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RÁDIO UNIVERSIDADE FM 

 

1. APRESENTAÇÃO 
1.1 . Histórico 

Criada em 30 de março de 1974, por meio da Resolução nº 217/74, a Rádio 
Universidade (UEL FM) entrou no ar, em caráter definitivo, em 6 de junho de 1990. 
Em 31 de julho de 2009, ela voltou a ser um Órgão Suplementar vinculado 
academicamente ao Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) e, 
administrativamente, à Reitoria, pela Resolução do Conselho Universitário nº 
0159/2009. A partir daquela data, foi reformulado o Regimento da Radiodifusão 
Educativa UEL FM, que passou por aprovação no Conselho de Centro do CECA e, 
posteriormente, pela aprovação no Conselho Universitário, em 15 de dezembro de 
2009.   

Em suas transmissões no sistema de radiodifusão convencional analógico, a 
UEL FM tem abrangência local e regional, sendo sintonizada em 107,9 MHz do dial. 
A partir de março de 2009, com a implantação de um site na Internet, onde são 
disponibilizados os conteúdos de áudio produzidos pela equipe e colaboradores 
voluntários, o ouvinte pôde passar a ouvir a nossa emissora também em tempo real, 
em qualquer lugar da Terra. Em 2016, cerca de 35 mil internautas ouviram a rádio 
neste sistema on-line; o que equivale a aproximadamente 100 acessos diários. E a 
nova página da emissora no facebook foi visitada perto de 8 mil vezes.  

 
1.2. Missão 

 “Informar e divulgar, através de sua programação e de campanhas institucionais 
e educativas, todas as manifestações musicais, artísticas, culturais e científicas, 
geradas na UEL e na comunidade, valorizando, sobretudo, a música brasileira e 
buscando, sempre que possível, o apoio de parcerias.” 

  
1.3. Objetivo 
“Produzir, incentivar e divulgar atividades culturais, educativas e jornalísticas de 

interesse público, bem como apoiar as unidades da UEL no desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.” 

    
1.4. Resumo de 2016 
O ano de 2016 foi especialmente complexo e difícil para a nossa Rádio, que 

registrou o falecimento de um funcionário (Luiz Correa Pacheco), a morte da mais 
antiga colaboradora voluntária (Fernanda Jiran), e duas longas interrupções nas 
transmissões regulares: perto de três meses, por problemas técnicos em 
equipamentos causados por descargas elétricas naturais (raios); e de 16 dias em 
consequência da ocupação da emissora por estudantes do curso de Comunicação. 
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Fatos que prejudicaram em muito a produção e veiculação da programação normal 
da UEL FM em 2016. Mesmo assim, no ano passado, a Administração da UEL fez 
importantes investimentos, com recursos próprios na ordem de R$ 70 mil, na compra 
de equipamentos e peças; uma campanha de arrecadação coletiva na internet 
contou com 257 doadores (R$ 35.116,00 brutos; R$ 30.902,08 líquidos); novos 
colaboradores voluntários não remunerados estrearam programas na emissora.  

A grade de programação da Universidade FM tem como foco principal divulgar as 
músicas brasileira e internacional de boa qualidade, com objetivos educativos e 
culturais. Por isso, ela possui uma programação bastante distinta das rádios 
comerciais da cidade e da região. Das 7 horas às 18 horas, o principal destaque é o 
programa “Música do Brasil”, recortado principalmente pela apresentação de 
programação jornalística que divulga notícias e prestação de serviços locais, 
estaduais, nacionais e internacionais, estas últimas por meio de convênio com a 
Rádio França Internacional (RFI). Em 2016, raios seguiram caindo sobre o CECA, 
queimando equipamentos importantes e prejudicando bastante a Rádio, como já 
ocorrera em anos anteriores.  

 

2. ESTRUTURA FÍSICA 

A emissora educativa funciona com estúdios e sua parte administrativa, desde 
dezembro de 1995, em duas salas de aulas adaptadas, no térreo do corredor 
principal do CECA, perto da Secretaria Geral deste Centro. O espaço – com 190 
metros quadrados – está dividido em dois estúdios com mesas de som, microfones e 
computadores (o principal, do ar ao vivo, e o de gravações e edições de programas 
e colunas de colaboradores); uma sala para o Departamento de Jornalismo; uma 
sala para a secretaria administrativa; duas salas para os programadores; uma sala 
para a chefia de programação; uma sala para a direção geral; uma sala para a copa-
cozinha (com geladeira, fogão, micro-ondas e bebedouro); e duas salas para o 
acondicionamento do acervo musical (milhares de LPs e CDs). A rádio conta ainda – 
a cerca de 300 metros, perto da creche do campus – com uma salinha onde 
funcionam os transmissores (um do ar e outro reserva), ao lado da antena 
irradiadora, uma estrutura metálica com 60 metros de altura.       

