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APRESENTAÇÃO 
 

 

Em mais um período de muitas oscilações econômicas e políticas no cenário 

nacional, que impactaram fortemente no andamento da gestão pública como um 

todo, o ano de 2019 exigiu, da Empresa Pernambuco de Comunicação – EPC e de 

seus administradores, atenção redobrada, não apenas para a consecução dos 

objetivos ordinários da Empresa, mas, também, para encontrar soluções e 

implantar novas estratégias de ação diante dos inúmeros problemas surgidos. 

O ano marcou também o término legal, no mês de setembro, do primeiro 

mandato da Diretoria Executiva sob a presidência do radialista Gustavo Almeida, 

iniciado em 2017. E, após avaliação, a partir das reuniões do Conselho de 

Administração, em que foram abordados os principais resultados atingidos pela 

gestão, entenderam, os conselheiros e o acionista único da Empresa – o Governo 

do Estado – pela continuidade do corpo diretivo para mais um biênio de gestão.   

Das diversas realizações importantes da EPC em 2019, a Diretoria Executiva 

destacou o conjunto elencado neste Relatório Anual da Gestão. O descritivo 

das ações está dividido em duas partes:  

 Parte 1 – Administração; e 

 Parte 2 – Conteúdo e Tecnologia  

Para notícias e informações complementares, os trechos sublinhados ao longo 

do documento são hiperlinks da web. Na parte final, como Anexos, há imagens 

de algumas ações destacadas.  

Vale ressaltar que, como nos anos passados, apesar das dificuldades, o empenho 

e a dedicação dos gestores e da pequena equipe operacional da EPC foram 

fundamentais na realização das ações de 2019, algumas das quais destacadas em 

tópicos neste Relatório. 

A Diretoria Executiva 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
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IDENTIDADE ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL 
 
 
Antes, porém, da exposição do conjunto das ações mais importantes do 
exercício 2019, vale reforçar os elementos de identidade estratégica que 
compõem o Mapa Estratégico Organizacional de longo prazo da EPC (2019-
2023), principal documento balizador da Administração: 
 

 Visão 

Ser vista como canal de transformação, através da produção e distribuição 

de comunicação pública.  

 

 Missão 

Oferecer conteúdo que contribua para a inclusão social, a democracia e a 

formação crítica do povo pernambucano.  

 

 Valores 

Participação Social 

Sustentabilidade 

Cultura 

Inovação 

Pluralidade e Igualdade 

Transparência 

Ética e Cidadania 

Democratização da Comunicação 

 

O Mapa completo e todos os demais documentos legais da EPC estão 

disponíveis no Portal EPC. 

 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
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DESCRITIVO DAS AÇÕES PARTE 1 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Nesta parte, encontram-se as ações das áreas envolvendo administração em 

geral, finanças, contabilidade, jurídico, controle interno, conselhos e comercial. 

1. Publicação da Instrução Normativa EPC 01/2019. Institui o modelo, o 

processo e as condições para a solicitação de incentivo à produção de 

interesse público nas emissoras da EPC. 

2. Comercialização. Com a implantação da Gerência de Comunicação e 

Publicidade da EPC (GECOP), em 2018, e após iniciar, em dezembro do 

mesmo ano, a veiculação remunerada de campanhas de interesse público 

da Prefeitura do Recife, na TVPE, o ano de 2019 marcou a entrada da 

participação do governo estadual nesse segmento de prestação de serviço 

de exibição pela EPC. As agências de publicidade contratadas pelos órgãos 

oficiais incluíram a TVPE nos planos de mídia das peças governamentais, 

gerando, com isso, um aumento de receita própria da Empresa. Durante o 

ano, a GECOP também apresentou a EPC em várias agências da capital e de 

Caruaru, além de visitar alguns clientes diretos. As ações de comercialização 

em 2019 renderam faturamento em torno de R$ 350.000 (trezentos e 

cinquenta mil reais), feito inédito desde o início de funcionamento da Empresa, 

mas ainda muito abaixo do enorme potencial de comercialização da EPC. Entre 

outros problemas, a GECOP ainda não tem equipe, contando apenas com um 

profissional para todas as atividades do setor.  

