era promover a aproximação das duas 

emissoras e diretorias. Na ata da mesma reunião, é registrada a 

expectativa de implantação, no curto prazo, de uma programação 

conjunta da meia noite às cinco da manhã (SEIPN, 1974b). 

Conforme definido na reunião de diretoria de 18 de outubro, a 

programação deveria ser comercializável, “sem descurar nossa 

posição de emissora de propriedade do Governo e sem aviltamento 

das nossas tradições e reputação de nossos profissionais” (RÁDIO 

NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1974). Qualquer inserção 

conjunta das emissoras na programação teria que ser aprovada pelo 

diretor de Programação, Lourival Marques, ou por um de seus 

diretores de Divisão. 

Já corria o mês de outubro, porém a ata citada ganhou o 

número 1/74. Se a diretoria se reunia habitualmente, não o fazia 

com os registros de praxe. Naquele momento, nem tudo eram 

decisões estratégicas. Logo depois das considerações sobre a 
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programação, houve espaço na ata para lembrar que “banheiros 

estão sendo arrumados – um pouco de paciência”. Já o 

departamento técnico recebeu a incumbência de “acompanhar de 

perto trabalho do ‘autônomo’ que está concluindo instalação de ar 

condicionado do 21º andar” (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO, 1974). 

Ao passar a frequentar Brasília, a diretoria certamente 

percebeu que a TVRNB, a despeito do badalado SIRAP, enfrentava 

dificuldades semelhantes às da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 
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Novas emissoras para uma nova capital 
 

 Alfredo Stroessner conheceu a futura capital federal 

brasileira em 2 de maio de 1958. Há menos de quatro anos 

ocupando a Presidência da República do Paraguai, desde que 

derrubara seu antecessor, Federico Chaves, por meio um golpe de 

Estado, hospedou-se no Brasília Palace Hotel, em fase final de 

construção. Juscelino Kubitschek, acompanhando o passo-a-passo 

da cidade que fazia nascer da poeira, registrou: 

 

Nesse dia inaugurou-se extraoficialmente 

a Rádio Nacional de Brasília, cujo locutor, 

Leoni Mesquita, divulgou, para todo o 

país, os detalhes da recepção ao chefe da 

nação vizinha e amiga. Teve lugar, 

igualmente nessa data, a inauguração da 

iluminação da pista do aeroporto e foi 

iniciado o serviço regular telegráfico 

entre Brasília e o Rio de Janeiro 

(KUBITSCHEK, 2009, p. 164). 

 

 Até então, rádio local, em Brasília, era sinônimo de alto-

falantes, instalados em pontos movimentados, como a Voz de 

Brasília, localizada na Cidade Livre e atualmente conhecida como 

Núcleo Bandeirante (MENDES; SOUSA, 2010). Durante o mês de 

maio de 1958, a Rádio Nacional de Brasília em ondas médias 

funcionou em caráter experimental. As transmissões regulares 

começaram oficialmente no dia 31, com um discurso do próprio 

Juscelino Kubitschek, então Presidente da República. Assim, a 

estação começava a transmitir a tempo de cobrir as diversas 

inaugurações de junho: da Avenida das Nações, que sediaria 
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grande parte das embaixadas; do Eixo Monumental, via central que 

corta o plano piloto da capital federal; e da rodovia Anápolis-

Brasília (KUBITSCHEK, 2009). 

 Já a TV Nacional, canal 3 de Brasília (futuramente canal 2), 

entrou no ar experimentalmente no dia da inauguração da cidade, 

21 de abril de 1960, junto com a TV Brasília e a TV Alvorada. Assim 

como no caso da rádio, a inauguração oficial ocorreu algumas 

semanas depois. No dia 4 de junho, às 20h, a orquestra completa da 

emissora, sob a regência do maestro Radamés Gnatalli, tocou o 

Hino Nacional, quando o presidente da República chegou à 

estação. No primeiro programa, o “Show da Inauguração”, 

Juscelino ouviu a música “Peixe Vivo”, para sempre identificada 

com ele. Vinte e seis anos depois, milhares de brasilienses e 

candangos, acompanhando o cortejo fúnebre com seu corpo pelas 

ruas da cidade, entoaram a mesma música. O ato entrou para a 

história como uma das primeiras manifestações públicas de massa 

contra a ditadura militar, que afastara Kubitschek do cenário 

político.  

 Pouco mais de trinta anos depois de sua visita a uma Brasília 

ainda em construção, Alfredo Stroessner retornou ao Brasil como 

exilado. Deposto em um golpe de Estado, carregava em seu 

currículo o título de ditador mais longevo da América do Sul, fruto 

de um governo marcado por sistemáticas violações de direitos 

humanos. 

 

*** 

 

 Pioneiras em uma cidade e em uma época de pioneiros, não 

é surpresa que a Rádio Nacional e a TV Nacional tenham reunido, 

em seus quadros, profissionais que marcariam suas áreas na jovem 
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Brasília. Darlei Tavares foi operador de áudio e chefe de operações 

e externas, mas ficou conhecido como um dos fundadores do rádio 

brasiliense, apresentando programas na emissora até o seu 

falecimento em 2002. Rosalvo Azevedo foi repórter esportivo, 

editor e diretor do Departamento Administrativo e participou da 

cobertura das Copas do Mundo de 1974 e 1978. Fora dos estúdios, 

foi dirigente esportivo, no Defelê, Brasília Esporte Clube e outras 

agremiações, na primeira fase do futebol profissional local. 

Também na seara esportiva, o radialista e, depois, diretor 

administrativo, Duílio Moor Costa, foi um dos criadores do Esporte 

Clube Planalto, no Gama, antes da inauguração oficial de Brasília. 

Clemente Luz foi não apenas redator e chefe de seção de 

telejornalismo nas emissoras, como também jornalista em diversas 

outras redações e um dos primeiros cronistas da nova capital. 

 Outros profissionais da emissora tornaram-se conhecidos 

em frentes diversas. Antonio Cortizo, noticiarista e, depois, diretor 

do Departamento de Jornalismo, tornou-se ministro classista do 

Tribunal Superior do Trabalho, além de vice-presidente nacional da 

União Geral dos Trabalhadores (UGT). Ildeu Leonel Oliveira de 

Paiva foi assistente de programação e diretor do Departamento 

Comercial nas emissoras e, longe delas, chegou a ser senador da 

República em 1997. 

 Exemplos de ascensão no cenário político ocorriam também 

na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O redator José Gomes Talarico 

foi eleito deputado estadual na Guanabara, em 1962, e, dois anos 

depois, foi cassado pela ditadura militar por meio do Ato 

Institucional nº 1. Com a redemocratização, foi novamente eleito 

deputado estadual, desta vez pelo Rio de Janeiro, e posteriormente 

indicado como membro do Tribunal de Contas do Estado, por onde 

se aposentou. Caso mais famoso foi o de Daisy Lúcidi. Radioatriz 

na Era de Ouro, foi também atriz em emissoras de TV privadas. 

Conciliou essa nova atividade com a de comunicadora da Rádio 
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Nacional, onde também teve cargos de direção, como, por exemplo, 

chefe da Divisão de Radioteatro. Por 46 anos apresentou, na 

emissora, o programa “Alô Daisy”. A partir da década de 1970, 

elegeu-se vereadora e deputada estadual pelo Rio de Janeiro por 

dezoito anos. 

 

*** 

 

 A empresa TV Rádio Nacional de Brasília foi criada pela 

Portaria SEIPN nº 147, de 12 de março de 1958. Chama atenção o 

fato do nascimento tardio, cerca de um mês e meio antes do início 

da operação da Rádio Nacional de Brasília. Seria possível supor que 

uma nova empresa pública, mesmo em época com menos amarras 

burocráticas que as atuais, fosse capaz de se estruturar 

minimamente em tão pouco tempo? 

 O início só foi possível, em algumas semanas, porque a 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro tomou as medidas necessárias. A 

dualidade entre uma situação de dependência e a busca por 

autonomia da empresa recém-criada seria uma marca dos anos 

seguintes.  

 Em 27 dezembro de 1957, conforme consta da própria 

portaria, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério 

da Viação e Obras Públicas um canal pelo qual pretendia transmitir, 

em ondas médias, a partir de Brasília, com 10 kW no período diurno 

e com 5 kW durante a noite. Pediu, ainda, o reconhecimento do 

prefixo PRL-8. A portaria previa, ainda, a constituição da TV Rádio 

Nacional de Brasília como empresa autônoma, com recursos 

iniciais da ordem de Cr$5 milhões (R$3 milhões), aportados pela 

SEIPN. 
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 Antes mesmo da outorga, a superintendência instalou 

comissão responsável pela compra do transmissor de OM com 

potência de 10 kW que seria instalado na nova capital. Em 16 de 

novembro de 1957, a comissão, integrada por Hortêncio de 

Alcântara Filho, Pergentino Soares Pereira e Julio Nóbrega, 

decidiram, por unanimidade, recomendar a proposta da Indústria 

Brasileira de Eletricidade, com preço de Cr$ 2.429.898,00 (R$1,5 

milhão), sendo que 15% do valor seria convertido em publicidade 

na Rádio Nacional. A proposta era quase 40% maior que a da outra 

concorrente, porém admitia parte do pagamento em permuta e 

oferecia melhores condições técnicas, segundo a comissão (SEIPN, 

1957).  

 Pouco mais de um ano depois da criação formal da TVRNB, 

o superintendente mudou de ideia. A Portaria nº 61, de 15 de abril 

de 1959, cassou a autonomia da TVRNB. Argumentou-se que, a 

despeito “de enorme alcance patriótico e social” da emissora, a 

empresa “não correspondeu à expectativa da sua criação e não 

alcançou, na parte comercial, os resultados então previstos”. A 

autonomia, na prática, não se observava, já que a TVRNB recorria 

à Rádio Nacional do Rio de Janeiro para “orientação técnica, 

artística (...) e suprimento de numerário”. A Rádio Nacional de 

Brasília passaria a ser, então, um departamento da empresa sediada 

no Rio de Janeiro. 

 Em 4 de janeiro de 1960, nova mudança de planos. A 

Portaria nº 1 restabeleceu a autonomia da TVRNB. Desde que se 

tornara um departamento, a emissora “tomou acentuado impulso, 

melhorando a sua transmissão, os seus programas e faturando 

razoavelmente, acompanhando, assim, o ritmo de progresso (...)” 

de Brasília. Além disso, seria necessário ampliar as operações por 

meio da instalação de uma emissora de TV, cuja concessão havia 

sido atribuída por meio do decreto nº 47.495, de 26 de dezembro do 

ano anterior. 
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 A TVRNB, porém, continuou apresentando arrecadação 

baixa e era incapaz de arcar com seus próprios custos. Em 1964, o 

déficit acumulado alcançou Cr$108.994.544,10 (R$7,6 milhões), 

resultado que motivou a edição da Portaria nº 10, de 28 de janeiro 

desse ano. A autonomia foi, então, novamente interrompida e as 

emissoras instaladas na cidade voltaram a integrar um 

departamento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 

 A situação mudaria, de novo, cinco anos depois. Por meio 

da Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 1969, o governo federal 

concedeu autonomia à empresa. Argumentou que o departamento 

então vinculado à Rádio Nacional do Rio de Janeiro “tomou 

acentuado impulso, como o demonstram os resultados econômicos 

obtidos nos anos de 1967 e 1968”, sem, contudo, informar valores, 

e que seria importante conceder poder aos seus gestores para que 

fosse possível alcançar os objetivos estabelecidos. 

 Assim, em pouco mais de uma década, a TVRNB foi criada; 

retrocedeu para um departamento; recuperou sua autonomia; 

voltou a ser uma simples unidade; e tornou-se novamente uma 

empresa. Entre idas e vindas e uma aparente indecisão, uma certeza 

parecia existir: os resultados ruins, do ponto de vista econômico. 

Mesmo nos momentos em que a SEIPN concedeu autonomia à 

empresa (em 1958, 1960 e 1969), as portarias reconhecem melhoria 

pontual em dois anos e geram apenas expectativas quanto à 

sustentabilidade futura face a uma gestão autônoma. Nesse 

contexto institucionalmente confuso e incerto, o governo federal 

decidiu lançar sua primeira emissora de TV. 

 

*** 
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 Em 1960 a televisão brasileira completou dez anos. Até 

então, o governo federal tinha se limitado a cogitar operar, por meio 

da Rádio Nacional, uma geradora no Rio de Janeiro. As emissoras 

educativas, vinculadas a universidades e a outras entidades 

públicas, só começariam a ser instaladas dali a alguns anos, como 

se tratará adiante. Engenheiros do Ministério da Viação e Obras 

Públicas e da Comissão Técnica de Rádio (CTR) até podiam 

conhecer aspectos técnicos da operação. Faltavam, porém, na 

administração pública e em suas entidades vinculadas, 

profissionais que compreendessem o dia-a-dia de uma estação e os 

desafios de uma grade de programação. 

 Mesmo na iniciativa privada, esse conhecimento era 

limitado. Televisão ainda era um produto quase artesanal, feito 

principalmente ao vivo e suscetível a erros. Até existia intercâmbio 

de programas entre estações em diferentes cidades: as mídias 

físicas gravadas eram levadas pelos meios de transporte 

disponíveis e exibidas, com alguns dias de atraso, para o público na 

localidade de destino. A infraestrutura e a tecnologia que deram 

suporte à formação das redes nacionais só começariam a ser 

implementadas nos anos seguintes, principalmente depois da 

criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). 

 Em 1959, o governo federal reconhecia a existência de 

apenas oito emissoras de TV, sendo sete em capitais. Cada estação 

dessas pertencia a uma empresa distinta e, juntas, elas indicavam 

um capital total de Cr$316 milhões (R$111,7 milhões). Porém havia 

sinais de que o novo meio começava a dar demonstração de força. 

Em 1958, o país importou nove transmissores de TV; em 1959, 226; 

e, no ano seguinte, 60. Isso significava que diversas empresas 

estavam se preparando para para instalar suas estações (IBGE, 

1961). 



82 
 

 Aqueles, contudo, eram tempos de ousadia. Uma nova 

capital federal estava sendo erguida do chão na mesma região que, 

quatro anos antes, tinha apenas uma paisagem rural e bucólica. 

Milhares de brasileiras e brasileiros anônimos dirigiam-se para o 

Planalto Central não apenas em busca de trabalho, mas de dias 

melhores – expectativa que, para a maior parte delas e deles, seria 

frustrada. Para um governo que se propunha a administrar esse 

cenário, convenhamos, colocar no ar uma estação de TV não era o 

maior desafio. 

 A iniciativa atingiu o seu primeiro grande objetivo: no dia 

em que Brasília foi oficialmente inaugurada, o governo federal já 

dispunha de uma estação de TV para chamar de sua. A 

sustentabilidade deste projeto, porém, sempre esteve em xeque. E 

a TV Nacional jamais teria, para a cidade, a mesma importância da 

Rádio Nacional. 

 

*** 

 

 Apesar da pompa com que foi inaugurada, bastaram três 

anos para que a TVRNB abrisse mão de uma grade de programação 

exclusiva da TV Nacional. Em 1963, a emissora passaria a 

retransmitir a programação da Excelsior; a seguir, da Globo, até que 

a emissora se instalasse na capital federal no fim da década de 1960; 

depois, TV Cultura, Rede de Emissoras Independentes, TV 

Educativa, Bandeirantes e Manchete.  

Assim, até meados da década de 1980, o canal do governo 

federal foi conhecido principalmente por retransmitir, em Brasília, 

programação das grandes emissoras nacionais. Durante boa parte 

do tempo, redes privadas. Este modelo se reproduzia, aliás, em 

diversos pontos do país: estados e municípios obtiveram outorgas, 
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instalaram estações e encarregavam-se de retransmitir a 

programação de redes comerciais. Ou seja, a capilaridade da TV no 

país foi perseguida por redes privadas, em alguma medida, com o 

apoio de recursos públicos. 

Em 27 de maio de 1974, o diretor-geral da TVRNB, João 

Batista Cavalcanti de Melo, analisou a trajetória da TV Nacional até 

ali no Ofício nº 210-DG/74, dirigido ao Superintendente das EIPN. 

Segundo ele, até 1967 ou 1968, sem concorrência de grandes 

emissoras, a TV Nacional tinha ótima audiência, porém não se 

modernizou. Em 1971, a qualidade de sua imagem era muito ruim, 

passava dias seguidos fora do ar por problemas técnicos e quase foi 

fechada, chegando a funcionar eventualmente por duas horas 

diárias graças a filmes fornecidos por embaixadas. No ano seguinte, 

a gestão por ele capitaneada começou a investir na modernização 

da emissora e na aquisição de filmes e contratou pessoal.  

A distância da TV Nacional continuou grande em relação às 

concorrentes, notadamente Globo e Tupi. O diretor-geral da 

TVRNB relatou que a primeira passou a operar regularmente na 

capital no início da década de 1970 e a segunda renovou seus 

equipamentos na mesma época. Ambas investiram em 

transmissores potentes e em tratamento das suas imagens, a cores 

e equalizadas, alcançando um público maior e com melhor 

qualidade de sinal. Além disso, as duas contavam com as 

programações nacionais pelas quais eram conhecidas, ao passo que 

a TV Nacional, “uma estação isolada, de âmbito comunitário”, 

limitava-se a esportes, filmes e outros “programas leves”. 

Sentenciou então: 

  

Inferiorizada tecnicamente e com programação 

pobre, evidentemente que a TV-3 não poderia 

carrear audiência, e sem uma boa audiência ela, a 
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TV-3, do ponto de vista comercial não é veículo 

vendável; seu faturamento não pode ser nem 

sequer médio; sempre é, e será, muito baixo 

(TVRNB, 1974e, p. 2). 

 

A solução para esse cenário insolúvel foi, então, encontrada. 

O diretor-geral alegou que, no fim de 1973, a poucos meses do ocaso 

da gestão Médici, a TVRNB “recebeu firme promessa de que seria 

institucionalizada como o principal veículo de comunicação social 

do governo”. Isso significaria recursos em profusão – mais 

especificamente, “25% das dotações do governo destinadas à 

promoção oficial por rádio e televisão”. Em torno de Cr$130 

milhões (R$681,6 milhões) seriam aportados à empresa 

anualmente. 

A minuta de decreto constante da documentação obtida 

para a pesquisa que resultou neste livro ia além. A empresa seria 

transferida do Ministério da Fazenda (ao qual se vinculava a 

SEIPN) para a Presidência da República. Passaria a se chamar TV 

Rádio Nacional do Brasil e teria autonomia administrativa. O 

Ministério das Comunicações deveria outorgar à TVRNB os canais 

que se fizessem necessários à sua expansão, notadamente na região 

amazônica. Se as novas regras fossem publicadas, o governo federal 

se comprometeria, enfim, com a manutenção de emissoras fortes, 

autônomas e autossustentáveis. 
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Se a minuta de decreto tivesse sido assinada, a TVRNB seria 

autossustentável (Acervo da SPU/ME) 

 

 O diretor-geral da TVRNB atribuiu a promessa de decreto a 

assessores diretos do Presidente da República: 

 

A certeza da publicação do decreto em causa foi 

mantida até o fim do mandato do Presidente 

Emílio G. Médici. O acompanhamento das 

démarches era feito pessoalmente pelo Cel. Leo 

Guedes Etchegoyen, chefe da Assessoria Especial 

do Presidente da República, e seu assessor direto, 

o prof. Roberto Nogueira Médici. Estas duas 

autoridades afiançaram ao signatário que o 

decreto sairia (TVRNB, 1974l, p. 8). 
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Esse compromisso foi citado também por Pery Maciel, 

assessor da empresa na área de segurança, conforme conversa 

registrada pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) tempos 

depois. Maciel também citou o “coronel Léo” (Etchegoyen), que 

teria se comprometido com a assinatura do decreto ainda pelo 

presidente Médici nos dias seguintes à inauguração do Parque do 

Rodeador (SNI, 1975b). 

A diretoria da empresa arvorou-se, então, a planejar o 

futuro da nova cabeça de rede do governo federal. O Departamento 

de Engenharia projetou uma nova estação a cores – a inovação 

chegara ao país em 1972 -, a partir de preços informados pela 

empresa RCA nos Estados Unidos, com orçamento estimado em 

US$1,2 milhão de dólares, o que equivalia a cerca de Cr$7,464 

milhões (R$39,1 milhões). Temporariamente, até a montagem da 

nova estação, a TVRNB contratou uma unidade móvel da TV 

Gazeta de São Paulo. Tudo isso, com base na expectativa de um 

aporte maciço de recursos, prometido pelo assessor de um governo 

que se aproximava do seu fim. 

Médici deixou o Palácio do Planalto, Geisel o assumiu, o 

tempo passou e a promessa não se efetivou – nem jamais se 

efetivaria naqueles termos: 

 

Todavia, já decorridos mais de dois meses 

da mudança de governo, ainda não saiu o 

decreto. Na primeira quinzena de abril p. 

findo, mantivemos contato pessoal com o 

Senhor Ministro das Comunicações. S. 

Exa., na ocasião, informou-nos que só 

com a empresa ‘holding’ Radiobrás esses 

assuntos seriam equacionados, e que o 



87 
 

projeto dessa futura empresa estatal 

talvez estivesse pronto em junho 

próximo, para ser submetido à apreciação 

do Congresso Nacional (TVRNB, 1974l, p. 

9). 

 

Por isso, o diretor-geral da TVRNB propôs uma ampla 

reestruturação do projeto, alicerçada em cortes substanciais de 

custos. O projeto de nova estação, claro, deveria ser abandonado e 

o equipamento alugado, devolvido. E não era só: o horário de 

transmissão deveria ser reduzido para o período noturno (de 18h 

às 24h); as equipes deveriam ser cortadas; telejornais, eliminados; 

coberturas esportivas, diminuídas; e até o consumo de energia 

elétrica e o uso de telefones deveriam ser controlados. 

Esse era o fim da TV Nacional? Não na opinião do diretor-

geral, porque não seria politicamente razoável: “embora viesse 

trazer grande alívio a esta empresa, contudo daria motivo à 

exploração política por parte de certos elementos”, além da 

demissão de funcionários e outras consequências. Já que não havia 

recursos por parte do governo federal, deveria ser adotada a 

solução legal, prevista há mais de sete anos e adiada desde então: a 

lei nº 5.198, de 3 de janeiro de 1967, previa, em seu art. 12, que o 

Poder Executivo designaria uma comissão, em noventa dias, para 

“proceder a estudos e formular relatório” visando a incorporação 

da TV Nacional, aí incluídos seu acervo e pessoal, ao Centro 

Brasileiro de TV Educativa. Dessa unidade nasceria a TV Educativa 

do Rio de Janeiro em 1975; um ano antes, o diretor-geral da TVRNB 

propunha que o comando legal fosse efetivado e que a TV Nacional 

se tornasse, então, uma emissora educativa. 

A locação de equipamentos da TV Gazeta voltaria a ser tema 

tratado com a SEIPN no Ofício nº 219-DG/74, de 6 de junho de 1974. 
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A justificativa para o contrato foi fundamentalmente a mesma 

promessa de recursos públicos, entretanto agora se entendia que 

ela seria formalizada por meio de decreto. Com base nessa 

expectativa, foi firmado o compromisso, em 28 de dezembro de 

1973, no valor total de Cr$1,4 milhão (R$7,3 milhões), a serem pagos 

em oito prestações de Cr$175 mil (R$917,5 mil). A TV Gazeta 

aparentemente resistia a uma rescisão amigável. Para a própria 

TVRNB, a decisão não devia ser fácil: significaria deixar de gerar 

conteúdo a cores; realizar transmissões externas e exibir filmes de 

16mm em preto-e-branco. Essa última situação poderia ser 

contornada com o conserto de um antigo equipamento de telecine 

ao custo de Cr$40 mil (R$209,7 mil). A TVRNB pedia, então, 

orientações à SEIPN sobre como proceder (TVRNB, 1974f).   

Havia, ainda, na mesma época, outra ação inconclusa 

relacionada à TVRNB. Em 18 de abril de 1974, a empresa celebrou 

com a Fundação Universidade de Brasília um convênio por meio 

do qual esta elaboraria um projeto para a criação do “Sistema 

Nacional de Televisão de Interesse Social”. Para isso, a TVRNB 

comprometia-se a transferir Cr$91,2 mil (R$428,4 mil). A 

implementação do referido sistema seria objeto de outro convênio 

(TVRNB, 1974g). 

Analisados em conjunto, esses documentos dão uma visão 

geral dos desafios da TVRNB. A parceria com a UnB poderia 

equacionar um limbo jurídico no qual a TV Nacional estava 

colocada – e estaria, em parte, até o fim dos seus dias. Em 1967, por 

meio do decreto-lei nº 237, de 28 de fevereiro, o governo federal 

regulamentou a televisão educativa no país, propiciando as bases 

para a criação de diversas emissoras pelo governo federal e pelos 

estados, tema de capítulo futuro deste livro.  

A TV Nacional, porém, não era definida como educativa; 

sua maior proximidade legal com esse campo adivinha da lei nº 
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5.198, já citada e anterior ao decreto-lei em cerca de um mês, que 

previra sua incorporação ao Centro Brasileiro de TV Educativa. 

Porém nem esta lei a definira assim. Se não era educativa, o que era 

a TV Nacional? 

A resposta poderia estar no “Sistema Nacional de Televisão 

de Interesse Social” que se buscava criar, com amparo acadêmico, 

em parceria com a UnB. Não havia, contudo, base legal para o 

termo e, talvez, houvesse expectativa de que essa regulamentação 

adviesse de desdobramento do convênio. A criação do tal sistema 

não ocorreu. Curiosamente, a Constitucional Federal de 1988, 

posterior à ditadura militar, voltou a usar o termo “sistema” para 

prever um sistema público e outro estatal de radiodifusão. 

Naqueles meses de 1974, porém, os problemas da TV 

Nacional não se restringiam ao seu enquadramento jurídico. O 

governo Médici acabara e seus planos para a radiodifusão – se é 

que podem ser definidos como planos “do governo” – 

aproximavam-se de uma reviravolta. 

É incomum encontrar manifestação, por escrito, com 

tamanha contundência, de um dirigente de empresa pública em 

relação a um de seus principais ativos, no caso, a TV Nacional. O 

diretor-geral chamava de inviável a primeira emissora de televisão 

do governo federal. 

Traçou, ainda, um frio e quase insolúvel quadro de 

obsolescência da estação. Fica a dúvida se, de fato, a emissora teve 

o sucesso apontado até 1967 ou 1968 – afinal, anos antes, já não 

conseguia manter programação própria suficiente e retransmitia os 

sinais de emissoras privadas. Além disso, não era uma estação 

“isolada, de âmbito comunitário”, como fazia querer crer. A 

emissora estava localizada na capital federal e, transmitindo 

programação oriunda das grandes estações nacionais, demonstrava 

sua articulação e distanciamento de uma posição autocentrada. 
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O futuro viria a dar razão ao diretor-geral que, naquelas 

condições, seria impossível competir com a TV Tupi e, 

principalmente, com a nascente TV Globo. Ambas viriam a formar 

grandes redes nacionais e a adotar padrões de qualidade de sinal e 

de conteúdos muito superiores aos da TV Nacional. 

Um ponto que desperta ainda mais curiosidade nos 

documentos, contudo, é a hipótese de revisão significativa do 

modelo de financiamento da empresa. Isso ocorreria a partir de um 

aumento dos recursos públicos destinados à publicidade 

institucional – o que significaria uma redução dos oferecidos às 

emissoras privadas. O tempo provaria que a ditadura militar jamais 

atentaria contra o sistema privado de radiodifusão nesse nível. 

Esse, na verdade, cresceria e se desenvolveria justamente nesse 

período, em grande parte tendendo a apoiar ou, no mínimo, a ser 

condescendente com o regime implementado em 1964. Mesmo 

assim, restrições à operação de emissoras específicas foram 

colocadas em prática pelo governo federal, em alguns momentos, 

como se observará ainda neste livro. 

O diretor-geral não tinha como antever esse destino. A 

despeito disso, surpreende o fato de ter acreditado em uma suposta 

promessa de tamanha transformação por parte de um governo que 

contava as semanas para seu término. Por ingenuidade ou 

imprudência, fiou-se na fé e o milagre não aconteceu. Ausente, 

deixou um rastro de planos descartados e, mais importante, de 

gastos desnecessários. No ocaso da sua gestão, o diretor-geral via-

se obrigado a discutir com a SEIPN, à qual a TVRNB se 

subordinava, o futuro de um simples contrato de locação de 

equipamentos. 

Se o futuro da TV Nacional era incerto, o da Rádio Nacional 

parecia bem mais promissor. Parecia. 
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*** 

 

Pioneira e operando sob o mesmo nome da sua coirmã mais 

famosa, a Rádio Nacional desenvolvia, desde a sua fundação, uma 

trajetória relevante na nova capital federal. A Universidade de 

Brasília era uma parceira importante no desenvolvimento de uma 

programação compatível com a emissora, tal como ocorria em 

relação à TV Nacional. 

Carlos Zarur começou sua carreira de repórter na TV Globo 

e, em 1972, foi contratado pela Rádio Nacional. Depois de alguns 

meses, pediu licença não remunerada para estudar na Espanha. 

Recebeu, então, uma ligação de Salomão Amorim, professor da 

Faculdade de Comunicação da UnB. À época, a universidade 

conduzia o projeto chamado SOM, cujo objetivo era a formação de 

redes estatais de rádio e de televisão. “O projeto era sobre a grade, 

como poderiam ser os programas e sobre como essas redes 

poderiam transmitir para todo o país”, relembra Zarur, que recebeu 

a missão de entrevistar os profissionais das emissoras públicas dos 

países europeus. 

A esta altura, cada país da Europa Ocidental contava com 

emissoras públicas de rádio e de TV, vinculadas ao Estado tal como 

as da TVRNB. No entanto, várias das estações europeias buscavam 

distanciar-se dos governos, adotando uma linha editorial de 

independência, condizente com o que, até hoje, se pode chamar de 

“boas práticas” da radiodifusão pública. Inserida em um contexto 

autoritário, a TVRNB sequer trabalhava com essa hipótese. Ainda 

assim, o projeto SOM avançou: a UnB apresentou sua análise crítica 

da programação e a TVRNB editou, em 8 de janeiro de 1974, a 

Portaria nº 1-DG/74. Assim foi criado grupo de trabalho, integrado 

pelos professores Iris Carlos de Freitas (coordenador da equipe), 

Ubirajara da Silva e Plácido Flaviano Curvo, para reestruturar a 
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grade da emissora face à iminente implementação do Sistema de 

Radiodifusão de Alta Potência (SIRAP). 

Com ele ocorreu a mudança de patamar da Rádio Nacional, 

conforme já relatado no primeiro capítulo deste livro. A montagem 

dos transmissores e a possibilidade de levar sua programação ao 

resto do mundo davam à emissora uma relevância que ia, no plano 

da administração pública, muito além dos limites da própria 

empresa. À época, a TVRNB até contava com um “Serviço 

Internacional”, em operação desde 7 de setembro de 1972 e 

regulamentado pela Portaria nº 18/72, de 29 de novembro. Era, 

porém bastante limitado, transmitindo em dois ou três idiomas, 

com baixa potência, e, um ano depois, por apenas uma hora diária 

(GERMANI, 2020; TVRNB, 1973g). 

A aquisição de novos transmissores para o SIRAP foi 

concluída com sucesso, porém o resultado não conseguiria 

esconder problemas no projeto. Em ata de reunião, a comissão de 

licitação manifestou surpresa sobre a falta de estudos técnicos que 

possibilitassem um melhor julgamento das propostas: 

 

1. Breve Histórico 

1.1 - Na reunião de 07/02/1973, a 

Comissão solicitou da Direção Geral da 

TV Rádio Nacional de Brasília os estudos 

técnicos e alguns esclarecimentos 

relativos ao edital de concorrência, 

caracterizando-se, na oportunidade, o 

fato de que este edital fora publicado sem 

qualquer participação da Comissão para 

isto nomeada; 

1.2 – Na reunião de 26/02/1973, a 

Comissão, não tendo recebido os 
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elementos solicitados na reunião anterior, 

caracterizou o seu desconhecimento 

quanto à existência de um projeto 

tecnicamente capaz de a orientar 

convenientemente no julgamento das 

propostas e, também, capaz de avalizar a 

futura performance do sistema 

pretendido (SEIPN, 1973f, p. 1). 

  

Nessa mesma ata, a comissão relatou que, para tentar 

minorar problemas futuros, viu-se obrigada a constituir um grupo 

de assessores técnicos. Esses profissionais formularam catorze 

sugestões ao edital, algumas das quais adotadas pela comissão. 

O engenheiro Higino Germani trabalhava no Departamento 

Nacional de Telecomunicações (Dentel), vinculado ao Ministério 

das Comunicações, quando foi convidado pela TVRNB para 

colaborar na definição do local em que o SIRAP seria instalado nos 

arredores de Brasília. Consultou o diretor-geral do Dentel sobre a 

existência de algum impedimento e recebeu autorização para 

cooperar, visto que a empresa era pública. Começou a dedicar-se à 

nova atribuição das 19h às 23h: 

 

Após mais uns encontros com o diretor-

geral, fui me convencendo que o projeto 

não tinha ninguém e tudo girava em 

torno da figura do dirigente (...). 

Concluída a licitação, o diretor-geral 

perguntou se tinha interesse em assumir 

a implantação do sistema. É claro que 

disse que sim, pois seria uma 

oportunidade ímpar em termos 

profissionais. Neste estágio, é importante 
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salientar que não existia nenhum projeto 

detalhado do sistema. De uma ideia – que 

jamais fiquei sabendo o autor ou os 

autores – o empreendimento partiu para 

a execução. Como exemplo, podemos 

citar o fato de que, no edital de 

concorrência, estava prevista a potência 

de 500 kW para a estação de ondas 

médias. A Brown Boveri apresentou a 

opção de dois transmissores de 300 kW 

em paralelo, resultando 600 kW de 

potência final. Isto foi adotado sem 

maiores análises ou discussões, como se 

100 kW a mais ou a menos não tivessem 

nenhuma importância... (GERMANI, 

2020).  

 

Germani sintetiza, dessa forma, alguns grandes problemas 

da empreitada. O primeiro era gerencial. Mesmo assumindo o 

cargo de diretor técnico da empresa, afirma que as contratações 

dependiam sempre do diretor-geral, a quem os novos funcionários 

respondiam diretamente: 

 

Para agravar a situação, os métodos de 

trabalho do diretor-geral da TVRNB se 

mostraram inadequados, pois agia com 

um organograma ‘horizontal’, no qual ele 

era a única cabeça. Me vi, desde logo, 

impedido de montar uma equipe e 

delegar tarefas. Por exemplo: contratou 

um arquiteto para desenhar o prédio dos 

transmissores de ondas médias e este 

profissional se reportava diretamente a 
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ele. Deveria seguir a nossa orientação em 

função dos detalhes dos equipamentos; 

aliás, a contratação de um arquiteto não 

era indispensável. Como ele nada 

conhecia a respeito do assunto, acabou 

indo para a Alemanha para obter o 

detalhamento diretamente da Brown 

Boveri, também à nossa revelia. Outro 

exemplo se refere ao projeto elétrico: a 

exemplo do ocorrido com o arquiteto, o 

diretor-geral contratou um engenheiro 

eletricista para projetar a rede de alta 

tensão que alimentaria os transmissores. 

O trabalho deste profissional se 

processou de forma quase independente 

e, depois que sérios problemas surgiram 

– incêndio de uma mufla de alta tensão –, 

o diretor-Geral me ligou tarde da noite 

para resolver a questão (...). Soma-se a 

tudo isto a pressa, a terrível pressa tendo 

em vista o prazo curtíssimo para 

completar a primeira etapa. Não havia 

tempo para nada: um mero croquis era 

transportado de imediato para o 

Rodeador e posto em prática (o que, 

algumas poucas vezes, resultou em ações 

equivocadas, inclusive de minha parte). É 

importante ressaltar que ninguém tinha 

experiência em instalações de alta 

potência e estávamos, literalmente, 

tateando no escuro (GERMANI, 2020). 