 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Direção Superintendente: Prof. Dr. Osmani Ferreira da Costa 
Divisão Administrativa: Rosangela Campos Dias Salla  

     Divisão de Programação: Edyr Pedro da Silva  
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3.1. Organograma 
 

Rádio Universidade FM 

Proposta de organograma 2010 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
A) Este organograma está descrito no Regimento da Rádio, de 2009, mas ainda não foi 

completamente implantado na prática;  

B) Não existem, hoje, os responsáveis pelas Divisões de Jornalismo e Técnica; e nem 
pelas Seções de Rádio Web e Acervo de Áudio. A não existência de responsáveis 
por estes setores prejudica o funcionamento do Conselho Executivo e compromete a 
qualidade dos produtos da emissora. Atualmente, o responsável pela Divisão de 
Programação acumula a Divisão Técnica, o que compromete a parte artística da 
emissora.  

C) Os cargos comissionados existentes são apenas para a Direção Geral, Divisão de 
Programação e a Secretaria Executiva.   

Direção      
Geral 

Divisão de  

Jornalismo 

  Conselho Diretor e       
Editorial 

Secretaria Executiva 

Divisão  

Técnica 

Seção  

Rádio Web 

Seção Acervo de 
Áudio 

Conselho Executivo 

Divisão de 
Programação 

Vice-Reitoria 

Órgão Suplementar 
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3.2. Parcerias e Convênios 

No ano de 2016, por meio de convênio oficial, a UEL FM seguiu contando com 
uma parceria para a captação de recursos de apoio cultural com a FAUEL, cujas 
negociações tiveram início em 2012 e foram efetivadas em 2013. No entanto, 
apesar de legalizado o convênio, nenhum recurso de apoio cultural foi captado em 
2016. Motivo pelo qual o diretor Osmani Costa não produziu, como já ocorrera em 
anos anteriores, os relatórios semestrais de prestação de contas previstos naquele 
documento.  

 

4. EQUIPE 
4.1. Servidores 

Tabela 1: Número de servidores na Rádio – 2012 a 2016 

   2012 2013 2014 2015 2016        
 Técnicos-Administr. 24 24 20 20 19        
 Docentes 1 1 1 1 1        
 TOTAL 25 25 21 21 20        

Gráfico 1: Número de servidores na Rádio – 2012 a 2016 

               

 
 

             

              

              

 

  
4.2. Estagiários 

A UEL FM ofereceu em 2016, via governo do Estado, duas vagas de estágio com 
bolsa para o curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo. Outras 
duas vagas, sem bolsa remuneratória, foram ofertadas igualmente a alunos de 
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Jornalismo por meio de Programa Complementar de Ensino. No entanto, apenas 
uma destas vagas encontrou estudante interessado.   

 
 

Tabela 2: Campo de Estágio período de 2011 a 2016 
Curso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Jornalismo 4 4 4 4 5 3 
Biblioteconomia 1 1 1 1 0 0 

Total de Estagiários 5 5 5 5 5 3 
 
 
 
Cursos atendidos: 

 
Diretamente, a UEL FM atendeu, em 2016, aos cursos de Comunicação 

Social/Jornalismo, Veterinária, História, Ciências Sociais e Educação; com a 
participação de professores e estudantes estagiários em seus programas e colunas. 
Indiretamente, todos os demais cursos da UEL foram atendidos conforme as suas 
demandas de divulgação de informações.  

 

5. ATRIBUIÇÕES 

Produzir, incentivar e divulgar atividades culturais, educativas e jornalísticas de 
interesse público, bem como apoiar as unidades da UEL no desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio destes objetivos específicos: 1) 
contribuir para o desenvolvimento educacional, artístico, cultural e social da 
comunidade; 2) planejar, organizar e viabilizar atividades inerentes a uma Rádio 
educativa e pública; 3) constituir-se em campo de estágio de graduação e pós-
graduação; 4) elaborar projetos e captar recursos a fim de proporcionar à 
comunidade universitária, no âmbito da Rádio UEL FM, o desenvolvimento de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão; 5) manter intercâmbio com rádios 
educativas e outras instituições culturais, nacionais e estrangeiras; 6) estimular a 
atuação de colaboradores voluntários nas atividades da Rádio UEL FM.  

