
"Voz do Brasil" vai 
ao ar com novo nome 

Com a aprovação do Regimento 
Interno da Constituinte, na última 
terça-feira, que requisita o uso diário 
de 20 minutos do tempo das televisões 
e rádios e a transformação do pro
grama "Voz do Brasil" em "Voz da 
Constituinte", com 30 minutos de 
edição, a Assembleia Nacional Cons
tituinte contará com 50 minutos 
diários do tempo das rádios e tele
visões do país para divulgação de seus 
trabalhos. 

A Secretaria de Divulgação e de 
Relações Públicas do Senado e a As
sessoria de Divulgação e Relações 
Públicas da Câmara — ADIRP, as
sessoradas pela Radiobrás e EBN, 
conforme determinação do Regimento 
Interno da Constituinte, serão res
ponsáveis pela confecção do registro 
cronológico radiofónico para o pro
grama "Voz da Constituinte", e pela 
edição de 4 programas, de cinco 
minutos cada um, sendo dois para 
rádio e dois para TV. Para o trabalho, 
Câmara e Senado contam com dois 
estúdios de rádios e uma equipe de 
cerca de 30 técnicos de Comunicação, 
entre retadores. locutores e fotó
grafos. 

O diretor da Secretaria de Divul
gação e Relações Públicas do Senado, 
Manoel Vilela, informou já ter entrado 
em contato com a ABERT — As
sociação Brasileira de Empresas de 
Rádio e Televisão para a escolha, de 
comum acordo, de horários que 
prejudiquem o minimo possível a 
programação normal das emissoras 
De acordo com o Regimento aprovado 
pela Constituinte, os dois programas 
de rádio deverão ser transmitidos en
tre 7 e 9 horas e entre 12 e 14 horas. Já 
para TV o horário determinado foi 
entre 12 e 14 horas para o primeiro 
programa e entre 19 e 22 horas para o 
segundo. 

Segundo Vilela a principal deter
minação do Regimento da Constituin
te é de que se faça no Congresso um 

arquivo de som e imagem dos tra
balhos da Constituinte. "Essa é a 
nossa principal tarefa, fazer uma 
memória de sons e imagens da As
sembleia Constituinte", ressaltou. 

Adirp 

O Senado só conta, nos seus 
quadros, com dois retadores na 
Secretaria de Divulgação e Relações 
Públicas. Todo o esforço que vem 
sendo feito para a divulgação dos 
trabalhos da Câmara e do Senado está 
sobre a responsabilidade da ADIRP, 
na Câmara, que tem entre 25 e 30 téc
nicos de Comunicação. Alfredo 
Obliziner, diretor da ADIRP, dise que 
o boletim diário produzido em sua as
sessoria deverá ser transformado 
numa espécie de "Boletim da Cons
tituinte", a exemplo do que será feito 
com a 'Voz do Brasil" e que o tra
balho só aumentará com a produção 
diária dos 4 programas para rádio e 
TV. 

"Nós só não temos condições de 
arcar com a produção dos dois pro
gramas de TV, pois o Congresso não 
dispõe do eqi ipamento necessário e 
nem de técnicos especializados", 
garantiu Obliziner, o que deverá ser 
feito pela Radiobrás que montará uma 
ilha de edição nas galerias do Plenário 
da Câmara, onde funciona a Assem
bleia. 

O Secretário-Geral da Câmara, 
Paulo Afonso, disse que terá uma 
reunião na próxima semana com os 
presidentes da Radiobrás e da EBN e 
com os diretores da Secretaria de 
Divulgação do Senado e da ADIRP 
para definir como serão feitos os 
programas. Ele também vê dificul
dades na produção dos programas de 
TV, já que o Congresso não está 
equipado para o trabalho, o que tal
vez torne necessário a requisitação de 
profissionais das duas empresas es
tatais para integrar-se às equipes da 
Câmara e do Senado. 