 

 Outros problemas estavam relacionados ao próprio 

desenho do projeto. A estação em ondas médias de Brasília operaria 

na frequência 980 KHz, a mesma da Rádio Nacional do Rio de 
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Janeiro, o que poderia gerar interferências mútuas. Em março de 

1973, a TVRNB solicitou ao Ministério da Educação que abrisse mão 

de uma frequência atribuída ao órgão em prol da Rádio Nacional 

de Brasília. A resposta foi negativa, e o MEC ainda informou que 

pretendia aumentar a potência de sua emissora (TVRNB, 1973e). 

Em junho do mesmo ano, a TVRNB solicitou ao Ministério das 

Comunicações a frequência 1.220 KHz, que, segundo seu próprio 

relato, não estava em operação. Fora atribuída à Rádio Eldorado, 

pertencente ao Grupo Globo, “que opera três emissoras em canais 

exclusivos do Brasil numa mesma cidade, Rio de Janeiro, em 

desacordo com o que é estipulado” em dispositivos do decreto-lei 

nº 236/67 (TVRNB, 1973f, p. 2). O governo federal não se animou a 

cassar a outorga e o canal viria a ser ocupado, durante décadas, pela 

Rádio Globo Rio em ondas médias.  

Sobrava, assim, apenas a frequência da Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro. A TVRNB apresentou, então, ainda em 1973, estudos 

técnicos que garantiam que o uso do mesmo canal seria possível no 

período diurno, sem que houvesse incompatibilidades de qualquer 

ordem. Para o período noturno, uma possibilidade técnica seria o 

uso de canal utilizado apenas em algum país vizinho ao Brasil 

(TVRNB, 1973d). 

Como era improvável que a negociação internacional 

surtisse efeito rapidamente, a única opção seria o 

compartilhamento do canal. Para evitar eventual interferência dos 

sinais em parte das áreas de cobertura, seria recomendável uma 

operação sincronizada, porém não havia qualquer intenção neste 

sentido. De um lado, a emissora do Rio de Janeiro era mais antiga, 

já usava a frequência e tinha uma relevância histórica que não podia 

ser comparada à da emissora de Brasília. Por outro, depois de anos 

tentando se desvincular da empresa que lhe dera origem, a TVRNB 

alçava seu maior voo e não o subordinaria a uma outra emissora, 
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ainda que tradicional. A frequência de operação da Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro foi, então, modificada. 

 Havia outra questão: a condutividade do solo na região do 

Plano Central é ruim, o que, já naquela época, levava a um alcance 

reduzido de emissoras em ondas médias. Germani (2020) relata ter 

chamado atenção para o fato, porém não foi tomada nenhuma 

medida para minorar o problema antes da instalação do sistema. 

 Se o terreno nas ondas médias era instável, nas ondas curtas 

era pantanoso. O SIRAP não compreendeu as primeiras emissoras 

brasileiras operando nessa faixa de frequências, no entanto sequer 

havia, naquela época, um plano de distribuição de canais 

consolidado no país. Em outras palavras, não se sabia, de antemão, 

quais frequências estavam disponíveis para a instalação de novas 

emissoras em ondas curtas: 

 

Sabia que existia um órgão integrante da 

União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) chamado 

International Frequency Registration 

Board (IFRB), que tinha o cadastro das 

estações de ondas curtas de todos os 

países. Com ajuda do Itamaraty, 

conseguimos que nos enviassem os livros 

com o cadastro das emissoras: eram 

verdadeiras bíblias, em papel fino, letras 

pequenas, com as frequências, horários, 

estação de origem e área alvo. Fiquei 

semanas pesquisando, de lupa, canais nas 

faixas de 31, 25 e 19m que não 

conflitassem no continente europeu com 

outras estações. Meses depois, as 

frequências selecionadas foram ativadas 



98 
 

e jamais houve alguma queixa relativa a 

interferências ao mesmo tempo em que as 

condições de recepção na Europa foram 

muito boas (GERMANI, 2020).  

 

 Por fim, talvez o maior problema do projeto original: por 

que quatro transmissores de ondas curtas deveriam ser instalados 

a milhares de quilômetros de Brasília? Quem selecionou Boa Vista 

e Mamanguape (PB), à época localidades com infraestrutura 

precária? Nem os documentos consultados, nem os entrevistados 

foram capazes de responder essas perguntas. Rapidamente essas 

opções se revelaram temerárias. 

 Na mesma ata em que informou não ter participação na 

elaboração do edital de compra dos transmissores e não ter 

recebido estudos técnicos que o embasassem, a comissão de 

licitação deliberou pela necessidade de alterações no edital e 

formulou propostas. A primeira delas foi transferir para Brasília os 

equipamentos previstos para Mamanguape, que deveriam permitir 

a cobertura do continente africano. Isso implicaria em ganhos para 

a gestão do “sistema e flexibilidade, em confronto com uma perda 

irrisória de sinal face ao aumento de distância, insignificante 

segundo os engenheiros das firmas concorrentes que projetaram os 

enlaces” (SEIPN, 1973f, p. 6). 

 A comissão de licitação, que, possivelmente insegura face à 

ausência de projeto técnico, fez-se cercar de assessores, e os 

engenheiros das próprias empresas participantes achavam 

desnecessária a manutenção do parque de Mamanguape. O diretor 

técnico, que assumiu o cargo depois da publicação do edital, 

também relatou desconhecer o que motivou a escolha do município 

(GERMANI, 2020). A proposta da comissão de licitação não surtiu 
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efeito, sendo mantida a previsão de um parque de transmissão em 

Mamanguape. 

 O governo Médici terminou e, na sequência, a TVRNB se viu 

obrigada a explicar à SEIPN essa escolha. Em 18 de junho de 1974, 

o diretor-geral da empresa lembrou ao superintendente das EIPN 

que o projeto fora originado, em agosto e setembro de 1972, por 

força de “orientação de elevados escalões do governo”. A longa 

exposição que se seguiu é um dos poucos documentos em que se 

encontrou, de forma estruturada, a concepção e a trajetória do 

SIRAP até ali, segundo o seu principal formulador – o próprio 

diretor-geral da TVRNB, Cavalcanti de Melo. Sobre os parques de 

transmissão fora de Brasília, comentou: 

 

- Estudo preliminar dos locais para os 

futuros Relays7 do Saliente Nordestino e 

do Extremo Norte, concluindo-se por 

uma área do INCRA no Município de 

Mamanguape, Estado da Paraíba, e no 

Município de Boa Vista, Território 

Federal de Roraima. Posteriormente, 

essas áreas foram reestudadas, passando 

para os arredores do Recife, PE, e para 

Macapá, Amapá, face problemas de 

suprimento de energia elétrica e aspectos 

de linkagem (TVRNB, 1974h, p. 2). 

 

 É razoável questionar se Mamanguape e Boa Vista teriam 

condições, em 1973, de fornecer, de forma segura e estável, a 

energia elétrica necessária a transmissores em ondas curtas com 

 
7 A expressão “relay” é utilizada para caracterizar, neste caso, a retransmissão da 

programação, que seria gerada a partir de Brasília. 
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potência tão elevada. Também não há por que supor que alguma 

localidade nos arredores de Recife e Macapá conseguissem garantir 

essa alimentação. Na documentação obtida, aliás, não há referência 

aos estudos que teriam embasado essa mudança de planos. Por fim, 

o diretor-geral admitiu uma alternativa: 

 

Dentro da realidade atual, e 

considerando a indiscutível necessidade 

de se minimizar quaisquer gastos, quer 

de investimentos quer de custeio, dentro 

da linha por essa Superintendência 

determinada a esta Empresa, achamos 

por bem proceder com os nossos 

engenheiros um reestudo do aspecto 

locacional do projeto como um todo.  

Em consequência desse reexame, 

concluímos ser viável a concentração no 

Parque do Rodeador, DF, das estações 

originalmente previstas para o Nordeste 

e para o Norte. Essa concentração trará 

substancial economia em gastos de 

investimento e, posteriormente, 

minimizará o custeio geral a níveis 

ótimos (...). 

Na realidade, os dois sistemas do 

Nordeste e do Norte foram previstos por 

enfoque eminentemente de Segurança, 

considerando que, se por um golpe de 

força fosse silenciado o sistema de 

Brasília, os outros dois sistemas 

permaneceriam indenes e capazes de 

sustentarem as irradiações mais 

interessantes sob o aspecto político, até 
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que se reparasse o sistema central 

avariado. Esse aspecto, se apreciado por 

um prisma puramente econômico, talvez 

não prepondere (TVRNB, 1974h, p. 8-9). 

 

 Essa preocupação também foi manifestada por Pery Maciel, 

responsável pela segurança da empresa (SNI, 1975b). O tempo, 

porém, demonstraria que o Parque do Rodeador jamais sofreu, nem 

se conhecem relatos de que esteve perto de sofrer, qualquer ataque. 

Naqueles anos da Guerra Fria e com a expectativa que se gerava 

com transmissões internacionais de radiodifusão – o que ficará 

mais evidente no próximo capítulo deste livro -, essa justificativa 

não chega a surpreender. Ainda assim, a definição dos quatro 

possíveis locais para a retransmissão dos sinais da Rádio Nacional 

permanece um mistério. 

 

 

“Enfoque eminentemente de segurança” era a justificativa para a 

montagem de dois parques transmissores fora do DF (Acervo da SPU/ME) 

  

No mesmo documento, o diretor-geral pediu autorização da 

SEIPN para que a TVRNB continuasse estudando a realocação, no 

Distrito Federal, de todos os transmissores contratados. Cinco dias 
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depois, o diretor-geral informou ao superintendente das EIPN que 

abandonar a retransmissão a partir de Mamanguape demandaria a 

alocação extraorçamentária de um valor estimado em 

Cr$15.474.390,00 (R$66,8 milhões) (TVRNB, 1974i, p. 1)8. 

 Mamanguape, Boa Vista, Recife e Macapá jamais 

receberiam transmissores em ondas curtas comprados pela TVRNB 

no contexto do SIRAP. 

 

*** 

 

 Enquanto processos tramitavam e ofícios eram expedidos, o 

SIRAP continuava a transmitir. Por alguns poucos meses a partir 

do dia 11 de março de 1974, data de sua inauguração, a operação 

parecia seguir como previsto. Mais que isso: se, até hoje, emissoras 

em ondas curtas exercem encantamento nos aficionados por 

radiodifusão, a possibilidade de operar um sistema daquela 

magnitude, na longínqua década de 1970, ainda é lembrada com 

entusiasmo. 

 Quando se quer escutar uma programação em FM, basta 

ligar o rádio e sintonizar a emissora. Essa praticidade não existe no 

caso das ondas curtas. Existem, neste caso, pelo menos catorze 

bandas de frequências, com coberturas potenciais distintas, sendo 

 
8 Curiosamente, o número deste ofício (227) é menor que o do documento datado 

de cinco dias antes (231), o que sugere que o primeiro foi numerado antes. Pode 

se tratar de uma simples falha de numeração; ou pode ser que a TVRNB já 

estivesse propensa a propor alternativas para o abandono do parque transmissor 

de Mamanguape antes mesmo que seu diretor-geral procedesse à exposição mais 

detalhada dos motivos. Isso ajudaria a explicar o fato de ainda se falar na 

manutenção de um sítio de transmissão em Boa Vista no ofício posterior, quando 

já se havia ventilado a possibilidade de suprimi-lo no documento anterior. 
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que, em cada país, costumam ser usadas apenas algumas bandas, 

que são as mais captadas pelos receptores locais. 

 As principais emissoras do mundo costumam operar em 

diferentes bandas, simultânea ou alternadamente, considerando os 

países que pretendem cobrir, o período do dia (em função de 

alterações na propagação) e potenciais interferências em cada 

banda. Já o ouvinte precisa saber em quais banda e frequência a 

emissora estará operando no horário em que pretende escutá-la. 

 Uma emissora em ondas curtas é fruto, assim, de uma 

operação coordenada e complexa. Atualmente estão disponíveis na 

internet as principais informações para o ouvinte, ou seja, as 

frequências de operação e os respectivos horários em que são 

usadas. Na década de 1970, contudo, essa opção não existia: 

 

A logística era incrível: havia feito um 

convênio com o Observatório Nacional 

do Rio de Janeiro, que informava o 

número de manchas solares. Com este 

número, calculava a Máxima Frequência 

Utilizável (MUF) e, depois, a Frequência 

Ótima de Trabalho (FOT). Informava-as 

aos operadores do Parque do Rodeador, 

que, depois de iniciar as transmissões em, 

por exemplo, banda de 31m, informavam 

aos ouvintes para acompanhar a 

programação em outro idioma na 

frequência ‘x’ na faixa de ‘y’ metros. O 

transmissor era desligado, feito ajuste do 

transmissor e antena na nova frequência 

e entrava no ar novamente transmitindo 

em outro idioma. Isso era feito, após o 

pessoal ter treinado bastante, em 



104 
 

aproximadamente 90 segundos. 

Ligávamos para as embaixadas 

brasileiras na Europa para saber das 

condições de recepção e o pessoal 

colocava o fone do microfone perto do 

receptor. O sinal era praticamente local 

na maioria das vezes (GERMANI, 2020).  

 

 As transmissões do Parque do Rodeador começavam no 

meio da tarde (noite na Europa). Em maio de 1974, o diretor-geral 

da TVRNB comemorava que pesquisa do American Shortwave Club 

apontava a Rádio Nacional como a sétima emissora mais ouvida de 

uma amostra de cem em 40 grandes cidades europeias. A partir 

desses dados, estimava que a emissora teria cerca de 600 mil 

ouvintes naquele continente (TVRNB, 1974l).  

Não foi possível encontrar a pesquisa citada, nem 

informações sobre sua metodologia. É comum que associações de 

aficionados por ondas curtas façam pesquisas de audiência entre 

seus membros sem qualquer rigor científico. A Rádio Nacional não 

aparecia nas seis primeiras posições das pesquisas conduzidas pela 

International Shortwave Club (ISWC), em 1974, e pela North American 

Shortwave Association (NASWA), em 1976 (BERG, 2008a). De 

qualquer forma, no caso de emissoras em ondas curtas, existem 

formas mais curiosas de se mensurar a audiência:  

 

Lembro que alguém teve a ideia de pedir, 

durante a programação, que os ouvintes 

enviassem fitas cassete com a 

programação para avaliarmos as 

condições de recepção. Na primeira 

semana, o carteiro trouxe um saco de 

fitas. Na segunda semana, veio uma 
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kombi cheia de fitas e, na terceira semana, 

veio o gerente da agência dos Correios 

pedindo para irmos buscar a enorme 

quantidade de fitas que entulhava a 

agência. É incrível, mas os europeus 

buscam constantemente a aculturação e 

ouvem (ou ouviam) ondas curtas e 

nutriam uma curiosidade imensa pelo 

Brasil.  Soube, através de amigos que 

estudavam na Europa, que discos de vinil 

com músicas brasileiras que ficavam 

mofando nas discotecas, de repente 

sumiram e isto coincidiu com o início das 

transmissões em alta potência 

(GERMANI, 2020). 

 

*** 

 

À época, o Ministério das Comunicações, órgão essencial 

para as pretensões da TVRNB, não parecia compartilhar desse 

entusiasmo sobre o SIRAP. Egresso do Dentel, vinculado ao MC, 

Germani lembra-se da tensão nesse diálogo:  

 

O diretor-geral da TVRNB se reportava a 

alguém no Palácio do Planalto e não ao 

superintendente das EIPN, a quem a 

TVRNB era vinculada.  Ao mesmo tempo, 

aparentemente existia alguma 

animosidade entre este alguém do 

Palácio do Planalto e o Ministro das 

Comunicações. Suponho que a pessoa no 

Planalto era o então Coronel Léo 
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Etchegoyen, assessor na área de 

comunicações do Presidente Médici. O 

primeiro transmissor de ondas curtas foi 

‘batizado’ de ‘Léo’ e o primeiro de ondas 

médias, de ‘Emílio’. É possível que a 

origem do projeto do sistema de alta 

potência tenha sido no Planalto com a 

colaboração do Instituto Militar de 

Engenharia (IME) (GERMANI, 2020). 

 

Germani (2020) destaca ainda que, à época, a situação do 

Ministério das Comunicações beirava a penúria. Dois engenheiros, 

em Brasília, dedicavam-se a analisar os projetos técnicos de 

emissoras de todo o país, já que as delegacias regionais 

funcionavam quase como protocolos. Só os projetos do SIRAP 

tinham quatro volumes com mais de duzentas páginas. A ausência 

de um regulamento técnico aprovado para emissoras de ondas 

curtas ajudava a gerar insegurança na análise do pleito da TVRNB. 

O SIRAP funcionava regularmente há pouco mais de um 

mês, quando o diretor da Divisão Jurídica do Dentel expediu, em 

25 de abril de 1974, ofício em que informava que “dentre as 

emissoras que operam no país, a TV Rádio Nacional de Brasília é a 

única que não possui ato de aprovação de locais (...)” (MC, 1974). 

Esse ofício despertou a ira da empresa. Em sua resposta, o diretor-

geral respondeu não ao chefe de divisão, porém ao seu superior, o 

diretor-geral do Dentel. Frisou que queria “externar a sua 

perplexidade”; contextualizou o SIRAP; listou outras emissoras em 

situação irregular; mencionou expedientes encaminhados ao 

ministério e não respondidos; e explicitou sua mágoa: 
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(...) lamentamos profundamente nunca 

havermos recebido algo favorável de 

parte dos setores do Dentel. Os 

anteprojetos encaminhados a esse 

Departamento, cujo exame é da 

atribuição da divisão que expediu o ofício 

em foco, jamais mereceram qualquer 

resposta ou atenção. Isto, Senhor Diretor-

geral, é simplesmente inadmissível, ao 

nosso ver, em se tratando da implantação 

de um dos maiores centros de alta 

potência do mundo, motivo de justo 

orgulho para este país (TVRNB, 1974m, p. 

2). 

 

Em 28 de maio de 1974, o diretor-geral da TVRNB enviou 

ao SEIPN o ofício nº 212-DG/1974. Relatava, então, que o 

transmissor de ondas curtas operava diariamente das 15h às 21h30, 

com programação em seis idiomas, ouvida em todo continente 

europeu. Mas havia um problema com o transmissor em ondas 

médias: a TVRNB entendia ser impossível que ele continuasse 

operando em “fase experimental” (entre aspas no original), porque 

“o Ministério das Comunicações não concede permissão para o seu 

uso, a despeito dos nossos pedidos e diligências”. Suplicava que 

“essa Superintendência acione os canais competentes para que o 

Ministério das Comunicações defina a situação desses dois 

transmissores (os maiores já instalados no Brasil)”, uma formulação 

que sugere que não apenas o transmissor em ondas médias estava 

em situação precária, como também o de ondas curtas (TVRNB, 

1974j, p. 1-2). 

Onze dias depois, um novo ofício sobre o tema, como 

complementação ao documento anterior – e, desta vez, ainda mais 

eloquente. A TVRNB informou à SEIPN que o transmissor de ondas 
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médias fora desligado em 15 de maio, apesar de estar em perfeito 

estado. As exigências legais foram cumpridas, mas o Ministério das 

Comunicações ainda não havia analisado a documentação enviada 

pela empresa. O transmissor em ondas curtas seguia funcionando 

por duas horas e meia diárias, “contudo este reduzido 

funcionamento também é ilegal, pois o Ministério das 

Comunicações não autorizou o funcionamento” (TVRNB, 1974k). 

Esse novo ofício revelava uma estratégia de relatar 

problemas apenas em doses homeopáticas. No dia 28 de maio a 

TVRNB informou que entendia que o transmissor em ondas médias 

não poderia funcionar; em 8 de junho, contou que, na verdade, esse 

equipamento estava desligado desde 15 de maio, quase duas 

semanas antes do primeiro ofício. Sobre o transmissor em ondas 

curtas, também em junho, foi informado que seu funcionamento 

era ilegal, situação que possivelmente já se observava em maio. 

Quem era o culpado? A TVRNB acusava o Ministério das 

Comunicações e a SEIPN parecia concordar com a empresa. Ao se 

dirigir ao ministério para prestar informações sobre as emissoras 

de Brasília, a superintendência registrou, em 23 de setembro de 

1974, que o cronograma de implementação do SIRAP estava 

atrasado em cerca de 6 meses em função de contenção de gastos 

exigida pelo novo governo, “mas também, e principalmente, pela 

expectativa de definição do Ministério das Comunicações, que só 

agora decidiu pela implementação das medidas inadiáveis e 

necessárias (...)”. Lembrou, ainda, que “o detalhamento físico 

completo desse cronograma consta do Proc. Nº MC-004622/74, 

entregue ao Ministério das Comunicações em data de 9 de maio do 

corrente ano” (SEIPN, 1974c, p. 2-3). Em janeiro de 1975, o diretor-

geral, após dialogar com o secretário de Radiodifusão do MC, 

passou a entender que ele havia tentado cooperar, porém o Dentel 

não dava prosseguimento às demandas da empresa (TVRNB, 

1975g). 
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Uma data chama atenção: o detalhamento completo do 

cronograma do maior projeto de radiodifusão estatal da história, 

ancorado em compras cujos valores chegavam a milhões de 

dólares, fora apresentado ao Ministério das Comunicações em 9 de 

maio de 1974 – quase dois meses depois da inauguração das 

estações pelo Presidente da República. Em 23 de setembro, quatro 

meses e meio depois, a SEIPN informava que o cronograma já 

estava atrasado em seis meses, ou seja, praticamente desde a data 

da inauguração. Na sua opinião, o ministério, ainda assim, era o 

principal responsável pelo atraso de um cronograma recebido com 

prazos descumpridos há dois meses. 

 

*** 

 

A relação ruim entre TVRNB e Ministério das 

Comunicações não era o único problema para a manutenção do 

SIRAP; na verdade, sequer era o principal dentre os existentes. Em 

pouco tempo, a TVRNB percebeu que não dispunha de recursos, 

por si só, para manter o padrão de transmissão inicialmente 

planejado. 

Em 28 de maio, a empresa comunicou que, em março, só a 

conta de energia consumida pelo transmissor em ondas médias foi 

de Cr$35.995,16 (R$176,7 mil); em abril, com a realização de novos 

testes (não explicados) com o transmissor em ondas curtas, subiu 

para Cr$54.269,16 (quase R$255 mil); e, para os meses seguintes, 

com o uso regular e diário de ambos, poderia saltar para Cr$200 mil 

mensais (R$893,7 mil). Seria necessária ajuda da SEIPN para arcar 

com esse valor (TVRNB, 1974j). 

Em meio à surpresa com os custos, a equipe, que chegou a 

ter cerca de cem profissionais, teve que deixar o imóvel onde 
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trabalhava e foi transferida para um edifício menor, de propriedade 

da TVRNB (GERMANI, 2020). A programação não resistiu nem por 

três meses: no dia 1º de junho, o tempo de transmissão foi reduzido 

a menos da metade e quatro idiomas foram cortados. A emissora 

passou a transmitir apenas o programa noticioso do Poder 

Executivo, uma hora diária em inglês e outra em alemão.  

Em sua exposição ao SEIPN pelo ofício de 18 de junho de 

1974, o diretor-geral pediu autorização para “desativar de imediato 

o restante do seu Serviço Internacional (idiomas inglês e alemão)”, 

o que levaria a uma economia mensal de Cr$182 mil (R785,6 mil) 

referentes a salários e encargos. Havia uma alternativa: “reforço 

imediato de verba para atender essa despesa” (TVRNB, 1974h, p. 

14). Sugeria, ainda, que o Ministério das Relações Exteriores fosse 

instado a contribuir com o financiamento da emissora. 

A solução não seria tão drástica e a Rádio Nacional manteria 

seu serviço internacional ao longo das décadas seguintes. O 

número de idiomas e o tempo de transmissão passou a variar, 

conforme a situação financeira da emissora e as prioridades 

reconhecidas por seus gestores. Mas ali, com menos de três meses 

de vida, o SIRAP e a expectativa de reposicionar o Brasil no cenário 

das ondas curtas sofreram um grande golpe. 

 

*** 

 

A TVRNB arcava com custos muito superiores às suas 

próprias forças. Esse parecia o preço a se pagar pelo SIRAP, 

iniciativa tão ousada quanto incompatível com as finanças da 

empresa. Acreditou-se em um decreto que poderia dar fôlego à 

empreitada, porém, no governo Geisel, não havia indícios de que 
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essa seria uma expectativa razoável. Enquanto o torniquete 

apertava, a situação orçamentária não oferecia esperanças. 

Em janeiro de 1974, a SEIPN estimou que a TVRNB teria, 

naquele ano, despesas de Cr$17.612 milhões (R$91,3 milhões), dos 

quais Cr$13.820 milhões (78,47%) seriam provenientes do Tesouro 

Nacional e o restante, da própria empresa. A título de comparação, 

a Rádio Nacional do Rio de Janeiro teve despesas estimadas em 

Cr$14.450 milhões (R$74,9 milhões), dos quais não mais que Cr$9 

milhões (62,28%) seriam aportados pela superintendência (SEIPN, 

1974d). Em 1975, a TVRNB já recebia cerca de metade dos Cr$56.784 

milhões (quase R$ 219 milhões) repassados pela SEIPN às empresas 

a ela vinculadas (TVRNB, 1975a).  

A empresa, porém, não conseguia gerar receita capaz de 

reduzir seu peso para o orçamento global da superintendência. No 

primeiro quadrimestre de 1974, 80,2% dos gastos da empresa foram 

provenientes de recursos da União, ao passo que apenas o restante 

– menos de um quinto – era de natureza própria. Educadamente, a 

TVRNB ainda frisou que, a despeito de a SEIPN ter repassado 

Cr$4.472.216,00 (R$21 milhões) naquele período, o 

“comportamento do fluxo desses recursos não expressa os valores 

solicitados no cronograma de desembolso elaborado por esta 

empresa” (TVRNB, 1974n, p. 7). 

À época, a TVRNB editava periodicamente boletins internos 

que demonstram como os recursos advindos de publicidade e 

patrocínio – principal fonte de financiamento de emissoras – eram 

parcos e inconstantes, em comparação com os gastos necessários à 

montagem e à manutenção do SIRAP. Na segunda quinzena de 

maio de 1975, esses recursos totalizaram mais de Cr$208 mil 

(R$741,9 mil); na primeira quinzena de junho, o valor caiu para 

quase Cr$83 mil (R$289,9 mil); nos quinze dias seguintes, subiu 

para quase Cr$118 mil (R$412,1 mil); na segunda quinzena de julho, 
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foi a Cr$163 mil (quase 557 mil); para depois cair para cerca de 

Cr$105 mil (R$351,3 mil) na segunda quinzena de agosto. Entre os 

patrocinadores estavam diversas empresas e produtos locais, com 

capacidade financeira limitada, como, por exemplo, lanchonetes, 

autoescolas e marcas de cachaça e café (TVRNB, 1975b; TVRNB, 

1975c; TVRNB, 1975d; TVRNB, 1975e; TVRNB, 1975f). Mesmo os 

valores praticados em relação aos principais produtos da grade 

eram baixos: em novembro de 1973, por exemplo, o patrocínio da 

transmissão de um jogo do Campeonato Brasileiro de futebol 

custava Cr$6 mil (R$31,8 mil). Já o patrocínio mensal dos 

programas “Edição da Manhã” e “Edição da Noite” rendia Cr$18 

mil à empresa (R$95,5 mil) (MPM PROPAGANDA, 1973).  

Os boletins internos da TVRNB oferecem, ainda, uma visão 

do dia-a-dia da empresa, suas atividades cotidianas e seus 

problemas, com um nível de minúcia espantoso. Em agosto de 1975, 

foram transmitidos 189 programas para o exterior. Foram versados 

para os idiomas alemão e inglês 931 laudas de texto. O total de fitas 

magnéticas gravadas chegou a 232.800 pés. A empresa recebeu 464 

cartas de países diversos. O número de linhas redigidas no 

departamento de jornalismo chegou a 32.414. Também neste mês a 

empresa alocou Cr$32,4 milhões (R$108,4 milhões) para obras de 

edificações relativas ao SIRAP, que apresentou diversas falhas 

técnicas e chegou a ter sua transmissão totalmente interrompida 

nos dias 10 e 20 (TVRNB, 1975f). 

 Além do SIRAP, outro custo significativo da TVRNB era 

representado pelo seu quadro de pessoal. Antes que o governo 

Médici chegasse ao fim, enquanto planejava e começava a montar 

o SIRAP, a empresa viu sua estrutura crescer. De dezembro de 1972 

a janeiro de 1974, contratou serviços de consultoria em 

reestruturação e assessoria técnica, criou uma gerência de rádio e 

coordenações de TV, administração e esportes.  
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 Com o fim da bonança dos tempos de Médici, a TVRNB 

rapidamente teve que se adequar ao aperto financeiro. O SIRAP já 

claudicava, quando a empresa começou a preparar uma grande 

redução do seu quadro de pessoal. Em junho, a crise transbordou a 

ponto de desaguar na imprensa. 

No primeiro dia do mês, um sábado, O Estado de S. Paulo 

publicou reportagem intitulada “Rádio Nacional inicia o corte de 

130 para reduzir despesas”. De início, lembrou que a medida era 

imposta pela SEIPN, atingiria profissionais com diversas formações 

e era justificada pela direção da TVRNB como “diminuição dos 

custos operacionais”. Outra medida exigida pela SEIPN seria uma 

operação mais integrada entre as emissoras de Brasília e do Rio de 

Janeiro, o que levaria à redução pela metade dos departamentos de 

jornalismo das emissoras. As transmissões para o exterior seriam 

reduzidas e a área de esportes de Brasília poderia ser extinta, já que 

as emissoras operariam em cadeia. Atribuía essas informações a 

fontes governamentais, mas ressaltou que “foram confirmadas pelo 

diretor da Nacional de Brasília, João Batista Cavalcanti de Melo, 

que se mostrou pouco entusiasmado quanto ao futuro da 

emissora”. O Ministério das Comunicações negava-se a comentar 

questões relacionadas à emissora antes de sua incorporação pela 

“futura empresa holding da radiodifusão oficial – Radiobrás”, mas 

fontes do gabinete do ministro garantiram ao jornal que as medidas 

decorriam de uma mudança na política governamental. E concluía: 

“todos os planos do governo anterior quanto à Rádio Nacional de 

Brasília não são vistos com bons olhos pelo governo Geisel” (O 

ESTADO DE S. PAULO, 1974). 

Considerando todo o relato até aqui, a matéria era bem 

precisa. As demissões eram iminentes, os custos eram preocupação 

central, a TVRNB não conseguia se sustentar e a SEIPN não cobria 

a conta por inteiro. A matéria foi assinada genericamente pela 

“sucursal de Brasília” e o sigilo das fontes foi preservado durante 
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todo o relato. Havia apenas uma exceção: o diretor-geral da 

TVRNB, citado nominalmente, que teria confirmado as 

informações. Em telex dirigido ao diretor da sucursal do jornal, 

Carlos Chagas, no dia seguinte, o diretor-geral esclareceu que o 

enxugamento da folha era decisão interna, sem pressões da SEIPN 

e “em nada afetando o rendimento operacional” (TVRNB, 1974o). 

Uma semana antes, entretanto, o diretor-geral enviara ao 

superintendente das EIPN um amplo balanço das atividades da 

TVRNB. Nele, Cavalcanti de Melo ressaltou que os repasses 

orçamentários vinham sendo insuficientes, levando à necessidade 

de implementar cortes diversos, inclusive no que se referia à 

programação das estações. Demonstrou também grande 

preocupação com o iminente corte de pessoal, a ser iniciado no 

primeiro dia de junho, antevendo possíveis desdobramentos na 

imprensa: 

 

Cremos que a redução de pessoal, 

adequando-se o dispêndio à minguada 

dotação orçamentária disponível, poderá 

pôr em risco a eficiência operacional 

global, retardando-se ou abandonando-se 

alguns projetos e atividades. Todo o 

cuidado há que se observar para que esse 

quadro negativo seja minimizado. Outro 

aspecto a examinar, data vênia, embora 

não tenha relação com o fator eficiência, 

diz respeito ao problema social que será 

criado com a dispensa de profissionais 

radicados em um meio onde a absorção 

desse tipo de mão-de-obra é lenta e 

penosa. Talvez possam ocorrer reclamos 

pela imprensa ou pressões individuais. O 

grau de volume de dispensa elevará ou 
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reduzirá esta reação (TVRNB, 1974l, p. 9-

10). 

 

No mesmo dia da matéria publicada, a TVRNB enviou à 

SEIPN uma lista com 287 empregados. No ofício, destacou que a 

lista já excluía 113 funcionários (possivelmente em função das 

demissões citadas). Dos 287 empregados, 231 (mais de 80%) haviam 

sido contratados a partir de 1970 (TVRNB, 1974p). Em setembro de 

1974, depois de novos cortes, a TVRNB contava com 263 

empregados, o que significava uma despesa mensal, sem contar 

encargos trabalhistas, de Cr$585 mil (R$2,4 milhões). O maior 

salário da empresa (do diretor-geral) era de Cr$10.131,00 (R$41,8 

mil). Chama atenção a alta concentração de funcionários na área 

administrativa, que abrigava 89 profissionais, enquanto apenas oito 

engenheiros eram responsáveis pela TV e pelas emissoras de rádio 

(SEIPN, 1974c). 

Em 31 de julho de 1975, o Serviço Nacional de Informações 

(SNI), órgão de inteligência do governo federal, decidiu se inteirar 

sobre a situação da TVRNB. O Pedido de Busca nº 229/17/AC/75, 

com carimbos de “confidencial” e de “urgente”, foi enviado ao 

Ministério das Comunicações, que, a esta altura, reunia cada vez 

mais informações sobre as empresas que viriam a integrar a 

Radiobrás. Dias antes, dois novos transmissores, comprados para o 

SIRAP, haviam deixado a Suíça rumo ao Brasil, porém “a Rádio 

Nacional de Brasília não dispõe de instalações (sequer provisórias) 

para o material citado no item anterior” (SNI, 1975). Os 

transmissores já instalados não operavam plenamente, porque, 

conforme relatado pelo diretor-geral da TVRNB, o Dentel ainda não 

havia respondido a expedientes anteriores. O SNI solicitava, por 

fim, que o Ministério das Comunicações se manifestasse sobre as 

medidas tomadas e sobre a situação de “solvência” da TVRNB. 
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Solvência? A curiosidade do SNI não foi despertada por 

acaso. Em 1975, a gravíssima situação financeira da TVRNB já era 

tema conhecido em diversos órgãos de Brasília. 

 

 

O SNI pergunta: qual é a real situação da TVRNB? (Acervo da SPU/ME) 

 

*** 

 

 O governo Geisel reservou à TVRNB tratamento muito 

diferente do empregado pela gestão Médici. Não reconheceu o 

SIRAP como projeto essencial, da forma como fora desenhado, e 

nunca garantiu os recursos necessários à sua manutenção. Sem 

verbas, a empresa desativou parcialmente o novo sistema e iniciou 

um ciclo de demissões. Antes que 1974 chegasse ao fim, essa já era 

a face visível, para o público externo, de meses difíceis, após as 

expectativas geradas no início do ano. 

 Essa, contudo, era apenas uma parte da história. A 

burocracia movia-se e, na própria administração pública, surgiriam 

novos elementos que colocariam em xeque o trabalho realizado até 

ali. Enquanto a TVRNB minguava, o governo federal decidiu ir 
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além: no segundo semestre do ano, iniciou uma pré-auditoria na 

empresa. O resultado foi tão ou mais grave que o observado na 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro meia década antes. 

 Assinado por Pedro Longo e Alberto Gioia, auditores da 

Inspetoria Geral de Finanças da Fazenda (IGF-F), o relatório, de 78 

páginas, qualificou de "caos financeiro" a realidade da empresa 

(IGF-F, 1974, p. 25). Um dos credores era o antigo INPS, que tinha 

mais de Cr$823 mil (R$3,2 milhões) a receber, sendo essa uma 

dívida já assumida e renegociada. Os auditores estimaram que essa 

dívida chegaria a quase Cr$1,5 milhão (R$5,9 milhões), depois de 

aplicados juros e multa. 

 Em parte, essa situação derivava de uma discussão jurídica 

sobre a natureza da TVRNB. Ao passo em que essa argumentava 

ser entidade equiparada à autarquia, seus credores a vislumbravam 

como empresa, o que implicava em aumento das alíquotas de 

algumas taxas.  