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

   A Rádio UEL FM mantém no ar – pelo sistema analógico, sintonizada em 107,9 
MHz, e no site da UEL na internet – a sua programação 24 horas por dia, todos os 
dias do ano, inclusive nos fins de semanas e feriados. O ano de 2016, no entanto, foi 
para a nossa emissora educativa bastante complexo e difícil. A transmissão normal 
dos programas esteve bastante prejudicada e foi interrompida por aproximadamente 
três meses e meio, em conseqüência de problemas técnicos causados por raio e por 
uma ocupação da sede administrativa da rádio por estudantes do CECA. (Ver o 
item 1.2) Estes fatos prejudicaram em muito a produção e veiculação da 
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programação normal da UEL FM em 2016. Mesmo assim, a revista radiofônica 
“Trem das Onze”, que foi ao ar sempre gravada, das 11 horas às 12 horas, e com 
reprises às 23 horas, de segunda a sexta-feira, teve cerca de 150 edições inéditas, 
cobrindo o setor artístico-cultural de Londrina; o radiojornal “UEL FM Notícias” 
veiculou também perto de 200 edições completas, sempre de segunda a sexta-feira, 
das 12h00 às 12h30; a radiorrevista “Modos de Vida – Comportamento e Cultura” foi 
ao ar, às 15h00, com apenas 52 edições inéditas, em conseqüência das 
interrupções da transmissão normal da Rádio e de licença trabalhista gozada pela 
jornalista e produtora Patrícia Zanin. Na programação da UEL FM de 2016, foram 
também veiculadas duas edições diárias do boletim da Rádio França Internacional 
(RFI), de segunda a sexta-feira, às 12 horas (durante e o “UEL FM Notícia”) e às 16 
horas. Além de edições semanais de 21 programas musicais e 7 colunas educativas 
produzidos por 28 (vinte e oito) colaboradores voluntários, entre externos – em sua 
maioria ex-professores aposentados e ex-estudantes da UEL – e professores e 
funcionários da própria Universidade. A UEL FM abre espaço para professores e 
estudantes da UEL, que apresentam colunas e programas musicais e educativos, e 
também para estudantes do curso de Comunicação Social, pelo Projeto de 
Formação Complementar de Ensino em Radiojornalismo. Os estudantes são 
orientados pelos profissionais da Rádio e supervisionados por docentes do referido 
curso, com habilitação em Jornalismo.  

 
Tabela 3: Dados quantitativos da Rádio no período de 2009 a 2016 
         Discriminação 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
                  
Programas 35 34 34 37 32 32 32 30 
Educativos 8 6 8 9 10 8 8 8 
Jornalísticos 4 4 5 5 5 4 4 4 
Musicais 25 25 21 20 22 20 20 18 
                  
Acervo Musical 10560 11120 11750 12095 12516 12560 11618 11688 
Discos de Vinil 6560 6620 7105 7350 7493 7493 6493 6493 
CDs 4000 4500 4645 4745 5023 5067 5125 5195 
                  
Fonte: Rádio             
 

 

Gráfico 2: Evolução do número de programas da Rádio FM no período de 2010 a 2016 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ano de 2016 foi bastante complicado e difícil para a Rádio UEL FM, conforme 
o exposto no resumo deste documento (Ver o item 1.2.). Além de perder um 
funcionário e a mais antiga colaboradora voluntária por falecimentos, nossa 
emissora completou 26 anos de inauguração, em 6 de junho, fora do ar e sem 
qualquer motivo para festa. Ao longo do ano, a UEL FM perdeu outra colaboradora, 
mas conseguiu dois novos importantes colaboradores para programas semanais. 
Apesar de duas longas interrupções nas transmissões – motivadas por um raio que 
queimou equipamentos e pela ocupação da emissora por estudantes grevistas –, 
nossa Rádio seguiu desempenhando com boa qualidade as funções e atividades 
necessárias para cumprir com a sua principal missão: “Informar e divulgar, através 
de sua programação e de campanhas institucionais e educativas, todas as 
manifestações musicais, artísticas, culturais e científicas, geradas na UEL e na 
comunidade, valorizando, sobretudo, a música brasileira e buscando, sempre que 
possível, o apoio de parcerias”. Por outro lado, apesar de todas as dificuldades, a 
Administração da UEL fez investimentos, com recursos próprios, na ordem de R$ 70 
mil, na compra de equipamentos e peças. E uma campanha de arrecadação coletiva 
na internet contou com 257 doadores e captou R$ 35.116,00 brutos e R$ 30.902,08 
líquidos, que também foram usados na compra de vários equipamentos e peças 
doados à Rádio. Assim, resumidamente, a UEL FM chegou ao fim de 2016, em 22 
de dezembro, último dia de trabalho na Universidade antes do início do recesso, 
com problemas de equipamentos menores do que os existentes em anos anteriores. 
No entanto, alguns problemas remanescentes de 2014-15 ainda exigiam, para ser 
solucionados, a compra de peças – para reformas e consertos – ou, inclusive, de 
novos equipamentos por parte da Administração da Universidade; como ficará 
demonstrado no “Planejamento de Ações” exposto à frente.  
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Quadro com a Programação Completa da UEL FM – Dezembro de 2016 

 
 

 