3. Elaboração e apresentação ao mercado publicitário do Plano Comercial de 

Transmissão de Eventos 2020. Como mais uma ação visando profissionalizar 

as práticas de comercialização de conteúdo na Empresa, pela primeira vez a 

EPC elaborou e apresentou um plano comercial anual para comercialização da 

cobertura dos principais eventos culturais do Estado. 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-EPC-01-2019.pdf
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4. Ampliação e intensificação de cobranças. Em 2019, a EPC emitiu 11 

notificações extrajudiciais visando dirimir problemas de inadimplência e de 

uso indevido da infraestrutura da Empresa por terceiros.   

5. Reuniões do Conselho de Administração da EPC – Consad. Em março teve 

início nova composição do Consad, para mandato de 2 anos. Já com a nova 

formação, foram realizadas cinco reuniões, sendo quatro ordinárias e uma 

extraordinária, inclusive, pela primeira vez o Consad se reuniu na cidade de 

Caruaru. Em cada encontro, a Diretoria Executiva apresentou os planos de 

gestão da Empresa, o andamento das ações e os documentos exigidos aos 

gestores pelas legislações específicas. (Anexos – Imagens 01 e 02) 

6. Prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado – TCE. Após 

aprovação prévia das contas pelos Conselhos de Administração e Fiscal da 

EPC e pela auditoria independente, foi enviado ao TCE, dentro do prazo 

ordinário, o conjunto de documentos referentes à prestação de contas da 

Empresa, do exercício 2018. Também seguiu para o TCE, por intermédio da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a prestação de contas do antigo 

Departamento de Telecomunicações de Pernambuco – DETELPE, órgão 

antecessor da EPC, que se tornou inativo operacionalmente em 2014 e se 

encontra em providências para liquidação. 

7. Providências para a transferência do Sistema Golfinho de Comunicação para 

a EPC. Dando continuidade às tratativas iniciadas em 2018, a Diretoria 

Executiva da EPC e a Gerência de Comunicação da Administração da 

Autarquia de Fernando de Noronha, após várias reuniões, propuseram a 

criação de grupo de trabalho (GT) para a integralização da emissora de 

televisão e da emissora de rádio – TV Golfinho e FM Noronha – ao patrimônio 

e gestão da EPC, conforme disposto na Lei Estadual nº 14.404/2011, artigo 20. 

Até o final do exercício o GT ainda não havia sido criado. 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/consad-epc-tvpe-se-reune-em-caruaru-no-agreste-pela-primeira-vez/
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8. Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Após treinamento 

dos colaboradores da EPC, no Centro de Formação dos Servidores e 

Empregados Públicos do Estado de PE – CEFOSPE, o SEI foi implantado na 

Empresa, possibilitando mais agilidade e velocidade na tramitação dos 

fluxos administrativos e, principalmente, aumentando o controle e a 

transparência da gestão, aspectos fundamentais de governança.      

9. Fortalecimento das ações de controle interno. Durante o ano foram 

realizadas inúmeras ações de apoio à transparência da gestão e da 

governança administrativa, dentre as quais, emissão de relatórios de 

controle, acompanhamento de auditorias e do ranking das empresas 

estatais de Pernambuco, elaboração de Manual de Gestão de Riscos da 

EPC, planejamento anual das ações de controle, tudo em consonância com 

as diretrizes da Secretaria de Controladoria-Geral do Estado – SCGE. 

Também, como parte do fortalecimento, o responsável do setor participou 

das 4 Reuniões Técnicas de Controle Interno promovidas pela SCGE e de 

inúmeros treinamentos oferecidos pelo CEFOSPE, pela própria SCGE e pela 

Escola de Contas Públicas do TCE. 