 Especificamente essa dívida estava relacionada, pelo menos 

em parte, ao que os auditores chamaram de “política desordenada 

de pessoal” (IGF-F, 1974, p. 37), implementada pela TVRNB no 

momento da montagem e, depois, do esvaziamento do SIRAP. 

Quando o relatório foi elaborado, 265 profissionais trabalhavam na 

TVRNB. À época, a regulamentação gerava dúvidas se era 

competência do diretor-geral da TVRNB admitir e demitir pessoal, 

ou se deveria solicitar autorização do superintendente das EIPN 

para esses procedimentos. Mas o diretor-geral editara, desde 

novembro de 1972, pelo menos quinze portarias alterando a 

estrutura da empresa, segundo os auditores, sem ter competência 

legal para essas medidas. Ou seja: a TVRNB estaria operando com 

uma estrutura nula há cerca de dois anos, o que poderia gerar 

diversas consequências sérias. 
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No prazo de um ano contado do fim de agosto de 1973, 

foram admitidos 151 empregados, dos quais 97 foram demitidos no 

mesmo período. Isso significava que os contratados tinham 

permanecido na empresa, em média, por três meses. No primeiro 

semestre de 1974, a empresa gastava mensalmente Cr$970.527,57 

com pessoal (R$4,1 milhões), valor 36% superior aos Cr$716.833,33 

estipulados pela SEIPN. A empresa informou aos auditores que, 

para conter gastos, havia demitido 193 empregados em um ano, 

reduzindo o montante mensal para Cr$603.507,40 (R$2,6 milhões). 

Mesmo com esse valor se verificaria uma insuficiência 

orçamentária, até o fim do ano, de mais de Cr$1,2 milhão (R$5,1 

milhões). 

Sobre os balancetes da TVRNB residiram diversas críticas. 

Desde 1971 não se prestava contas, na maioria dos casos, por 

concessões de suprimentos de fundos (ou seja, autorizações para 

pequenos gastos). A empresa não tomava providências e, para 

piorar, continuava "realizando despesas sem a devida cobertura 

orçamentária e a emissão de nota de empenho” (IGF-F, 1974, p. 56).  

A TVRNB alegou erro por lapso, sem convencer os 

auditores, que lembravam que a empresa sequer tinha uma lista de 

credores, apesar de apontar restos a pagar de mais de Cr$1.249 

milhão (R$5,3 milhões). Apontaram problemas em diversas dívidas 

registradas. Determinado lançamento foi feito em 7 balancetes 

mensais sem que o setor de controle da execução se pronunciasse a 

respeito. Sobre outros lançamentos, perguntavam-se: “será um 

débito real?” ou “existirá realmente tal crédito?” (IGF-F, 1974, p. 

56).  

Algumas operações, pelos valores envolvidos, geravam 

ainda mais preocupação. Os auditores estranharam, por exemplo, 

um gasto de quase Cr$2 milhões (R$10,4 milhões), computado, em 

1973, como pagamento de pessoal sem cobertura orçamentária. 
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Sem justificativa aparente, o valor reapareceu nos registros, no ano 

seguinte, como crédito disponível: 

 

Na Seção de Contabilidade ninguém sabe 

explicar como e o porquê de tal operação, 

tornando-se o assunto mais difícil ainda de ser 

solucionado no momento, se levarmos em conta 

que o livro razão da empresa está escriturado 

somente até o mês de outubro de 1973. O que não 

conseguimos entender, contudo, é a maneira pela 

qual um valor é considerado como despesa 

empenhada e paga em 1973 e, no exercício 

seguinte, retorna como parcela do crédito 

disponível para ser novamente empenhado, sem 

que o setor contábil competente saiba explicar a 

razão de tal operação ou possa comprová-la, de 

modo concreto, através dos registros contábeis 

(IGF-F, 1974, p. 14-15). 

 

A TVRNB lançava como receita recursos disponibilizados 

pela SEIPN, o que comumente implicava em resultados anuais 

positivos. Os auditores discordavam dessa prática e analisaram a 

real viabilidade da empresa desconsiderando esses valores. Por 

exemplo: a despeito do lucro que a TVRNB anunciava em 1973, os 

auditores ressaltaram um déficit de Cr$9.014.666,99 (R$47,2 

milhões). Assim, concluíram que o "passivo a descoberto" da 

empresa, desde 1958, seria de mais de Cr$31 milhões (R$122,1 

milhões) no fim de 1974, considerando-se recursos que ainda 

seriam gastos com o SIRAP. O decreto nº 31.446, de 12 de setembro 

de 1952, previa que a SEIPN seria mantida pelos seus recursos e 

pelos disponibilizados pelas empresas subordinadas; para os 
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auditores, “está acontecendo, porém, o inverso, ou seja, a 

superintendência mantendo a TVRNB” (IGF-F, 1974, p. 61).  

 E havia, claro, os problemas relacionados à programação. A 

TV Nacional só iniciava suas transmissões a partir das 18h, 

veiculando principalmente filmes sem patrocínio. Tinha uma 

audiência de 2% contra 60% da TV Globo. A Rádio Nacional tinha 

audiência de 5%. Como as emissoras tinham audiência baixa, os 

patrocinadores não se interessavam e as grades de programação 

tinham buracos. Com a perda do patrocínio da Caixa Econômica 

Federal, a empresa teve que dispensar quase toda sua equipe de 

esportes, responsável pelos programas de maior audiência. 

Estimou-se que a TV Nacional arrecadava um cruzeiro para cada 

cinco gastos, sendo a situação da rádio um pouco melhor. 

 O capital e os bens imóveis da empresa foram descritos 

como insignificantes e os móveis dependiam de uma renovação. 

Alguns bens imóveis estavam irregularmente ocupados (um 

problema comum nas primeiras décadas de Brasília). A sede 

dependia de substituição de toda rede elétrica, o que seria 

impossível no momento em função do custo estimado de Cr$150 

mil (R$647,5 mil). E constatavam:  

 

A TVRNB está na iminência de se transformar em 

cinzas, em consequência de um curto circuito. 

Faltam, porém, recursos financeiros. De tudo 

mencionado, verifica-se que a empresa caminha, 

rapidamente, para uma situação das mais séries, 

que seria de completa insolvabilidade, não fosse a 

mesma uma entidade da administração pública 

federal indireta, podendo, devido a isso, contar 

com o respaldo do Tesouro Nacional (IGF-F, 1974, 

p. 67). 
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Pelas contas dos auditores, a empresa necessitaria 

imediatamente de, pelo menos, Cr$16 milhões (R$69 milhões) para 

saldar seus compromissos, destacando-se a necessidade de 

manutenção elétrica em função de possível curto circuito. Mesmo 

essa estimativa era imprecisa, porque os auditores pareciam 

duvidar dos documentos apresentados pela empresa: “merecerão 

fé aqueles valores, mormente os pendentes durante tantos anos?” 

(IGF-F, 1974, p. 74). 

 Sobraram também críticas à SEIPN, que “não vem 

exercendo qualquer tipo de fiscalização ou controle, seja 

orçamentário, financeiro ou contábil, sobre a TVRNB” (IGF-F, 1974, 

p. 71). Essa constatação derivava não apenas do quadro confuso da 

empresa, mas também do fato de não haver qualquer restrição 

formalizada pela SEIPN em relação aos balancetes encaminhados 

pela TVRNB. 

 O relatório chamava atenção, ainda, para a pendência da 

incorporação da TV Nacional pelo Centro Brasileiro de TV 

Educativa, como estabelecido pela lei nº 5.198/67, o que jamais 

aconteceria. E, como a TVRNB vinha anunciando ganhos 

constantes, ainda existia a possibilidade de a Fundação 

Universidade de Brasília querer obter metade do lucro da Rádio 

Nacional para viabilizar a sua própria emissora, conforme previsto 

no art. 4º, alínea “f”, da lei nº 3.998/61. O Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), meses antes, já havia 

chamado atenção para esse descumprimento da norma (MPTCU, 

1973). 

 Antes mesmo da auditoria, o TCU já havia notificado a 

TVRNB sobre o contrato firmado com a Brown Boveri para a 

aquisição dos transmissores. O Tribunal questionou dispositivos 

do edital e do contrato, como a mudança parcial de objeto do 
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primeiro e as formas de reajuste previstas no segundo. A empresa 

respondeu os questionamentos em 11 de julho de 1974 (TVRNB, 

1974q). 

 No último dia de 1974, comentaria, também, o resultado da 

auditoria, por meio do Ofício nº 491-DG/74, dirigido pelo diretor-

geral da TVRNB, Cavalcanti de Melo, ao então superintendente das 

EIPN, José Allan Léo Caruso (TVRNB, 1974r). O documento pode 

ser lido, também, como um balanço da sua gestão, já que retoma 

diversos acontecimentos recentes e relatados neste capítulo. 

O diretor-geral ponderou que a discussão sobre o regime 

jurídico da empresa era importante, mas era competência exclusiva 

da SEIPN, além de problema existente há muitos anos. Essa 

discussão não impactaria a previsão de receita, estimada em quase 

Cr$7,5 milhões (R$39,2 milhões) para 1974 com a entrada em 

operação dos primeiros transmissores do SIRAP. Ao silenciar e não 

conceder sequer uma autorização provisória para o início das 

transmissões, o MC, contudo, frustrou essas expectativas e 

comprometeu as contas da TVRNB. A falta de diálogo, aliás, era 

considerada “o fator mais negativo, em termos políticos, e mais 

prejudicial, sob o aspecto financeiro, desta empresa no corrente 

ano” (TVRNB, 1974r, p. 20). Mesmo com esse problema, a empresa 

discordava das constatações dos auditores, entendendo, por 

exemplo, que estava correta em reconhecer como receita os recursos 

disponibilizados pela SEIPN no ano anterior. 

Segundo o diretor-geral, as contratações em série, a partir 

do fim de 1973, eram necessárias para a operação do SIRAP. 

Quando essa começou a se demonstrar inviável da forma como foi 

concebida, “a fim de adequar à atual orientação da administração 

da SEIPN”, vieram as demissões (TVRNB, 1974r, p. 38). A 

superintendência, segundo a TVRNB, sempre acompanhou essa 
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movimentação. Os auditores não teriam perguntado sobre o tema 

e, mesmo assim, fizeram seu juízo de valor. 

Sobre os problemas na contabilidade da empresa, o diretor-

geral esclareceu que, até agosto de 1972, quando assumiu o cargo, 

existia apenas um arremedo de contabilidade na empresa. A área 

foi estruturada, porém bens adquiridos antes dessa data não 

estiveram sujeitos a registro e histórico. 

O diretor-geral questionou, ainda, a mensuração da 

audiência. Lembrou que a emissora veiculava programação sem 

fins comerciais, o que gerava problemas de faturamento. E 

insinuou: 

 

Ademais, por motivos notórios, pois sua 

administração está sujeita aos controles 

interno e externo, não pode competir, 

comercialmente, em igualdade de 

condições com as empresas privadas, 

principalmente para conseguir 

‘sensiblizar’ o IBOPE a lhe dar melhor 

posição nas pesquisas de audiência, pois 

todas as nossas despesas são 

comprovadas e justificadas, não podendo 

ser espúrias (TVRNB, 1974r, p. 45, grifos 

no original). 

 

 Lembrou que a SEIPN jamais havia reclamado da 

contabilidade da TVRNB. Quando o superintendente informou ao 

diretor-geral a gravidade do relatório dos auditores, gerou-se uma 

preocupação, “razão por que lhe pedimos que nos afastasse 

imediatamente do cargo de diretor-geral da TVRNB e instaurasse o 

competente inquérito administrativo”. O superintendente, porém, 
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entendeu que não era “caso para inquérito, e sim para análises, 

explicações, correções e suprimento de deficiências” (TVRNB, 

1974r, p. 38). Ao analisar o relatório, recebido do próprio 

superintendente, o diretor-geral entendeu que os auditores 

apegaram-se a formalismos contábeis, alguns dos quais já sanados, 

não havendo prejuízo ao erário público. Foram, em última análise, 

injustos, ao ignorar os ganhos da empresa e rotulá-la de “caos 

financeiro”. Ao refletir sobre as dificuldades de uma empresa 

pública, concluiu, ainda, de forma ácida: 

 

Quando a Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro funcionou no espírito pleno de 

empresa privada, dinâmica, atuante, 

mesmo pertencendo ao governo, era a 

maior emissora do Brasil, e marcou época 

no ‘broadcasting’ nacional. Quando 

começou a ser enquadrada nos cânones 

correntes na administração pública, seus 

dirigentes passaram à condição de 

burocratas, deixaram de ser empresários, 

perdeu o impulso, feneceu, e hoje é o que 

vemos, total e irreversivelmente 

superada e lembrando apenas um 

passado glorioso (TVRNB, 1974r, p. 51). 

 

 A um relatório grave, a TVRNB respondeu de forma severa. 

A SEIPN, por sua vez, via uma de suas empresas subordinadas ser 

criticada por auditoria do ministério ao qual era, ela própria, 

subordinada. Como reagiria? 

Antes mesmo da formalização das explicações pela TVRNB, 

a SEIPN tentava entender o que se passava na empresa. O 

coordenador-geral de Radiodifusão da superintendência informou 
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ao assessor administrativo, em 26 de dezembro de 1974, a situação 

de pagamentos pendentes que careciam de crédito suplementar. 

Lembrou que ainda era necessário estudar melhor os casos, porque 

vários deles estavam interligados. Foram mencionados 13 

processos: a TVRNB entendia necessidade de pagamento de cinco, 

contestava o valor de outros cinco e entendia que três eram 

insubsistentes. Era necessário já repassar Cr$4,160 milhões (R$16,3 

milhões) para quitar as dívidas (SEIPN, 1974e).  

O maior problema parecia ser a relação com a BBC, 

fornecedora dos equipamentos do SIRAP, que se desgastava 

rapidamente. Em maio de 1974, a TVRNB deixou de pagar à BBC 

uma fatura referente a juros pela aquisição dos equipamentos. 

Outros atrasos, discordâncias e disputas, referentes a quase Cr$2 

milhões (R$7,8 milhões), ocorreram ao longo do ano, sem uma 

solução definitiva. Em novembro a empresa suíça formalizou suas 

críticas quanto às transferências acordadas e solicitou 

esclarecimentos em trinta dias; do contrário, recorreria ao 

Departamento Federal de Garantia contra Riscos de Exportação, 

solicitando intervenção do governo suíço para liquidar a relação 

comercial (SEIPN, 1974e). 

 

*** 

 

 Assim, o ano de 1974, outrora promissor, terminou de forma 

desoladora para a empresa brasileira. A tensão entre dirigentes da 

SEIPN e da TVRNB, no entanto, só atingiu seu ápice em março de 

1975. No dia 24 desse mês, por meio do ofício nº 139-DG/75, o 

diretor-geral Cavalcanti de Melo resumiu novamente a situação da 

empresa, listou problemas que o afligiam e solicitou formalmente 

sua exoneração do cargo (TVRNB, 1975h). 
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Cavalcanti de Melo, diretor-geral da TVRNB e responsável pelo SIRAP, 

pede novamente exoneração (Arquivo Nacional) 

 

A crise, então, veio a público. Abril de 1975 tornou-se um 

mês crucial para o futuro da TVRNB. A portaria de exoneração do 

diretor-geral foi editada no dia 1º. Por pelo menos duas vezes, nos 

dias 8 (SEIPN, 1975b) e 20 (SEIPN, 1975c), o superintendente teve 

que enviar explicações pormenorizadas ao Ministério da Fazenda 

sobre a nova crise pública que se instalara. Pouco tempo antes, “até 

certo ponto de forma inesperada”, o diretor-geral da TVRNB 

“solicitou exoneração do cargo, com desusada insistência e 

divulgando sua iniciativa, o que deu curso à veiculação reiterada 

de noticiário, tendencioso” (SEIPN, 1975b, p. 10). Cavalcanti de 
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Melo foi substituído pelo consultor jurídico da empresa, Raimundo 

Regner de Oliveira Filho, mas o ministério ficou preocupado com a 

repercussão do assunto na imprensa. 

O superintendente das EIPN, Léo Caruso, relatou ao 

Ministério da Fazenda, mais uma vez, a montagem do SIRAP e 

outros projetos da empresa, com alguns detalhes adicionais. 

Lembrou que, ao assumir a SEIPN, elaborou um relatório 

preliminar sobre a situação da TVRNB em junho de 1974. A folha 

de pagamento da empresa estava “bastante inflacionada devido a 

uma super estrutura que a direção da empresa pretendia montar”, 

sendo que sua “receita própria é diminuta” (SEIPN, 1975b, p. 2). À 

revelia do ex-superintendente, o valor mensal chegou a atingir 

Cr$1,3 milhão (R$6,7 milhões); em julho de 1974, esse valor já teria 

caído para Cr$ 780 mil (R$3,3 milhões). 

Destacou que ele próprio solicitou a colaboração da 

Inspetoria Geral de Finanças do ministério (IGF-F) para “a 

apuração em maior profundidade dos fatos ligados à administração 

financeira das entidades subordinadas” e que os auditores 

apontaram “fatos graves praticados pela direção da TV-Rádio 

Nacional de Brasília” (SEIPN, 1975b, p. 3-4). 

Examinado o relatório, a SEIPN solicitou a manifestação da 

TVRNB e levantou os processos com pendências de pagamento. 

Descentralizou o crédito de cerca de Cr$4,160 milhões (R$16,3 

milhões), identificados pelo coordenador-geral de Radiodifusão da 

superintendência, para que a empresa pudesse quitá-las. A 

empresa propôs reprogramação dos pagamentos; consultado, o 

IGF-F formulou questionamentos em fevereiro de 1975; e, até o 

início de abril, a TVRNB não tinha se manifestado. Neste cenário, o 

superintendente se considerava à mercê dos acontecimentos, 

incapaz de qualquer protagonismo, porque: 
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a) Ao assumirmos a SEIPN, encontramos, 

já praticamente decidida, a passagem das 

Rádio Nacional do Rio e TV-Rádio 

Nacional de Brasília para o âmbito do 

Ministério das Comunicações. 

b) Em face do postulado que nos impõe a 

busca da ação eficaz, estávamos, 

portanto, diante de uma situação, até 

certo ponto, paradoxal: deveríamos 

buscar conhecer a realidade das 

empresas, definir-lhes linhas mestras das 

diretrizes de trabalho, imprimir-lhes o 

ritmo que nos parecesse adequado; mas 

para que prazo? Quando procederíamos 

à passagem para o Ministério das 

Comunicações? Não seria, talvez, 

prejudicial dar-se início a uma ação que 

poderia vir a sofrer correção de rumo em 

breve? Ou a passagem iria ser realizada a 

prazo longo? E, neste caso último, a 

indefinição de rumos, desde logo, seria 

igualmente prejudicial. Poder-se-ia 

manter, meramente, o ritmo e as 

condições por nós encontradas! Mas..., se 

a fase de exame e diagnósticos nos 

impusesse alguma modificação de vulto, 

o que fazer? (SEIPN, 1975b, p. 10-11). 

 

 A SEIPN decidiu, então, definir parâmetros para as duas 

empresas e, ao mesmo tempo, procurar o MC para entender seus 

planos e estabelecer estratégias compatíveis. Enquanto isso, os 

dirigentes das empresas seriam mantidos de forma a não 

interromper os planos em curso. Em tese, parecia uma solução 

ponderada e razoável. 
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Iniciado o diálogo com o MC, o órgão informou à SEIPN a 

edição de portaria, em agosto de 1974, por meio da qual designou 

comissão, presidida pelo subsecretário de Radiodifusão, Major 

Jorge Pequeno Vieira, “para proceder aos levantamentos de ordem 

técnica, financeira, de pessoal e jurídica da Rádio Nacional do Rio 

e TV-Rádio Nacional de Brasília, entre outras emissoras”, 

solicitando, ainda, diversas informações sobre as empresas. A 

SEIPN vislumbrou a “impropriedade da referida portaria, 

porquanto ela transcendia o âmbito do Minicom” (SEIPN, 1975b, p. 

15). Agora, o mesmo ministério que silenciara sobre o SIRAP e, com 

isso, gerara revolta na TVRNB, também começava a provocar 

protestos da SEIPN. O superintendente decidiu consultar o órgão, 

então, sobre o que fazer com o SIRAP: 

 

(...) chegou-nos resposta, optando pela 

alternativa de dar sequência ao projeto, 

através do Aviso nº 202/74-GM, datado 

de 13.09.74, do Excelentíssimo Senhor 

Ministro das Comunicações. Nessa 

resposta, o Exmo. Sr. Ministro Euclides 

Quandt de Oliveira ratificava os contatos 

preliminares mantidos pela Secretaria 

Geral de seu Ministério com a SEIPN, 

opinando favoravelmente ao 

prosseguimento da implementação do 

programa de trabalho estabelecido para a 

Rádio Nacional do Rio e TV-Rádio 

Nacional de Brasília pela SEIPN (SEIPN, 

1975b, p. 16). 

 

 Pode parecer espantoso que, àquela altura, tenha sido feita 

essa consulta. Afinal, a licitação consumira recursos significativos; 
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os contratos estavam assinados; os primeiros transmissores já 

estavam operando; e os próximos estavam a caminho. No entanto, 

o questionamento era prudente, tendo em vista que pareciam 

escassear os recursos disponíveis e o Ministério das Comunicações 

permanecia deliberadamente afastado da implementação do 

SIRAP. O aval do órgão era o compromisso de que o projeto 

continuaria – com outro foco, no entanto, conforme se verá. 

A SEIPN informava, ainda, que a TVRNB havia reduzido 

seu número de empregados de 425 para 348, mantendo-se uma 

folha de pagamento mensal de Cr$517 mil (R$1,9 milhão). Já na 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, esse valor era de Cr$513.232,60 e 

o número de profissionais diminuiu de 415 para 345. 

Considerando-se que o relatório da auditoria apontara que, no 

segundo semestre de 1974, a TVRNB contava com 265 empregados, 

houve, na verdade, um aumento de profissionais contratados até 

abril de 1975 (ou um dos números está errado). 

Por fim, o superintendente finalizou sua manifestação ao 

Ministério da Fazenda com uma crítica direta ao agora ex-diretor-

geral da TVRNB e ao projeto do SIRAP: 

 

Do exposto, fácil é deduzir-se pela 

improcedência das alegações do ex-

diretor-geral da TV Rádio Nacional de 

Brasília, quanto à falta de recursos 

financeiros, tornando-se sua demissão 

simples ato de rotina administrativa, sem 

qualquer reflexo no desenvolvimento das 

atividades. 

As dificuldades enfrentadas e as que 

ainda devemos enfrentar, no futuro, 

decorrem, sem qualquer dúvida, da total 
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falta de planejamento para a execução de 

um projeto, tecnicamente complexo e 

financeiramente vultoso avaliado, só na 

parte correspondente aos compromissos 

internacionais, em SFr 40.258.447,00, e 

sem qualquer estimativa sólida dos 

investimentos em cruzeiros, com obras 

civis, subestações, montagens, 

transportes, vias de acesso, seguros, e 

tudo o mais necessário à sua 

implementação, traduzindo-se as 

previsões de custeio da operação do 

sistema, a preços de junho de 1974, em 

mais de Cr$24.5000.000,00 anuais. 

Data máxima vênia, em expediente 

ulterior, teremos a honra de encaminhar 

à Vossa Excelência, estudo mais 

detalhado sobre esse tópico, visto não ser 

do conhecimento desta 

Superintendência, qualquer estudo 

referente à relação custo/benefício, 

concernente ao projeto em questão 

(SEIPN, 1975b, p. 22-23). 

 

 

A SEIPN alega “total falta de planejamento” da TVRNB para 

implementação do SIRAP (Acervo da SPU/ME) 
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 Os esclarecimentos da SEIPN não foram suficientes e 

geraram novos questionamentos do Ministério da Fazenda no dia 

seguinte. Em 20 de abril, “acusando estranheza (...) por apontar 

fatos esdrúxulos e inusitados, já totalmente esclarecidos” (SEIPN, 

1975c, p. 1), o superintendente enviou a resposta. 

 Voltou-se a explicar o labirinto intrincado de 

disponibilização de créditos à TVRNB, reiterando-se que a SEIPN 

não havia retido indevidamente recursos destinados à empresa. A 

superintendência descentralizou, no fim de 1974, os Cr$4,160 

milhões para que a TVRNB pudesse arcar com os pagamentos 

devidos. No fim do ano anterior, em conformidade com dois 

decretos, foram abertos créditos suplementares da ordem de Cr$31 

milhões, sendo Cr$9 milhões destinados ao pagamento da BBC e o 

restante, a obras de infraestrutura para o SIRAP. As críticas do 

superintendente ao ex-diretor-geral intensificaram-se: 

 

Razões haviam para a IGF recomendar 

controle absoluto do sistema financeiro 

da TV Rádio Nacional de Brasília pela 

SEIPN (...). Se houve crise artificial, foi 

gerada pela má administração dos 

recursos, pelo então gestor, cuja apuração 

está entregue à Inspetoria Geral de 

Finanças do Ministério da Fazenda 

(SEIPN, 1975c, p. 11). 

 

 A disputa em torno do SIRAP ainda alimentou reportagens 

por alguns meses. No dia 19 de setembro de 1975, por exemplo, O 

Estado de São Paulo lembrou-se do projeto, taxado de 

“pretensioso”, cujo trabalho “acabou engavetado”, enquanto parte 
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dos equipamentos “continuam encaixotados nos corredores da 

Nacional, em Brasília”. Constatou, ainda, que o abandono do 

projeto pelo governo Geisel gerou dispensas em massa e “uma das 

maiores crises enfrentadas pela Nacional” (O ESTADO DE S. 

PAULO, 1975). 

 

*** 

 

 Nos meses seguintes, como se verá, as tratativas para a 

criação da Radiobrás avançaram e o SIRAP foi totalmente 

reconfigurado. As desavenças entre Ministério da Fazenda, SEIPN 

e TVRNB podem ser vistas, assim, como o melancólico capítulo 

final de um projeto que prometia colocar a radiodifusão estatal em 

outro patamar. 

 De forma ousada, a licitação internacional foi realizada com 

sucesso e os primeiros transmissores foram instalados a tempo de 

serem inaugurados por Médici, já nos últimos dias do seu governo. 

A correria para viabilizar o compromisso político, porém, teve 

consequências. Eventuais oportunidades podem ter sido perdidas 

por falta de tempo para negociar condições de pagamento mais 

favoráveis, considerando o fluxo de caixa com o qual o governo 

federal poderia contar. Vale lembrar que a empresa fornecedora 

BBC chegou inclusive a considerar a troca de equipamentos por 

café brasileiro. 

 Também a pressa pode ser uma justificativa para as falhas 

do projeto, que, dribladas em diferentes etapas, acumularam-se. O 

projeto técnico, que chegou a ser questionado inclusive quanto à 

sua existência, teve que ser revisto durante o processo licitatório, 

com mudanças de potência dos transmissores. Estações 

retransmissoras foram imaginadas para três localidades, duas das 
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quais posteriormente trocadas e, por fim, descartadas. A montagem 

da infraestrutura necessária à instalação dos transmissores foi 

sucessivamente adiada. 

 De 1973 a 1975, a comissão de licitação; a SEIPN, entidade 

supervisora da TVRNB; e o próprio diretor técnico da empresa 

informaram desconhecer documentação essencial ao projeto do 

SIRAP, como, por exemplo, estudos técnicos específicos e 

estimativas de receitas para os anos seguintes. A SEIPN inclusive 

chegou a duvidar da sua existência, mencionando uma “total falta 

de planejamento” (SEIPN, 1975b, p. 22). Beira o inacreditável que o 

governo federal tenha se arvorado em projeto dessa magnitude sem 

essa documentação, o que pode, de fato, ter ocorrido, a julgar pelo 

material consultado para este livro. 

 Ao aceitar implementar o SIRAP, a TVRNB sabia estar 

dando um passo muito maior que sua capacidade técnica e 

financeira. Responsável por duas estações de relevância limitada na 

capital federal, com receita muito aquém dos compromissos que 

precisariam ser assumidos, a empresa teria que recorrer ao governo 

federal. Essa ajuda deveria ser estável por alguns meses, em um 

cenário muito otimista; em um pessimista (e talvez no realista), 

seria uma dependência perene. A TVRNB apostou em um decreto 

sobre financiamento que nunca foi publicado; no fluxo de repasses 

que foi interrompido; e em receita publicitária que nunca chegou. 

À espera de recursos que não vinham, teve que cortar custos, 

pessoal e expectativas. Enquanto isso, ficava à mercê de órgãos de 

controle. 

 O desmantelamento do projeto original poderia ter sido 

evitado? A resposta a essa pergunta jamais será assertiva. Mas 

sequer parece ter ocorrido uma etapa preliminar fundamental: o 

estabelecimento de um compromisso político com o governo 

posterior, o que seria o mínimo esperado para que a implementação 
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de um projeto dessa relevância fosse mantida como prevista 

originalmente. 

 Note-se que não se está falando de um novo governo de 

oposição ou de discordâncias explícitas em relação ao que chegava 

ao fim. O futuro mostraria que as divergências nos planos 

econômico e político, com uma abertura lenta, gradual e restrita, 

seriam maiores que as esperadas por um observador externo. 

Naqueles primeiros meses de 1974, no entanto, Geisel sucedeu 

Médici nos termos próprios da ditadura militar, sem oposição 

pública e efetiva, sendo escolhido sem a participação popular. 

 No setor das comunicações, a continuidade das políticas 

públicas foi uma tendência. Várias iniciativas criadas ou 

implementadas pelo único ministro de Médici (Hygino Corsetti) 

foram mantidas pelo único ministro de Geisel (Euclides Quandt de 

Oliveira). O exemplo mais marcante foi a criação de um sistema 

nacional de telecomunicações, centrado em empresas públicas, o 

que começou na década de 1960 e se estendeu pelas posteriores. 

 No entanto, no caso específico do SIRAP, sobram evidências 

de que o Ministério das Comunicações de Médici não foi envolvido 

diretamente. Tratou-se de projeto formulado pela assessoria da 

Presidência da República em diálogo direto com o diretor-geral da 

TVRNB. Contava-se com o ministério apenas para questões 

operacionais, que eram sua competência legal – e esse foi um erro 

capital do projeto. 

 Por mais que os assessores estivessem empenhados, 

trabalhavam para um presidente em fase final de mandato. Quando 

ele deixou o Palácio do Planalto, com ele se foi sua equipe. O apoio 

ao SIRAP, viu-se logo, fiava-se em ocupantes pontuais de cargos, e 

não em seus sucessores ou em instituições. Antes, o MC hesitava, 

silenciava e apresentava resistências, mesmo que, para isso, 

desafiasse presumidamente o apoio vindo da Presidência da 
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República. Sem esse potencial empecilho, ainda mais confortável 

era a sua situação. 

 Além disso, como se verá, a Radiobrás, vinculada ao 

Ministério das Comunicações, já era uma realidade palpável no 

governo Médici mesmo antes que o SIRAP tomasse forma. Assim, 

quando a TVRNB ganhou protagonismo com seus novos 

transmissores, poderia deixar de ser uma empresa marcada para 

ser extinta e se tornar uma resistência à criação da Radiobrás. Essa, 

aliás, parecia ser a intenção dos formuladores da frustrada minuta 

de decreto do fim do governo Médici, que previa um novo status 

diferenciado para a TVRNB. 

 Essa situação não era nova. No nascente sistema nacional de 

telecomunicações, o ministro Corsetti teve que lidar com uma 

recém-criada Embratel que, dispondo dos principais quadros 

técnicos do setor, negava-se a se subordinar a uma holding, a 

Telebrás, então presidida por Quandt de Oliveira. Com isso, a 

mesma Embratel, com resultados expressivos, desafiava as 

políticas públicas formuladas pelo MC (PIERANTI, 2011). 

 A Embratel perdeu a disputa. Corsetti e Quandt de Oliveira 

não deixariam que um cenário parecido se repetisse no âmbito da 

radiodifusão estatal. A TVRNB seria extinta; suas emissoras seriam 

incorporadas pela Radiobrás; o SIRAP mudaria de escopo; e uma 

nova parte da história começaria no fim de 1975. Um novo capítulo, 

aliás, mais condizente com as preocupações internacionais sobre a 

posição brasileira no xadrez das ondas curtas.  
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A disputa nas ondas curtas 
 

 Desde que as primeiras emissoras iniciaram suas 

transmissões regulares na década de 1920, as ondas curtas 

acompanharam os avanços e as desventuras do mundo. No início 

da Segunda Guerra Mundial, pelo menos 25 países já levavam sua 

programação muito além de suas próprias fronteiras (KRASNER, 

1991). 

 Durante o conflito, capturar uma nova cidade ou uma nova 

nação significava também se apropriar de seus transmissores. Foi 

assim que o regime nazista, preservando durante algumas horas do 

dia as estações locais, também as utilizou para retransmitir, muitas 

vezes em alemão, a sua própria programação. Revistas 

especializadas se surpreenderam ao constatar que toda Europa 

parecia estar integrada em uma única rede controlada pelos 

alemães, que também se faziam ouvir em zonas mais distantes, 

como, por exemplo, no Japão (BERG, 2013). 

 Por razões diversas, as frequências utilizadas por uma 

mesma emissora variavam – e isso se manteria ao longo das 

décadas seguintes. Até essa época, não existia uma entidade 

internacional forte o suficiente para garantir uma coordenação 

efetiva de frequências. A União Internacional de Telecomunicações 

(UIT), responsável atualmente por essa tarefa, fora criada, em 1865, 

como União Internacional de Telégrafos para coordenar os esforços 

referentes a essa então nova tecnologia e garantir a conexão entre 

os países. Sob seus auspícios, na Conferência Internacional de 

Radiotelégrafos, realizada, em 1927, em Washington, foi 

estabelecido um plano de alocação de frequências para vários 

serviços, incluindo radiodifusão, e criado um comitê técnico de 

radiofrequências. 
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 Sem poder de polícia, a organização dependia da 

cooperação dos países para fazer valer seus planos – e cooperação 

era algo em falta no mundo do fim da década de 1930. Durante a 

Segunda Guerra e mesmo depois dela, com a UIT estabelecida em 

formato mais próximo do atual, a despeito de planos e 

compromissos mútuos, governos dos mais diferentes países 

sistematicamente arbitrariam as frequências em ondas curtas 

utilizadas por suas estações. 

 No centro dessas decisões estavam a propaganda e a 

contrapropaganda. Pelas ondas curtas, até o fim do período 

conhecido como Guerra Fria, governos e entidades por eles 

apoiadas transmitiram propaganda a países comandados por 

regimes hostis ou, pelo menos, politicamente distantes. O objetivo 

era sensibilizar a população local sobre a necessidade e a 

viabilidade de mudanças no plano político. Também por meio das 

ondas curtas, era possível gerar interferência nas transmissões 

recebidas no próprio território nacional, impedindo a audiência de 

programações não desejadas. Essa prática tornou-se 

internacionalmente conhecida como radio jamming. Por mais que 

esse enredo tenha se desenrolado principalmente durante a Guerra 

Fria, fatos semelhantes acontecem até o presente, em locais e 

momentos específicos. 

 Normalmente a literatura trata de como os países 

capitalistas tiveram sucesso em transmitir propaganda para as 

nações governadas por regimes socialistas. Pelas ondas curtas foi 

possível percorrer boas distâncias, mas estações locais eram peões, 

muitas vezes decisivos, no xadrez das transmissões internacionais. 

Os exemplos da Radio Free Europe e da Radio Free Berlin são 

mencionados de forma recorrente. Também a televisão 

desempenhou papel relevante na comunicação internacional, 

algumas vezes até em parceria com governos locais. O governo 

iugoslavo decidiu transmitir alguns conteúdos da TV italiana RAI 
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até a década de 1960 e o governo albanês retransmitiu o noticiário 

da emissora nos anos 1980. Nessa mesma época, graças a um 

acordo com o governo polonês, uma estação retransmitia a 

programação da RAI em Cracóvia (WRTH, 1990; CARELLI, 2014; 

ROLANDI, 2015). 

 Os países socialistas resistiram. Em artigo anterior, 

demonstrei como e até aonde chegava a programação de TV 

proveniente do Leste Europeu (PIERANTI; REIS, 2018). A maior 

ofensiva desses países, porém, ocorria no rádio – inclusive no 

Brasil. 