Lista completa de Colaboradores da UEL FM e seus Programas – Dez. de 2016 

Programa/Colunas Colaborador Telefones 
Passado a Limpo José Luiz Baldi 3327-0624 
Comentários sobre Política Fábio Alves Silveira 99943-2431 
A Música dos Grandes Mestres Aristides Makowich  (43) 252-2788 - 9972-3152  
América Latina canta Azucena Geymonat Overdiek  3327-3733  
A hora do leite – Coluna  Vanerli  Beloti  3371-4559 (Dpto. de Veterinária) 
Batuque na cozinha Rakelly Calliari  9945-7940  
Cancione Italiana Marco Veronesi  3324-4388 - 3324-2023 - 9994-4388  
Concerto noturno Calim Jabur  (18) 3341-1068 - (18) 9705-5298  
Embalos da 107 Roméro Silva 9909-5132 
Época de Ouro Giovani Faria de Miranda  3327-2218 (R) - 9961-5655  
Estação Assum Preto - Coluna Gabriel Giannattasio 3371-4456 (Dpto. de C. Sociais) 
Então, foi assim? Ruy Godinho Brasília – Rádio Nacional 
Abrace uma Carreira Miriam Ramos   Rádio USP FM – (11) 999171-7717                                                                            
Ler para ser – Coluna Lucinea Aparecida de Rezende  3371-4338 (Dpto. de Educação) - 9933-3987  
Londrina Jazz Club José Flávio Garcia  3027-7711 - 9991-5052  
Locomotiva Sonora João Durval  8403-6554  
Música da terra Silvio Demétrio  3371-4328 (Dpto. de Comunicação) 
Para viver com gosto – Coluna Onilda Brito (Grupo Canoas)  Porto Alegre (RS) 
Roda de Choro Ruy Godinho  (61)3349-5656 - 8116-1860  
Rude boy train Fernando Feijó Carneiro Lobo  3323-2346 (R) - 3342-1402 - 9912-8710  
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Sons do Minuano Elisandro Pellin  3334-4134 - 3321-6078 (R) - 8403-9344  
Supertônica Arrigo Barnabé  São Paulo – Rádio Cultura                                                                              
Paralelo Zero Rafael Losso (43) 9834-4510  
Tempo de Cordel – Coluna Raimunda de Brito Batista 3371-4456 (Dpto. de C. Sociais) 
Tecnologia e Inovação – Coluna Tatiana Fiúza 3371-5812 (Aintec) 
Aqui tem Jovem Bruno Cardeal 9901-3101 
Planeta Hip Hop Leandro Claudino Palmeras 3357-2326 – 9134-0359 
 
Total de Programas:  21 
Total de Colunas: 07 

 Total de Colaboradores: 28 
 

 
     

  
 

  8. AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO DE AÇÕES DE 2016 

Todas as atividades relativas ao conteúdo e formato da programação da Rádio 
UEL FM, planejadas para o ano de 2016 e sob a responsabilidade da Direção Geral 
e dos Servidores da emissora foram cumpridas de forma quantitativa e qualitativa. 
Ações que envolveriam melhorias estruturais, técnicas e tecnológicas, sob a 
responsabilidade da Administração da Universidade, como a edificação do prédio 
próprio e a compra de equipamentos digitais, conforme consta do Processo 
24821/2010 arquivado no SAUEL/DPC, não foram realizadas devido à falta de 
recursos da UEL.  

A primeira incidência de raio aconteceu na madrugada do dia 11 de janeiro, uma 

segunda-feira, e a emissora amanheceu fora do ar. O raio avariou a mesa de som 

do estúdio principal e o transmissor, mas sem muita gravidade. O técnico Marcos 

Ferreira logo realizou o conserto e recolocou a UEL FM em operação. Na terça-feira 

(12-01), um superaquecimento na sala dos transmissores queimou um dos quatro 

módulos do transmissor principal e tirou a rádio do ar, pela segunda vez no ano, das 

14 às 16 horas. 

No dia 25 de janeiro, o diretor Osmani Costa completou a atualização e revisão 

da parte da UEL FM no PDI 2016-2020, a ser encaminhado à Proplan. No domingo 

(31-01), o Jornalismo da Rádio fez plantão para cobrir, ao vivo, o 1º dia da segunda 

fase do Vestibular da UEL. Trabalharam o diretor Osmani Costa, o jornalista Heron 

Heloy (assessor especial) e o técnico operador Orídio Fernandes. 

Nos dias 1º e 2 (segunda e terça-feira) de fevereiro, seguiram os plantões para a 

cobertura da segunda fase do vestibular. Trabalharam: Osmani Costa (direção), 

Heron Heloy (reportagem e edição), Elias Vergennes (técnica e locução); Orídio 

Fernandes (à noite, para veicular “A Voz do Brasil”). Em 3 de fevereiro, foram 

encaminhadas à PROAF as guias de recolhimento de taxas junto à ANATEL 

relativas ao funcionamento da Rádio em 2016: R$ 1.450,00. 
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De 3 a 23 de fevereiro, foi veiculado (de seis a oito vezes por dia, nos diferentes 

períodos) um spot enviado pelo Governo Federal, com 1´15´´ de duração, sobre 

prevenção e combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito aedes 

aigypti. No dia 15-02, o diretor Osmani Costa reenviou à Proplan um processo 

(aberto em dezembro de 2014), solicitando a compra de um condensador de som 

(queimado por um raio na sala dos transmissores naquela data), no valor 

aproximado de R$ 4 mil. A compra havia sido aprovada no ano passado, mas não foi 

efetivada pela PROAF, que alegou que a licitação “deu deserto”. 