10. Lançamento do Portal EPC. Em fevereiro, entrou no ar o portal online da 

Empresa, substituindo o antigo site da TVPE. Com novas funcionalidades e 

melhor visual, o Portal oferece também mais possibilidades de interação 

da sociedade com a Empresa e torna ainda mais acessível ao público o 

conjunto de informações legais da EPC, ampliando assim, a transparência 

da gestão administrativa. (Anexos – Imagens 03 e 04) 

11. Lançamento do Edital Virada Digital EPC-TVPE / FSA-ANCINE e Divulgação 

do Resultado. No início do ano, a EPC lançou chamada pública voltada às 

produtoras independentes para financiamento de produção de 31 projetos. 

O lançamento foi feito no Recife, em Caruaru e Petrolina. Mais de 70 

projetos foram inscritos. Após seleção dos projetos concorrentes, houve a 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
http://www.sei.pe.gov.br/
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/epc-apresenta-1o-edital-virada-digital-tvpe-em-caruaru-na-sexta-22/
https://portalepc.com.br/epc-apresenta-1o-edital-virada-digital-tvpe-em-caruaru-na-sexta-22/
https://portalepc.com.br/epc-divulga-resultado-dos-projetos-selecionados-pelo-1o-edital-virada-digital-tvpe-2019/
https://portalepc.com.br/epc-divulga-resultado-dos-projetos-selecionados-pelo-1o-edital-virada-digital-tvpe-2019/
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divulgação do resultado em evento público no auditório da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação de PE, a elaboração e assinatura dos 

contratos de pré-licenciamento dos 28 projetos escolhidos (3 categorias 

não tiveram inscrições) pela banca avaliadora formada por 3 renomados 

profissionais do audiovisual brasileiro – Carol Ribeiro/RJ, Israel do Vale/MG e 

José Araripe/BA – todos com experiência em emissoras públicas do país. 

Porém, em virtude da suspensão das contratações por parte da Ancine, não 

foi liberado o aporte de R$ 13.429.000 (treze milhões, quatrocentos e vinte e 

nove mil reais), oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, para as 

produtoras independentes que tiveram projetos contemplados. Ao término 

do ano, a situação ainda não havia mudado. 

12. Idealização e Realização do “Diálogos EPC/TVPE”. Com a proposta de 

discutir mídia, inovação, cultura, tecnologia, educação e direitos, em 

alinhamento com a Comunicação Pública, a EPC lançou o evento “Diálogos 

EPC/TVPE”, cuja primeira edição aconteceu em junho, nos auditórios da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti) e do 

Portomídia, no Bairro do Recife, aberto ao público em geral. O jornalista, 

sociólogo, pesquisador e escritor Laurindo Lalo Leal Filho (USP/SP) 

ministrou a palestra “Desafios e Perspectivas da Comunicação Pública no 

Nordeste”. Organizadora de um dos debates, a Rádio Frei Caneca FM, 

emissora pública do Recife, transmitiu ao vivo algumas atividades.     

(Anexos – Imagens 05, 06 e 07) 

13. Audiência Pública no Recife. Como uma das atividades da primeira edição 

do “Diálogos EPC/TVPE”, a Diretoria Executiva realizou também uma 

audiência pública sobre a TVPE, que teve a participação de público diverso, 

com representantes de ONGs, coletivos sociais, associações de profissionais 

da música e do audiovisual do estado, professores e pesquisadores de 

comunicação, entre outros. (Anexos – Imagem 08) 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
http://www.secti.pe.gov.br/2019/04/01/epc-divulga-projetos-aprovados-no-edital-virada-digital-tvpe-2019/
https://portalepc.com.br/dialogos-epc-tvpe-promove-debates-e-audiencia-publica-sobre-comunicacao-no-portomidia-e-secti/
https://portalepc.com.br/dialogos-epc-tvpe-faz-debate-sobre-comunicacao-publica-em-evento-no-recife/
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14. Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco – 

Alepe. Convocada pelas codeputadas Juntas, a Diretoria Executiva teve a 

oportunidade de apresentar a EPC na Comissão de Cidadania, Direitos 

Humanos e Participação Popular da Casa Legislativa, e esclarecer alguns 

pontos levantados pelo público presente. (Anexos – Imagens 09 e 10) 