 

*** 

 

 Essa atuação foi monitorada regularmente pelo governo 

estadunidense ao longo de cerca de quarenta anos, conforme consta 

de uma pequena amostra de mais de um milhão de documentos da 

Central Intelligence Agency (CIA). Esse acervo está disponível ao 

acesso de qualquer interessado, na biblioteca digital da agência, em 

cumprimento à lei conhecida como Freedom of Information Act 

(FOIA). 

 Recorri a esse arquivo com o objetivo de encontrar indícios 

sobre quais emissoras estrangeiras transmitiam para o Brasil e, 

assim, serviam de argumento para os que defendiam uma maior 

presença de agentes públicos em áreas remotas do país como forma 

de se contrapor a supostas ameaças à soberania nacional. Buscando 

palavras-chave relacionadas à radiodifusão e ao Brasil, minhas 

expectativas iniciais foram ultrapassadas – muito ultrapassadas. 

 Obtive 27 arquivos, que totalizam 2521 páginas. Esses 

relatórios de inteligência, análises de conjuntura, memorandos e 
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outros documentos traçam um cenário minucioso de como países 

socialistas se esforçavam, segundo o serviço de inteligência 

estadunidense, para fazer chegar ao Brasil e a outros países seus 

programas e suas mensagens. Ainda que não fosse o foco principal, 

o desempenho de emissoras sul-americanas e de outros países 

também é abordado. Os próximos parágrafos resumem esse 

acompanhamento, mas estão longe de esgotar o assunto. 

 

*** 

 

 O primeiro documento encontrado, o Relatório nº 00-F-130, 

de dezembro de 1950, debruçou-se sobre a radiodifusão na União 

Soviética. À época, cerca de 160 estações transmitiam para o 

território nacional por cerca de 900 horas diárias, em pelo menos 26 

idiomas (média de mais de cinco horas por estação). Cerca de 

outros 50 transmissores, dos quais 33 operando em ondas curtas, 

dirigiam-se a outros países por 88 horas diárias9, em 41 idiomas. 

Desse total, 20 operavam a partir de Moscou, com potência de até 

100 kW. Seis transmissores voltavam-se ao Brasil, durante meia 

hora por dia (CIA, 1950), e o sinal era recebido com ótima 

qualidade. Nesse mesmo ano, emissoras polonesas celebraram 

acordos com estações da Bulgária e da Alemanha Oriental e 

apresentaram publicamente bons resultados no uso de 

transmissores de 100 kW de potência, chegando a estabelecer 

contato com radioamadores no Brasil, na Austrália e na Nova 

Zelândia (CIA, 1951a). 

 O total de transmissores soviéticos em ondas curtas e a 

duração da programação em português aumentaram nos anos 

 
9 Existem estimativas de um total menor de horas de transmissão, nessa mesma 

época, como, por exemplo, 533 horas semanais (BERG, 2008b). 
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seguintes. Para ouvir essas programações era necessário dispor de 

receptores em ondas curtas. Como eles não eram tão comuns no 

Brasil da época, o potencial concreto dessas estações era limitado. 

Se contassem com retransmissoras na América Latina, poderiam 

operar em ondas médias, alcançando resultados muito melhores. 

Essa, porém, não era uma alternativa possível no início da década 

de 1950.  

Ao rádio se somavam outras iniciativas. Publicações 

soviéticas no Brasil eram raras, mas tchecoslovacas e poloneses, 

vindas em malas diplomáticas, talvez via Uruguai, eram mais 

comuns. Além disso, a embaixada polonesa estimulava eventos 

culturais e publicações locais em português (CIA, 1953). 

 Enquanto isso, a indústria soviética de equipamentos 

eletroeletrônicos desenvolvia-se. Em 1959, a CIA elaborou um 

relatório de 49 páginas sobre esse tema. Lembrou, por exemplo, que 

o país fabricou 4,263 milhões de receptores em 1957, o que 

representou um acréscimo de quase 240 mil em relação à produção 

de 1955. Avaliou, ainda, os principais parques industriais, o 

desenvolvimento das tecnologias de rádio, TV (a cores) e 

computadores, dentre outros temas (CIA, 1959). 

 Transmissões provenientes da União Soviética não eram a 

única preocupação da CIA nessa fase. Em 1960 o serviço de 

inteligência estadunidense analisou o trabalho que a República 

Popular da China fazia nesse âmbito. A Rádio Pequim mantinha 19 

transmissores em ondas curtas, alguns com potência de 120 kW. 

Transmitia, em setembro, durante 510 horas por semana, um 

aumento de quase mil porcento em comparação com o observado 

dez anos antes. Só perdia nesse quesito, então, para soviéticos; para 

a inglesa BBC; e para o serviço estadunidense Voice of America. 

Desse total, transmitia 28 horas semanais para a América Latina e, 

desde outubro, outras sete horas em português para colônias 
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portuguesas na África. Esse era apenas o início das transmissões em 

português: a CIA destacou que membros do Partido Comunista do 

Brasil teriam se empregado no Broadcasting Bureau (BAB)/Third 

Broadcasting Department, chefiado por Yang Lin-chang, para 

produzir programas nesse idioma, o que poderia representar a 

intenção de alcançar o Brasil (CIA, 1960). 

 Na década de 1950, boa parte da América Latina ainda não 

havia mergulhado nas ditaduras que elevariam o discurso do 

“combate ao comunismo” a um outro patamar. A CIA, porém, já 

estava preocupada. Em novembro de 1951, destacou os esforços da 

Argentina: a Radio del Estado, em parceria com outras três emissoras 

locais, transmitia em sete idiomas, dentre os quais o português e o 

sueco, e a situação argentina era sempre descrita "nos termos mais 

otimistas" (CIA, 1951b, p. 5). Já a análise sobre a Rádio Nacional, 

transmitindo a partir do Rio de Janeiro, era muito mais crítica. 

Apesar de veicular notícias sob a perspectiva do governo, era dado 

amplo espaço aos políticos de oposição. Não havia uma tentativa 

de expansão como observada na Argentina e em outros países. Os 

programas em espanhol eram editados com alguma competência, 

porém, nas transmissões para os Estados Unidos, "os programas em 

inglês contêm material descritivo e dados econômicos gerais, 

traduzidos amadoristicamente a partir dos scripts originais em 

português e lidos por locutores inexperientes" (CIA, 1951b, p. 7).  

Essa análise contraria pesquisas brasileiras, que chegaram a 

afirmar que, anos antes, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro se 

tornara uma das cinco emissoras mais potentes do mundo, com 

transmissor de 50 kW voltado aos cinco continentes. O suposto 

sucesso dessa ação teria levado ao recebimento de 

correspondências de países tão distantes como Alasca, África do 

Sul, Inglaterra, África Francesa, ilha de Santa Helena, Índia, Nova 

Zelândia, Suíça e Japão (SAROLDI; MOREIRA, 2005).  
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O sinal potencialmente pode até ter alcançado esses países, 

porém não foram encontrados indícios que permitam situar a Rádio 

Nacional entre as cinco mais potentes do mundo por um longo 

período. Nessa época, era capaz de oferecer, na verdade, pouca, 

muito pouca resistência ao avanço da radiodifusão soviética e da 

chinesa. 

 

*** 

 

 Sob essa perspectiva, o cenário agravou-se no início da 

década de 1960. O governo originado pela Revolução Cubana de 

1959 progressivamente aliava-se ao socialismo até que, no início da 

década de 1960, ocorreu seu rompimento com os Estados Unidos e 

a aliança com a União Soviética. Apenas isso representaria, no que 

se refere às transmissões internacionais, uma possibilidade de 

instalação de retransmissoras soviéticas na América Latina. 

 Cuba, no entanto, foi além. Em poucos anos, a pequena ilha 

caribenha, então com cerca de oito milhões de habitantes, passou a 

dispor da maior infraestrutura de transmissão internacional de 

rádio na América Latina. Com isso, despertou, também nesta área, 

a atenção da CIA. 

 No início de 1963, a agência dedicou-se a analisar a situação 

local. O serviço internacional, capitaneado pela Rádio Havana, foi 

lançado em 1º de maio de 1961 e, cerca de um ano e meio depois, já 

era o maior da América Latina. Seus quatro transmissores de ondas 

curtas, com potências entre 10 e 100kW, cobriam o mundo todo. 

Transmitia quase 188 horas semanais, sendo sete horas em 

português para o Brasil. A programação era vista como 

crescentemente agressiva, principalmente nos dois meses 

anteriores ao relatório – o que sugere que o monitoramento 
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começara ainda antes -, com a expectativa de mobilizar a sociedade 

de diferentes países contra os “regimes ‘corruptos’ no poder e 

contra o ‘imperialismo ianque’ que alegadamente dá suporte a eles” 

(CIA, 1963a, p. 1). 

 Além da Rádio Havana, considerada o serviço “oficial”, a 

CIA reconhecia, ainda, duas outras iniciativas fomentadas pelo 

governo cubano. A Rádio Free Dixie transmitia uma hora de 

programação semanal em inglês, tendo, como público alvo, a 

comunidade negra residente nos Estados Unidos. O sinal era 

recebido com boa qualidade na Flórida e possivelmente em cidades 

do sul dos Estados Unidos. Além dela, “A Voz Amiga de Cuba”, 

originada a partir da antiga Rádio Mambí10, transmitia, pelo menos 

desde maio de 1962, em inglês para os Estados Unidos na parte da 

manhã. A agência listava, ainda, excertos da programação ouvida 

(CIA, 1963b).    

 Ainda no profícuo mês de janeiro de 1963, a CIA produziu 

um minucioso relatório de 49 páginas sobre a indústria eletrônica 

em Cuba. No plano internacional, por exemplo, o documento 

ressaltou a celebração de parcerias com países socialistas; a 

expansão da agência de notícias Prensa Latina, já enviando 

regularmente material para a América Latina e para a Europa; e a 

previsão de acréscimo de novos idiomas, dentre os quais o russo e 

o chinês, às transmissões de rádio. Listou, ainda, dezenas de canais 

de TV e de rádio, com respectivas faixas de operação, potências 

estimadas e endereços do estúdio e do parque transmissor (1963c). 

 O monitoramento continuou. Em 1969 o Foreign Broadcast 

Information Service (FBIS) captou a divulgação do “Manual do 

Guerrilheiro Urbano”, livro escrito por um dos líderes da guerrilha 

urbana no Brasil, Carlos Marighella. O documento foi 

 
10 Ao longo das últimas décadas, o nome “Rádio Mambí” foi utilizado por 

diferentes emissoras localizadas em Havana, Santiago de Cuba e na Flórida. 
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originalmente publicado na revista Tricontinental, editada em 

Havana, e traduzido pelo FBIS (CIA, 1971). 

 Em 1979 Cuba já contava com cem estações de rádio AM, 25 

de FM e 24 de TV. A CIA ainda considerou que “as instalações 

modernas atendem adequadamente necessidades militares, de 

governo e algumas civis” (CIA, 1979, p. 54). Quatro anos depois, a 

agência faria nova análise ampla dos meios de comunicação 

cubanos. Em novo relatório, lembrou que a agência de notícias 

Prensa Latina transmitia em português, com foco no público de 

Portugal, Brasil e de cinco países africanos (p. 14). Oito 

transmissores de rádio em ondas curtas, com potência de 100 kW 

cada, cobriam o mundo inteiro. Além deles, outros dois 

transmissores na União Soviética retransmitiam a programação 

cubana. A Rádio Havana transmitia mais de 400 horas semanais, 

em oito idiomas, sendo duas horas diárias em português (CIA, 

1983). 

 

*** 

 

 Mesmo depois do fim da ditadura militar, a CIA continuou 

monitorando a atuação da mídia de países socialistas no Brasil. 

Cerca de dois meses depois de José Sarney, o primeiro civil 

presidente da República em 21 anos, assumir o cargo, o serviço de 

inteligência estadunidense informou que a TASS, agência soviética 

de notícias, e a Novosti, agência do Comitê Central do Partido 

Comunista da URSS, estavam em atividade no Brasil e em outros 

70 países em desenvolvimento com 260 correspondentes. A TASS 

mantinha 46 escritórios em 1970 e, quinze anos depois, dispunha 

de 66; já a Novosti saíra de 16 para 47. A CIA registrou, ainda, uma 

lista de 52 jornais supostamente “pró-URSS”, editados em 24 
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países; o solitário representante brasileiro era o Correio Braziliense 

(grafado com “s” no relatório), com uma circulação estimada de 70 

mil exemplares (a lista não incluía publicações que mantinham 

apoio explícito à União Soviética, como as dos Partidos 

Comunistas). De uma forma geral, países latinoamericanos eram 

tidos como abertos à mídia capitalista, apesar de Brasil, Costa Rica 

e Equador exigirem registros de jornalistas estrangeiros (CIA, 

1985). 

 O tom da inteligência estadunidense frente ao governo 

brasileiro progressivamente se deteriorou. Em abril de 1989, a 

administração de José Sarney era chamada de “pato manco”11 e as 

empresas públicas brasileiras, de “elefantes brancos” (CIA, 1989, p. 

1). O relatório até reconhecia que essas empresas foram 

importantes, no início, para garantir o desenvolvimento da 

economia, porém, a essa altura, a quantidade de estatais "coloca o 

Brasil entre os mais estatizantes países entre os não comunistas" 

(CIA, 1989, p. 3). Em 1979 essas firmas supostamente tinham mais 

de um milhão de empregados, com benefícios distintos dos 

observados na iniciativa privada, e respondiam por 60% dos 

investimentos domésticos, 40% das importações (sem contar 

derivados de petróleo) e 30% do PIB.  

A CIA reconhecia o esforço do governo Figueiredo, 

antecessor de Sarney, para reduzir a participação estatal na 

economia, ao limitar importações, fixar preços, listar 560 

organizações e criar um órgão para decidir quais empresas públicas 

seriam liquidadas e colocadas à venda. O resultado, porém, fora 

pífio: segundo a embaixada dos Estados Unidos, no fim do governo 

Figueiredo, apenas 89 empresas tinham sido vendidas e outras 

poucas fundidas ou extintas; em contrapartida, 145 pequenas 

 
11 “Lameduck” é expressão tradicionalmente usada por analistas políticos 

estadunidenses para designar governos incapazes de tomar medidas efetivas. 
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iniciativas foram absorvidas pelo governo federal. A mídia 

estimava a existência de 300 a 400 empresas públicas em 1989, 

porém ninguém sabia exatamente quantas eram. 

Algumas das “joias da coroa” estavam vinculadas ao 

Ministério das Comunicações e compunham o Sistema Telebrás. A 

CIA analisava, contudo, que o ministro Antônio Carlos Magalhães 

(ACM) não teria incentivos para privatizá-las, porque sua força 

política estava relacionada às 36 empresas públicas, grandes fundos 

setoriais e confiança de José Sarney. Lembrava que “durante seu 

mandato, ele foi rápido para gastar dinheiro com finalidade política 

e provavelmente aumentaria o ritmo com a proximidade das 

eleições” (CIA, 1989).  

Neste ponto, a CIA errou: várias emissoras da Radiobrás 

seriam privatizadas ainda no governo Sarney. 

 

*** 

 

Emissoras estrangeiras, incluindo as localizadas em países 

socialistas, transmitiam para o Brasil. O governo federal 

demonstrava sua preocupação com a suposta tentativa de “avanço 

do comunismo”, como se as emissoras dessem um suporte efetivo 

a iniciativas de guerrilha que almejavam a derrubada da ditadura 

militar. Cabe, então, a pergunta: além dos grupos engajados no 

enfrentamento ao regime, uma parcela considerável da população 

brasileira, de fato, ouvia a programação dessas emissoras? 

Qualquer tentativa de resposta a essa pergunta será 

imprecisa, porque inexistem dados objetivos a esse respeito. Não 

havia (e nem há agora) pesquisas de audiência de emissoras na 

faixa de ondas curtas. Ainda que houvesse pesquisas regulares à 
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época, seria difícil ter certeza sobre a sua precisão, tendo em vista a 

possibilidade teórica de censura de resultados inconvenientes ao 

governo. Não se encontrou série histórica relativa à produção, no 

Brasil, de receptores de rádio capazes de sintonizar essa faixa de 

frequências. Até existem números sobre o total de aparelhos 

receptores de rádio existentes no país nessa época, porém não é 

possível filtrar, dentre eles, quantos captavam transmissões em 

ondas curtas. Alguns entrevistados para este livro até se lembram 

de menções de seus colegas a programações estrangeiras ouvidas 

na Amazônia, não sendo, porém, possível sequer estimar sua 

audiência. Mara Régia lembra-se do convite que recebeu para 

trabalhar na Radiobrás, em 1978, como produtora: 

 

Antonio Augusto Silva, um amigo, me 

convidou, quando estava estudando na 

UnB. Disse que estavam montando uma 

rádio na Amazônia e eu perguntei por 

quê. Ele explicou: ‘Precisam de uma rádio 

lá, porque a rádio cubana está chegando e 

tomando conta. Há regiões em que o 

espanhol é a língua de referência. Eles 

agora querem a unidade, integrar para 

não entregar’. Esse era um chavão da 

ditadura militar naqueles anos (RÉGIA, 

2020). 

 

É certo que os sinais das estações provenientes de países 

socialistas chegavam ao Brasil, mas a diversidade de programações 

na faixa de ondas curtas era bem maior. Em 1976, era possível 

escutar, em diversos pontos do território nacional, as programações 

transmitidas por estações localizadas na União Soviética, China e 

em Cuba, porém também se ouviam sinais provenientes de 
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Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Japão, Reino Unido, 

Suécia e Suíça (LEAL FILHO, 2008), dentre possíveis outros. 

 A hipótese de que emissoras de rádio podem ser 

importantes na derrubada de regimes políticos – normalmente 

autoritários – tem algum respaldo histórico. A literatura costuma 

conceder relevância às emissoras mantidas por governos 

capitalistas que, no fim da década de 1980, colaboraram na geração 

de um clima de insatisfação decisivo à derrubada de regimes 

socialistas europeus. Essa história, porém, ocorreu alguns anos 

depois da indecisão da ditadura militar sobre transmitir 

ostensivamente ou não para a Amazônia. Naquela época, era outra 

a referência de emissora atuante em um processo revolucionário. 

 Quando Che Guevara e quatro guerrilheiros ligaram um 

transmissor, em 24 de fevereiro de 1958, em Sierra Maestra, a 

derrubada do ditador cubano Fulgêncio Batista ainda parecia 

distante. Esse foi o primeiro momento da Rádio Rebelde, que, 

meses depois, transmitiu o discurso de vitória de Fidel Castro e, até 

hoje, opera a partir de Havana. 

 A trajetória da estação cubana, porém, era muito distinta do 

que se poderia imaginar para o Brasil durante a ditadura militar. 

Em seu início, a Rádio Rebelde operava em faixas de 

radioamadorismo, mais especificamente, na banda de 20 metros. 

Como os equipamentos necessários eram portáteis, alimentados 

por baterias, as outras colunas guerrilheiras também dispunham 

deles, o que permitia, ainda, a comunicação de todos via rádio. 

Assim, foi possível mudar, com razoável agilidade, o local das 

transmissões, à medida que o movimento avançava. 

 Nesse cenário, as transmissões só seriam ouvidas por quem 

dispusesse de equipamentos semelhantes – ou seja, um público 

muito pequeno, se é que havia algum fora do âmbito da guerrilha. 

Em dezembro, já quase vitoriosos, foi capturada uma estação local, 
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que se somou a outras cubanas e estrangeiras e aos equipamentos 

portáteis. Foi formada, então, a Cadeia da Liberdade, com 32 

estações (PASQUALINO, 2013), cujos sinais podiam ser captados 

normalmente por qualquer ouvinte. 

 A rede cubana estava localizada no próprio território 

nacional; contava com diversos pontos de transmissão e 

retransmissão; e era operada a partir de equipamentos portáteis. 

Ou seja, um cenário bem distinto do brasileiro, em que as temidas 

emissoras estrangeiras operavam distantes do país, em faixa de 

difícil recepção, e sem estações retransmissoras. Vale lembrar, 

ainda, que, à época, parte dos aparelhos receptores dessa faixa 

dependiam de energia elétrica – escassa ou inexistente em grande 

parte da Amazônia. 

 E se houvesse estações em território nacional? Existe 

referência alusiva a uma retransmissora clandestina da Rádio 

Tirana em Conceição do Araguaia, no Pará, em 1971 (CASALI, 

2020). Podem ter existido estações semelhantes de outras emissoras. 

Tecnicamente, não era difícil a montagem de uma estação capaz de 

captar e retransmitir os sinais de outras, mesmo na faixa de ondas 

curtas. 

 Ainda assim, uma operação nesses moldes geraria outros 

problemas consideráveis. Não era possível contar com a parceria de 

emissoras locais, como ocorreu no caso cubano. Seria necessário, 

então, montar estações próprias, clandestinas e, portanto, 

escondidas. Antenas poderiam chegar a algumas dezenas de 

metros de altura. Transmissores, mesmo de baixa potência, em 

ondas curtas ou médias, eram pesados e dependiam de energia 

elétrica – eventualmente em grande quantidade, com carga 

facilmente identificável pela empresa distribuidora responsável 

pela área. Ainda que fosse possível montar uma infraestrutura 

dessa magnitude sem chamar atenção, a programação seria 
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escutada apenas por quem dispusesse de aparelhos portáteis ou de 

energia elétrica, ambos escassos em grande parte da região 

amazônica. Ou seja: a viabilidade de emissões clandestinas 

regulares e cotidianas, na década de 1970, era remota e, caso 

ocorressem, não contariam com grande público. 

 Seria possível imaginar, ainda, estações operando em ondas 

médias a partir de países vizinhos ao Brasil. No entanto, nessa 

época, as nações sul-americanas, várias das quais governadas por 

ditadores, estavam longe de ser abertas ao socialismo. Assim, 

podiam até transmitir para o Brasil, mas certamente não 

propaganda socialista. 

 O risco dessas transmissões para a ditadura militar era, 

portanto, desprezível, porém o governo federal tinha razão ao 

constatar que o território amazônico não era coberto a contento por 

emissoras de rádio brasileiras. Em 1975, ano da promulgação da lei 

que criou a Radiobrás, 38 estações funcionavam regularmente na 

região Norte do país, composta por seis estados e territórios que se 

estendiam por quase 42% do território nacional. A título de 

comparação, 32 estações operavam na Bahia (equivalente a 6,63% 

do território); 101 no Paraná (2,34%); e 260 em São Paulo (2,91%), 

reflexo de desigualdades sociais e econômicas latentes até o 

presente (IBGE, 1976).  

 

*** 

 

 Doutrina de Segurança Nacional. Cunhada provavelmente 

na Escola Superior de Guerra (ESG), no fim da década de 1940, esse 

era o aporte da inteligência militar brasileira ao cenário da Guerra 

Fria. À preocupação estadunidense e dos países capitalistas com o 

avanço do comunismo, o “inimigo externo” comum, a doutrina 
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somava a necessidade de combater um suposto “inimigo interno”, 

fruto da “má” influência estrangeira. 

 Essa abordagem serviria de justificativa teórica para a 

revisão do arcabouço legal, aí incluídos os atos institucionais e as 

chamadas leis de segurança nacional, e a formulação de políticas 

públicas. Também foi citada como base para o aumento de 

repressão política, violência e tortura. A depender do local, da 

época e dos atores envolvidos, era capaz de elevar a paranoia a 

níveis quase folclóricos. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas 

estadunidenses chegaram a utilizar um aeroporto em Barreiras-BA, 

localizada a pouco mais de seiscentos quilômetros de Brasília, para 

a movimentação de tropas. Adequou-se a estrutura local ao 

transporte de grandes aviões, necessários naquele conflito, 

ampliando-se o número de pistas para pouso e decolagem. Mesmo 

depois da guerra, o aeroporto continuou em uso. Pouco depois do 

início da ditadura militar, o governo federal decidiu desmontar o 

aeroporto. Integrante da equipe responsável por essa missão, um 

soldado não identificado relembraria, décadas depois:   

 

Ele teria ouvido dos colegas durante a 

viagem que o aeroporto precisava ser 

destruído por uma questão de segurança 

nacional: pelo seu grande porte e devido 

à pista que permitia o pouso de oito 

aviões ao mesmo tempo e o sistema de 

rádio, poderia ser usado para invasão de 

algum país inimigo – essencialmente do 

bloco comunista, como Cuba, que 

comandava o movimento revolucionário 

na América Latina. E não só isso. Por ficar 

muito perto de Brasília, representava um 

risco ainda maior de algum plano para 
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tomar a capital do país por esses 

invasores (JUNIOR, 2004, p. 342). 

 

 Mesmo considerando o contexto da época, é difícil imaginar 

que o “inimigo externo” seria capaz de cruzar o oceano, com sabe-

se lá quantos aviões de grande porte, pousaria em Barreiras e, dali, 

iniciaria sua aventura por ar ou por terra (nesse caso, durante cerca 

de oito horas) para atacar a capital federal. O exemplo, porém, é 

importante para demonstrar a que ponto chegava a preocupação. 

Se ela existia no caso de um aeroporto no interior que talvez 

pudesse servir de ponto de apoio a uma ofensiva, certamente 

existia em relação à invasão de emissoras estrangeiras, cujas 

programações, de fato, chegavam ao país (ainda que fossem pouco 

ouvidas). E, nesse caso, a região menos povoada e mais esquecida 

pelo governo federal era a que despertava maior atenção. 

Ainda no governo Castello Branco, a ditadura militar 

começou a implementar ações focadas no desenvolvimento 

econômico da região amazônica. Dentre elas, estavam a criação de 

entidades federais específicas para atingir esse objetivo, como, por 

exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(Sudam), em substituição à autarquia de propósito semelhante 

criada no governo de Getúlio Vargas, e a Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa). Planos, programas e obras foram 

desenvolvidos e, em parte, colocados em prática. Um deles era o 

Programa de Integração Nacional (PIN), aprovado em julho de 

1970, já no governo Médici, prevendo, também, ações voltadas ao 

nordeste brasileiro. 

 A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tentou aproveitar as 

perspectivas que o PIN oferecia. Em março de 1971, propôs à SEIPN 

a instalação de retransmissoras em São Paulo, Belém e Manaus, 

“obstando a influência que tem exercido na alma nacional 

transmissões alienígenas, algumas até feitas com antenas dirigidas 
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ao nosso país” (RÁDIO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1971c, 

p. 1). Diligente, a empresa já anexava a proposta de fornecimento 

de equipamentos pela Gates, da ordem de US$603.500 (R$24,3 

milhões) para os dois últimos municípios. 

 O ministro das Comunicações, Hygino Corsetti, à época 

mencionava abertamente a expectativa de ampliar o número de 

emissoras de rádio para “assegurar adequada cobertura ao 

território nacional, em particular à região amazônica e às 

fronteiriças” (CORSETTI, 1972, p. 9), bem como de prever 

frequências para estações de alta potência capazes de cobrir todo o 

território nacional e o exterior. Um dos desdobramentos do PIN foi 

o Plano Especial de Radiodifusão para a Amazônia (PERAM), 

apresentado em maio de 1972, prevendo iniciativas inclusive por 

parte das emissoras estatais. Ou seja: meses antes da elaboração do 

edital do SIRAP, a TVRNB já sabia que o foco do governo federal, 

no tocante às suas atividades, era a Amazônia – e não o mundo.  

Em dezembro, a empresa solicitou à SEIPN que apoiasse o 

pedido por recursos extras no ano seguinte, além dos Cr$7,1 

milhões (R$42,8 milhões) já previstos no PIN. Lembrava que já 

instalara um “Núcleo Central de Apoio às transmissões dirigidas à 

Amazônia, e operadas da capital da República” e alegava que seria 

necessária a instalação de “Cordão Saneador na área, integrado por 

seis (6) estações retransmissoras, de 10 kW cada” (TVRNB, 1972, p. 

1). 

 A SEIPN concordou com o pleito e encaminhou-o ao 

Ministério da Fazenda. Lembrou que o cordão saneador permitiria, 

dentre outros, "difusão diária da atividade governamental" e 

"implantação de campo de bloqueio de transmissões estrangeiras 

contrárias à política nacional" (SEIPN, 1973j, p. 1), ou seja, o 

governo federal propunha-se à prática de radio jamming, comum no 

cenário mundial das ondas curtas para interferir no sinal de 
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emissoras estrangeiras indesejadas. Ao custo de Cr$7,8 milhões 

(pouco mais de R$47 milhões), planejava-se a instalação de seis 

estações retransmissoras ondas médias em Macapá, Benjamin 

Constant, Porto Velho, Corumbá, Marabá e Boa Vista, importantes, 

segundo a superintendência, para a segurança nacional. A essas 

seis retransmissoras poderiam se unir outras localizadas em mais 

de quarenta municípios compreendidos entre o centro do estado de 

Goiás e o Pará. As emissoras locais teriam um “caráter 

comunitário”, no sentido de transmitir inclusive recados do público 

aos seus familiares (TVRNB, 1974a) – e essa seria uma marca das 

emissoras que seriam estabelecidas pela Radiobrás. 

  À época, a ditadura militar já havia editado diversos 

planos, dentre os quais o I Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), em 1971, e o II PND, em 1974, que mencionavam a 

Amazônia como uma região prioritária de atuação. A principal 

justificativa da TVRNB para os pedidos de recursos e iniciativas 

(parcialmente) implementadas, então, era o medo cego das 

transmissões de países socialistas para a região. Em 1974, ao 

defender os grandes gastos com o SIRAP, a empresa lembrou que 

o “projeto visava integrar o país através de um sistema de rádio, 

especialmente toda a Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste, onde as 

irradiações alienígenas estavam atingindo índices audiência 

alarmantes. Além disto, havia que se promover o Brasil no exterior 

(...)” (TVRNB, 1974h, p. 1). 

 Esse argumento é duplamente polêmico. Em primeiro 

lugar, porque não há qualquer indício de que emissoras 

estrangeiras (ou “irradiações alienígenas”) fossem capazes de ter 

grande audiência na Amazônia. Como já argumentado, não havia 

pesquisas nesse sentido e as condições técnicas de transmissão e de 

recepção levavam à precariedade e à irregularidade dessa 

operação. 
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 Em segundo, porque a integração da Amazônia, do 

Nordeste e do Centro-Oeste não era o foco central do SIRAP 

planejado pela TVRNB. É certo que cada uma dessas regiões 

sediaria um parque transmissor na formulação original, porém isso 

não garantiria a integração. O foco principal era cobrir o mundo, 

respaldado em parte por algumas autoridades de alto escalão, 

como deixam claros documentos e manifestações das autoridades 

responsáveis. Fosse a Amazônia a preocupação central, não teria 

sido necessária a aquisição de tantos transmissores com potências 

tão altas. 

Em fevereiro de 1975, Higino Germani, diretor Técnico da 

TVRNB, deixou a empresa: “Veio, não sei de onde, ordem para 

redirecionar para a Amazônia a antena rômbica que transmitia para 

a Europa (que me neguei a cumprir, iniciando um processo que 

acabaria em conflito)” (GERMANI, 2020). 

Se a TVRNB fora incapaz de perceber que sua principal 

missão seria a cobertura da Amazônia, a Radiobrás não repetiria 

esse erro. 
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A conquista da Amazônia 
 

Se a partir de Brazlândia era possível cobrir boa parte do 

mundo, também seria possível transmitir para a Amazônia. Essa 

conclusão poderia parecer óbvia para quem não conhece elementos 

técnicos relacionados à radiodifusão, porém, na verdade, seria 

apenas uma hipótese. Para que se confirmasse, seria necessário 

dispor de canais e equipamentos apropriados. 

Essas condições técnicas estavam presentes, ainda que não 

fossem as ideais. Com as frequências disponíveis, os transmissores 

em OC e OM e o redirecionamento das antenas, a Rádio Nacional 

conseguiria cobrir a Amazônia. Do ponto de vista político, também 

não haveria maiores problemas: consumida por longas 

justificativas sobre as questões levantadas pela auditoria, sem 

recursos e sem conseguir sensibilizar atores externos, a TVRNB não 

ofereceria resistência. No meio da crise, o antigo diretor-geral 

Cavalcanti de Melo deixara a empresa. 

A SEIPN também não esboçaria ressalvas. Na verdade, a 

TVRNB havia se tornado um fardo grande demais, capaz de 

balançar com novos problemas uma superintendência já 

responsável por administrar outros tantos dos quais não conseguia 

se afastar. Em janeiro de 1975, a SEIPN lamuriou-se ao Ministro da 

Fazenda, órgão ao qual se subordinava. A despeito de o decreto nº 

60.900 ter previsto, desde 1967, que a superintendência era uma 

autarquia, ainda não contava com quadro de pessoal próprio, 

passados oito anos. Enquanto isso, dispondo de uma equipe 

formada por servidores cedidos por órgãos diversos, 

supervisionava as diversas empresas: Hotel das Cataratas, Hotel 

das Paineiras e Grande Hotel, Companhia Melhoramentos de 

Blumenau, Estrada de Ferro do Corcovado, Frigorífico São Carlos 

do Pinhal, Fazenda Morungava e as emissoras de TV e rádio 
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Nacional tinham, cada uma, problemas de pessoal, natureza 

jurídica e modernização de seus equipamentos, dentre vários 

outros (SEIPN, 1975b). 

Ainda havia outras pendências que mereciam uma análise 

à parte. Pelo menos desde 1965 o governo federal vinha 

instaurando procedimentos para apurar possíveis irregularidades, 

notadamente trabalhistas e tributárias, no Grupo Abdalla, que 

reunia empresas de diferentes setores, localizadas principalmente 

no estado de São Paulo. Em 1973, começaram os confiscos, que se 

estenderam pelos anos seguintes. Essas medidas representaram 

provavelmente o maior confisco em bloco de empresas pelo 

governo federal desde que as iniciativas de Percival Farquhar 

foram estatizadas por Getúlio Vargas, incluindo, dentre elas, a 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro.  

Assim, a pioneira Companhia Brasileira de Cimento 

Portland Perús, a Companhia Brasileira de Produção e 

Empreendimentos – Cibrape, a Fábrica de Papel Carioca S.A., a 

Estrada de Ferro Perús-Pirapora e diversas outras, todas vinculadas 

ao Grupo Abdalla, passaram a ser também responsabilidade da 

SEIPN. Em abril de 1975, a superintendência já tinha conclusões 

preliminares a respeito das empresas: “Por processos de pesquisa 

indireta, sem a profundidade, que só uma auditoria com força de 

devassa permitirá, foram verificadas irregularidades consideráveis 

nos fluxos de recursos entre as companhias e seus titulares” 

(SEIPN, 1975c). 

Outra preocupação da SEIPN dizia respeito à sua própria 

existência. Ao mesmo tempo em que avançava nas estatizações, a 

ditadura militar revia as estruturas responsáveis por acompanhar 

as novas empresas. A superintendência foi substituída, então, pela 

Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao Patrimônio 
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Nacional (CEIPN) com a edição do decreto nº 76.085, de 6 de agosto 

de 1975. 

Enquanto a SEIPN tinha outras preocupações além do 

SIRAP, o apoio ao projeto original por parte da Presidência da 

República ficara no passado. Terminado o governo de Médici, seus 

assessores e principais interlocutores da diretoria da TVRNB 

deixaram o Palácio do Planalto. Garantidas as condições técnicas e 

superadas as resistências, seria necessária vontade política para 

redirecionar os esforços do governo federal no tocante à 

radiodifusão.  

 

*** 

 

 A História costuma apontar diferenças consideráveis entre 

os governos Médici e Geisel. O primeiro é visto como o mais 

autoritário e violento da ditadura militar, tendo permitido o 

crescimento desmedido da repressão política, enquanto garantia 

um milagre econômico marcado por altas taxas de crescimento do 

PIB. O segundo é referenciado como o que, sem abandonar o 

autoritarismo, começou a tolerar e a planejar uma abertura política 

que culminaria na redemocratização da década de 1980, ao mesmo 

tempo em que convivia com dificuldades econômicas mais 

evidentes que as do seu antecessor. 

 Nas comunicações, porém, observou-se um cenário de 

continuidade, com divergências pontuais, que foi fundamental 

para a transformação do setor. No que se refere à Radiobrás, dois 

nomes resumem esse cenário. 