Em 16 de fevereiro, o diretor Osmani Costa expediu carta de apoio à Rádio Web 

Alma Londrina (parceira na produção e retransmissão de quatro programas 

semanais) para concorrer aos recursos de apoio cultural do PROMIC. 

No dia 19 de fevereiro (uma sexta-feira), o diretor Osmani Costa enviou três ofícios 

(em processos abertos no Sauel) ao Gabinete da Reitoria, solicitando as compras 

de: 1) um link aéreo para ligar o estúdio principal (do ar) e a sala dos transmissores, 

em substituição aos cabos subterrâneos avariados parcialmente por raio em 

dezembro de 2015; 2) seis (6) transistores para a mesa de som nova (do estúdio 

principal), queimados por um raio em dezembro de 2015; 3) uma nova central de 

internet para a sede administrativa da Rádio, queimada pelo mesmo raio de 

dezembro do ano passado. 

Em 19 de fevereiro, o diretor Osmani Costa visitou, juntamente com a 

jornalista Patrícia Zanin, a direção do SESC Cultural Cadeião, no centro da cidade, 

para firmar parceria para gravações mensais do programa “Modos de Vida”, 

especial, com uma hora de duração, no auditório daquela instituição. As gravações, 

em tardes de sábados ou noites de quarta-feira, começariam em 19 de março. O 

programa especial iria ao ar nas manhãs de sábados (11 às 12 horas), com reprise 

em tardes de quinta-feira (17 às 18 horas). 

Em 22 de fevereiro (2ª feira), voltaram ao ar depois do recesso de fim de ano 

e férias de seus produtores, os programas “Trem das Onze” (11 às 12, com reprise 

das 23 às 24 horas) e “Modos de Vida” (15h00 às 15h30). No dia 23, pelos ofícios 

005 e 006/2016, com processos abertos no Sauel, o diretor Osmani Costa solicitou 

ao Gabinete da Reitoria a aquisição de: 1) uma válvula para o transmissor reserva 

(antigo), no valor de R$ 19.200,00; e 2) um módulo para a mesa de som nova do 

estúdio principal (cerca de R$ 6 mil). Ambas as peças foram queimadas por raios em 

dezembro de 2015. 
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Em 25 de fevereiro, por meio da avaliação de reportagens, textos e 

entrevistas, uma comissão coordenada pelo diretor Osmani Costa selecionou, entre 

12 candidatos, os quatro estudantes do curso de Jornalismo que fariam estágio na 

UEL FM no ano letivo de 2016; sendo dois deles com bolsa do governo do Paraná, e 

dois sem bolsa, por meio de programa complementar de ensino do Departamento de 

Comunicação. 

Em 26 de fevereiro, o diretor Osmani revisou, a pedido da PROAF para 

aprovação, a versão final do novo contrato de prestação de serviços entre a 

Universidade e o engenheiro eletricista Roberto Langui, responsável técnico pela 

UEL FM junto à ANATEL e ao Ministério das Comunicações.  

Em 27 de fevereiro, um sábado, foi veiculada a última edição do programa semana 

“Estação Samba”, das 12 às 13 horas, que havia anos era produzido e apresentado 

pela colaboradora voluntária Juliana Barbosa. Ela desistiu alegando falta de tempo e 

muitas viagens para cursar pós-doutorado. 

No dia 2 de março, uma quarta-feira, estreou, às 23h00, o programa 

semanal, com uma hora de duração, “Passado a Limpo”, produzido e apresentado 

pelo colaborador voluntário José Luís da Silveira Baldy. Ele é professor aposentado 

de Medicina, na UEL, e retorna à programação da Rádio quase 11 anos depois de 

ter saído. Anteriormente, o Baldy havia apresentado o mesmo programa durante 14 

anos. Portanto, foi uma ótima conquista e grande felicidade ter o Dr. Baldy de volta 

ao quadro de colaboradores da nossa emissora. “Passado a Limpo” será reprisado 

sempre aos domingos, das 19 às 20 horas. O “novo” programa da UEL FM foi 

matéria de capa do Caderno 2, da Folha de Londrina, no dia 2-3-16, com o título “De 

volta ao começo”. Outra matéria sobre o tema foi publicada no portal da internet da 

Universidade, sob o título: “Rádio UEL FM volta a celebrar música brasileira 

clássica”. 