15. Audiência Pública em Caruaru e Escuta Online. Pela primeira vez, desde 

sua criação, a EPC realizou uma audiência pública no interior do estado, 

além de uma escuta online, através de formulário específico que foi 

disponibilizado à população no Portal EPC. Com o objetivo de conhecer os 

anseios e sugestões dos telespectadores quanto à programação da TVPE, a 

iniciativa serviu para nortear algumas ações propostas pelo público que 

participou, bem como aumentar a transparência e o relacionamento da 

Empresa com o povo pernambucano. (Anexos – Imagens 11 e 12) 

16. Eventos internos para melhoria do clima de trabalho e do relacionamento 

interpessoal. Ao longo de todo o ano, foram realizados momentos de 

confraternização para celebrar os aniversariantes do mês e também festas junina 

e natalina, com os gestores, demais funcionários e colaboradores da Empresa. 

(Anexos – Imagens 13 e 14) 

17. Participação em seminários relacionados às atividades finalísticas da EPC. 

Dentre outros eventos, o diretor-presidente esteve no “I Fórum Nacional 

de Radiodifusão”, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações – MCTIC, em Brasília. O diretor de Engenharia, 

Tecnologia e Operações participou do “SET Nordeste 2019”, encontro da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão – SET, no Recife.      

(Anexos – Imagens 15 e 16)  

 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/09/09/aumento-de-recursos-para-comunicacao-publica-e-cobrado-na-comissao-de-cidadania/
http://www.alepe.pe.gov.br/2019/09/09/aumento-de-recursos-para-comunicacao-publica-e-cobrado-na-comissao-de-cidadania/
https://www.juntascodeputadas.com.br/blog/direito-a-comunicacao-por-uma-tv-publica-acessivel-diversa-e-de-qualidade
https://www.juntascodeputadas.com.br/blog/direito-a-comunicacao-por-uma-tv-publica-acessivel-diversa-e-de-qualidade
https://portalepc.com.br/audiencia-publica-da-epc-tvpe-discute-caminhos-da-comunicacao-publica-em-pernambuco/
https://portalepc.com.br/epc-e-tvpe-abrem-escuta-publica-nesta-segunda-8/
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/programacao_forum_radiodifusao.html
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/programacao_forum_radiodifusao.html
https://set.org.br/set-nordeste-2019/
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18. Ações de representação institucional e relacionamento interinstitucional. 

Durante o ano, a Diretoria Executiva participou de diversas ações de 

aproximação com a sociedade, com segmentos da área de atuação da 

Empresa, secretarias e órgãos públicos, algumas destacadas a seguir. 

(Anexos – Imagens 17 e 18) 

18.1. Reunião do Fórum Nacional das Emissoras Públicas Estaduais, em Brasília; 

18.2. Quatro reuniões do Fórum Nordeste das Emissoras Públicas 

Estaduais, sendo duas em Salvador, uma em Fortaleza e uma no 

Recife, promovida pela EPC. Dessa aproximação e articulação, surgiu 

o projeto do primeiro programa de produção regional com 

participação de todas as emissoras, o “Giro Nordeste”. Em 2019, o 

programa começou nas rádios públicas da região, com plano para o 

lançamento nas TVs em 2020. 

18.3. Parcerias com a Fundarpe e Fundação de Cultura do Recife, no Festival 

de Cinema de Triunfo e Festcine, produção/finalização das vinhetas dos 

eventos e vídeos sobre os homenageados da edição de Triunfo. 

18.4. Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados com a Fundação de 

Cultura do Recife – Rádio Frei Caneca FM e com a Fundação 

Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho – TVT/SP, para 

compartilhamento de conteúdo e produção. 

18.5. Assento e participação no Conselho Consultivo do Audiovisual e 

Conselho Estadual de Política Cultural, da SECULT; e Câmara 

Setorial do Audiovisual, da Agência de Desenvolvimento Econômico 

de PE – ADDiper.  