 O primeiro foi Hygino Caetano Corsetti. Gaúcho de Caxias 

do Sul, ingressou, em 1939, aos vinte anos, na Escola Militar do 
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Realengo. A partir daí, como oficial militar da arma de engenharia, 

ocupou diversos postos, muitas vezes lidando com temas 

relacionados às comunicações. Em 1964, serviu no gabinete do 

então ministro da Guerra, Costa e Silva, que viria a ser o sucessor 

de Castelo Branco na Presidência da República. Quando Médici 

assumiu o cargo, em 1969, nomeou Corsetti ministro das 

Comunicações. Faleceu em 2004. 

 No ministério, Corsetti e sua equipe colocaram-se, então, a 

planejar o que seriam as comunicações no Brasil. Em junho de 1971, 

já corria o rumor de mudanças na Rádio Nacional do Rio de Janeiro: 

o diretor Administrativo e Financeiro da empresa solicitou, por 

memorando, atenção à atualização de caixa e balancetes “tendo em 

vista, segundo informações, a possibilidade da Rádio Nacional ser 

transferida para o Ministério das Comunicações” (RÁDIO 

NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1971f). 

 Era mais, bem mais que isso. Um documento de quatro 

páginas, assinado por Corsetti e dirigido a Médici, resumiu os 

planos para todo o setor. A Exposição de Motivos nº 118/71, datada 

de 25 de agosto daquele ano, começava com uma preocupação 

sobre a estrutura do Ministério das Comunicações, criado quatro 

anos antes (MC, 1971). Para eliminar conflitos de competência, o 

“Conselho Nacional de Telecomunicações poderá ser reformulado, 

transformando-se em órgão de assessoramento”, ou seja, deixando 

de ser efetivamente o órgão regulador do setor, papel que 

desempenhou de 1962 a 1967. Assim o MC se firmaria como o órgão 

regulador do setor. Mas “as modificações mais profundas, porém, 

recairão sobre a administração indireta”. 

 Corsetti lembrava que, naquele mesmo ano, na Exposição 

de Motivos nº 57/71, fez “referência à necessidade de o governo 

federal interferir no problema da telefonia, a fim de dar-lhe 

tratamento semelhante ao que vem sendo dado às ligações 
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interestaduais e internacionais, cujo encargo é da Embratel”. Ou 

seja: o governo federal, por meio de empresas públicas, tal como a 

Embratel, deveria executar diretamente os serviços de 

telecomunicações, que eram, ainda, em grande parte, atribuição da 

iniciativa privada. Para isso, seria necessária “a criação de uma 

entidade pública destinada a planejar e coordenar as 

telecomunicações de interesse nacional (...)”. Essa seria a Telebrás 

que, dentro de poucos meses, passaria a atuar como holding de um 

sistema, cujas empresas concessionárias “hoje em número muito 

elevado, serão reduzidas a, no máximo, uma por Estado”.  

 Ainda deveriam ser criadas, na concepção de Corsetti, duas 

outras entidades. Uma, jamais instalada, teria o objetivo de operar 

serviços de telex e telégrafo. A outra seria a Radiobrás, “com a 

finalidade de controlar o serviço nacional de rádio e TV educativos 

e informativos oficiais”, porém sua instalação seria condicionada, 

em “época oportuna, quando e se as condições, naquelas áreas, 

reclamarem tal providência”. 

 

 

Em breve, a Radiobrás, “quando e se as condições, naquelas áreas, 

reclamarem tal providência” (Acervo do autor) 

 

 A proposta de criação da Radiobrás dialogava com o 

decreto nº 67.611, de 19 de novembro de 1970, publicado meses 
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antes da EM nº 118/71. O decreto estabeleceu o sistema de 

comunicação social do Poder Executivo, que seria integrado pela 

Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da 

República, iniciativas similares no âmbito dos ministérios e do 

Estado Maior das Forças Armadas e entidades da administração 

indireta. Esperava-se que esse sistema, conforme o art. 2º do 

decreto, fosse capaz de “predispor, motivar e estimular a vontade 

coletiva par o esforço nacional de desenvolvimento e, no campo 

externo, contribuir para o melhor conhecimento da realidade 

brasileira”.  

Ainda assim, Corsetti entendia que a instalação da 

Radiobrás deveria ocorrer apenas em “época oportuna”. Dessa 

forma, controlava o cronograma e esfriava as expectativas. Ao 

mesmo tempo, via a TVRNB arvorar-se na construção do SIRAP, 

um sistema de transmissão que não conseguiria manter, com 

apoios que perderia e com a expectativa de se consolidar como a 

mais importante entidade da radiodifusão oficial a partir de um 

decreto que nunca seria editado. O silêncio e a demora do 

Ministério das Comunicações capitaneado por Corsetti, relatados 

nos capítulos anteriores deste livro, dificultavam essas pretensões. 

Enquanto isso, a criação da Radiobrás ganhava forma e 

tornava-se uma realidade – sem, de fato, existir. Quando o jornal O 

Estado de S. Paulo, em 1º de junho de 1974, conforme já relatado, 

noticiou demissões na TVRNB, informou que o Ministério das 

Comunicações se negava a “comentar qualquer ocorrência da 

Nacional de Brasília antes que ela passe para o âmbito da futura 

empresa holding da radiodifusão oficial – Radiobrás” (O ESTADO 

DE S. PAULO, 1974). Nessa mesma época, o diretor Técnico da 

TVRNB, Higino Germani, vivenciou uma situação, no mínimo, 

estranha:  
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(...) ao entrar na sala do diretor-geral da 

TVRNB, este estava guardando uma 

resma de folhas de ofício timbradas com 

‘Radiobrás – Direção Geral’.  Tudo isto 

era muito perturbador, pois o diretor-

geral não dialogava com os diretores de 

departamentos e nada sabíamos a 

respeito do futuro que nos aguardava 

(estaria fazendo planos para si próprio, 

apenas?) (GERMANI, 2020). 

 

 Como membro do governo federal, Corsetti não veria o 

nascimento da Radiobrás. Entrava, então, em cena o segundo nome 

a personificar a transformação do setor: Euclides Quandt de 

Oliveira. 

 

*** 

 

 Assim como Corsetti, Quandt de Oliveira nasceu em 1919, 

porém no Rio de Janeiro. Ingressou na Marinha aos dezoito anos, 

desempenhou diversas atividades relacionadas à eletrônica e às 

comunicações, ocupou postos no exterior e, de abril de 1964 a julho 

de 1965, esteve lotado no Gabinete Militar da Presidência da 

República, chefiado por Ernesto Geisel. 

 Deixou a Presidência da República para assumir a do 

Conselho Nacional de Telecomunicações (Contel). Saiu do cargo 

em 1967, assumiu o comando do porta-aviões Minais Gerais e, 

menos de dois anos depois, solicitou a transferência para a reserva. 

Como civil, tornou-se diretor de Telecomunicações da Siemens do 

Brasil e, de 1972 a 1974, foi presidente da Telebrás, empresa 
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vinculada ao Ministério das Comunicações, gerido por Corsetti. 

Quando Geisel foi escolhido presidente da República, Quandt de 

Oliveira tornou-se um dos primeiros convidados a integrar o 

ministério, na pasta das Comunicações (GASPARI, 2003). 

 Mesmo depois de deixar o cargo, em 1979, no fim do 

governo, Quandt de Oliveira ocupou diversas posições de destaque 

no setor das comunicações, até o fim da década de 1990, em 

organizações como Transit Semicondutores, TV Bandeirantes e 

Telebrasil, entidade que presidiu e que representava as prestadoras 

de serviços de telecomunicações, quase todas, à época, empresas 

públicas. Faleceu em julho de 2013.  

 Diferentemente de Corsetti e de forma incomum entre 

gestores públicos do setor das telecomunicações, Quandt de 

Oliveira registrou suas memórias, deu entrevistas e palestras, foi 

personagem de biografia. Escreveu dois livros: “Renascem as 

Telecomunicações – 1. Construindo a base” (1992) e “Renascem as 

Telecomunicações – 2. Construção e operação do sistema” (2006). 

Juntos, representam um relato minucioso, em 855 páginas, da 

transformação das telecomunicações no Brasil. Entrevistei Quandt 

de Oliveira, por duas vezes, no fim de 2006, em sua casa em 

Petrópolis-RJ. Aos 87 anos, lúcido, lembrava em detalhes sua 

trajetória e dispunha de um arquivo considerável. Esses 

depoimentos foram publicados no livro “Memória das 

Comunicações no Brasil: entrevistas” (2019). 

 

*** 

 

 Uma outra característica incomum da trajetória de Quandt 

de Oliveira costuma ser ressaltada por alguns autores: ele teria sido 

um dos únicos ministros das Comunicações a opor-se aos interesses 
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dos principais grupos privados de mídia do país, aí incluída a Rede 

Globo. Mas essa história é mais complexa que uma simples 

observação. 

 Quandt de Oliveira era presidente do Contel, órgão 

regulador do setor, quando, em fevereiro de 1967, foi editado o 

decreto-lei nº 236. Pela primeira vez o governo federal estabeleceu, 

então, um limite de outorgas de emissoras de rádio e de TV que 

poderiam ser detidas por uma mesma “entidade” – esse é o termo 

exato constante do art. 12 do instrumento normativo. Cada 

entidade, de acordo com o decreto-lei, só poderia controlar, por 

exemplo, 9 estações em ondas médias (contabilizando as locais, 

regionais e nacionais); 6 estações em FM; e 10 de TV, sendo, no 

máximo, 2 por estado e 5 em VHF (ou seja, canais 2 a 13, 

historicamente mais utilizados para a TV analógica no Brasil). Com 

essa regra, a ditadura militar entendia estar contribuindo para a 

desconcentração do mercado e a formação de, pelo menos, três 

redes nacionais de televisão. 

 Por mais que esses limites fossem bastante altos, estavam 

aquém do desejável para alguns grupos econômicos – dentre eles, 

os Diários Associados. Pioneiro da televisão, responsável pela TV 

Tupi, o maior grupo de mídia do país teria que transferir ou deixar 

de operar algumas das suas outorgas. E isso justamente em um 

momento em que iniciava seu período de crise, enfrentado por 

concorrentes diversos, como, por exemplo, a recém-fundada TV 

Globo. Começou, então, a se espalhar o relato de que Quandt de 

Oliveira, ao defender os limites que seriam por fim estabelecidos 

pelo decreto-lei, pretendia, na verdade, defender as Organizações 

Globo em sua disputa com os Diários Associados (HERZ, 2009). 

Quase quarenta anos depois desse embate, ele se lembrava de uma 

reunião: 
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Em 1966 houve uma reunião da Abert em 

Salvador. O Contel funcionava no Rio de 

Janeiro, onde eu estava. Aí me avisaram: 

‘olha, saiu um ataque forte da Abert 

contra o Castelo Branco, dizendo que ele 

estava fazendo tudo para dar força à 

Globo’. Eles faziam uma onda muito 

forte. Aí eu viajei para Salvador e fui à 

reunião da Abert. Receberam o 

presidente do Contel de braços abertos. O 

[Assis] Chateaubriand estava presente 

numa cadeira de rodas. Aí fiz um 

discurso: ‘doutor Chateaubriand, 

principal responsável pela Rede dos 

Diários Associados, presidente de honra 

da Abert; doutor fulano de tal, dos 

Diários e presidente da Abert etc.’ e fui 

mencionando um por um: todos eram dos 

Diários e da Abert. Quando cheguei ao 

sexto nome, era um murmúrio geral. 

Acabou o negócio e fui justificando, 

mostrando as razões por que as coisas 

tinham sido feitas. Ele fez uma proposta 

muito forte contra a Globo, dizendo que a 

Globo não podia ter feito aquilo, que não 

podia ter feito acordo com a Time-Life, 

aquilo tudo. Aí eles fizeram um recurso 

ao Presidente da República, que foi ao 

Consultor Geral da República, mas isso 

depois dessa reunião da Abert. Quando 

acabou a reunião, o pessoal da Abert não 

me acompanhou até a porta. Queria 

mostrar que os Diários Associados 

dominavam toda a área de radiodifusão. 

Depois fui procurado por gente que não 

tinha nada com a Globo, que dizia 
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‘parabéns pelo negócio dos Diários, a 

gente não aguenta mais’ (PIERANTI, 

2019, p. 49-50). 

 

 O tempo passou. Como já mencionado, Quandt de Oliveira 

voltou à Marinha, passou à reserva, trabalhou na iniciativa privada, 

assumiu a presidência da Telebrás e, a seguir, tornou-se ministro 

das Comunicações. Em 1974, a crise dos Diários Associados havia 

se aprofundado e a Globo já exercia liderança segura de audiência 

entre as redes de televisão. 

 Como ministro, começou a dar declarações públicas sobre 

sua preocupação relativa à formação de um possível monopólio na 

televisão brasileira. Reforçava a necessidade de implementar, de 

forma efetiva, a política pública pensada à época da edição do 

decreto-lei nº 236, traduzida na estruturação de cerca de três redes 

nacionais. Criticava, ainda, o excesso de conteúdos estrangeiros, em 

detrimento de uma programação nacional de qualidade. Esse 

conjunto de declarações passou a ensejar a percepção de que o 

ministro opunha-se à Rede Globo (DIAS, 2013; AMORIM, 2015). 

 Quandt de Oliveira iria além. Entendia que o decreto-lei nº 

236 estabelecera os limites de outorgas para o grupo econômico, e 

não apenas para uma entidade vista isoladamente. Assim, se, por 

exemplo, uma empresa já tivesse alcançado o total de outorgas 

permitidas pelo decreto-lei, parentes próximos dos sócios dessa 

empresa não poderiam constituir outra para pleitear novas 

outorgas. Ocorreria, nesse caso, uma tentativa de burla dos limites 

legais, já que restaria caracterizado um único grupo econômico. 

Esse entendimento implicava em barreiras consideráveis à 

expansão das grandes redes, conforme relato do próprio ex-

ministro: 
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Então, quando eu estava lá, abrimos 

concorrência para uma série de 

emissoras, mas a Globo já tinha as cinco. 

Então começaram a aparecer não mais o 

Roberto Marinho, mas o filho dele, o 

outro filho e tiveram que ser segurados. 

Houve uma ocasião em que o Roberto 

Marinho se queixou ao Golbery e ao 

ministro da Justiça, Armando Falcão. 

Fizeram uma reunião Golbery, Falcão, eu 

e Roberto Marinho e ele fez todas as 

queixas contra mim e falou que tinha 

convidado todo mundo para ir numa ilha 

– ele tinha uma ilha – e todo mundo tinha 

ido menos eu, que eu o estava 

perseguindo. Depois de muita conversa, 

Roberto Marinho teve uma crise de choro. 

Eu disse: ‘olha, meu pedido de demissão 

já está aqui, é só assinar e daí resolve o 

problema’. ‘Ah, não, não!’ E aí 

encerraram. Quando saí do ministério, 

durante muito tempo trabalhei numa 

firma de semicondutores em Montes 

Claros. O Globo nunca publicava meu 

nome: ‘O presidente da Transit etc.’ 

(PIERANTI, 2019, p. 50-51). 

 

 As emissoras privadas tinham, ainda, uma outra 

preocupação em relação à nova gestão: a Radiobrás. Especulava-se 

que ela poderia ter preferência na obtenção de recursos 

provenientes da publicidade do governo federal, o que, vale 

lembrar, chegou a estar em pauta no fim do governo Médici, com 

apoio da TVRNB, como já demonstrado neste livro. Também se 
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aventava a possibilidade de o governo federal decidir estatizar 

algumas emissoras. 

 Coube ao ministro serenar os ânimos. Com o sugestivo 

título “Quandt: radiodifusão fica com iniciativa privada”, O Globo 

relatou sua palestra no 4º Encontro de Radiodifusão do Rio Grande 

do Sul, realizada em Porto Alegre, no dia 20 de agosto de 1974. 

Segundo o jornal, o ministro afirmou que “o regime de exploração 

da radiodifusão pela iniciativa privada será mantido, pois não há 

razões, nem intenção de alterar essa política” (O GLOBO, 1974). A 

promessa foi cumprida. 

 

*** 

 

 Assustada com uma possível inflexão do governo federal 

quanto à radiodifusão, a mídia privada parecia não enxergar os 

sinais emanados de Brasília. Quandt de Oliveira seria conhecido 

por tentar fazer cumprir os limites do decreto-lei nº 236/67, o 

mesmo que ele ajudara a conceber sete anos antes, e por criar a 

Radiobrás, porém essas iniciativas não se confundiriam com uma 

mudança concreta no status quo da radiodifusão. Inexistia ameaça 

real à manutenção das grandes redes comerciais como elementos 

centrais ao modelo brasileiro. 

 Na mesma época em que o ministro reafirmava – mais uma 

vez - esse intuito em Porto Alegre, a TVRNB e o SIRAP, com seu 

escopo original, avançavam rumo ao inexorável. Como já visto, no 

mesmo mês de agosto de 1974, o Ministério das Comunicações 

editou portaria para proceder ao levantamento de informações 

sobre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a TVRNB e outras 

emissoras, gerando protestos, inclusive, da SEIPN.  
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 Enquanto isso, o ministério mantinha o silêncio e a demora 

que caracterizavam a relação da TVRNB com o órgão desde a 

gestão de Corsetti. De julho a agosto de 1974, o diretor-geral da 

empresa lamuriou-se ao superintendente das EIPN três vezes, pelo 

menos, em relação ao comportamento do ministério. 

Em 18 de julho, o diretor-geral registrou que o Ministério 

das Comunicações sequer havia expedido uma autorização 

provisória de funcionamento dos equipamentos, o que configurava 

uma “desnecessária e tão prejudicial procrastinação” da Secretaria 

de Radiodifusão e do Dentel. Considerava que essas áreas não 

poderiam estar “cumprindo diretrizes superiores, isto é, orientação 

oriunda do próprio Ministro das Comunicações, pois S. Exa., 

obviamente, jamais permitiria semelhante anomalia” (TVRNB, 

1974s, p. 2). 

Quase um mês depois, em 16 de agosto, o diretor-geral da 

TVRNB retomou o tema. Lembrou que os pedidos de autorização 

não foram apreciados e que o diretor da Divisão Jurídica do Dentel 

“nada decide – nem contra, nem a favor – obstinando-se no 

exercício de uma inexplicável ação de trancamento” (TVRNB, 

1974t, p. 1). 

Em 22 de agosto de 1974, seis dias depois, o diretor-geral da 

TVRNB dirigiu-se novamente ao superintendente das EIPN, desta 

vez para relatar uma pendência com a alfândega. A liberação dos 

equipamentos do SIRAP dependia de uma série de documentos, 

dentre os quais um certificado que deveria ser emitido pelo Dentel. 

Desde setembro de 1973, segundo o relato, a TVRNB tentava obtê-

lo em vão. Os responsáveis pela alfândega até concordaram em 

liberar os equipamentos com a posterior apresentação do 

certificado, mas, passados quase seis meses da inauguração do 

SIRAP, o Dentel ainda não havia expedido o certificado. Agora a 

TVRNB já se preocupava com a liberação da próxima leva de 
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equipamentos, pesando cerca de 155 toneladas, que, em breve, 

chegaria ao porto do Rio de Janeiro (TVRNB, 1974u). 

A situação estava chegando ao limite. Em 29 de agosto, o 

superintendente das EIPN, por intermédio do Ministério da 

Fazenda, solicitou que o Ministério das Comunicações se 

manifestasse: a TVRNB deveria interromper seu cronograma de 

atividades relacionadas ao SIRAP até que se formalizasse sua nova 

vinculação ou deveria continuar implementando as medidas 

previstas, conforme o cronograma da licitação? O MC optou pela 

segunda alternativa. 
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“Continuem”, define o Ministério das Comunicações, sem informar, 

ainda, mudanças no SIRAP (Acervo da SPU/ME) 

 

Partiriam do Ministério das Comunicações, e não mais 

apenas da SEIPN, os documentos tentando encontrar soluções para 

os problemas da TVRNB. O que havia mudado? Nas palavras do 
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secretário-geral do Ministério das Comunicações, estavam “em 

pleno andamento as démarches” para a transferência das emissoras 

da TVRNB e da Rádio Nacional do Rio de Janeiro “para a esfera 

deste Ministério” (MC, 1975). E, por isso, solicitava ao Ministério 

da Fazenda, órgão ao qual estavam vinculadas a SEIPN e as 

empresas, que liberasse os recursos necessários ao SIRAP, ainda 

sem mencionar os novos moldes do sistema. 

Os dois documentos foram assinados por Rômulo Villar 

Furtado, um nome importante para se entender os desdobramentos 

da história a partir deste ponto. Na década de 1960, em busca de 

reforços para assessorá-lo ainda na presidência do Contel, Quandt 

de Oliveira recebeu recomendações sobre um jovem engenheiro da 

Standard Electric. Tratava-se de Furtado, que foi nomeado assessor 

de Planejamento do Contel (OLIVEIRA, 1992). Já com Quandt de 

Oliveira ministro das Comunicações, Furtado tornou-se o 

secretário-geral do órgão, ou seja, o segundo na hierarquia. 

Permaneceria nessa função por três gestões, do ocaso da ditadura 

militar ao fim do governo Sarney, sob protestos da sociedade civil 

e da oposição (HERZ, 2009). 

Ainda que não de direito, no dia 9 de janeiro de 1976, 

ocorreram os sepultamentos de fato das empresas Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro e da TVRNB. Neste dia foi assinado o termo de 

entrega e recebimento de bens móveis e imóveis, valores, 

equipamentos, veículos e instalações das duas organizações, que 

passavam a ser geridos pelo MC. Foram dedicadas 170 páginas 

datilografadas à empresa do Rio de Janeiro e outras 171 à de 

Brasília, contendo infindáveis listas que incluíam de equipamentos 

de transmissão a mesas de jacarandá; de máquinas de calcular a 

carrinhos de aço; de gravadores a amperímetros; de extintores de 

incêndio a terrenos. Tudo isso, agora, tinha novo dono (MC, 1976). 
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*** 

 

Até este ponto, o início da Radiobrás confunde-se com o fim 

da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da TVRNB. De fato, essas 

eram as emissoras estatais mais conhecidas – porém não as únicas. 

No governo Geisel, a nova empresa da radiodifusão pública teria 

que gerir não apenas as emissoras tradicionais, mas também um 

conjunto de pequenas estações esquecidas no tempo. Desses 

fragmentos de história tratam as próximas páginas. 

Não é exagero falar em esquecimento neste caso. 

Questionados por mim a respeito de registros sobre essas 

emissoras, os órgãos públicos que deveriam manter seus acervos 

ou responderam não dispor de informações, ou disponibilizaram 

alguns poucos documentos. Os profissionais da Radiobrás que 

entrevistei, quando muito, tinham uma vaga memória de ouvir um 

ou outro nome de estação dentre as que citei. Nenhum deles se 

lembrou de qualquer colaboração ou trabalho conjunto com essas 

emissoras. 

Assim, é necessário admitir que grande parte da história 

dessas pequenas emissoras se perdeu. O material ao qual tive 

acesso permite recontar apenas pedaços dessas trajetórias que 

provavelmente foram importantes para o dia-a-dia de segmentos 

da população brasileira.  

Vale lembrar que essas programações foram realizadas por 

servidores e empregados públicos, possivelmente em parceria com 

voluntários, cujos nomes não são – e possivelmente não serão – 

relembrados. Parece justo reconhecer o esforço desses exemplos 

anônimos de radialistas que sonharam com uma outra forma de se 

comunicar. 
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Nas fontes públicas – por assim dizer – tradicionais sequer 

é possível resgatar uma lista de todas as emissoras que, assim como 

as conhecidas como Rádio Nacional, foram transferidas para o 

Ministério das Comunicações. Essa peça do quebra-cabeça foi 

encontrada em uma palestra do então ministro Quandt de Oliveira 

na Escola Superior de Guerra (ESG), realizada em julho de 1978. 

Até meados da década de 1990, ministros das 

Comunicações costumavam realizar, pelo menos, uma palestra 

sobre sua gestão na escola, que, por sua vez, até o presente, 

promove cursos frequentados simultaneamente por militares e 

civis. As palestras eram posteriormente editadas em livretos. 

Quandt de Oliveira pôde realizar, ali, um balanço de sua gestão a 

menos de um ano do seu término.  

Um dos pontos da publicação de 125 páginas – mais 

especificamente, o capítulo V, subitem 1 – foi dedicado à Radiobrás. 

Ainda neste livro serão abordadas algumas das considerações do 

então ministro sobre a empresa; por ora, cabe ressaltar sua fala 

sobre as emissoras a ela incorporadas: 

 

(...) a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 

em onda média, onda curta e frequência 

modulada, e a Rádio e TV Nacional de 

Brasília, em onda média, frequência 

modulada e televisão, anteriormente 

vinculadas ao Ministério da Fazenda; e a 

Rádio Ipanema, do Rio de Janeiro, 

anteriormente vinculada, como Rádio 

Mauá, ao Ministério do Trabalho. Foram 

logo iniciados os entendimentos com os 

Ministérios da Educação e Cultura e da 

Agricultura, visando a incorporação à 
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Radiobrás das emissoras a eles 

vinculadas.  

No final de 1977, foi baixado decreto 

efetivando a transferência das rádios 

MEC do Rio de Janeiro, em onda média, 

onda curta e frequência modulada, e a 

MEC de Brasília, em onda média; da 

Rádio “A Voz Agrícola”, de Santa Tereza, 

no Espírito Santo, em onda curta; da TV 

Educativa, do Rio de Janeiro; e da Rádio 

Rural do Rio de Janeiro. A limitação de 

despesas e a insuficiência de recursos 

estabelecidos para 1978 estão retardando 

a efetivação dessa medida (OLIVEIRA, 

1978, p. 38-39). 

 

 O caso das emissoras educativas será tratado no próximo 

capítulo. Sobram, então, três outras estações, além das 

mencionadas neste e nos capítulos anteriores: Rádio Ipanema e 

Rádio Rural, ambas no Rio de Janeiro, e Rádio “A Voz Agrícola”, 

de Santa Tereza-ES, sendo que o próprio ministro informava o 

atraso da sua incorporação à Radiobrás. 

 Das três, a mais conhecida era a Rádio Ipanema. Em seu 

esforço de propagação da ideologia nazista no mundo, o Terceiro 

Reich iniciou a criação de uma rede de emissoras na América do 

Sul, que incluía a Rádio Ipanema do Rio de Janeiro, supostamente 

comprada com recursos da embaixada alemã. Esse controle foi 

descoberto em uma investigação do governo brasileiro, depois da 

declaração de guerra aos países integrantes do eixo, e a emissora foi 

estatizada em 1943 (OLIVEIRA, 2006). No ano seguinte, a emissora 

foi rebatizada como Rádio Mauá e, por meio do decreto-lei nº 7.381, 

de 13 de março de 1945, o Ministério do Trabalho, Indústria e 
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Comércio foi autorizado a instituir a Fundação Rádio Mauá, a partir 

do acervo da Rádio Ipanema S.A. Um dos principais nomes da 

emissora nos anos seguintes seria o de Grande Otelo. 

Eventualmente artistas da Rádio Nacional também se 

apresentavam na emissora. 

A Mauá veio a ser, ainda, um braço radiofônico do Serviço 

de Recreação Operária (SRO), criado em 1943, com o objetivo de 

promover o lazer do trabalhador sindicalizado. Além de articular 

diversões no âmbito dos próprios sindicatos, o serviço se 

responsabilizaria, por exemplo, por centros culturais em clubes. O 

SRO sobreviveria ao fim do Estado Novo, mas não às primeiras 

semanas da ditadura militar. Já a Rádio Mauá resistiria, com esse 

nome e finalidade distinta da anterior, até 1976, quando voltou a 

ser operada com o nome de Rádio Ipanema (RODRIGUES; SOUSA, 

2010; SÜSSEKIND; RODRIGUES, 2018). 

A segunda emissora listada era a Rádio Rural Brasileira. Em 

1935, o Estado Novo criou o serviço de Publicidade Agrícola, 

vinculado ao Ministério da Agricultura. Não se tratava de uma 

emissora, mas de programas sobre agricultura distribuídos a 

estações interessadas no interior do país. Ainda que essa produção 

fosse desenvolvida no Rio de Janeiro, sua repercussão na então 

capital federal era inexistente (OLIVEIRA, 2006). 

Na década de 1950, com a volta de Getúlio Vargas à 

Presidência da República, desta vez pelo voto direto, optou-se por 

reestruturar o serviço como uma emissora. O decreto nº 31.059, de 

30 de junho de 1952, autorizou a instalação de "um transmissor de 

radiodifusão em ondas curtas, com a potência de 7,5 KW na 

Universidade Rural, localizada no quilômetro 47 da rodovia Rio-

São Paulo, Estado do Rio de Janeiro". Esse decreto foi alterado pelo 

de nº 37.230, de 27 de abril de 1955, que previu a instalação do 
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transmissor em outra localidade, fora da universidade, no 

município do Rio de Janeiro. 

Questionados no âmbito da pesquisa que resultou neste 

livro, o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro informaram não dispor de qualquer registro sobre 

a Rádio Rural. No entanto, a emissora funcionou regularmente, em 

ondas curtas, a partir do fim de 1958. No ano seguinte, a emissora 

chegou a veicular um programa especial para ouvintes na Suécia 

(BERG, 2008b). 

O regimento do Serviço de Informação Agrícola do 

Ministério da Agricultura, aprovado pelo decreto nº 52.441, de 3 de 

setembro de 1963, previu sua responsabilidade pela direção e 

operação da estação. Em 1970, o Ministério da Agricultura criou um 

grupo de trabalho, que chegou a discutir a transferência da 

emissora para a Amazônia, porém sugeriu Brasília como novo local 

de operação (DIAS, 2013). 

Na lista de Quandt de Oliveira, havia, ainda, “A Voz da 

Lavoura”. Em 1958, a antiga Escola Agrotécnica de Santa Teresa, no 

Espírito Santo, inaugurou sua pequena emissora, em ondas curtas, 

com o objetivo de transmitir informativos sobre produção agrícola 

e economia doméstica. Em novembro de 1964, a estação contava 

com quinze funcionários, com salários entre Cr$5 e Cr$10 mil 

(COLÉGIO AGRÍCOLA DE SANTA TERESA, 1964).  

Não se sabe ao certo quando a emissora deixou de 

funcionar, porém a operação durou, pelo menos, até a década de 

1970. Em 2016, o Instituto Federal do Espírito Santo, sucessor da 

Escola Agrotécnica, concorreu em processo seletivo para outorga 

de emissora FM em Santa Teresa. 

Enquanto a emissora ainda funcionava de forma 

experimental, em novembro de 1958, O Cultivador, jornal oficial da 
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Escola Agrotécnica, anunciou a novidade aos seus leitores e 

concluiu: 

 

É nosso programa dar assistência técnica, 

solidariedade, alegria e conforto aos 

lavradores, essa classe heroica que, como 

nós mesmos, vive no interior, 

mourejando de sol a sol, cultivando e 

tirando da terra os preciosos produtos 

que sustentaram até agora e hão de 

sustentar ainda a economia do estado e 

do país (O CULTIVADOR, 1958, p. 10). 
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Novidade no ar: a Rádio Agrotécnica “A Voz da Lavoura” (Acervo do IFES-

Campus Santa Teresa) 

*** 

 

 Com esse rol de emissoras, a Radiobrás viveria seus 

primeiros anos. Depois de pelo menos quatro anos de referências 

extraoficiais à empresa, a lei nº 6.301, de 15 de dezembro de 1975, 

finalmente autorizou a União a criar a Empresa Brasileira de 

Radiodifusão – Radiobrás, vinculada ao Ministério das 

Comunicações. Chegou-se a discutir a criação da empresa no futuro 
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Código Postal e de Telecomunicações, no entanto a demora no 

debate desse novo marco (que nunca viria a ser aprovado) 

colaborou para que o governo federal optasse por uma lei específica 

para a criação da Radiobrás (DIAS, 2013). 

Seu principal objetivo seria a implantação e a operação de 

emissoras e a exploração de serviços de radiodifusão do governo 

federal (art. 1º, I), porém a lei também previa a possibilidade de 

difusão pela empresa de programação educativa produzida por 

órgão federal próprio (art. 1º, III). Seu foco de atendimento deveria 

ser as regiões de baixa densidade demográfica, reduzido interesse 

comercial e localidades consideradas estratégicas para a integração 

nacional (art. 1º, §1º). 

 O Poder Executivo ficava autorizado a transferir para o 

patrimônio da Radiobrás bens da União e de entidades da 

administração indireta usados por estações de radiodifusão (art. 

4º), comando que possibilitou destinar à nova empresa o 

patrimônio das estações citadas anteriormente. Além disso, a 

Radiobrás disporia de recursos próprios, provenientes da 

exploração dos serviços, operação de crédito, dotações 

orçamentárias e outras fontes (art. 6º). 

 Por meio do decreto nº 77.698, de 27 de maio de 1976, o 

presidente da República autorizou o ministro das Comunicações a 

constituir a Radiobrás, prevendo o necessário arrolamento prévio 

dos bens de outras emissoras da União para sua transferência (art. 

1º). Dentre elas, foram nominalmente citadas as estações Nacional 

e a Mauá (art. 2º). 

Vale destacar que, curiosamente, Radiobrás fora sigla 

usada, antes, por outra empresa do setor. A Companhia 

Radiotelegráfica Brasileira recebeu sua concessão originalmente em 

1921, depois declarada perempta pelo Poder Executivo em 1969. 

Essa empresa privada não guarda qualquer relação com a empresa 
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pública implantada em 1976. Luiz Antonio Ferreira ingressou na 

nova Radiobrás dois anos depois de sua criação e se lembra como 

ela foi concebida à imagem e semelhança de outra empresa pública: 

 

Seus primeiros gerentes eram oriundos 

do Sistema Telebrás. Primeiros manuais e 

normativos tiveram clara e verificável 

inspiração naqueles aplicados no 

mencionado sistema. Inexistem 

documentos formais de aprovação que 

evidenciem, de modo expresso e claro, tal 

situação. Seria necessário relacionar 

nomes e instrumentos para chegar à 

constatação que, a rigor, era perceptível e 

corrente. Contudo, apenas isso, uma 

inspiração de empresa espelho, coirmã 

contemporânea e vinculada a um mesmo 

Ministério (FERREIRA, 2020). 

 

 Nem a lei, nem o decreto citados explicitam claramente, mas 

a Radiobrás, assim como a Telebrás, era justificada pela Doutrina 

de Segurança Nacional. Essa percepção aparece tanto no relato de 

entrevistados para este livro, como Ferreira (2020) e Zarur (2020), 

quanto em publicações de autores mencionados nas referências, 

como Dias (2013). 

 Além disso, a imprensa e autoridades públicas, como já 

apresentado anteriormente, vinham chamando a Radiobrás de 

holding, tal como a Telebrás, porém existia uma diferença 

fundamental nos modelos. Essa funcionava efetivamente como 

holding, à qual se vinculavam empresas autônomas, as prestadoras 

de serviços de telecomunicações estaduais e uma nacional, a 

Embratel. Já aquela era uma empresa responsável por emissoras de 
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radiodifusão, cujas entidades controladoras, na verdade, foram 

extintas. Ou seja: a Radiobrás prestava diretamente os serviços de 

radiodifusão por meio de suas próprias estações. 

 A Telebrás teve um militar como seu primeiro presidente 

(Quandt de Oliveira) e o mesmo ocorreu com a Radiobrás. Pedro 

Paulo Wandeck de Leoni Ramos, décadas depois, viria a ser 

conhecido como pianista e compositor com músicas gravadas por 

Ângela Maria e Marlene. Na década de 1970, porém, era militar 

com passagens por diversos cargos públicos, tendo sido o 

responsável por coordenar, logo antes, o núcleo de emissoras 

progressivamente transferidas ao Ministério das Comunicações 

antes da criação da Radiobrás. 

 

 

Excerto da ata de posse de Leoni Ramos como primeiro presidente da 

Radiobrás (Arquivo do autor) 

 

 Em março de 1978, o primeiro presidente deixou a 

Radiobrás e, por ela, passaram outros quatro dirigentes que 
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ocuparam o cargo por até um ano, aí incluído J. Silvestre, 

apresentador de diversos programas na TV. A seguir, outra 

coincidência: o principal e mais longevo presidente da Telebrás foi 

o general Alencastro, que dirigiu a empresa de 1974 a 1985; e o 

principal e mais longevo presidente da Radiobrás, pelo menos no 

período estudado, foi o também general Lourival Massa da Costa, 

de 1981 a 1985. 