De 2 a 30 de março, foi veiculado, algumas vezes ao dia, um spot de 30 

segundos, do Ministério das Comunicações, com mensagem para interessados na 

distribuição de recursos federais da ANCINE para a produção audiovisual alternativa 

e regional, em todo o país. 

Em 10 de março, a servidora Maria Cristina Cortez, jornalista da Rádio, 

informou que foi convidada pelo secretário estadual de Abastecimento e Agricultura, 

para ir trabalhar na assessoria da sede do órgão, em Curitiba. O diretor Osmani 

Costa, depois de consultar o Gabinete da Reitoria e a PRORH sobre os 
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procedimentos, liberou o empréstimo da funcionária para a SEAB-PR. Mas a 

jornalista vai sem levar a vaga, ou seja, ela segue ligada à UEL FM, para um futuro 

retorno. Ou, se antes disso, a servidora Maria Cristina se aposentar, a vaga ficará 

em aberto na UEL FM, para futuro concurso e contratação e outro jornalista. Maria 

Cristina, servidora da Rádio há 19 anos, se transferiu para a SEAB, em Curitiba, em 

1º de maio deste ano. 

Em 2 de abril, um sábado, das 11 às 12 horas, foi ao ar o 1º programa 

mensal da série “Modos de Vida e as Transformações do Presente”, produzido e 

apresentado pela jornalista Patrícia Zanin. O programa especial, em formato de 

entrevista com platéia, fora gravado em 19 de março, no auditório do Sesc Cultural 

Cadeião, com a psicóloga Marisse Queiroz, professora da PUC-Londrina, e 

funcionária da Secretaria Municipal de Política para Mulheres. 

Em 6 de abril, uma quarta-feira, estreou como colaborador voluntário da UEL 

FM, o jornalista e professor de Jornalismo Fábio Silveira. Ele fará um comentário 

semanal, sempre às quartas-feiras, de cerca de 5 minutos, sobre atualidades do 

mundo da política (local, estadual e nacional), dentro do radiojornal “UEL FM 

Notícia”, veiculado diariamente das 12h00 às 12h30. 

Ainda em 6 de abril, estreou, às 11h00, na Rádio Web Alma Londrina, o 

programa semanal, com uma hora de duração, “Paralelo Zero”, produzido, gravado e 

apresentado na UEL FM, pelo colaborador voluntário Rafael Losso (ex-MTV de São 

Paulo). Assim, foi ampliada a parceria entre as duas rádios londrinenses, para a 

troca de programas e colaboradores. 

Em 11 de abril, uma segunda-feira, foi veiculada, dentro do programa “Modos 

de Vida”, a primeira edição da série de reportagens especiais “Paisagens sonoras de 

Londrina”. Produção da Oficina de Radiojornalismo do curso de Jornalismo da UEL, 

sob coordenação da professora Mônica Kaseker, a série terá cinco reportagens 

produzidas por estudantes, com cerca de 7-8 minutos cada uma. Elas vão ao ar até 

sexta-feira, dia 15 de abril. 

Em 15 de abril, o diretor Osmani Costa visitou a diretoria da FAUEL, na sede 

da Rua Fernando de Noronha, para entregar ofício e texto da proposta para um novo 

“Programa de Apoio Cultural a Projetos da UEL FM”. Ele vai substitui o primeiro 

“programa”, em vigor desde 2013, e que se encerrará em 19 de junho deste ano. 

Nenhum “apoio cultural” para programas da Rádio foi captado nestes três (3) anos 

de vigência do “programa”. 
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Em 18 de abril, uma segunda-feira, às 21h00, estreou a coluna semana, com 

duração de 5 minutos, “Cafezinho do Batuque”, produzido e apresentado pela 

colaboradora voluntária Rakelly Calliari. A nova coluna será reprisada nas quartas-

feiras, às 8h30. Naquele mesmo dia, foi encaminhado ao Gabinete de Reitoria o 

ofício 009/2016, solicitando a compra de oito (8) transistores para substituir, no 

transmissor principal, as peças queimadas por raio em janeiro deste ano. Valor 

aproximado: R$ 11.600,00. 

De 18 a 30 de abril, houve a veiculação, 4 vezes ao dia, de um spot com 

mensagem pelo desarmamento (“Arma não é brinquedo; não dê arma a uma 

criança”), produzido pela ONG londrinense “Pazeando”. Em 22 de abril, uma sexta-

feira, fez muito calor e o superaquecimento queimou o aparelho de ar-condicionado 

da sala dos transmissores, tirando a rádio do ar automaticamente. A operação foi 

interrompida por volta das 14 horas e só voltou ao normal na manhã de segunda-

feira (25-4), cerca de 68 horas depois do acidente, quando entrou em funcionamento 

um ar-condicionado emprestado, temporariamente, pela empresa terceirizada 

responsável pelo conserto do aparelho queimado no dia 22. 