18.6. Reuniões de trabalho e ações de articulação com as secretarias 

estaduais SECTI; SECULT; Secretaria de Educação e Esportes – SEE; 

Secretaria de Administração – SAD; Secretaria da Fazenda – SEFAZ; 

Secretaria de Comunicação – SECOM e outros órgãos, como ADDiper; 

Detran; Copergás; Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA; 

Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP. 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/representantes-de-tvs-publicas-do-nordeste-se-reunem-em-salvador-ba-para-discutir-parcerias/
https://portalepc.com.br/representantes-de-tvs-publicas-do-nordeste-se-reunem-em-salvador-ba-para-discutir-parcerias/
https://portalepc.com.br/giro-nordeste-estreia-nesta-segunda-feira-11/
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DESCRITIVO DAS AÇÕES PARTE 2 – CONTEÚDO E TECNOLOGIA 
 
 
Englobando as áreas finalísticas da EPC, esta parte apresenta as ações de 

programação, produção e de tecnologia de radiodifusão. 

19. Aquisição e implantação do Sistema de Transmissão Digital HD  na 

retransmissora da TVPE em Petrolina. Respeitando o cronograma 

estabelecido pelo governo federal, para o desligamento compulsório do 

sinal analógico de televisão, o município sertanejo, de 350 mil habitantes, 

passou a receber o sinal digital da TVPE gerado a partir da sede da emissora, 

em Caruaru. 

20. Requalificação da infraestrutura de equipamentos da Central Técnica e do 

Controle de Exibição da TVPE, na sede, em Caruaru. A requalificação buscou 

mudanças privilegiando a melhoria nos processos operacionais tanto para 

os coordenadores do Controle Mestre quanto para os técnicos da 

Engenharia que melhor podem operar e monitorar seus respectivos 

sistemas. Toda a estratégia de renovação das áreas foi pautada pela 

racionalidade técnica, entendendo como necessário um ambiente limpo e 

onde haja sinergia entre os diversos atores, mas sem que haja perda de 

privacidade para suas operações. 

21. Transmissão ao vivo, pela TVPE, do Campeonato Brasileiro de Karatê, etapa 

Pernambuco. Primeira vez que o campeonato foi transmitido em televisão 

aberta no estado. A transmissão, direto do centro de Esporte, Lazer e 

Cultura Santos Dummont, no Recife, foi em parceria com a Federação 

Pernambucana das Associações de Karatê.  

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
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22. Nova temporada do Projeto “TVPE Escola”. Projeto idealizado em 2018 pela EPC 

e realizado em parceria com a Secretaria de Educação, que consiste na oferta de 

oficinas de produção de audiovisual com dispositivos móveis aos estudantes do 

ensino médio, ministradas por instrutor da EPC. O projeto cresceu e, em 2019, 

foram realizadas oficinas voltadas aos professores da rede estadual e da UPE, 

inclusive, para a oferta da disciplina eletiva “Produção Audiovisual para a 

Comunicação Pública”, com docentes de Caruaru. Também houve uma oficina 

para professores na Feneagreste – Feira Nacional do Livro do Agreste. Além das 

oficinas, o instrutor Raphael França apresentou o projeto no 22º Seminário 

Nacional Escola Presente, que aconteceu em Olinda. Com isso, a EPC vem 

ampliando sua contribuição para que as narrativas da comunicação pública e as 

técnicas e ferramentas de produção de vídeo se tornem mais presentes nas 

rotinas didático-pedagógicas da educação pública pernambucana. 

23. Oficina “O Olhar Cinematográfico Acerca das Narrativas da Cultura 

Popular”. Após vencer concorrência pública, a EPC foi contratada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, unidade de 

Igarassu, na Região Metropolitana do Recife e, com a metodologia 

aplicada no TVPE Escola, realizou a oficina de produção de vídeos a 

estudantes e artesãos locais. 