 Durante boa parte desse período, outra dirigente da 

Radiobrás acompanhava a ascensão e queda de diversos 

presidentes da empresa. Tratava-se de Rita Furtado, 

superintendente regional da Amazônia de 1976 a 1982, quando se 

elegeu deputada federal por Rondônia. Foi reeleita em 1986, porém 

perdeu a disputa em 1990 e nunca mais voltou a se candidatar até 

falecer, em 2011. Era casada com o secretário-geral do MC, Rômulo 

Villar Furtado, e deram origem ao Grupo Furtado de Comunicação, 

detentor de outorgas de emissoras em Rondônia. Segundo ele: 

 

Conheci Pedro Paulo quando ele foi 

convocado pelo ministro Quandt para 

assumir a recém-criada Radiobrás. Em 

reuniões sociais que frequentávamos, ele 

conheceu Rita, então minha esposa. Com 

formação em Comunicação e Jornalismo, 

ela e o futuro presidente da Radiobrás 

logo encontraram grande afinidade 

intelectual. Pouco tempo depois da 

constituição da empresa, ela foi 

surpreendida com um convite de seu 

presidente para chefiar o Núcleo de 

Programação da Amazônia (Nupa). 

Mostrei a Pedro Paulo a inconveniência 

de Rita assumir a função, pois logo 

surgiriam as acusações de nepotismo por 
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ser eu secretário-geral do Ministério das 

Comunicações e a Radiobrás, empresa a 

ele vinculada. Pedro Paulo insistia. 

Consultei o ministro Quandt, que não viu 

inconveniente. Ela então assumiu a 

função e fez um excelente trabalho. Em 

pouco tempo, o Nupa transformou-se em 

um importante veículo de comunicação 

com grande penetração na região 

amazônica (FURTADO, 2004, p. 67). 

 

 A Radiobrás iniciou sua trajetória com uma dívida já 

contraída e de grande monta, fruto dos compromissos assumidos 

com o SIRAP. Em 1974, estimou-se um custo de operação anual, 

para dali a dois anos, de mais de Cr$ 24,5 milhões (R$105,7 milhões) 

para transmitir para o mundo uma programação que “por mais 

neutra que seja, não deixa de ter conotações políticas” (TVRNB, 

1974h, p. 14). Para custear todos os equipamentos, o cronograma 

previa desembolsos regulares até 1986 – ano em que a ditadura 

militar já não existiria mais. 

 Bem antes disso, porém, os planos mudaram. 

  

*** 

 

 O I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), instituído 

pela lei nº 5.727, de 4 de novembro de 1971, previa, como estratégia 

para a Amazônia, seu desenvolvimento por meio de integração e 

ocupação econômica. Em meio a diversas iniciativas, listou a 

cobertura da região por meio da radiodifusão. Já o II PND, lançado 

no fim de 1974, foi menos específico sobre o tema.  
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Esses planos, porém, desdobravam-se em iniciativas por 

áreas. Dentre as previstas para as comunicações, estava o 

desenvolvimento do Plano Nacional de Radiodifusão, que deveria 

destacar “a iniciativa oficial de implantação de estações de 

radiodifusão na Amazônia e em Brasília, que possam propiciar 

efetiva cobertura daquela ampla área do território nacional” (IPEA, 

1973, p. 5-6). As metas eram ousadas. Em 1972, o Ministério das 

Comunicações contabilizava a existência, em toda a região Norte, 

de uma emissora de TV educativa em funcionamento; 27 em ondas 

médias; 16 em ondas tropicais; e uma em frequência modulada. 

Com o novo plano, pretendia chegar, respectivamente, a oito; 204; 

109; e 120, ou seja, um crescimento de mais de 800% no total de 

estações (CORSETTI, 1972). 

Em 1978, Quandt de Oliveira detalhou o papel da Radiobrás 

nessa empreitada (OLIVEIRA, 1978). O plano previa a instalação de 

estações em ondas médias, com transmissores de 10 kW de 

potência, em diversos municípios da Amazônia. Uma primeira fase 

contemplaria estações nos municípios de Boa Vista (Roraima); 

Corumbá (à época, em Mato Grosso); Cruzeiro do Sul (Acre); 

Macapá (Amapá); Porto Velho (Rondônia); Manaus (com potência 

maior que as demais), São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé e 

Eirunepé (Amazonas). Seis estações em ondas tropicais seriam 

instaladas em Boa Vista, Porto Velho, Cruzeiro do Sul, Manaus, São 

Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.  

A Portaria MC nº 1.287, de 2 de dezembro de 1977, já havia 

atribuído frequências para a operação das estações, prevendo, 

inclusive, que poderiam veicular publicidade nos municípios em 

que não existissem outras emissoras. O ministro afiançava que as 

novas estações da Radiobrás atuariam localmente, tanto em termos 

de cobertura, quanto de produção. Ou seja, haveria conteúdos 

locais, notadamente de prestação de serviços. Como se verificava 

nas expectativas de cobertura delineadas pelo próprio ministério, 
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contudo, a programação da Nacional poderia ser ouvida até em 

partes de países vizinhos, como o norte da Bolívia, o sul da 

Venezuela, Guiana e o oeste do Suriname. Ainda assim, as estações 

não garantiriam a cobertura de toda a região, o que levou à 

oficialização de uma nova medida: 

 

Como uma emissora em onda curta, 

localizada em Brasília, pode atender toda 

a Amazônia, a Radiobrás, autorizada pelo 

Ministério das Comunicações, decidiu 

suspender as transmissões em onda 

curta, que estavam sendo feitas para a 

Europa, em inglês e alemão. Foram 

construídas antenas dirigidas para a 

Amazônia e, utilizando um transmissor 

de 250 kW, em setembro de 1977, foi 

iniciado o serviço em onda curta, que 

permite a cobertura total da Amazônia 

(...). 

O programa, que é transmitido em onda 

curta, é preparado em Brasília e procura 

atender as necessidades e desejos do 

público da Amazônia. Ele leva em 

consideração uma pesquisa efetuada na 

região e, também, pedidos e solicitações 

vindas de ouvintes (OLIVEIRA, 1978, p. 

39-40).  

 

 Assim, a decisão tomada em 1974, claramente manifestada 

nos documentos já tratados anteriormente, foi implementada cerca 

de três anos depois. Segundo o ministro, a despeito de o II PND ter 

previsto transmissões em quatro idiomas para todos os continentes, 
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o Ministério das Relações Exteriores havia constatado “muito 

pouco público na Europa, sendo desprezível o seu efeito” 

(OLIVEIRA, 1978, p. 41). Por força do contrato com a Brown Boveri, 

o ministro informava que cinco transmissores (presumivelmente 

em ondas curtas) ainda se encontravam em fase de montagem no 

Parque do Rodeador, restando oficialmente canceladas as 

instalações em Boa Vista e em Mamanguape. O ministro não 

afirmava categoricamente, mas deixava subentendido que os 

quatro transmissores a serem instalados nessas localidades não 

seriam mais adquiridos. Nesta pesquisa, foi possível confirmar a 

efetiva compra de apenas seis dos nove transmissores em ondas 

curtas originalmente planejados no âmbito do SIRAP (VALE 

JUNIOR, 2020). Com essa nova configuração, a emissora em ondas 

curtas passou a ser conhecida como Rádio Nacional da Amazônia, 

oficialmente fundada em 1º de setembro de 1977. 

Já a implantação do sistema de alta potência da emissora em 

ondas médias de Brasília teria continuidade, porém de forma mais 

lenta, “devido ao elevado custo dessa instalação e à baixa 

prioridade da sua utilização”. O transmissor de 300 kW operava 

apenas no período noturno, quando conseguia cobrir uma área 

maior. Um outro transmissor, com a mesma potência, estava em 

fase de instalação para se somar ao original. Havia, contudo, 

dúvidas sobre a operação nessas condições, porque “mesmo em 600 

kW as transmissões de Brasília não deverão ser recebidas na 

Amazônia, havendo, além disso, um problema de interferência” 

(OLIVEIRA, 1978, p. 40-41). Como, à noite, as emissoras Nacional 

do Rio de Janeiro e de Brasília estavam utilizando a mesma 

frequência de forma coordenada, o aumento da potência desta 

poderia levar a interferências no sinal daquela. A operação conjunta 

dos transmissores ocorreu por pouco tempo; depois, um deles foi 

desligado (VALE JUNIOR, 2020). 
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Os chamados planos diretores da Rádio Nacional na 

Amazônia, com frequências e expectativas de cobertura para as 

estações em ondas médias e tropicais, podem ser observados nas 

imagens a seguir:   

 

 

Plano Diretor da Rádio Nacional na Amazônia em ondas médias 

(OLIVEIRA, 1978) 
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Plano Diretor da Rádio Nacional na Amazônia em ondas tropicais 

(OLIVEIRA, 1978) 

 

*** 

 

Para que o planejamento resultasse em ações concretas e as 

emissoras fossem instaladas, seria necessário ultrapassar 

obstáculos diversos. A região amazônica não contava com logística, 

infraestrutura e mão de obra adequadas para a implantação da 

rede. A Radiobrás criou, então, uma equipe própria para essa 

atividade. No fim da década de 1970, o engenheiro Ismar do Vale 

Junior foi contratado para integrá-la. Com ele, cerca de dez 

engenheiros eletricistas, eletrônicos ou em telecomunicações, dois 

engenheiros civis, um arquiteto e um desenhista projetavam as 

novas instalações e revezavam-se entre os municípios da 

Amazônia, responsabilizando-se pela montagem das estações 

locais (VALE JUNIOR, 2020). Outro grupo trabalhava 

exclusivamente no Parque do Rodeador, com competências 

relacionadas às emissoras em ondas curtas e médias ali sediadas. A 

partir de 1976, a Rádio Nacional começou a transmitir também em 

frequência modulada. 
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 De 1978 a 1982, de acordo com Vale Junior (2020), a equipe 

responsável pela Amazônia implantou estações em ondas médias, 

tropicais e algumas em frequência modulada em Tabatinga, Tefé, 

São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista, Macapá e Fernando de 

Noronha. Também instalou uma geradora de TV em Porto Velho e 

uma retransmissora em Alta Floresta, no Mato Grosso, que 

deveriam ser o embrião de uma rede afiliada à TV Nacional de 

Brasília. 

 Essa mesma equipe tentava superar alguns problemas 

técnicos. Um deles estava relacionado à transmissão das emissoras 

em ondas tropicais. Elas eram especialmente importantes no 

período diurno, quando as ondas médias sofriam com problemas 

de propagação no solo amazônico. No entanto, como operações em 

ondas tropicais não eram comuns no Brasil e sequer eram 

realizadas em diversos países, faltavam equipamentos. A solução 

foi desenvolver uma antena de transmissão caseira, ou seja, na 

própria Radiobrás (VALE JUNIOR, 2020). Com o início das 

transmissões, a população passou a poder comprar, no mercado 

local, aparelhos receptores produzidos por empresas nacionais. 

 Além de montar novas emissoras, a Radiobrás contou com 

estações já implementadas pelo poder público local. Em 1974, o 

ministro do Interior informou ao das Comunicações que recebera 

uma mensagem telegráfica do governador do então Território 

Federal de Roraima. Como a região vinha “sofrendo grandemente 

influência [de] estações estrangeiras”, o governador solicitava a 

instalação pelo Ministério das Comunicações de emissoras em 

ondas médias em Boa Vista e Caracaraí, “bem como ainda 

substituir por nova atual e precária estação operando [em] onda 

tropical sob responsabilidade [do] Governo [do] Território Federal 

[de] Roraima”, admitindo-se que a transmissão fosse feita a partir 

de Brasília (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1974, p. 1-2). O ministro 

do Interior endossava o pedido, lembrando que a emissora em 
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ondas tropicais operava com transmissor de 1 kW de potência, há 

17 anos, sem renovação de equipamentos. 

 A demanda começou a ser resolvida com a publicação do 

decreto nº 75.729, de 26 de março de 1975, que autorizou o 

Ministério do Interior, por intermédio do Governo do Território 

Federal de Roraima, a instalar uma emissora em ondas médias em 

Boa Vista, mediante convênio a ser celebrado com o Ministério das 

Comunicações. O arranjo institucional incomum permitiria ao 

governo federal implementar a estação e simultaneamente 

preservar o Ministério das Comunicações, isentando-o de 

responsabilidades quanto à operação direta do serviço e à compra 

dos equipamentos. Além disso, o Território Federal de Roraima 

manteve a operação da emissora em ondas tropicais citada pelo 

ministro, intitulada Rádio Difusora Roraima. As duas estações, em 

ondas médias e tropicais, foram incorporadas pela Radiobrás. 

 Solução semelhante foi adotada no caso do Território 

Federal do Amapá. A Rádio Difusora de Macapá (RDM), 

pertencente ao governo do território, foi a primeira emissora da 

localidade, nascida, em 1945, de um serviço de alto-falantes. 

Operava em ondas tropicais e médias. Em 1964, depois do golpe 

militar, a RDM encampou a Rádio Equatorial, a segunda emissora 

em ondas médias do território, que funcionava de forma 

clandestina. Em 1978, a RDM foi extinta pelo governo federal e as 

emissoras locais passaram a ser operadas pela Radiobrás (RÁDIO 

DIFUSORA, s/d). 

 Assim, a Radiobrás preparou-se para viver seus anos de 

maior sucesso com o espólio da Rádio Nacional, outras pequenas 

emissoras do governo federal, estações montadas por governos dos 

territórios e novas operações instaladas no interior da Amazônia. E 

alcançou seu objetivo. 

  



193 
 

*** 

 

Apesar de ter sido imaginada em conformidade com a 

Doutrina de Segurança Nacional, a Rádio Nacional da Amazônia 

deu à sua programação rapidamente uma face bem menos sisuda. 

Desde o seu início, transmitiu o que se convencionou chamar de 

“programação popular”. Estavam na grade os antigos formatos que 

conquistaram gerações de ouvintes, no Brasil e no mundo, como 

radioteatro, radionovelas, programas musicais e de variedades. 

O grande diferencial era o tratamento desses formatos e dos 

assuntos abordados segundo os interesses da população 

amazônica, notadamente a residente no interior. Ou melhor, o que 

se supunha, em Brasília, ser o conjunto de expectativas médias de 

uma população diversa, espalhada por uma porção do território 

nacional que, por pouco, não chegava à metade da extensão do país. 

Esse esforço imaginativo confundia-se com o que a ditadura militar 

esperava como futuro para a região, um misto de desenvolvimento 

econômico e missão civilizatória que não primava pelo respeito e 

pela valorização das tradições, crenças e hábitos locais:  

 

Cria-se um Brasil de referência, a partir 

da qual todas as políticas governamentais 

passam a ser trabalhadas. A iniciativa da 

criação de uma emissora que fale com a 

região amazônica é gesto civilizatório, 

educativo, coerente com o projeto da 

Ditatura Militar, que quer ensinar ao 

Brasil o que é o Brasil, construindo uma 

realidade desconexa (PAIXÃO, 2019, p. 

59). 
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 Havia, portanto, uma tensão no ar. As expectativas da 

ditadura militar em relação à Amazônia costumavam não dialogar 

com o modo de vida de boa parte dos residentes na região. Como 

resolver a questão? 

 A Radiobrás e a equipe responsável pela programação 

mantiveram-se fiéis à abordagem que, nas últimas décadas, 

consagraram as emissoras de rádio de maior sucesso: escutaram 

seus ouvintes, adaptando-se aos seus gostos e às suas expectativas, 

sem se descuidar das necessidades políticas do governo federal. 

Assim, mensagem do presidente da República, Ernesto Geisel, 

marcou o início da operação, e o ministro das Comunicações, 

Quandt de Oliveira, também se fez ouvir. Porém o público, desde 

o início, foi convidado a dialogar com a emissora e, a partir desse 

contato, a equipe da emissora conseguiu burilar sua percepção do 

que os ouvintes esperavam daquela programação. 

 Esse diálogo ocorria em diversas frentes. Locutores 

estimulavam o envio de sugestões sobre a programação por carta 

ou por telefone. Promoviam-se concursos. Estruturou-se um perfil 

comunitário para a emissora. Comunicadores liam, no ar, recados 

urgentes para quem não dispunha de telefone, anunciavam buscas 

por pessoas desaparecidas, nascimentos e mortes. Informavam-se 

campanhas de vacinação e preços de referência de produtos típicos 

da região, repassavam-se dicas de saúde, amamentação e outros 

temas relacionados ao dia-a-dia do público residente na Amazônia. 

Na grade, sucediam-se programas que entraram para a 

história da emissora, como Alfabeto Musical; Pergunte o que Quiser; 

Alma das Coisas; Cantigas de Toda Gente; Rádio Postal; Clube do 

Ouvinte; e Histórias que o Povo Conta. A dramaturgia tornou-se um 

dos alicerces da programação, com Poronga, Terçado e Coragem; 

Heróis Anônimos; História do Dito Gaioleiro e dezenas de outras 

histórias transmitidas ao longo das décadas seguintes. Em fevereiro 
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de 1980, quando ainda se falava em “programação para a 

Amazônia pelas ondas curtas da Rádio Nacional de Brasília”, já 

eram transmitidas doze horas diárias, de manhã e à noite, com foco 

na população da região (SNI, 1980a). Mais de um quarto de século 

depois, a construção daquela programação ainda era lembrada por 

Quandt de Oliveira: 

 

Uma área da Radiobrás viajava muito 

pelo interior da Amazônia para saber 

como era, o que estavam recebendo, que 

tipo de música e de notícia a população 

gostaria de ouvir. Então a programação 

era feita dessa forma internamente sem 

nenhuma participação externa. Até coisas 

estranhas... Havia áreas do interior da 

Amazônia que pediam tipos de música 

das quais nunca havíamos ouvido falar. 

A Radiobrás procurava fazer um 

programa atendendo aquela área. Tinha 

principalmente muito programa de aviso 

(PIERANTI, 2019, p. 49). 

 

Tornaram-se conhecidos comunicadores e autores, como 

Marcia Ferreira, Tia Leninha, Edelson Moura, Cristiano Menezes, 

Lucimar Gonzato, Décio Caldeira, Artemisa Azevedo e Cláudio 

Ferreira. O sucesso desses profissionais era tão grande que, ao 

longo dos mais de quarenta anos de existência da emissora, vários 

deles iniciaram carreiras políticas. Um dos exemplos mais 

emblemáticos, citado anteriormente, é o da superintendente Rita 

Furtado. 

Amparada por esse sucesso, a Rádio Nacional da Amazônia 

iniciou outra atividade que a tornaria mais próxima do seu público: 
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a realização de caravanas, integradas por seus comunicadores e 

artistas, que realizavam shows para grandes públicos nas regiões 

Centro-Oeste e Norte do país. Recém-chegado à Radiobrás, 

proveniente da Empresa Brasileira de Notícias (EBN), o jornalista 

Armando Cardoso foi convidado para uma das exibições: 

  

Em 1988 fui acompanhar shows da Rádio 

Nacional em Gurupi e em outra cidade. 

Fiquei absolutamente surpreso. O cast da 

Radiobrás foi: Marcia Ferreira, Cleyton 

Aguiar, Chico Rey e Paraná... Nós fomos 

em dois ônibus. Quando chegamos em 

Gurupi, o prefeito tinha mandado 

batedores para nos receber na estrada. 

Chegamos a uma escola para um almoço 

com ele, a diretora da escola, o presidente 

da Câmara de Vereadores e gente, muita 

gente na rua... e faixas espalhadas, desde 

a estrada: ‘o povo saúda a Rádio 

Nacional’. Parecia Sucupira. O show foi à 

noite em um campo de futebol. Você 

olhava e só via o mar de gente 

(CARDOSO, 2020). 

 

 Não só as praças públicas, campos de futebol e ginásios 

fechados sediavam as apresentações da equipe da Rádio Nacional 

da Amazônia. Tornou-se famoso, por exemplo, um show realizado 

no garimpo de Serra Pelada, o maior do mundo a céu aberto no 

início da década de 1980. Área violenta, chegou a reunir dezenas de 

milhares de brasileiros que sonhavam com a riqueza na forma de 

pepitas de ouro. No caldeirão humano que se tornara a região, a 

Nacional se fez presente, como lembrou o produtor Renato Lima: 
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"Mais de 20 mil ou 30 mil garimpeiros assistindo aquela 

apresentação, vibrando, e o show nunca tinha hora pra acabar, 

porque as pessoas sempre queriam mais, mais e mais " (EBC, 2017). 

 Além dos artistas, a Radiobrás enviava jornalistas para 

cobrir os shows, como se lembra Carlos Zarur:  

 

Era um negócio, eu ficava intimidado... 

Jornalista não é artista e a Rádio Nacional 

tinha artistas, que davam shows e eram 

queridíssimos. Se chegasse um desses lá, 

mesmo que a gente não o conhecesse 

aqui, junto com um artista da Globo, 

conhecido aqui, o artista da Nacional era 

muito mais tietado. Cobri vários desses 

shows, que ficavam lotados. Era a 

comunicação deles (ZARUR, 2020). 

 

 O carinho da população era percebido pelos profissionais 

da emissora no dia-a-dia, e não apenas nos shows. Em suas viagens 

para instalar novas emissoras locais, o engenheiro Ismar do Vale 

Junior lembra-se do diálogo com os membros das Forças Armadas 

e pilotos de aviões: 

 

Eu passava 20, 30 dias em uma cidade. A 

gente convivia com o povo e com os 

oficiais das Forças Armadas. Eles eram os 

que mais vibravam com a nossa chegada. 

Não tinham muito acesso a 

entretenimento e o rádio era uma 

oportunidade. O pessoal da aviação 

também. Uma vez um piloto me pediu 
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para implantar logo as emissoras para ele 

poder se guiar na Amazônia. Naquela 

época não existia o Sivam. Com o prefixo 

das emissoras e com a intensidade do 

sinal os pilotos conseguiam guiar seus 

aviões (VALE JUNIOR, 2020). 

 

 Além da programação popular da Rádio Nacional da 

Amazônia, outras emissoras da Radiobrás produziram conteúdos 

pioneiros que entraram para a história do rádio brasileiro. Um 

exemplo é o programa Viva Maria, transmitido pela Rádio Nacional 

AM de Brasília, a partir de setembro de 1981, e decisivo para dar 

voz ao movimento de mulheres. Contando com Mara Régia em seu 

comando, Viva Maria mudou de formato, foi transmitido por 

diversas emissoras, passou pelo fim da ditadura militar, cobriu a 

Assembleia Nacional Constituinte e pautou sua temática central ao 

longo dos principais momentos políticos do país desde então. 

 

*** 

 

 Medir o tamanho do sucesso das emissoras da Radiobrás 

sempre foi um desafio. A multidão, que lotava os shows, e o frenesi 

com a chegada da caravana da Nacional demonstravam que os 

artistas haviam conquistado seu público. Mas que público era esse? 

Quantas pessoas e com que frequência ouviam, de fato, a 

programação? 

 A opção mais comum para se chegar a uma resposta não 

estava disponível. Luiz Antônio Ferreira ingressou na empresa em 

1978 e lembra como, desde o início, foi difícil contratar pesquisas 

de audiência: 
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A Radiobrás teve recorrentes 

dificuldades na contratação de institutos 

de verificação de audiência, em função 

dos elevados montantes cobrados em 

mercado competitivo, e na região Norte 

em particular, face às características 

peculiares de distanciamento geográfico 

e de baixa densidade demográfica e 

pouco interesse econômico (FERREIRA, 

2020). 

 

 Além das dificuldades mencionadas por Ferreira, pesquisar 

a audiência de uma emissora em ondas curtas, como a Rádio 

Nacional da Amazônia, não é tarefa similar à verificação feita, por 

exemplo, em relação a uma estação FM. A primeira cobre área 

muito maior, o que levaria ao aumento exponencial da amostra de 

entrevistados, espalhados em número maior de localidades. Por 

isso, como exposto anteriormente, associações representativas das 

emissoras e dos ouvintes costumavam basear suas pesquisas na 

manifestação espontânea do público, o que pode não alcançar a 

confiabilidade pretendida de uma pesquisa de audiência nos 

moldes tradicionais. 

 A Radiobrás adotou, então, uma outra forma de medição do 

seu sucesso: o total de cartas recebidas do público. Profissionais da 

empresa lembram-se de uma cena recorrente: “As cartas que 

chegavam à Radiobrás enchiam uma sala. Eram fardos de cartas, 

vindos de ouvintes da região” (VALE JUNIOR, 2020). A 

importância dessas manifestações foi consagrada, inclusive, em 

competições, como o concurso de cartas Cidade contra Cidade. A 

apresentadora Sula Sevillis lembrou-se de uma tarde no ano de 

1987: 
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A cidade que mais mandasse cartas iria 

receber um show com as pessoas da 

Rádio Nacional da Amazônia. E aí, de 

repente, no último dia, às cinco horas da 

tarde, último momento da gente receber 

carta, estaciona na porta da rádio um 

caminhão com 70 mil cartas vindas de 

uma cidade chamada Dueré, no 

Tocantins. Foi uma coisa incrível (EBC, 

2017). 

 

 Se o pequeno município de Dueré, com menos de quatro mil 

habitantes na época, era capaz de gerar 70 mil cartas em um esforço 

coletivo, qual seria o limite de toda a região coberta pela Nacional? 

Em 1980, o SNI comemorou a marca de 12 mil cartas recebidas pela 

Radiobrás por mês, o que caracterizaria “trabalho de indiscutível 

aceitação por parte do público e que vem cumprindo com êxito os 

objetivos de integrar, educar, informar e entreter o homem da 

Amazônia”, ainda mais “se levarmos em conta o precário índice de 

alfabetização e as dificuldades de comunicação na região” (SNI, 

1980, p. 3). 

 A Radiobrás também contabilizava as manifestações e 

apresentava seus números em relatórios internos. Em 1977, ano em 

que a emissora começou a operar, a Rádio Nacional da Amazônia 

recebeu 858 cartas; em 1981, 353.362; em 1982, considerado um ano 

especial de promoções para a população residente na Amazônia 

Legal, 1.755.000; e, em 1983, 539.575, o que equivalia a uma média 

de quase 45 mil por mês – quase o quádruplo do total citado pelo 

SNI três anos antes (RADIOBRÁS, 1984). 
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*** 

 

 Esse aumento de correspondências pode estar relacionado 

com o adensamento da Radiobrás pela Amazônia. Conforme a 

década de 1980 avançava, a estrutura original anunciada por 

Quandt de Oliveira crescia.  

 Em 1985, em 15 municípios brasileiros, a Radiobrás operava 

43 estações, sendo dez emissoras de rádio em ondas médias; sete 

em ondas tropicais; três em ondas curtas; e treze em frequência 

modulada, além de dez geradoras e retransmissoras de TV, 

conforme a tabela abaixo: 

 

Estações da Radiobrás em atividade (1985) 

Região Localidade OM OT OC FM (R)TV 

CO Brasília12      

Luziânia      

Sinop      

Alta Floresta      

S.Félix do Araguaia      

NE Fern. de Noronha      

SE Rio de Janeiro13      

 Volta Redonda      

N Manaus      

 Tefé      

 S. G. da Cachoeira      

 Tabatinga      

 
12 Em Brasília eram executados dois serviços em ondas curtas, consideradas duas 

emissoras independentes: a Rádio Nacional da Amazônia e a Rádio Nacional do 

Brasil. 
13 No Rio de Janeiro a Radiobrás mantinha duas estações em ondas médias: a 

Rádio Nacional e a Rádio Ipanema. 



202 
 

 Macapá      

 Boa Vista      

 Cruzeiro do Sul      

 Porto Velho      

Fonte: Radiobrás (1985) 

 

 De todas essas 43 estações, apenas 5 estavam em operação 

antes da criação da Radiobrás: três em OM em Brasília e no Rio de 

Janeiro, uma em OC em Brasília e a geradora de TV também na 

capital federal. Outras seis foram instaladas ainda na década de 

1970. A partir de 1980, portanto no governo de João Figueiredo, o 

último da ditadura militar, a empresa implantou grande parte da 

sua rede: sete emissoras em 1980, oito no ano seguinte, cinco em 

1982, sete em 1983 e cinco em 1984 (RADIOBRÁS, 1985). Note-se 

que foram feitas, ainda, mudanças pontuais em relação ao 

planejamento apresentado por Quandt de Oliveira (1978): não 

foram instaladas, por exemplo, emissoras em Corumbá e Eirunepé, 

bem como a estação em ondas médias em Porto Velho. 

 Entre as novas estações estava a Rádio Nacional do Brasil, a 

emissora em ondas curtas destinada a cobrir o mundo, que 

motivara o projeto do SIRAP a partir de 1972. Nesse novo desenho, 

o serviço internacional, oficialmente recriado em Brasília-DF em 

1980, foi gerado a partir dos transmissores em OC, instalados na 

capital federal, que passaram a ser divididos com a Rádio Nacional 

da Amazônia. Em 1985, revezava-se por cinco frequências, 

transmitindo em cinco idiomas (português, inglês, espanhol, 

francês e alemão), em média, durante 6h30 diárias (ASEEL, 1985), 

ou seja, um esboço do que se pretendia no projeto original, 

formulado mais de uma década antes. 

 No plano nacional, a Radiobrás adotara uma estratégia de 

cobertura inteligente. No Centro-Oeste e no Norte, a Rádio 
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Nacional da Amazônia em ondas curtas poderia ser captada em 

qualquer ponto da região. Emissoras de alta e média potência, em 

OM e OT, cobriam capitais, municípios de médio porte e áreas 

próximas a eles. Havia, ainda, as estações em FM, faixa de operação 

que começou a ser mais ocupada no governo Geisel por força de 

política de incentivo adotada pelo Ministério das Comunicações. 

Com isso, a Radiobrás acompanhava, logo de saída, uma tendência 

do mercado nacional de implantação de emissoras FM, podendo 

concorrer com eventuais estações comerciais na região. Além disso, 

expandiu sua atuação para outra fronteira de desenvolvimento, 

Fernando de Noronha; aumentou sua operação no Rio de Janeiro; e 

iniciou transmissões em Volta Redonda, considerado município 

estratégico por ser sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

local de constantes manifestações políticas no fim da ditadura 

militar. 

 Essa movimentação da Radiobrás foi acompanhada de um 

aumento da cobertura das emissoras. Em relatório interno, a 

empresa expôs que, em 1978, cobria 52,8% do território nacional 

com seus serviços em ondas curtas, saltando para 71,3% em 1982. 

Em ondas tropicais, o percentual de 19% em 1978 aumentou para 

63,4% em 1983 (no período noturno). Em ondas médias, com uma 

melhor coordenação de frequências das estações de Brasília e do 

Rio de Janeiro, o crescimento foi ainda maior: de 13,7% em 1979 

para 95% em 1982, atendendo mais de 99% da população brasileira. 

Além disso, as estações de TV e RTV somadas tinham 15.400 watts 

de potência e as de FM, 29.250 watts (RADIOBRÁS, 1984).  

 No meio da década de 1980, assim, para os padrões da 

radiodifusão brasileira, a Radiobrás mantinha uma rede 

considerável. Na Amazônia, poderia ser considerada um grande 

conglomerado. Tinha, ainda, operações em outras regiões e em 

municípios relevantes no plano político-econômico. A ideia 

formulada por Corsetti, no governo Médici, e implementada sob a 
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gestão de Quandt de Oliveira, no governo Geisel, chegara à Nova 

República e ao Brasil da Constituição Federal de 1988 com uma 

infraestrutura imponente. Podia, então, começar a ser demolida.  
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A Queda 
 

 A criação efetiva da Radiobrás, em 1976, permitiu ao 

governo federal aglutinar emissoras dispersas por diversos 

ministérios em torno de um projeto comum. Ironicamente, porém, 

serviu para consagrar também um modelo de gestão que já gozava 

de autonomia: o da radiodifusão educativa. 

 Pode-se dizer que o rádio, no Brasil, nasceu com finalidade 

educativa. Em 1923, entrou no ar a pioneira Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro, patrocinada pela Academia Brasileira de Ciências e 

implementada por Edgar Roquette-Pinto e pequena equipe, com o 

firme propósito de educar pelas ondas do novo meio de 

comunicação. Em 1936, sem conseguir competir com estações mais 

recentes, Roquette-Pinto decidiu doar a emissora ao Ministério da 

Educação e Saúde, com o compromisso de que ela jamais fosse 

usada para transmissão de propaganda política (MILANEZ, 2007). 

A nova Rádio MEC é, até o presente, operada pela Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC). 

 A finalidade educativa do rádio aparecia, ainda, na 

regulamentação editada pelo governo federal. Um ponto de 

inflexão importante é a adesão de universidades públicas ao novo 

meio de comunicação. Em 1950, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) começou a testar a transmissão em ondas 

curtas em 1950, vindo a estabelecer sua estação em definitivo, em 

ondas médias, a partir de 1957. Quatro anos depois, o Instituto 

Eletrotécnico de Itajubá (MG) colocou no ar nova emissora que, 

atualmente, é vinculada à Universidade Federal de Itajubá (Unifei), 

responsável por sua operação (KISCHINHEVSKY et al., 2018). 

Outras iniciativas viriam na sequência. 
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 A regulamentação de um serviço de radiodifusão educativa, 

porém, ocorreu apenas em fevereiro de 1967, por meio da edição do 

decreto-lei nº 236. Seu foco não seria o rádio, mas sim a televisão. À 

época, a ditadura militar via esse meio como o mais propício para 

transmitir aulas para o interior do país, com notórios problemas na 

rede oficial de ensino. 

 É certo que o decreto-lei era resultado de um processo 

anterior, nascido ainda na fase democrática do país, quando 

sucessivos governos anunciaram políticas públicas na área da 

educação, fazendo uso da TV como meio para sua consecução. Data 

de 1960, por exemplo, a Campanha Nacional de Radiodifusão 

Educativa (CNRE), criada pelo decreto nº 49.259 e subordinada ao 

Ministério da Educação e Cultura. A partir de 1967, a ditadura 

militar criou as bases para resolver um problema central do 

modelo: a falta de emissoras de TV vinculadas a entidades federais 

capazes de transmitir com regularidade os conteúdos que vinham 

sendo produzidos. 

O decreto-lei nº 236 de 1967 criou, em quatro artigos, as 

regras que dispõem sobre a TV educativa no Brasil. O objetivo dela 

seria a transmissão de programas educacionais, sem finalidades 

comerciais e sem a possibilidade de veiculação de publicidade ou 

de patrocínio. Há uma limitação importante em relação à natureza 

jurídica das entidades detentoras de outorgas, que podem ser 

mantidas pelo poder público, pelas universidades e por fundações 

públicas ou privadas constituídas no Brasil. Ou seja, empresas não 

podem pleitear outorga de TV educativa. O decreto-lei previu, 

ainda, que o Contel reservaria canais para essas estações em 

municípios com população superior a cem mil habitantes e que 

regulamentaria a transmissão de programas educativos nas 

emissoras comerciais por, no máximo, cinco horas semanais. 
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Surgiram, então, as emissoras educativas. A primeira foi a 

TV Universitária de Pernambuco, em 1968, mantida pela 

universidade federal local, que já dispunha de uma estação de 

rádio. Outras vieram, como, por exemplo, a TV Universitária do Rio 

Grande do Norte e, em 1975, a TV Educativa do Rio de Janeiro, sob 

responsabilidade da Fundação Centro Brasileiro de Televisão 

Educativa (Fcbtve), ligada ao governo federal. O canal fora, antes, 

ocupado pela TV Excelsior, que sucumbiu a diversos problemas, 

dentre os quais, pressão política da ditadura militar (PIERANTI, 

2018). Ao longo da década anterior, a fundação produzira 

conteúdos educativos diversos, já tendo, portanto, experiência 

prévia no momento em que pôde instalar sua emissora de TV. De 

1968 a 1974, foram criadas nove emissoras de TV educativa, 

mantidas por entidades públicas federais e estaduais (FRADKIN, 

2003). 

O decreto-lei nº 236 deu combustível, ainda, para novas 

políticas públicas com foco na então chamada “teleducação”. Até o 

fim da década de 1970, passaram a ser de uso corrente nomes e 

siglas pomposos, como Sistema Nacional de Radiodifusão 

Educativa (Sinted e, depois, Sinred) e Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel). Adicionalmente, o governo federal 

comprometeu-se com a reserva de canais em VHF – normalmente 

o 2, com potencial de cobertura de grande área – em número 

suficiente para a criação de uma rede nacional de televisão 

educativa (CORSETTI, 1972). 