Em 25 de abril, uma segunda-feira, o diretor Osmani Costa informou, durante 

reunião mensal, ao Conselho Diretor do CECA sobre os quase três (3) dias em que 

a UEL FM ficou fora do ar (22 a 25 deste mês) por causa do problema com o ar-

condicionado. Ele comentou também sobre a sua preocupação com o sucateamento 

e a grave situação dos equipamentos da Rádio. Osmani encaminhou ainda, à 

diretora da CECA, professora Zilda Andrade, uma lista com detalhamento de oito (8) 

ofícios (de 2014 a 2016) em que solicitou ao Gabinete da Reitoria a compra de 

peças e/ou equipamentos para consertos ou reposições de outra (o)s com defeito. 

Na maioria, as avarias foram provocadas por raios que atingiram as instalações da 

Rádio, que fica no CECA, nos últimos três (3) anos. Zilda levou a preocupação, os 

documentos e reivindicações à Reunião do Conselho de Administração (C.A.), em 

27 de abril. 

No dia 29, uma sexta-feira, por determinação do CA, um engenheiro 

eletricista da PCU visitou, juntamente com Zilda Andrade, os estúdios e a sala dos 

transmissores da UEL FM, para conhecer e saber dos problemas causados 

ultimamente por raios. O engenheiro ficou de fazer estudos, laudo técnico, e um 

plano propondo melhorias no sistema de pára-raios.  
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No dia 30 de abril, um sábado, das 11 às 12 horas, foi ao ar um programa 

“Faixa a Faixa” especial, produzido e apresentado por Patrícia Zanin, sobre o novo 

CD de Carlos Careca, o “Palavrão – música infantil para adultos”. O CD, gravado em 

São Paulo, foi produzido pelo jornalista Rogério Cavalcanti, ex-assessor especial da 

UEL FM, onde produziu e apresentou a rádio-revista “Trem das Onze”. O “Faixa a 

Faixa” foi reprisado em 5 de maio, uma quinta-feira, das 17 às 18 horas. 

Em 3 de maio, uma terça-feira, o diretor Osmani Costa conseguiu emprestado para 

a Rádio um computador da marca Dell Intel com Windows 7 (nº de patrimônio 

244040), por tempo indeterminado, junto ao mestrado em Comunicação, por 

intermédio dos professores Rozinaldo Miani e Carlos Alberto Klein. 

Na madrugada de 9 de maio, uma segunda-feira, um forte raio caiu sobre o 

CECA, causando o maior prejuízo e a maior interrupção no funcionamento da UEL 

FM, em seus 26 anos de existência. Só 72 dias depois, em 21 de julho, ela voltaria a 

operar, mas ainda em caráter emergencial, apenas com a veiculação de músicas e 

com potência reduzida. Com a programação e a transmissão (ao vivo, do estúdio 

central) completamente normalizadas, a Rádio voltaria a operar apenas em 11 de 

agosto, exatos três meses e dois dias depois do grave acidente com o raio. A 

descarga elétrica, possivelmente, desceu pela fiação de um pára-raios do prédio de 

Artes (CECA), entrou nos cabos subterrâneos que ligavam a sede da Rádio 

(estúdios, jornalismo etc.) à sala dos transmissores, a cerca de 400 metros de 

distância, e queimou o processador de som, além de muitas peças importantes e 

caras do transmissor principal, da nova mesa de som do estúdio principal. Ela 

avariou também, por completo, todo o cabeamento subterrâneo por onde passou. O 

prejuízo total foi calculado em R$ 70.242,00. 

Como os cabos que interligavam o estúdio principal ao transmissor (levando 

os sons para irradiação) forram “torrados” pelo raio, a UEL FM saiu do ar por tempo 

indeterminado. Este fato foi comunicado, no mesmo dia 9 de maio, ao escritório da 

ANATEL em Curitiba, com previsão de que os problemas seriam resolvidos e a 

programação voltaria à normalidade em 45 dias. Também na tarde daquele dia, o 

diretor Osmani Costa informou sobre o grave problema na reunião mensal do 

Conselho do CECA. A diretora Zilda Andrade adiantou que levaria a preocupação 

com o problema e reivindicaria recursos para compra de peças e equipamentos, na 

próxima reunião do Conselho de Administração, em 11 de maio. O diretor Osmani 

Costa escreveu uma nota, “UEL FM fora do ar por tempo indeterminado”, que foi 
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publicada no mesmo dia 9, no home e facebook da UEL FM, no site da Agência UEL 

de Notícias, no site Bonde (da Folha de Londrina). Também no mesmo dia do 

acidente, as televisões Coroados, Tarobá e TV UEL fizeram reportagens sobre o 

problema na Rádio. 