24. Transmissão ao vivo e cobertura de produção da festa do São João de 

Caruaru 2019. No final de semana mais importante do calendário festivo do 

interior pernambucano, a EPC, através da TVPE e nas redes sociais, transmitiu 

os shows do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o “Pátio do Forró da Capital do 

Agreste”. Além da transmissão, a TVPE mostrou também matérias sobre 

folguedos juninos em Caruaru, para Pernambuco e todo o país. E com a 

parceria de produção entre a EPC e a EBC, responsável pela TV Brasil, vários 

shows deste São João foram exibidos na Rede Nacional de Comunicação 

Pública, mostrando, mais uma vez, para dentro e fora do Brasil, uma das 

principais tradições culturais pernambucanas. (Anexos – Imagens 19 e 20) 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
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25. Cobertura de produção do Festival de Inverno de Garanhuns 2019. Durante 

os dez dias de evento, a EPC marcou presença e, em parceria de produção 

com a TVU Recife, ambas emissoras levaram aos telespectadores e 

internautas pernambucanos os destaques do principal festival de arte e 

cultura do estado. Este ano não foi possível a transmissão ao vivo dos 

shows do evento.  

26. Aniversário de 35 anos da TVPE. Marcando o início das celebrações pelos 35 

anos (em 28/11) da primeira emissora de alcance estadual de Pernambuco, a 

EPC promoveu duas transmissões especiais ao vivo, na TVPE e nas redes 

sociais, direto do auditório do novo prédio da empresa em Caruaru. A 

primeira festa aconteceu em setembro e 20 artistas de diversas cidades do 

estado, do projeto Reverbo, revezaram-se durante 5 horas no palco 

oferecendo músicas autorais e alguns clássicos do cancioneiro nordestino. 

Na ocasião, o cantor e compositor Onildo Almeida, de 91 anos, recebeu uma 

homenagem da EPC pela importância de sua obra na música popular 

brasileira e na cultura pernambucana. Em dezembro, aconteceu a segunda 

transmissão festiva, também com duração de 5 horas no ar, mostrando a 

arte musical do homenageado João do Pife, que ficou no palco durante 

todo o tempo com várias bandas de pífano do estado e também ao lado de 

Amaro Filho, documentarista, pesquisador das bandas de pífano e que 

atuou no evento como mestre de cerimônias, extraindo do homenageado, 

de modo descontraído, variadas histórias e causos de sua longa carreira. 

(Anexos – Imagens 21 a 24) 

27. Lançamento da faixa especial “TVPE 35 Anos”. Como parte das celebrações 

da efeméride, foi criada essa faixa especial, que traz, semanalmente, a 

exibição de shows, prospectados pela Empresa, de artistas pernambucanos, 

nacionais e internacionais em variados festivais e eventos musicais. 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/festival-de-inverno-de-garanhuns-comeca-nesta-quinta-18-com-musical-de-miguel-falabella/
https://portalepc.com.br/politica-e-arte-marcam-o-show-do-reverbo-na-abertura-das-comemoracoes-dos-35-anos-da-tvpe-em-caruaru/
https://portalepc.com.br/tvpe-faz-35-anos-e-homenageia-joao-do-pife/
https://portalepc.com.br/especial-tvpe35anos-exibe-malakoff-duos-e-aurora-instrumental/


                                                
 

 
 

 
 

 

Sede: Av. José Pinheiro dos Santos, nº 104, Agamenon Magalhães, Caruaru/PE | CEP: 55.034 -640 | (81) 3727.7589 - (81) 3727.7590 
Unidade Administrativa: Av. Conde da Boa Vista, nº 1424 – Boa Vista, Recife/PE | CEP: 50.060-001 | (81) 3183.7300 - (81) 3183.7304 

CNPJ: 17.659.736/0001-79 | contato@epc.pe.gov.br | portalepc.com.br 

 

RELATÓRIO ANUAL DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2019     |     Página 13/30 

28.  Lançamento da faixa “Tela PE”. Espaço para exibição de filmes longas-

metragens pernambucanos, dando acesso ao público a obras de vários 

realizadores do estado. 