Assim, quando a Radiobrás foi criada para centralizar 

emissoras com problemas financeiros, sem um projeto coordenado 

e várias das quais relegadas ao ostracismo, deparou-se com outra 

iniciativa federal, no âmbito da radiodifusão, razoavelmente 

institucionalizada e marcada por regulamentação moderna, 

investimentos recentes, comprometimento do poder público e 

considerável descentralização. Eram modelos distintos, com 
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finalidades diferentes, porém existentes em um mesmo setor e 

mantidos, em grande parte, por um mesmo governo que começava 

a dar sinais de que reduziria seus investimentos em áreas diversas, 

dentre as quais, a de radiodifusão. 

Chegaram a ser cogitadas medidas de aproximação entre 

esses dois modelos, em parte por causa da boa relação entre os 

ministros das Comunicações, Quandt de Oliveira, e da Educação, 

Ney Braga. Uma ideia era atribuir ao MEC e às suas entidades 

vinculadas a produção de conteúdos para as emissoras que seriam 

geridas pela Radiobrás (DIAS, 2013). Outra, já com a Radiobrás em 

pleno funcionamento, seria a fusão da empresa com a entidade 

gestora da TV Educativa do Rio de Janeiro (FERREIRA, 2020). E um 

passo formal mais incisivo chegou a ser dado: a portaria 

interministerial nº 815, de 26 de setembro de 1975 (poucos meses 

antes, portanto, da promulgação da lei nº 6.301, que permitiu a 

criação da Radiobrás), assinada pelos dois ministros, chegou a 

prever que a nova empresa tomaria “as providências necessárias 

para a transferência” das emissoras vinculadas ao MEC, excluídas 

as pertencentes às universidades. 

 

 

A Radiobrás poderia ter incorporado emissoras do MEC (Acervo da 

SPU/ME) 
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 Esse dispositivo chegou a gerar expectativas e a mobilizar 

pelo menos parte da equipe da Radiobrás. Em 29 de abril de 1977, 

o procurador da empresa junto ao Dentel solicitou “a aprovação de 

novo local para os transmissores e sistema irradiante de suas 

emissoras Rádio Nacional e Rádio MEC, do Rio de Janeiro (...)” 

(RADIOBRÁS, 1977, p.1). Esse tipo de pedido só pode ser feito pela 

entidade que, de fato, é a responsável pela emissora. Por esse 

motivo, o Ministério das Comunicações recusou-se a cumprir a 

solicitação, prudentemente recomendando que se aguardasse a real 

transferência da Rádio MEC.  

 

 

Em nota, o MC acertadamente não reconheceu o controle da Rádio MEC 

pela Radiobrás (Acervo do MCTIC) 

 

 Assim como se ignorou o comando da lei nº 5.198/67, que 

previa os primeiros passos para a incorporação da TV Nacional 

pelo Centro Brasileiro de TV Educativa, conforme abordado 

anteriormente, o dispositivo da portaria interministerial nº 815/75 

foi esquecido. Nos anos seguintes, o distanciamento marcaria a 

relação entre a Radiobrás e as emissoras educativas. O engenheiro 

Vale Junior (2020) não se lembra de contatos com técnicos de 

emissoras educativas. Tendo ocupado sucessivos cargos na TV 

Educativa do Rio de Janeiro, Alexandre Fradkin (2020) tampouco 

se lembra de atuação relevante da Radiobrás no Prontel ou de 

contatos regulares com a empresa para iniciativas conjuntas. Sobre 

a possível transferência da Rádio MEC, ressaltou que o termo de 



210 
 

doação da então Rádio Sociedade para o MEC, celebrado em 1936, 

previa que a emissora não poderia se desgarrar da estrutura do 

ministério, nem se sujeitar à propaganda política. 

 Ainda que não tenha incorporado as emissoras educativas, 

a Radiobrás acabou desempenhando um papel marginal em 

relação a programas de educação. Sua principal atuação deu-se no 

âmbito do Projeto Minerva. 

 Criada em 1970 e extinto vinte anos depois, essa iniciativa 

compreendia a veiculação de um curso supletivo para adultos. O 

responsável por ele era o Serviço de Radiodifusão Educativa14, 

vinculado ao MEC, que, por sua vez, contava com a possibilidade 

de produção de conteúdos pela Rádio MEC, herdada de Roquette-

Pinto. Todas as emissoras de rádio do país eram obrigadas a 

transmitir o curso durante meia hora, de segunda a sexta-feira, e 

por 75 minutos, aos sábados e aos domingos, totalizando cinco 

horas semanais. 

 O Projeto Minerva ainda gera alguma polêmica no debate 

público. Pesquisadores foram capazes de reconhecer pontos 

positivos da metodologia adotada (CASTRO, 2007; SANTOS, 2016), 

porém, com o tempo, o curso obrigatório tornou-se conhecido como 

“Me Enerva” e exemplo negativo de prática impositiva da ditadura 

militar (BUCCI, 2008). A Radiobrás atuou na distribuição desses 

conteúdos, notadamente depois de incorporar a Agência Nacional, 

na década de 1980. 

 Uma entidade pública consegue manter sua importância 

apenas se dispuser de competências consideradas relevantes. 

Assim, não por acaso, organizações buscam ampliar suas 

 
14 O termo “serviço”, neste caso, não deve ser confundido com um serviço de 

radiodifusão. O SRE era, na verdade, uma unidade no âmbito do MEC. 

Curiosamente, a lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, grafava-o como Serviço de 

Radiodiffusão Educativa, com duas letras “f”.   
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competências ao longo do tempo. Ao não disputar a pauta da 

radiodifusão educativa, a Radiobrás desperdiçou uma 

oportunidade de ampliar sua relevância para a administração 

pública. 

 

*** 

 

 Outra oportunidade foi perdida em 1980, no entanto, desta 

vez, de forma involuntária. 

 É difícil definir um marco inicial para a crise da TV Tupi, 

emissora pioneira do país. Quando foi criada, em 1950, a estação 

integrava o conglomerado dos Diários Associados composto por 19 

estações de rádio, 28 jornais, uma agência de notícias e três revistas, 

como, por exemplo, O Cruzeiro, a de maior circulação no país, com 

tiragem de 750 mil exemplares semanais. A partir do fim daquela 

década, outras emissoras importantes surgiram no país e, em 1965, 

a concorrência aumentou consideravelmente com o surgimento da 

TV Globo. Com um padrão estético moderno, parcerias 

estrangeiras e modelo de gestão mais profissional, a emissora 

carioca rapidamente formou sua rede e, em poucos anos, assumiu 

a liderança de audiência no novo meio. A essa altura, Assis 

Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados e personagem 

importante da política brasileira, já lutava contra o agravamento de 

problemas de saúde, que viriam a vitimá-lo em 1968 (MORAIS, 

1994; RIBEIRO, 2007; HERZ, 2009). 

 Na segunda metade da década de 1970 já não era mais 

possível negar a crise. A TV Tupi era incapaz de derrotar a 

concorrência. Salários atrasavam ou não eram pagos. 

Equipamentos se deterioravam. Em 1978 um incêndio no prédio da 

emissora, em São Paulo, comprometeu ainda mais a já combalida 
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infraestrutura. Outros meios de comunicação dos Diários 

Associados também enfrentavam problemas; a revista O Cruzeiro, 

por exemplo, deixou de circular em 1975. 

 Enquanto isso, a ditadura militar acompanhava a situação. 

Na Informação nº 032/19/AC/80, de 21 de fevereiro de 1980, o SNI 

demonstrou sua preocupação com a empresa. Relatou, por 

exemplo, que a diretoria dos Diários Associados tentou vender sua 

emissora em Belo Horizonte, a TV Alterosa, não obtendo sucesso. 

Também pleiteou um empréstimo do Banco do Brasil de Cr$30 

milhões, o que equivalia ao déficit mensal médio da TV Tupi de São 

Paulo. Apenas os funcionários dessa emissora receberiam, por mês, 

Cr$24 milhões (SNI, 1980b). Seria o segundo empréstimo em pouco 

tempo; um já fora contraído, em dezembro de 1979, junto à Caixa 

Econômica Federal, para pagar salários atrasados. 

O SNI voltou ao tema em 17 de junho de 1980, quando 

constatou o aumento da já longa lista de problemas. A diretoria da 

empresa oscilava entre afirmar que havia planos para a captação de 

US$50 milhões e que se comprometia a vender o que fosse 

necessário para amenizar a crise dos Diários Associados, que, a esta 

altura, ainda contavam com cerca de sessenta meios de 

comunicação. Sem salários, os funcionários da TV Tupi de São 

Paulo haviam iniciado, em maio, uma segunda greve no período de 

três meses. O departamento de novelas foi desativado como forma 

de se cortar custos. Faltavam interessados em veicular publicidade 

nas emissoras. O funcionário representante dos grevistas criticava 

publicamente a gestão da empresa e pedia ao governo federal a 

transferência das concessões das emissoras. O SNI arriscou, então, 

três soluções possíveis: ou um grupo econômico comprava as 

emissoras; ou um descendente de Chateaubriand ganhava ação em 

curso e poderia leiloar o acervo das emissoras para arrecadar 

recursos; ou o governo interviria “para que os direitos dos 
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funcionários – em greve legal- sejam garantidos e os bens fiquem 

em custódia” (SNI, 1980c, p. 3). 

Prestes a vivenciar uma mudança importante em setor por 

ele regulado, o Ministério das Comunicações tentava planejar a 

transição – e lembrava-se da empresa pública constituída há cerca 

de quatro anos. A Divisão de Segurança e Informações (DSI) do MC 

– o braço operacional do SNI dentro do ministério – registrou, no 

dia 9 de julho de 1980, as duas alternativas então consideradas pelo 

órgão para solucionar a questão envolvendo a Rede Associada 

(MC, 1980).  

A primeira era a transferência, para outro grupo econômico, 

das nove concessões de TV, sete das quais com vigências já 

vencidas. A segunda era a decretação da perempção pelo governo 

federal e a publicação de editais para a escolha de novos 

concessionários. Ou seja, as emissoras seriam extintas e seriam 

escolhidas novas empresas para fazer uso das frequências antes 

usadas pelos Diários Associados. 

Havia um risco, considerado como remoto no documento: a 

inexistência de grupos interessados em operar emissoras de TV 

nessas localidades. Defendia-se, então, que a rede deveria ser 

mantida em funcionamento pelo próprio governo federal, 

cogitando-se que a Radiobrás assumisse as emissoras. 
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MC cogitou que a Radiobrás poderia assumir as emissoras da Rede 

Associada (Acervo do Arquivo Nacional) 

 

 Alguns entrevistados para este livro lembraram-se de ouvir 

sobre a participação da Radiobrás na busca de uma solução para a 

crise da Rede Associada. Ismar do Vale declarou que “ouvia o 

pessoal discutindo isso lá dentro. Alguns colegas comentavam 

sobre essas possibilidades” (VALE JUNIOR, 2020). Alexandre 

Fradkin lembra-se “de ter ouvido que a TV Nacional poderia 

assumir o acervo da Tupi. Mas não ouvi nada sobre assumir a 

infraestrutura da TV Tupi” (FRADKIN, 2020). 

 Oito dias depois da manifestação da DSI/MC, o governo 

federal divulgou sua decisão. Os decretos nº 84.927 a nº 84.933, 

todos de 17 de julho de 1980, declararam peremptas as concessões 

de São Paulo, Rio de Janeiro (as duas mais antigas do país), Belo 

Horizonte, Recife, Belém, Fortaleza e Porto Alegre das empresas 

dos Diários Associados. Os fundamentos jurídicos foram o art. 67, 

parágrafo único, da lei nº 4.117/62, com a redação dada pelo 

decreto-lei nº 236/67, e o art. 1º do decreto nº 79.726/77. O primeiro 
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dispositivo previa que uma empresa tinha o direito à renovação da 

sua outorga, apenas quando cumprisse seus contratos, exigências 

legais e regulamentares, dentre outras. Já o segundo dispositivo 

estabelecia como requisitos a idoneidade técnica, financeira e 

moral. Depois da publicação dos decretos, fiscais do MC lacraram 

os transmissores da Rede Associada, enquanto diversos artistas e 

convidados, ao vivo, pediam que a ditadura militar não 

interrompesse a programação. 

 A seguir, foi publicado o edital para novas concessões, que 

utilizariam as frequências liberadas, dentre outras. Diversos grupos 

econômicos se candidataram, dentre os quais Bloch, Silvio Santos, 

Rádio Capital, Jornal do Brasil, Editora Abril e Visão. Em um 

processo que se arrastou até março de 1981, objeto de críticas da 

imprensa, os dois primeiros foram declarados vencedores, 

respectivamente, de cinco e de quatro outorgas. O secretário-geral 

do MC à época, Rômulo Villar Furtado, analisou a decisão de forma 

objetiva: 

 

Claro que essa foi uma decisão política, 

como não poderia deixar de ser nessa 

área. A Lei de Telecomunicações (Lei 

4.117/1962) estabelecia que o presidente 

da República poderia outorgar concessão 

a qualquer empresa entre as que se 

qualificassem nos editais de licitação. 

Entre os grupos qualificados, o 

presidente escolheu obviamente os que, 

por sua história e tradição, não 

apresentavam risco de assumir posição 

crítica em relação ao governo 

(FURTADO, 2004, p. 95). 
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 Encerrou-se, assim, a trajetória da Rede Associada – sem 

que tenha sido necessária a atuação da Radiobrás. 

 

*** 

 

 Enquanto ainda colhia os frutos da montagem de sua rede 

na Amazônia, relatada no capítulo anterior, a Radiobrás viu, enfim, 

suas competências serem consideravelmente expandidas. Para isso, 

precisou engolir outra empresa pública, que com ela disputava a 

atenção do governo federal. 

 Criada em 1937, na gestão de Getúlio Vargas, a Agência 

Nacional atravessou quatro décadas como meio de comunicação 

oficial para a divulgação de notícias sobre o governo federal. 

Durante grande parte desse período, permaneceu vinculada ao 

Ministério da Justiça. Com a reestruturação do sistema de 

comunicação da Presidência da República no fim da década de 

1970, desenhou-se uma nova perspectiva. 

 A lei nº 6.650, de 23 de maio de 1979, autorizou o Poder 

Executivo federal a transformar a Agência Nacional na Empresa 

Brasileira de Notícias (EBN), que, assim como a Radiobrás, passava 

a ficar vinculada à recém-criada Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República (art. 5º). A EBN deveria, a partir de 

então, transmitir notícias sobre o governo federal e distribui-las 

para os demais meios de comunicação, além de ser a agência 

responsável pela publicação de avisos, balanços e outros 

documentos de órgãos públicos, conforme exigências legais 

diversas (art. 6º). Também era a responsável pela produção e pela 

distribuição do histórico programa A Voz do Brasil. 
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 A centralização das atividades de comunicação institucional 

na Presidência da República colocou, lado a lado, duas entidades 

com competências distintas, porém complementares. A EBN 

espraiava-se pelas capitais brasileiras e atuava como agência de 

notícias, produzindo material textual e boletins de áudio. No fim 

da década de 1980, distribuía esse conteúdo para a mídia comercial 

e, via satélite, para cerca de 1.200 emissoras privadas de rádio em 

todo o país (SAROLDI; MOREIRA, 2005). Não operava 

diretamente, porém, qualquer estação de rádio ou de TV, o que era 

papel da Radiobrás, que, por sua vez, concentrava suas operações 

na região amazônica, em Brasília e no Rio de Janeiro. Em fevereiro 

de 1988, a EBN tinha 878 empregados e a Radiobrás, 1.086 (BUCCI, 

2008). 

 A convivência próxima acirrou a concorrência entre as duas 

empresas, bem como a percepção de que seria possível dispor de 

uma única estrutura, mais enxuta, para realizar todas essas 

atividades. Em 1988, com o país marcado pela hiperinflação e o 

governo federal tentando cortar custos, Radiobrás e EBN lutavam 

para sobreviver como empresas autônomas. 

 À época, havia estabilidade gerencial na Radiobrás, 

presidida por Antônio Martins, jornalista egresso de O Globo e do 

Jornal do Brasil, profissão que adotou depois de deixar o 

sacerdócio. Tido como pessoa muito próxima do primeiro 

presidente da República pós-ditadura militar, José Sarney, presidiu 

a empresa na metade final de seu governo, de abril de 1987 a março 

de 1990. Martins faleceu em janeiro de 2020, meses antes do início 

da pesquisa que resultou neste livro. 

 Já a EBN vivia um momento de instabilidade interna. 

Getulio Bittencourt, jornalista que ganhara o Prêmio Esso de 1978, 

deixara a presidência da empresa. De forma interina, assumiu esse 

cargo o segundo na hierarquia, o superintendente Eduardo 



218 
 

Mamcasz, que, por sua vez, foi substituído na superintendência por 

Armando Cardoso. Depois de chegar à empresa como repórter, em 

1986, Cardoso, um dos entrevistados para este livro, era o chefe do 

Jornalismo da EBN dois anos depois.  

 Uma das iniciativas da gestão interina foi a criação de um 

programa de entrevistas com duração de meia hora às quartas-

feiras. O programa era gravado de manhã. Logo depois, era editado 

e disponibilizado, via satélite, para as emissoras parceiras, que 

poderiam veiculá-lo livremente. Em paralelo, os principais trechos 

das entrevistas eram transcritos e distribuídos para os meios de 

comunicação impressos. No dia 22 de junho de 1988, Mamcasz, 

Cardoso e Olga Bardawil, editora de política, entrevistaram o chefe 

do Estado-Maior das Forças Armadas, o tenente-brigadeiro Paulo 

Roberto Camarinha. 

 

  

A entrevista que mudou o destino da EBN (Acervo de Armando Cardoso) 
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 Camarinha falou – muito, provavelmente bem mais que o 

esperado por seus entrevistadores: 

 

A inflação estava lá em cima e os salários 

caindo. Havia um indexador, apelidado 

de gatilho, que era acionado quando a 

inflação subia e, em tese, os salários 

acompanhariam a subida. O ministro 

Camarinha, na entrevista, começou a 

desancar essa política salarial do governo 

Sarney e a gente ouvindo e 

perguntando... Ele disse que o filho era 

médico, requisitado pela Presidência da 

República. E que, como médico ali, 

ganhava menos que um garçom no 

Senado Federal ou na Câmara dos 

Deputados (CARDOSO, 2020). 

 

 Poucos anos depois do fim da ditadura militar, sem que o 

Brasil tivesse sequer uma Constituição Federal aprovada em 

regime democrático (o que ocorreria mais de três meses depois, em 

outubro), um militar de alta patente criticava publicamente o 

governo federal em um programa realizado por uma empresa 

pública. Pior: o militar tinha status de ministro. Tanto por critérios 

políticos, quanto técnicos, a diretoria da EBN tinha uma bomba nas 

mãos: 

 

Acabou a entrevista, fomos editá-la e o 

pessoal da EBN ouvindo com os olhos 

arregalados, se perguntando se íamos 

colocar no ar. O Mamcasz tinha dito que 

botaríamos no ar e eu confirmei. Saí com 
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a fita, chamei as duas degravadoras, por 

volta das 11h, e pedi a degravação para 

soltar o boletim. Quando começou a sair 

no telex, o pessoal do Globo, Folha e 

outros jornais começou a ligar e 

perguntar se era aquilo mesmo. Por volta 

das 12h ou 13h, Mamcasz, eu e Olga 

fomos exonerados e o ministro, demitido 

(...). Aí mandaram chamar o Mamcasz no 

Palácio do Planalto, mas ninguém o 

encontrava. Então me chamaram. Fui ao 

ministro-chefe da Casa Civil, Ronaldo 

Costa Couto, que era nosso chefe, já que a 

EBN estava vinculada à Casa Civil. 

Lembro da frase dele: ‘vocês soltaram 

uma bomba de várias ogivas e essa 

bomba terá gravíssimas consequências’.  

Eu disse que não tinha e não terei 

condição de censurar um ministro de 

Estado, ainda mais um militar. Então agi 

como profissional. Recebi a ordem para 

colocar a entrevista no ar e coloquei. E a 

Olga não tinha nenhuma 

responsabilidade nisso. Minha 

exoneração foi revogada (CARDOSO, 

2020). 

 

 Havia, porém, uma consequência mais grave, que atingiu 

não apenas os envolvidos na entrevista, e sim todos os empregados 

da EBN. Nesse mesmo dia 22 de junho de 1988, foi editado o decreto 

nº 96.212, que dispunha sobre a incorporação da EBN pela 

Radiobrás, que, por sua vez, deixava de ser a Empresa Brasileira de 

Radiodifusão e se transformava em Empresa Brasileira de 
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Comunicação, com nova estrutura. A EBN estava oficialmente 

extinta: 

Até que a Radiobrás tomasse posse da 

empresa, incluindo as pessoas, eu fiquei 

responsável. Parte do pessoal da 

Radiobrás chegou lá pegando o material, 

convidando uns e outros, parecia que 

estavam loteando. Meu nome foi levado 

ao Martins para ser chefe de jornalismo 

por um amigo em comum que não 

aceitou o cargo. Alguns colegas ainda 

achavam que eu era responsável por 

aquela situação. Martins, de certa forma, 

me resgatou e fui chefe da Agência 

enquanto ele esteve lá, até a chegada do 

Collor (CARDOSO, 2020). 

 

 Por mais que a crise proporcionada pela entrevista tenha 

sido considerável, é difícil supor que um possível acesso de fúria 

do presidente da República e de seus assessores mais próximos 

tenha sido a única justificativa para a decisão de extinguir a 

empresa e de elaborar, em poucas horas, a saída jurídica para essa 

medida. Cardoso (2020) lembrou que Antônio Martins, presidente 

da Radiobrás, desejava a incorporação da EBN. Saroldi e Moreira 

(2005) ressaltaram que essa empresa também vinha sendo 

mencionada em escândalos e que ministros da área econômica, 

incomodados com seus gastos, defendiam seu fechamento, 

enquanto a Radiobrás era elogiada por estar equilibrando suas 

contas. A incorporação da empresa foi marcada por cortes diversos: 

 

A incorporação da EBN pela 

RADIOBRÁS foi traumática para ambas 
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as empresas participantes do processo. 

De um dia para o outro, sem qualquer 

planejamento ou previsibilidade. A 

estrutura incorporada, com quadro de 

cerca de 900 empregados, bem equipada 

e presente em quase todas as capitais 

brasileiras, sofreu com a dispensa de 

quadros e a extinção de sucursais 

(FERREIRA, 2020). 

 

 Estima-se que cerca de 80% dos funcionários da EBN 

tenham sido demitidos (BUCCI, 2008). Em Brasília, onde a EBN 

ocupava onze andares de um edifício comercial, a equipe restante 

passou a trabalhar em um auditório. Como o salário médio da 

empresa era considerado bom para os padrões da capital federal, 

houve, ainda, uma equiparação que beneficiou os funcionários da 

Radiobrás (CARDOSO, 2020). 

 A nova empresa reuniu as competências das duas 

anteriores. O governo federal passou a contar, em uma mesma 

estrutura, com emissoras de TV e rádio, agência de notícias, 

serviços de distribuição de conteúdos, dentre outros. O que parecia 

ser o fortalecimento da Radiobrás, contudo, foi o início da fase mais 

difícil da empresa. 

 

*** 

 

 As críticas ao governo federal na entrevista de Camarinha 

foram um ponto fora da curva nos programas produzidos pelas 

empresas públicas. Os programas da TV Nacional eram conhecidos 

por seus elogios (CARDOSO, 2020). 
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 Nas emissoras de rádio, o cenário era parecido. Releases do 

governo federal eram lidos no ar pelo locutor. Em 1983, a ditadura 

militar preparava sua despedida e o Congresso Nacional debatia se 

a sucessão seria conduzida por eleições diretas ou indiretas, com 

um novo presidente da República eleito pelos próprios 

parlamentares. Começou a ganhar corpo, então, a campanha 

Diretas Já, marcada por comícios que reuniram políticos, artistas, 

atletas, jornalistas e milhões de cidadãos que exigiam poder votar 

nas eleições seguintes. Mara Régia lembra-se daquele momento 

como o mais difícil na Radiobrás: “nem podíamos usar uma camisa 

amarela, porque essa era a cor da campanha das Diretas” (RÉGIA, 

2020).  

Superada a ditadura militar com eleições indiretas, era hora 

de discutir uma nova Constituição Federal. Um dos debates da 

época era a prorrogação do mandato do presidente José Sarney por 

mais um ano: 

 

Antônio Martins, como presidente da 

Radiobrás e amigo muito próximo do 

Sarney, queria emplacar o mandato de 

cinco anos para o Sarney. Ele nos 

obrigava a tocar as músicas que eles 

produziam, como ‘deixe o homem 

trabalhar’, havia muitas entrevistas 

orquestradas para fazer a cena para esse 

protagonismo. Estavam muito 

interessados nessa continuidade do 

governo (RÉGIA, 2020). 

 

 Havia, ainda, as pretensões políticas de alguns funcionários 

da própria empresa, que disputavam mandatos legislativos:  
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Nunca senti uma intervenção militar 

forte. Tudo era muito centrado no 

protagonismo da Rita Furtado, que era a 

esposa do homem que estava ligado ao 

ministro das Comunicações (...). Os 

locutores e profissionais que iam para a 

Amazônia tinham a missão de fazer 

shows e angariar votos para a Rita 

Furtado que, por duas legislaturas, foi 

deputada federal. Tive uma discussão 

com ela, fui jogada para escanteio e fui 

castigada (RÉGIA, 2020). 

 

 O ex-secretário-geral do Ministério das Comunicações 

também analisou a candidatura da sua então esposa: 

 

A penetração da programação tornava-a 

muito atraente para os políticos da região 

amazônica levarem suas mensagens às 

bases. O já então senador José Sarney, 

presidente da Arena, era com alguma 

frequência entrevistado pela 

programação da Amazônia. Tornou-se 

nosso amigo pessoal, meu e da Rita. A 

convite de Sarney, que desejava ampliar a 

presença da mulher em sua agremiação, 

Rita candidatou-se e se elegeu deputada 

federal por Rondônia, estado que 

originava grande volume de 

correspondência para a Rádio Nacional 

da Amazônia e onde ela desfrutava de 
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grande popularidade e prestígio 

(FURTADO, 2004, p. 68-69). 

 

*** 

 

 Quando entrevistei Quandt de Oliveira, em 2006, a 

Radiobrás estava voltando a chamar a atenção de pesquisadores e 

interessados no tema das comunicações. À época, Eugênio Bucci, 

presidente da empresa, lembrava publicamente que a garantia do 

direito à informação passava pela necessidade de afastar a 

Radiobrás da pecha de comunicação chapa-branca. Os debates 

ocorridos nas fases preliminares do I Fórum Nacional de TVs 

Públicas, na mesma época, também sinalizavam a importância de 

mudança nas estruturas federais de comunicação. Isso ocorreria, de 

fato, apenas a partir do ano seguinte, com a criação da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC) e da defesa de um projeto de 

radiodifusão pública, o que incluiria a incorporação da Radiobrás. 

 Passado, naquele momento, mais de um quarto de século 

desde que deixara o Ministério das Comunicações, Quandt de 

Oliveira resumiu sua opinião sobre a relevância da empresa que 

ajudou a criar: “eu acho que a Radiobrás teve importância apenas 

para a região da Amazônia e para o Centro-Oeste” (PIERANTI, 

2019, p. 30). 

 Pode-se discutir se a Radiobrás não tinha importância no 

plano nacional, mas é inegável que seus maiores esforços 

ocorreram mesmo nas regiões mencionadas pelo ex-ministro. No 

fim da década de 1980, a empresa vivenciou o fim de grande parte 

dessas suas iniciativas. 
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*** 

 

Bem antes de o governo federal se dedicar a implementar 

uma política de privatizações de forma ampla, esse termo já 

aparecia em notícias relacionadas à Radiobrás. No fim da década 

de 1970, a ditadura militar ampliou o investimento na empresa: 

planejou sua modernização, comprou novos equipamentos e 

contratou profissionais da mídia privada (ZARUR, 2020). Enquanto 

isso, em 1979, o prejuízo mensal das emissoras de rádio Nacional 

do Rio de Janeiro e de Brasília e a da TV Nacional da capital federal 

teria chegado a Cr$64 milhões (R$40,4 milhões). As outras estações 

teriam contas mais equilibradas, já que ainda em início de operação 

e mantidas no ar por equipes reduzidas (SAROLDI; MOREIRA, 

2005). 

Mesmo depois dos novos investimentos, a TV Nacional não 

ganhou prestígio ou relevância. Em 11 de julho de 1980, o ministro-

chefe da Secom, Said Farhat, informou ao ministro-chefe do 

Gabinete Civil, Golbery do Couto e Silva, que a parceria da TV 

Nacional com a TV Bandeirantes chegara ao fim. A primeira queria 

continuar retransmitindo apenas parte da programação da 

segunda, ao passo que essa exigia afiliação total. O documento foi 

encaminhado, também, ao ministro-chefe do SNI, Otávio Medeiros 

(SECOM, 1980).  O entusiasmo com a emissora mudara:  

 

Sempre se falou na privatização da TV 

Nacional. No governo Figueiredo já 

estava começando a esmorecer o regime 

ditatorial e começou a discussão de que se 

poderia privatizar, mas aquilo sempre 

morria. Acho que quem defendia eram os 

grupos privados, que tinham muita 
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influência no Palácio. A Radiobrás 

começou a não ter mais a audiência que 

tinha. A comunicação na Amazônia já 

vinha melhorando... então era o início da 

perda do sentido daquilo (ZARUR, 2020). 

 

Em dezembro de 1980, com a extinção da Secom por meio 

do decreto nº 85.550, a EBN foi vinculada ao Gabinete Civil e a 

Radiobrás voltou a integrar a estrutura do Ministério das 

Comunicações. Apenas um ano e meio havia se passado desde que 

a Radiobrás deixara o ministério, todavia, nesse curto espaço de 

tempo, o cenário mudara completamente: a privatização da TV 

Nacional estava na ordem do dia. Em 19 de abril de 1981, O Estado 

de S. Paulo informou que o Ministério das Comunicações vinha 

estudando a transferência da emissora à iniciativa privada. A fonte 

era o secretário-geral, Villar Furtado, que admitia “a existência de 

cogitações” nesse sentido, porém negava a condução de estudos 

pelo próprio ministério e afirmava que essa seria uma decisão 

política que extrapolaria as competências do próprio órgão (O 

ESTADO DE S. PAULO, 1981). 

Um dos grandes opositores das “cogitações” era o SNI. 

Cerca de três semanas antes, a agência central do SNI – e não seu 

braço operacional dentro do MC – elaborou a contundente 

Apreciação nº 3/19/AC/81. A existência de estudos sobre a 

privatização foi confirmada, mas o SNI considerava que “a referida 

emissora vem desempenhando papel de alta relevância na 

divulgação de eventos de interesse para o governo”, aí incluídos 

aqueles com a participação do presidente da República. Além disso, 

a emissora participava da elaboração de campanhas promovidas 

por outros órgãos e ampliava seu parque transmissor na região 

Centro-Oeste do país, com a instalação de estações retransmissoras 

em Sinop e Alta Floresta. Por essas razões, entendia-se 
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“contraproducente a alienação da emissora nas atuais 

circunstâncias” e que “mesmo para o êxito da política de 

comunicação social do governo, é de todo desaconselhável a 

privatização da TV Nacional” (SNI, 1981, p. 2-3). O SNI e seus 

aliados venceram a disputa e a TV Nacional de Brasília nunca seria 

privatizada, transformando-se na TV Brasil, depois da criação da 

EBC em 2007. 

 

 

SNI critica eventual privatização da TV Nacional (Acervo do Arquivo 

Nacional) 

 

Os anos passavam e a situação econômica do país – e do 

governo federal – se deteriorava. Já as emissoras privadas de 

radiodifusão expandiam suas operações na região Norte do país, 

área preferencial de atuação da Radiobrás. No caso da televisão, 

contavam, ainda, com uma importante inovação regulatória do fim 

da década de 1970: retransmissoras de TV, na Amazônia Legal, 

podiam inserir até 15% de programação legal. Além disso, eram 
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outorgas gratuitas expedidas discricionariamente pelo governo 

federal. Por meio delas, era possível expandir as redes privadas 

com investimentos reduzidos e suportados pelo mercado local. 

Durante a Assembleia Nacional Constituinte, o governo 

federal aumentou substancialmente o número de novas outorgas 

de radiodifusão. Motter (1994) ressalta que o governo de José 

Sarney, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

expediu 1.028 outorgas, ou seja, 30,9% de todas as feitas na história 

do Brasil até o início do governo Collor. Conforme o autor, entre os 

beneficiários das outorgas estavam 91 membros da Assembleia 

Nacional Constituinte, o que representava 16,3% dos constituintes. 

Desses 91 parlamentares listados pelo autor, 84 (92,3%) votaram a 

favor do presidencialismo como sistema de governo e 82 (90,1%) 

foram favoráveis a um mandato de cinco anos para o então 

Presidente da República, José Sarney. Essas duas pautas eram 

defendidas também pelo Poder Executivo federal. 

A concorrência crescia e a Radiobrás sofria, ainda, com a 

crise econômica vivida pelo governo federal, bem como com o 

aumento progressivo dos seus custos a partir do fim da década de 

1970. Em abril de 1987, a empresa projetava gastar, no ano, Cz$21,7 

milhões (R$19 milhões) com as emissoras de rádio e Cz$7,06 (R$6,1 

milhões) com as de TV (RADIOBRÁS, 1987). Esses valores eram 

consideravelmente menores que os aportados outrora na empresa; 

ainda assim, em um contexto de dificuldades, geravam 

preocupação. 

Juntas, a TV Nacional e as emissoras de rádio em ondas 

médias em Brasília, Rio de Janeiro (Nacional e Ipanema), Boa Vista 

e Macapá consumiam, em dezembro de 1987, cerca de 661,5 mil 

Kws, o que implicava – com o avanço da inflação - em um gasto 

mensal de mais de Cz$1,6 milhão (R$463 mil) apenas com energia 

elétrica (RADIOBRÁS, 1988a). O alerta foi claro: 
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A Radiobrás, devido a cortes 

orçamentários, vem enfrentando 

dificuldades para manter e modernizar 

suas emissoras (...). Vale ressaltar ainda 

que os itens relativos à manutenção e 

melhoria dos serviços são uma 

necessidade imediata da empresa, pois é 

grande o risco de degradação dos nossos 

serviços na região (RADIOBRÁS, 1987, p. 

6). 

  

A essa altura, a empresa já desativara parte de suas estações 

na Amazônia, notadamente as retransmissoras de TV. Como visto, 

em 1985, a Radiobrás operava 43 estações; em maio de 1988, esse 

número havia caído para 37 (RADIOBRÁS, 1988b). Também havia 

começado a vender terrenos de que dispunha, principalmente em 

Brasília. Esse movimento foi ampliado com a incorporação da EBN, 

também detentora de propriedades diversas. Em paralelo, mesmo 

com a desativação de parte das RTVs, delineava-se, mais uma vez, 

um projeto de modernização da TV Nacional (CARDOSO, 2020).  

O serviço internacional da empresa também era motivo de 

preocupação. O SNI, em seus últimos suspiros antes de ser 

formalmente extinto em 1990, analisou a redução dos idiomas de 

transmissão da Rádio Nacional do Brasil, ao ser informado de que 

a diretoria da Radiobrás não conferia importância a esse serviço. 

Lembrou que o custo para a manter era pequeno, se comparado ao 

orçamento da empresa, e que a programação se prestava a “corrigir 

distorções de opinião, revelar manipulações de informação e 

mostrar os aspectos positivos na condução política do governo”, 

um trabalho de “inestimável valor” (SNI, 1989a, p. 1-2). E 

sentenciava: "Convém formar um panorama da situação da 
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Radiobrás, pois há críticas quanto à orientação de seu atual diretor, 

o jornalista Antonio Martins" (SNI, 1989b). 

