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OF/SJPEES/Nº 0912/2020  

 
Vitória, 09 de dezembro de 2020 
 
 
Prezada Flávia Mignoni, 
Superintendente Estadual de Comunicação Social 
 
As entidades abaixo-assinado vêm manifestar posicionamento quanto a gestão da Rádio Espírito 
Santo e TVE (RTV/ES).  
 
De maneira geral, estamos tendo uma demanda crescente de diferentes reclamações 
principalmente em relação à falta de ética, de transparência, de moralidade e de indícios de 
descumprimento da legislação vigente e, o que nos parece, vai de encontro a princípios do próprio 
Governo Casagrande, com indícios inclusive de possível improbidade administrativa.  
 
Contestamos, veementemente, este tipo de política de gestão e de pessoal e alertamos para que 
sejam garantidas lisura, transparência, ética, moralidade e, principalmente, respeito para com 
servidores e com o público das emissoras. 
 
Junto a isto, contestamos o desmonte da programação, histórica da TVE; a cessão de espaço físico e 
da grade de programação para terceiros, sem qualquer contrapartida financeira (seja monetária ou 
em serviços/produtos) ensejando possível improbidade administrativa visto o desgaste de 
equipamentos e custos bancados pela emissora para fins de terceiros; a ausência de pluralidade na 
programação, eliminando programas que tratavam das mais diversas manifestações culturais 
ficando a emissora com foco em exibições de curtas/longas de terceiros, ou seja, foco apenas no 
audiovisual;  o retorno do combatido jornalismo ‘chapa-branca’ sem real interesse público-social. 
Esta prática contraria princípios de comunicação estabelecidos pela legislação que regulamenta o 
funcionamento da TVE (lei 250, de 2002) e, lembramos, sua própria opinião, manifestada em 
reunião com os sindicatos representantes dos servidores, de que a TVE não seria utilizada para 
demandas políticas-pessoais de governo.  
 
Repudiamos ainda as alterações feitas diante as remunerações de servidores, em plena pandemia, 
causando diminuições em seus vencimentos, também contrariando seu compromisso de 
valorização dos profissionais, inclusive corrigindo salários que estavam abaixo da média.  
 
Cabe ressaltar, que encaminhamos ao governo no começo deste semestre documento solicitando 
esclarecimentos sobre diversas demandas e nos reportamos, também, a você. Obtivemos como 
resposta, explicações genéricas e evasivas e não recebemos a maioria dos documentos solicitados. 
Reforçando a gravidade da falta de transparência da gestão pública. 
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Quanto à Pandemia de Covid-19, pedimos sua especial atenção em relação à RTV já que, nesta 
segunda, 08 de dezembro, recebemos muitas denúncias de um possível surto, conforme relatos, 
com casos confirmados e outros suspeitos.  
 
Em relação à TVE, profissionais denunciaram que a possível infecção teria ocorrido porque a 
direção da Autarquia liberou espaços/estúdio sem controle, nesse período de pandemia, gerando 
aglomerações de pessoas alheias à emissora e que circularam  por diversos espaços da emissora 
produzindo programas que não fazem parte da grade normal.   
 
Reforçamos o pedido para que a Secom tome urgentes medidas evitando a ocorrência de situações 
mais graves que venham a prejudicar os servidores da autarquia e em relação à própria saúde e de 
seus familiares. Como é do conhecimento do próprio diretor presidente muitos servidores 
pertencem a grupos de risco, seja pela faixa etária e/ou por comorbidades. Sendo assim, pedimos a 
intermediação junto à Secretaria de Saúde com a ampla testagem dos servidores e demais medidas 
profiláticas para evitar aumento de casos.  Bem como a suspensão do trânsito de pessoas alheias à 
emissora. Cabe aqui ressaltar, que a TVE não é agência de vídeo do governo, mas uma emissora 
que deve cumprir suas prerrogativas e atender à demanda pública com programação diversificada 
e que leve conteúdo de qualidade à sociedade. 
 
Quanto a isso, também viemos repudiar o uso de equipamentos da emissora – sem real 
contrapartida financeira - para transmissões do Governador, podendo ensejar desvio de função.  
 
Deixamos claro, mais uma vez, todo nosso interesse em buscar soluções e reafirmamos nosso total 
repúdio à política de gestão da Rádio Espírito Santo e TVE (RTV/ES). 
   
 
Aguardamos sua manifestação e urgentes providências, 

 
 

Att, 
 

Pública – Central do Servidor 
Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo - Sindijornalistas 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão e Similares no Estado 
do Espírito Santo (Sintertes) 
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do ES – Sated-ES 
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Sindipúblicos 
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