29. Gravação de eventos musicais. Para faixa própria da TVPE e nos canais 

online da EPC. No Teatro Arraial Ariano Suassuna, os shows “My Magical 

Lens” e da cantora Una – Aninha Martins, no Teatro Luiz Mendonça 

(Parque Dona Lindu), a EPC gravou o espetáculo “São João Sinfônico 2019”. 

30. Nova temporada do programa “#TVPEnoAr”. Lançado em 2018 como 

primeiro programa diário produzido pela EPC desde a sua criação, o 

#TVPEnoAR, no ano de 2019, levou ao público 170 programas inéditos, 170 

curtas-metragens pernambucanos foram exibidos, mais de 200 convidados 

participaram do programa, gravado no mini estúdio da EPC, no Recife. Com 

exibição de segunda a sexta, em horário noturno, e também disponibilizado 

no canal da emissora no Youtube, o programa tem característica de 

produção colaborativa, pois é apresentado por pessoas das mais variadas 

vertentes da arte, cultura, educação, movimentos sociais, etc, o que reforça 

o caráter de comunicação pública nos conteúdos da EPC. 

31. Lançamento da série de produtos “Pernambuco no Ar”. No primeiro evento 

festivo dos 35 anos da TVPE, a EPC lançou peças de intervalo destacando 46 

cidades do estado com belas imagens áreas capturadas por drone e com trilhas 

sonoras de diversos artistas locais. Os vídeos são exibidos durante a programação 

da TVPE. Pretende-se a produção de peças de todas as cidades do estado.  

(Anexos – Imagem 25) 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
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32. Cobertura da TVPE de eventos públicos e institucionais. Dentre os quais, 

“Seminário de Municípios Pernambucanos”; Aniversário de 30 anos da 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE; 

Aniversário de 25 anos do Espaço Ciência Pernambuco.  

33. Lançamento de Nova Programação da TVPE. Como parte da comemoração 

pelos 35 anos da emissora, uma nova programação entrou ao ar em setembro, 

com shows, entrevistas, desenhos infantis e ainda mais longas e curtas 

pernambucanos. Com os novos conteúdos de produções independentes e 

programas de emissoras públicas parceiras, como a RTV Caatinga, ligada à 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), a TVPE duplicou a 

quantidade de conteúdo pernambucano transmitido para o Estado. 

 

Programas independentes, de coprodução com a EPC e prospectados com 

outras emissoras: 

o “Mais Radical”. Programa independente sobre esportes radicais, 

produzido em Caruaru, completou mais uma temporada de exibição na 

TVPE em 2019. 
 

o “Entre Um Café, Uma Prosa”. Programa de entrevistas produzido pela RTV 

Caatinga, vinculada à Universidade do Vale do São Francisco (Univasf). 

Estudantes se revezam na apresentação, recebendo convidados 

relacionados à ciência, artes, economia, educação, entre outros temas. 

Gravado em Petrolina e Juazeiro. 
 

o “Trilhas da Democracia”. Programa em coprodução com a EPC, de 

entrevistas sobre política, democracia, direitos humanos, entre 

outros. Recebeu nomes como o escritor moçambicano Mia Couto, o 

filósofo brasileiro Leonardo Boff e o sociólogo português Boaventura 

de Sousa Santos. (Anexos – Imagem 26) 
 

mailto:secretaria@epc.pe.gov.br
https://portalepc.com.br/
https://portalepc.com.br/tvpe-faz-35-anos-com-lancamento-da-nova-programacao/
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o A parceria com a TVE/BA rendeu, à TVPE, a “Faixa Nordeste”, onde são 

exibidas produções da emissora baiana. Shows musicais são o principal 

conteúdo, oferecendo à população pernambucana apresentações de 

artistas baianos, nordestinos e de outros estados. 
 

o Da TVT/SP, a TVPE prospectou dois programas, o “Show Livre”, sucesso na 

internet, com apresentações dos mais diversos artistas independentes do 

Brasil, e “Entre Vistas com Juca Kfouri”, que recebe nomes de relevância 

nacional na política, direitos humanos, artes e cidadania. 