Um dos principais desafios da empresa, contudo, era que 

lidar com a rede amazônica face à crise econômica. As emissoras de 

rádio não passariam incólumes pelos novos tempos: 

 

Tenho a impressão de que havia uma 

pressão da iniciativa privada para 

diminuir o peso da Radiobrás, o que era 

natural. As rádios eram concorrentes. 

Mas isso é uma impressão, eu não 

participava dessa política. (...) Além 

disso, houve um negócio privatizante. 

Vender rádio era muito difícil, porque 

ninguém queria o prédio, a equipe e o 

equipamento obsoleto (...). Tudo isso foi 

perdendo o sentido, porque as grandes 

redes foram fazendo contrato com as 

emissoras locais (ZARUR, 2020). 

 

 A pressão pela privatização das emissoras pode até ter se 

originado na iniciativa privada, porém foi acolhida com 

entusiasmo pelo governo federal. O então ministro das 

Comunicações, Antonio Carlos Magalhães (ACM), e o ministro do 

Gabinete Civil, Ronaldo Couto, declararam à imprensa que “não se 

justificava mais” a Radiobrás manter emissoras que eram desejadas 

por empresas (SAROLDI; MOREIRA, 2005, p. 183).  

Em palestra na Escola Superior de Guerra, ACM (1989) foi 

além. Sem tratar especificamente dessas estações, deixou claro que 

o governo federal aceitava discutir a privatização das empresas 

vinculadas ao ministério. Vale lembrar que até a privatização do 
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Sistema Telebrás chegou a ser sugerida nos amplos debates da 

Assembleia Nacional Constituinte, optando-se por manter o 

modelo existente na Constituição Federal de 1988. Poucos meses 

depois de sua promulgação, ACM defendeu que se convocasse logo 

“a sociedade para o exercício da responsabilidade compartilhada, 

o que implica na participação cada vez menor do Estado na 

economia do país”, perspectiva adotada alegadamente como uma 

das formas de enfrentamento da crise econômica brasileira. 

Destacou que essa tendência também era observada nos países 

capitalistas desenvolvidos e que “até os países do Leste Europeu e 

a China, redutos ortodoxos do socialismo estatizante, reveem suas 

posições clássicas, passando a admitir teses de privatização” 

(MAGALHÃES, 1989, p. 22-23). 

Privatizações, na história brasileira, costumam ser referidas 

como fruto de política institucionalizada nos governos de Fernando 

Collor e, principalmente, de Fernando Henrique Cardoso. No caso 

da Radiobrás, porém, isso ocorreu antes. O desmonte da rede 

amazônica, que culminou na crise da própria empresa, ocorreu na 

segunda metade do governo de José Sarney. Relatei esse processo, 

em detalhes, em livro anterior (PIERANTI, 2021), mas é importante 

resumi-lo, aqui, como o fechamento do projeto que se imaginou 

para as emissoras federais brasileiras na década de 1970. 

Três decretos, editados no período de um ano, 

estabeleceram que a Radiobrás poderia conduzir licitações, 

referentes a algumas de suas emissoras, em parceria com o 

Ministério das Comunicações. Os decretos nº 95.916, de 12 de abril 

de 1988, e nº 95.955, de 22 de abril de 1988, anteriores à 

promulgação da Constituição Federal, as primeiras listas de 

estações. O terceiro, de nº 97.683, de 20 de abril de 1989, completou 

o rol. As tabelas a seguir reúnem todas as emissoras licitadas e as 

entidades vencedoras, quando existentes: 
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Emissoras alienadas pela Radiobrás (dec. nº 95.916 e nº 95.955) 

Serviço UF Município Entidade 

FM RJ Rio de Janeiro Rádio Difusora Vale do 

Paraíba Ltda. 

FM RJ Volta Redonda Sociedade Stereosul de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT São Félix do 

Araguaia 

Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT Sinop Rede Meridional de 

Radiodifusão Ltda. 

FM MT Alta Floresta Gaspar Radiodifusão Ltda. 

FM AM Manaus Rádio Guaranópolis Ltda. 

FM DF Brasília Suspenso por decisão 

judicial 

FM RO Porto Velho RBN Rede Brasil Norte de 

Televisão Ltda. 

FM AM Tefé Marketing Eletrônico Ltda. 

FM AP Macapá Tropical Radiodifusão 

Ltda. 

FM RR Boa Vista Rede Tropical de 

Comunicação Ltda. 

FM AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 
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OM RJ Rio de Janeiro 

(Rádio 

Ipanema) 

Rádio Contemporânea 

Ltda. 

OM RJ Volta Redonda Sociedade Stereosul de 

Radiodifusão Ltda. 

TV RO Porto Velho RBN Rede Brasil Norte de 

Televisão Ltda. 

Fonte: PIERANTI (2021) 

 

Emissoras alienadas pela Radiobrás (dec. nº 97.683) 

Serviço UF Município Entidade 

OT AM Manaus Governo do Estado do 

Amazonas 

OM AM Tabatinga - 

OT AM Tabatinga - 

OM AM Tefé - 

OM AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

OT AC Cruzeiro do Sul Rádio e Televisão 

Integração Ltda. 

OM AM São Gabriel da 

Cachoeira 

- 

OT AM São Gabriel da 

Cachoeira 

- 
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OT RO Porto Velho Governo do Estado de 

Rondônia 

Fonte: PIERANTI (2021) 

 

 Das 37 estações da Radiobrás em atividade em maio de 

1988, 23 foram transferidas ou simplesmente desligadas. Uma – a 

FM Nacional de Brasília -, por força de suspensão judicial do 

processo, permaneceu sob responsabilidade da empresa. Foram 

preservadas as estações mais antigas, como a Nacional em ondas 

médias no Rio de Janeiro e em Brasília. No entanto, grande parte 

das estações na Amazônia foi alienada: das 23 instaladas na região 

Norte na primeira metade da década de 1980, sobraram seis. Todas 

as emissoras em FM desse grupo, por exemplo, foram transferidas 

à iniciativa privada. 

 A Rádio Nacional da Amazônia, operada em ondas curtas a 

partir de Brasília, resistiu. Outras emissoras de potência mais 

elevada, em Macapá e Boa Vista, também resistiram 

momentaneamente, sendo desligadas ou transferidas nos anos 

posteriores. Com a privatização das estações do interior, a 

Radiobrás deixava de estar presente, de forma mais direta, nos 

municípios.  

A rede amazônica chegava ao seu fim. Um novo modelo, 

mais limitado, começaria a ser implementado.  
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Epílogo 
 

 A década de 1990 foi a mais difícil da história da Radiobrás. 

No início dela, o governo Collor promoveu cortes de pessoal e de 

investimento em toda a administração pública, com o pretexto de 

reduzir custos e a atuação do Estado. Entre 1990 e 1992, o governo 

federal demitiu mais de cem mil servidores e empregados públicos. 

Dentre os entrevistados para este livro, alguns foram demitidos 

nesta época: “Fui demitida pelo Collor naquela pseudorreforma 

administrativa, que nada mais foi que uma perseguição política 

contra as pessoas que não se identificaram com aquela 

candidatura” (RÉGIA, 2020). Outros, ocupando cargos de chefia, 

foram instados, ainda, a oferecer listas com nomes dos funcionários 

a serem desligados: 

 

O presidente da Radiobrás disse: ‘a 

Radiobrás tem muita gordura. Preciso de 

cabeças para demitir’. Alguns chefes 

deram listas. Eu disse: ‘eu sou do quadro, 

você não é. Daqui a pouco você vai 

embora e eu vou ficar com esse ônus. Não 

tenho cabeças para você cortar, mas, se 

você quiser, tem a minha’. Às 16h a 

responsável pela área de pessoal me ligou 

para dizer que eu estava demitido 

(CARDOSO, 2020). 

 

 A onda de demissões do período deixou marcas na 

administração pública brasileira. Conduzida rapidamente, foi 

objeto de judicialização por, muitas vezes, não observar o devido 

processo legal. Com base em decisões judiciais, em nova legislação 
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e, depois, em um processo administrativo de anistia, vários 

demitidos, passados alguns anos, foram reintegrados aos seus 

órgãos e entidades de origem, eventualmente fazendo jus a 

indenizações. Na Radiobrás a situação não foi diferente: vários dos 

profissionais desligados foram readmitidos, incluindo os dois 

entrevistados citados. 

 Enquanto isso, as condições da empresa se deterioravam. A 

Radiobrás não contava mais com dezenas de estações transferidas 

à iniciativa privada ou a governos estaduais e municipais, como 

visto no capítulo anterior. Nenhum grande novo projeto era 

implementado. Equipamentos da empresa ficavam obsoletos e não 

eram substituídos. Até 1998, as redações de jornalismo da empresa 

funcionavam à base de máquinas de escrever – e não de 

computadores (BUCCI, 2008; ZARUR, 2020). 

 Nesse ano, Carlos Zarur, funcionário de carreira da 

empresa, assumiu a presidência da Radiobrás. Era a última 

tentativa do governo de Fernando Henrique Cardoso para dar um 

novo rumo à empresa quase inerte. Aos poucos, Zarur 

implementou medidas de modernização, aumentou suas fontes de 

recursos e concretizou projetos importantes, como o canal NBr, de 

transmissão de atos e notícias do Poder Executivo. Sua gestão 

recebeu elogios insuspeitos, como, por exemplo, de Eugênio Bucci 

(2008), seu sucessor na presidência da empresa, nomeado por Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

 Bucci tentou reposicionar a empresa, anunciando-a como 

organização importante para a garantia do direito à informação. 

Tratava-se de uma abordagem diferente, preocupada em 

desvincular a Radiobrás da pecha de comunicação chapa-branca. 

Sua gestão, dificuldades e desafios foram analisados, em livro, pelo 

próprio Bucci (2008). 
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 Em 2007, Bucci deixou a Radiobrás. O governo federal 

optara, então, pela constituição de uma nova empresa, a Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). Esta seria a estrutura responsável 

por finalmente implementar um comando previsto na Constituição 

Federal desde sua promulgação em 1988: o sistema público de 

radiodifusão, complementar ao sistema estatal. Assim, a EBC, 

presidida por Tereza Cruvinel, uma das mais importantes 

colunistas de política do país, seria a empresa responsável tanto 

pelas novas emissoras públicas, quanto pelos antigos serviços de 

comunicação institucional já existentes. Tratei desse momento 

pormenorizadamente em dois livros anteriores: um primeiro 

explica a transição do modelo estatal de radiodifusão para o 

público, no Brasil e no leste europeu, e o segundo reúne entrevistas 

que realizei também, mas não apenas, sobre radiodifusão pública. 

Ambos foram referenciados nesta publicação (PIERANTI, 2018; 

PIERANTI, 2019). 

 A partir do momento em que a EBC foi constituída, a 

Radiobrás deixou de ter autonomia e de ser até citada. Nesse 

período, José Roberto Garcez acumulou formalmente a presidência 

da Radiobrás, em processo de desativação, enquanto 

desempenhava suas atividades como diretor de Serviços da EBC, 

comandando a área responsável pela comunicação institucional de 

governo na nova empresa.  

Tratava-se do anúncio do fim, que foi consumado em julho 

de 2008, com a incorporação oficial da antiga empresa pela nova. 

Antes de completar seu 33º aniversário, a Radiobrás tornava-se 

uma referência do passado, lembrança de um país bem diferente 

daquele em que viveu seus últimos momentos. 

 

*** 
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 O Sistema de Radiodifusão de Alta Potência (SIRAP) nunca 

chegou a ser implementado nos termos do projeto original. Os 

parques transmissores de Mamanguape-PB e Boa Vista não foram 

instalados e a operação concentrou-se apenas em Brasília. Parte dos 

nove transmissores pretendidos sequer foi adquirida. Ismar do 

Vale Júnior, engenheiro responsável pelas transmissões no Parque 

do Rodeador no momento em que esta pesquisa foi realizada, 

explicou as condições da operação em 2020: 

  

No Rodeador existem hoje instalados e 

montados 6 transmissores de OC, na faixa 

de 6 a 30 MHz. Todos têm potência até 

250 kW, mas só dois estão operacionais. 

As peças dos outros quatro estão sendo 

usadas para a manutenção desses dois. 

Todos vieram da Brown Boveri. Como a 

Radiobrás não tinha como adquirir essas 

peças de manutenção, passou-se a fazer a 

canibalização. Quando entrei, havia três 

em funcionamento: dois da Rádio 

Nacional e um alugado à Rádio Senado 

(...). Temos três conjuntos de antenas. 

Dois deles são dedicados ao exterior, para 

vários continentes, e um para a 

Amazônia. E somente esse da Amazônia 

está completamente operacional há muito 

tempo, pelo menos há 15 anos (VALE 

JUNIOR, 2020). 

 

 Mesmo que o projeto original não tenha sido seguido e que 

a rede local da Radiobrás tenha sido vendida, a Rádio Nacional da 
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Amazônia completou mais de quatro décadas de operação a partir 

do Parque do Rodeador, fazendo uso, em grande parte, de 

equipamentos adquiridos em 1973. No momento de conclusão 

deste livro, continua prestando importante serviço à população 

local, existindo evidências de que é o meio de comunicação mais 

importante – quando não o único - para parte dos residentes na 

floresta amazônica. O dimensionamento dessa relevância, contudo, 

sempre foi e ainda é precário: a audiência da emissora foi 

tradicionalmente estimada em função do número de cartas 

recebidas e, depois, de e-mails e mensagens por aplicativos, o que 

torna impossível saber quantas pessoas realmente a ouvem, por 

quanto tempo e com que frequência. 

 

*** 

 

 A Radiobrás deixou de se sentir responsável por dezenas de 

emissoras que instalou na Amazônia no fim da década de 1980, 

quando ocorreu o processo de transferência relatado no capítulo 

anterior. Este era, contudo, apenas o primeiro capítulo de uma nova 

saga que se arrastaria pelos escaninhos da burocracia por mais de 

trinta anos. 

 Analisei a tramitação desses processos e os problemas a eles 

relacionados em um livro anterior, também disponível para 

download gratuito (PIERANTI, 2021). Enquanto o Ministério das 

Comunicações se recusava a reconhecer oficialmente a 

transferência das estações e a Radiobrás buscava se eximir de 

responsabilidade por essas operações, as emissoras eram mantidas 

por terceiros sem amparo legal ou simplesmente desligadas e 

abandonadas. Nesses últimos casos, antigas instalações da 
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Radiobrás foram vandalizadas e equipamentos apodreceram no 

interior da floresta amazônica.  

 Ao longo desse tempo, servidores públicos dedicaram-se à 

análise desses processos e à fiscalização (por vezes desnecessária) 

dessas estações, consumindo tempo e recursos financeiros. Em 

setembro de 2020, quando concluí aquele livro, seis dessas outorgas 

ainda eram reconhecidas, nos sistemas da Anatel, como detidas 

pela Radiobrás. Na primeira quinzena de julho de 2021, esse 

cenário continuava igual. Incorporada pela EBC e formalmente 

extinta há mais de doze anos, a Radiobrás permanece viva nos 

registros da radiodifusão brasileira. 

 

*** 

 

 A história relatada neste livro pode ser lida também como 

um recorte da administração pública brasileira até o fim da década 

de 1980, com seus acertos e erros. Da megalomania ao descaso, a 

Radiobrás vivenciou a trajetória de outras entidades públicas que 

fracassam em se apresentar como relevantes, quando tempos e 

governos mudam. 

 Antes mesmo de ser constituída, apesar de ser mencionada 

nos corredores de Brasília, experimentou um projeto grandioso de 

transmissão para o mundo. Poucos meses bastaram para que a 

iniciativa fosse taxada de inviável seja por falta de consenso 

político, seja pela necessidade de recursos indisponíveis. Outras 

obras faraônicas da ditadura militar tiveram o mesmo fim. Quando 

constituída a empresa, suas emissoras passaram a olhar com mais 

ênfase para a Amazônia. A Radiobrás mergulhou, assim, em um 

novo projeto grandioso de ampliação da presença física do Estado 

brasileiro na região. Em poucos anos, essa iniciativa também 
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naufragou, sendo substancialmente reduzida. Nos dois casos, 

tempo, recursos públicos e sonhos foram consumidos em 

proporções consideráveis. 

 A Radiobrás foi, ainda, resultado de um conjunto de 

emissoras deficitárias, com problemas gerenciais, equipamentos 

sucateados e sem planos estáveis para sua programação. Na década 

de 1980, ainda incorporou a EBN que, a despeito das vantagens 

operacionais relacionadas à sua capilaridade, também enfrentava 

problemas sérios. Uma nova empresa pública que – por definição – 

se pretendia eficiente foi constituída a partir de antigas estruturas, 

aproveitando virtudes, mas também tendo que se responsabilizar 

pela solução de erros e vícios anteriores. Esse fardo demonstrou-se 

pesado – e a EBC, em 2007, passou pelo mesmo problema. 

 Se a descontinuidade administrativa é uma marca dessa 

trajetória, também o é a efetividade do Estado brasileiro. Quando 

se propõe a uma ação e coordena um consenso político mínimo, o 

Estado demonstra, assim como demonstrou neste caso, que 

consegue formular e implementar iniciativas impensáveis até 

então. O Estado se propôs a disputar o jogo das ondas curtas em 

nível mundial – e poderia ter feito isso, caso o consenso político 

mínimo tivesse garantido os recursos necessários. A seguir, propôs-

se a ser decisivo na comunicação na região amazônica – e 

conseguiu. 

 Na primeira metade da década de 1970, o Estado brasileiro 

aventurou-se a transmitir sua programação para o mundo. A 

seguir, mudou seu foco para a Amazônia. Por fim, sem planos e 

premido pela crise, ao se desfazer de diversas emissoras, o Estado 

brasileiro permitiu que a Radiobrás beirasse a irrelevância. Ainda 

não era o fim oficial da empresa, mas o início da preparação do seu 

epitáfio.  
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Um vazio preenchido. Faltam outros. 
 

José Roberto Garcez15 

 

A história da radiodifusão brasileira é uma sucessão de 

lacunas. Embora seja um serviço público da maior relevância há 

quase cem anos em nosso país, muitos fatos marcantes dessa 

trajetória estão perdidos para sempre. As falhas de memória são 

recorrentes em várias atividades no Brasil. O rádio e a televisão, 

porém, são especialmente suscetíveis a essa lamentável ação 

praticada por entes privados e agentes públicos. Desde a década de 

1920, emissoras nasceram e morreram; influenciaram fortemente 

vários aspectos da vida nacional, principalmente a política; criaram 

fenômenos populares e destruíram reputações. Uma boa parte 

desta história está perdida por falta de documentos, pela destruição 

de arquivos ou pelo silêncio de testemunhas, por morte, por 

silêncio cúmplice e pela falta de oportunidade para prestarem 

depoimentos aos pesquisadores e historiadores. 

Esta obra de Octavio Penna Pieranti preenche um desses 

vazios. Já é bastante robusta a sua contribuição para a história da 

comunicação no Brasil, especialmente do setor de radiodifusão. No 

caso atual, Pieranti recupera o nascimento, apogeu e declínio de 

uma empresa de comunicação do governo federal, a Radiobrás. 

Para compor este retrato, o pesquisador não ficou limitado pelos 

 
15 Atuou como jornalista profissional entre 1974 e 2016. Foi secretário de 

Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, presidente da Fundação Cultural 

Piratini (responsável pela TVE-RS e pela Rádio FM Cultura), diretor de 

jornalismo e último presidente da Radiobrás e diretor de Serviços na primeira 

gestão da EBC. 
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estritos contornos da trajetória da empresa pública. A pesquisa em 

milhares de documentos, aqui e no exterior, e a captação de 

depoimentos de personagens a ela vinculados proporcionou uma 

ampla contextualização. Esse trabalho possibilitou uma 

recuperação das condições e conjunturas envolvendo a 

participação do governo brasileiro no setor. 

Essa pesquisa reafirma a importância da manutenção de 

arquivos públicos. Neles, foi possível encontrar documentação 

suficiente para contar detalhes sobre articulações governamentais e 

interferências privadas na construção - e também na desarticulação 

- de várias empresas públicas na área da comunicação. Desde a 

pioneira PR1-A (atualmente a Rádio MEC) até hoje, várias 

iniciativas de implantação de um sistema público de radiodifusão 

foram combatidas por empresários privados da área e por seus 

prepostos instalados em estruturas oficiais.  

Não foram poucas as tentativas de criar um sistema público 

a exemplo dos existentes em quase todos os países desenvolvidos, 

principalmente na Europa. Praticamente todas foram torpedeadas, 

algumas antes mesmo de concluída a elaboração de seu projeto. 

Como registra Pieranti, uma dessas iniciativas prejudicadas foi a 

criação do que seria a primeira televisão pública brasileira. O então 

maior coronel da mídia, Assis Chateaubriand, pressionou e o 

Presidente da República na época, Juscelino Kubitschek, cedeu. 

Conhecendo-se a história do fundador dos Diários Associados 

(conforme Fernando Morais revelou em minúcias), é possível 

imaginar os “argumentos” usados pelo empresário. 

Como bem definiu a primeira presidente da Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC), a jornalista Tereza Cruvinel, a implantação 

de um sistema público de radiodifusão no Brasil foi bastante tardio. 

Apenas em 2007 foi cumprido o preceito constitucional que 

determina a coexistência de sistemas público, privado e estatal no 
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setor. No atual momento, é bom frisar, a EBC e suas emissoras estão 

praticamente em estado de intervenção. Um dos primeiros atos 

após o golpista Michel Temer apoderar-se do posto de presidente 

foi eliminar as prerrogativas legais que garantiam uma relativa 

autonomia à empresa criada em 2007. Os sinais mais evidentes 

desta usurpação foram a eliminação do Conselho Curador, 

instância de poder da sociedade na EBC, e o fim do mandato 

independente do presidente da instituição. Hoje, como quase tudo 

no atual governo, a tragédia virou farsa e a EBC está sob absoluta 

censura governamental. 

Entre tantos detalhes saborosos revelados por Pieranti, um 

deles mostra que essa submissão aos interesses dos governantes de 

plantão quase sempre enfrentou resistências internas. Vasculhando 

os arquivos da CIA (é inevitável procurar na agência de 

espionagem estadunidense ações contra a democracia em quase 

todos os países), o autor destaca a insatisfação dos agentes secretos 

contra a independência do jornalismo da Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro, durante a década de 1950, por conceder “amplo espaço aos 

políticos de oposição”.    

As redações e estúdios das emissoras estatais sempre 

conviveram com divergências e conflitos: havia aqueles que 

contestavam a imposição de conteúdos laudatórios aos 

governantes e havia os bajuladores. Dificilmente, porém, as 

reivindicações por autonomia geravam consequências 

contundentes. Dominante na esquerda brasileira até a década de 

1960, o Partido Comunista Brasileiro orientava seus militantes, 

inclusive nas redações, a não agirem ostensivamente, 

especialmente na atividade profissional que era muito visada. Esses 

cuidados podem ser exemplificados por um conselho que recebi de 

um chefe, importante liderança do Partidão no Rio Grande do Sul, 

na primeira metade da década de 1970. Disse-me ele: “matéria 

quente, título frio”, ou seja, em textos que contivessem informações 
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consideradas sensíveis pela violenta censura praticada na época 

pela ditadura, deveríamos aplicar títulos que não chamassem a 

atenção. Era uma tentativa, nem sempre bem sucedida, de burlar a 

vigilância. 

Após o fim da ditadura, em 1985, houve uma crescente luta 

por mais autonomia para as redações. A partir de 1988, com a nova 

Carta Magna, ficou consolidado o fim da censura oficial. Os 

trabalhos da Assembleia Constituinte protagonizaram, mais uma 

vez, o intenso conflito entre os empresários da comunicação e os 

parlamentares defensores de uma regulação do setor como existe 

na maioria dos países democráticos. Ao contrário de todas as 

comissões temáticas, o grupo de constituintes que discutia temas 

como educação, cultura e comunicação não encontrou consenso 

para um texto a ser entregue à Comissão de Sistematização. 

As diferenças que inviabilizaram uma redação consensual 

na comissão aconteceram principalmente na área da comunicação. 

A enorme força de pressão dos coronéis da mídia não permitia 

qualquer avanço no setor, como acontecia nas demais áreas. No 

final, uma das poucas conquistas das bancadas progressistas foi a 

inclusão da complementaridade dos sistemas público, privado e 

estatal de comunicação. Esse seria, anos mais tarde, o mote para 

muitas lutas em favor de maior autonomia e participação popular 

nos veículos estatais. 

A menção constitucional à necessidade de configuração de 

um sistema público de comunicação animou militantes da área. Em 

um dos principais ramos da rede pública, o das televisões 

educativas, crescia a consciência de que essas emissoras, a maioria 

das quais pertencentes aos governos estaduais, deveriam exercer 

uma missão pública, ou seja, servir às comunidades onde atuavam. 

Articuladas na Associação Brasileira das Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais (Abepec), essas emissoras construíram, com 
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maior ou menor sucesso, programações, especialmente 

jornalísticas, que procuravam autonomia em relação aos 

governadores.   

Esse movimento das televisões educativas estaduais, com a 

TV Cultura de São Paulo à frente, recebeu, em alguns casos, apoio 

das autoridades estaduais; em outros, indiferença e, na maioria, 

interdição. O mais difícil era manter uma estabilidade nas 

eventuais experiências de autonomia de gestão dessas emissoras. O 

rodízio nos governos estaduais ou o surgimento de dificuldades 

políticas durante uma gestão destruía práticas de um jornalismo 

com independência. As causas dessa instabilidade eram óbvias: não 

havia qualquer regulação que garantisse autonomia de gestão nas 

emissoras estaduais, inclusive com participação da sociedade, nem 

existiam fontes de financiamento não dependentes dos orçamentos 

públicos. De qualquer forma, por dentro e por fora, crescia a 

pressão para que as emissoras ligadas aos poderes estatais 

cumprissem o papel do sistema público determinado pela 

Constituição de 1988. 

Esse panorama teve uma mudança qualitativa a partir de 

2003. Com a eleição de Lula para a Presidência da República, 

assumiu a direção da Radiobrás o jornalista Eugênio Bucci. 

Histórico militante da área da comunicação, inclusive dentro do PT, 

Bucci leva para a empresa muitos dos conceitos defendidos 

internamente no partido. Embora praticamente todas as direções 

nacionais do PT tenham minimizado a importância da 

comunicação como política pública, percebendo essa atividade 

apenas pelo seu valor instrumental, havia um acúmulo da 

militância de base na construção da comunicação pública livre das 

injunções governamentais com uma prestação de serviços à 

cidadania.  
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Não foi sem dificuldades e incompreensões que essa diretriz 

foi sendo praticada na Radiobrás nesse período. Mas, 

indiscutivelmente, avanços eram realizados. Em um gesto 

simbólico importante, a TV Nacional de Brasília voltou a filiar-se à 

Abepec e sediou um encontro nacional da entidade em 2003. A 

emissora do governo federal deixara a Abepec durante o segundo 

mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Secretaria 

de Comunicação da Presidência da República, na época, não 

aceitou o fato de a emissora ter retransmitido o programa Opinião 

Pública, gerado pela TV Cultura de São Paulo, entrevistando o líder 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João 

Pedro Stédile. Stédile era considerado um dos principais inimigos 

do governo federal da época depois que o MST ocupou uma área 

rural que pertenceria ao presidente. Consequência:  a TV Nacional 

desfiliou-se da associação das televisões públicas. 

Paralelamente às ações em conjunto com a Abepec e em 

defesa do direito à comunicação nas disputas internas do governo, 

a Radiobrás promovia intensos debates sobre o tema. Ao mesmo 

tempo em que uma grande equipe discutia o aprofundamento dos 

conceitos de comunicação pública aplicáveis à realidade brasileira, 

havia o cotidiano do trabalho nas rádios, televisões e agências de 

notícias desafiando nossa intenção. A teoria e a prática estavam 

juntas e misturadas. Uma equipe bastante diversificada com 

profissionais de diversas origens, experiências e gerações debatia 

incessantemente como avançar na construção de uma empresa 

pública de comunicação.  

Esse trabalho teve como resultado a elaboração de alguns 

materiais, como o Manual de Jornalismo da Radiobrás, um guia 

consolidado das principais orientações aplicadas no trabalho 

jornalístico da empresa. No fim do mandato a proposta de 

construção de uma nova empresa federal de comunicação já tinha 

muitos adeptos. O próprio presidente Lula defendia a ideia no seu 



251 
 

círculo mais íntimo de colaboradores. Não havia, no entanto, um 

projeto comum a todos os envolvidos. E, como sempre ocorre em 

situações como essa, algumas pessoas eram contrárias à mudança 

no quadro fragmentado, disperso e ineficaz do sistema existente. 

A direção da Radiobrás era favorável à unificação das 

estruturas federais de comunicação. Em seminário realizado nos 

últimos dias daquele período, elaboramos um projeto mais amplo 

que contemplava autonomia de gestão com participação da 

sociedade e garantia de financiamento próprio. Entendíamos que a 

nova empresa deveria nascer livre dos comprometimentos e vícios 

das instituições existentes (Radiobrás e Acerp). Uma das maneiras 

de escapar dos limites impostos por um excessivo apego ao passado 

- característica de grande parte do quadro funcional - seria o 

aproveitamento das possibilidades tecnológicas derivadas da 

futura implantação da TV digital, projeto quase concluído naquele 

ano de 2006. Interatividade, múltipla programação e concessão de 

canais a vários agentes sociais era o nosso desejo. 

A proposta elaborada naquele final de 2006 defendia o 

cumprimento literal do artigo 223 da Constituição Federal, aquele 

que determina a complementaridade dos sistemas público, privado 

e estatal. Era impossível aceitar a convivência em uma mesma 

estrutura de uma comunicação pública, sob controle social, e uma 

comunicação estatal, sob controle de governo. Na Radiobrás 

convivemos com esse paradoxo. Sob uma única gestão, executamos 

programas de exclusivo interesse governamental, como “A Voz do 

Brasil” e “Café com o Presidente”, e produzimos a programação da 

TV NBR, um canal dedicado à divulgação das ações de governo, e, 

ao mesmo tempo, implantamos os princípios da comunicação 

pública em veículos como Agência Brasil, TV Nacional e nas rádios. 

Eu, como diretor de jornalismo, era responsável por toda a 

produção de conteúdo, ou seja, aquele no qual predominava o 



252 
 

interesse público, como também o de natureza exclusivamente 

estatal.  

Esse projeto servia tanto para uma nova empresa, quanto 

para aplicação na própria Radiobrás, caso ela não fosse extinta. 

Como Pieranti demonstrou nesse livro, qualquer projeto de 

governo só existe depois que sai do papel e da cabeça das pessoas 

para ser criado por lei, decreto ou qualquer outra norma. E, ainda 

assim, como também mostrou o autor, muitas vezes, leis não são 

cumpridas mesmo pelos governos que as criaram e aprovaram. 

Essa, aliás, foi uma das principais disputas internas no Grupo de 

Trabalho reunido no início do segundo mandato do presidente 

Lula para formatar a nova empresa pública de comunicação.  

O Grupo de Trabalho era integrado por representantes da 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 

comandada pelo jornalista Franklin Martins, do Ministério da 

Cultura, da Radiobrás e da Associação de Comunicação Educativa 

Roquette Pinto (Acerp), uma organização social criada no governo 

Fernando Henrique Cardoso para administrar a TVE do Rio de 

Janeiro e as rádios MEC OM e FM. O ministro Franklin Martins 

tinha algumas premissas para o projeto: deveria ser criado um novo 

ente reunindo todas as estruturas existentes no governo federal 

com autonomia de gestão e participação da sociedade no seu 

comando. 

Embora Franklin fosse amigo de Juca Ferreira, ministro da 

Cultura, e com ele tenha acordado alguns princípios gerais da nova 

estrutura, houve uma divergência inicial sobre a natureza do novo 

canal de TV. Os representantes do MinC que, desde a gestão de 

Gilberto Gil, a partir de 2003, tinham o desejo de criar uma televisão 

com caráter exclusivamente cultural, defendiam este modelo. Já a 

Secom e a Radiobrás pretendiam que a emissora tivesse 

predominância do jornalismo na programação. Essa disputa pelo 
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conteúdo do novo projeto acabou com um acordo: a futura TV 

Brasil seria dividida em dois núcleos, cada um controlando parte 

da programação. A solução permitiu a continuidade dos trabalhos 

do GT, mas teria graves consequências no desempenho da primeira 

direção da EBC, causando um racha logo nos momentos iniciais da 

nascente empresa pública. 

Uma disputa preliminar, porém, ameaçou o próprio 

nascimento da EBC. A direção da Acerp tinha outra visão sobre a 

futura empresa pública de comunicação. Seus representantes eram 

contra a unificação das duas estruturas. Na proposta deles haveria 

um braço público, cujo cerne seria a Acerp, que incorporaria 

algumas emissoras da Radiobrás enquanto o braço estatal seria 

mantido na Radiobrás, com a prestação de serviços para o governo 

federal. 

Embora tivesse o mérito de separar a comunicação pública 

da estatal, a proposta da Acerp carregava um grande 

inconveniente: manteria as duas estruturas, inclusive com 

incorporação de emissoras e pessoal da Radiobrás pela Acerp. 

Franklin percebeu a necessidade de criação de uma nova empresa. 

Se os vícios da Radiobrás e da Acerp não fossem extirpados, corria-

se o risco de que a cultura de submissão à vontade dos governantes 

fosse mantida.  

Se a proposta de preservação das duas unidades vingasse, 

um erro histórico seria repetido. Como narra Pieranti no livro, a 

incorporação da Empresa Brasileira de Notícias (EBN) pela 

Radiobrás deixou traumas enormes. Submetidos a uma nova 

direção, os funcionários da EBN sempre se sentiram 

desprestigiados. Até o fim da Radiobrás mantinha-se uma 

diferença entre as equipes. Caso a proposta da Acerp fosse aceita, 

provavelmente, haveria continuidade das equipes de direção com 

suas principais chefias e isso dificultaria a construção de uma 
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cultura nas equipes pela qual a missão da empresa seria servir à 

sociedade e não ao governo. 

Quando ficou decidido que seria montada uma outra 

empresa, apareceu o argumento de que seria impossível completar 

os ritos de criação de uma nova entidade pública. Realmente foi 

muito difícil, tanto que a Radiobrás permaneceu existindo, como 

órgão em extinção, até a formalização definitiva da EBC. Mas a 

firme e unificada decisão política superou os obstáculos. Se assim o 

governo não procedesse, provavelmente a empresa pública de 

comunicação não teria nascido. Caso o projeto não fosse concluído 

em 2007, aproveitando a força do primeiro ano de um mandato, as 

dificuldades aumentariam, a resistência dentro das estruturas da 

Radiobrás e da Acerp cresceria e obteria apoios externos e a 

burocracia emperraria a novidade. Somente a convicção dos 

ministros Franklin e Juca (e também do chefe de gabinete do 

presidente da República, Gilberto Carvalho) venceu as barreiras. 

A EBC foi criada e o símbolo de seu nascimento foi a 

inauguração da TV Brasil no dia sete de dezembro de 2007, junto 

com a implantação da TV digital no país. Em um ano o projeto foi 

desenhado, aprovado e implantado. Obviamente ele não era 

perfeito. Tanto que algumas premissas fundamentais não foram 

desenvolvidas, como o financiamento próprio que daria condições 

para o real exercício da autonomia editorial. Pior: as salvaguardas 

inseridas na lei, que pareciam suficientes para que a EBC não 

sucumbisse diante de percalços políticos, não resistiram ao 

primeiro enfrentamento e a intervenção foi decretada em 2016.  

Esta, aliás, é uma história que já entrou na pauta de Pieranti. 

Contar a história da EBC, como ele está fazendo, é necessário para 

o momento em que as condições políticas do Brasil permitirem o 

ressurgimento de uma legítima empresa pública de comunicação. 

E o autor tem todas as condições de realizar esta tarefa. Sou 
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testemunha, como colega de trabalho na EBC, da correção e da 

capacidade de Octavio Penna Pieranti. Atualmente dedicado à 

pesquisa acadêmica, ele é, atualmente, um dos indispensáveis 

suportes à preservação da ideia da importância da comunicação 

pública em uma sociedade democrática. Para todos os que 

vivenciaram derrotas e vitórias na luta pelo direito à comunicação 

como fundamental para o exercício da cidadania plena, é 

reconfortante saber que Octavio Penna Pieranti já fez bastante e, 

certamente, fará muito mais por essa ideia. 
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