 

o Da TV UFG, da Universidade Federal de Goiás, o programa “Viver Ciência”, 

que aborda as mais diversas vertentes científicas, planejado para entrar na 

programação da TVPE em 2020.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Pelo exposto, mesmo com inúmeras dificuldades financeiras, de pessoal, 

econômicas e políticas do exercício 2019, a equipe de gestão e os poucos 

colaboradores da EPC realizaram inúmeras ações, todas voltadas para um 

melhor funcionamento e sustentabilidade da Empresa, sempre com o  foco na 

população pernambucana, respeitando as instituições e promovendo a 

democracia e a comunicação pública, com transparência de gestão e incentivo 

constante à participação social. 

 

 

Recife/PE, maio de 2020. 

 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA FELIPE PERES CALHEIROS 

Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente 

  

  

  

GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA CLIDENOR MOURA DE OLIVEIRA 

Diretor de Administração e Finanças Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações 
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ANEXOS 
 
 

 

Imagem 01 – Reunião do Conselho de Administração. Caruaru.  
 
 
 

 

Imagem 02 – Reunião do Conselho de Administração. Recife.  

(voltar) 
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Imagem 03 – Reprodução de página do Portal EPC.  
 
 

 

Imagem 04 – Reprodução de página do Portal EPC.                                                 

(voltar) 
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Imagem 05 – Evento "Diálogos EPC/TVPE". Recife (jun).  
 
 
 

 

Imagem 06 – Transmissão do Seminário "Fazendo Rádio" da Frei Caneca FM, parte do 
"Diálogos EPC/TVPE". Recife (jun). 
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Imagem 07 – Card de divulgação do Evento. 

(voltar) 
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Imagem 08 – Card de redes sociais, divulgação da Audiência Pública, parte do 
"Diálogos EPC/TVPE". 

 

(voltar)  
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Imagem 09 – Audiência Pública sobre a EPC na Comissão de Cidadania, Direitos 
Humanos e Participação Popular da Alepe. Recife (set). 
 

 

 

 

Imagem 10 – Audiência Pública sobre a EPC na Comissão de Cidadania, Direitos 
Humanos e Participação Popular da Alepe. Recife (set). 
 

 

(voltar) 
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Imagem 11 – 1ª Audiência Pública da EPC em Caruaru (ago). 
 

 

 

 

Imagem 12 – 1ª Audiência Pública da EPC em Caruaru (ago). 

 

(voltar) 
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Imagem 13 – Festa Junina na EPC. Recife (jun). 
 

 

 

 

Imagem 14 – Confraternização de final de ano na EPC. Recife (dez). 

 

(voltar)
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Imagem 15 – I Fórum Nacional de Radiodifusão. Brasília (fev). 
 

 

 

 

Imagem 16 – I Fórum Nacional de Radiodifusão. Brasília (fev). 

 

(voltar) 
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Imagem 17 – 1º Encontro do Fórum Nordeste de Emissoras Públicas. Salvador (abr). 
 
 

 

Imagem 18 – Reunião do Fórum Nacional das Emissoras Públicas Estaduais de 
Rádio e Televisão. Brasília (mai). 

(voltar)
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Imagem 19 – Transmissão da festa do São João de Caruaru (jun). 
 
 
 

 

Imagem 20 – Transmissão da festa do São João de Caruaru (jun). 

(voltar)  
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Imagem 21 – Transmissão de Aniversário de 35 anos da TVPE. Caruaru (set). 
 
  

 

 

Imagem 22 – Transmissão de Aniversário de 35 anos da TVPE. Caruaru (set). 
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Imagem 23 – Transmissão de Aniversário de 35 anos da TVPE. Caruaru (dez). 
 
 
 

 

Imagem 24 – Transmissão de Aniversário de 35 anos da TVPE. Caruaru (dez). 

 
(voltar) 
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Imagem 25 – Produto de intervalo da TVPE “Pernambuco no Ar”. 
(voltar) 

 
 

 

Imagem 26 – O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos no programa                     
"Trilhas da Democracia". 

 
(voltar) 
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