Em 12 de maio, uma quinta-feira, o diretor Osmani Costa e a diretora do 

CECA, Zilda Andrade, participaram de reunião com a reitora Berenice Quinzani 

Jordão, no Gabinete, para a tomada dos encaminhamentos necessários à aquisição 

das peças e equipamentos avariados pelo raio do dia 9. O C.A. havia aprovado, em 

reunião no dia anterior, os recursos emergenciais para a compra do que fosse 

necessário para a Rádio voltar ao ar, mas só depois que o grave problema dos pára-

raios do CECA estivesse também resolvido. Na tarde do mesmo dia 12, o diretor 

Osmani Costa, acompanhado do técnico de manutenção terceirizado da Rádio, 

Marcos Ferreira, participou de reunião, na PCU, com o prefeito do Campus, Dari 

Toginho, e um engenheiro eletricista, para discutirem o problema e possíveis 

soluções para o sistema de pára-raios do CECA. 

No dia 16 de maio, a primeira segunda-feira após o acidente, houve uma 

reunião geral do diretor Osmani Costa com todos os funcionários da Rádio. Foi 

discutida a crise, as atividades para o período em que a emissora ficaria fora do ar, e 

as providências que estavam sendo tomadas pela direção da rádio e Administração 

da UEL para a solução dos problemas. Um grupo de funcionários, liderados pelos 

jornalistas Patrícia Zanin e Heron Heloy, apresentou e aprovou a proposta de lançar 

uma campanha de financiamento coletivo, com captação de recursos por meio de 

doações em site da internet, o Kickante. 

No dia 19 de maio, uma quinta-feira, das 14h30 às 16h30, foi realizada a 

reunião anual ordinária do Conselho Diretor e Editorial da UEL FM, na sala 631 do 

CECA, sob a presidência do vice-reitor Ludoviko Carnascialli dos Santos, sob a 

coordenação do diretor Osmani Costa, secretariada por Rosangela Campos Dias 

Salla, e com a presença de outros sete (7) conselheiros; perfazendo, portanto, o 

quórum de nove (9) conselheiros presentes, do total de 15. Além dos informes da 

Direção, centrado no acidente com raio que tirou a Rádio do ar no último dia 9 de 

maio, outros três pontos faziam parte da pauta: 1) Foi lida e aprovada a ata da 

reunião anual ordinária de 2015; 2) Foi apresentado, discutido e aprovado, por 

unanimidade, o “Relatório de Atividades da UEL FM de 2015”; 3) Foi apresentado, 
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discutido, aperfeiçoado e aprovado, por unanimidade, o “Plano de Ações da UEL FM 

para 2016-2019”. 

Em 20 de maio, uma sexta-feira, faleceu na Santa Casa de Londrina o 

operador de mesa de som da UEL FM, Luiz Correa Pacheco. Ele trabalhava na 

emissora havia 21 anos, como técnico do estudo do ar, sempre no período 

vespertino. Foi divulgada como causa da morte uma pneumonia; semanas depois 

ficou comprovado que ele tivera também a Gripe A1N1. De manhã, Pacheco 

trabalhava como operador na Rádio Paiquerê AM. 

Naquele mesmo dia 20 de maio, a TV Coroados (RPC-Globo) produziu uma 

reportagem especial, extensa, sobre as duas semanas da UEL FM fora do ar. Foram 

entrevistados o diretor Osmani Costa, a jornalista Patrícia Zanin e dois estagiários 

de jornalismo. Ainda naquele 20 de maio, ficou pronto para assinatura o contrato 

anual de prestação de serviços do engenheiro eletricista responsável pela Rádio, 

Roberto Langui, enviado pela PROAF. 

No dia 23 de maio, uma segunda-feira, o diretor Osmani Costa visitou a 

PRORH, PROAF e Gabinete da Reitoria para informar sobre a morte do funcionário 

Pacheco; e para reivindicar a possibilidade emergencial da contratação de um 

assessor especial – para substituição até um concurso público – ou de pagamento 

de horas extras para dois (2) técnicos que viessem a cobrir o horário (das 12 às 18 

horas) do falecido. Esta segunda hipótese foi adotada, em parte, a partir de agosto, 

quando houve o restabelecimento completo da programação da Rádio no ar. 

Em 25 de maio, uma quarta-feira, o diretor Osmani Costa esteve reunido, no 

Gabinete, com a reitora Berenice Jordão, o vice-reitor Ludoviko Carnascialli dos 

Santos, e a pró-reitora de Planejamento, Cleuza Catsue Kuwara, para reiterar a 

solicitação e a urgência na liberação de verbas para a compra de peças e 

equipamentos que possibilitassem a volta do funcionamento da emissora. Os três 

garantiram que as verbas estavam liberadas pelo CA e os trâmites para as 

aquisições seriam tomadas nos próximos dias e semanas. 

Em 13 de junho, uma segunda-feira, o “Relatório de Atividades 2015” e o 

“Plano de Ações 2016-2019” da UEL FM foram apresentados pelo diretor Osmani 

Costa, e aprovados, por unanimidade, pelos membros do Conselho do CECA, em 

reunião mensal ordinária. Na sequência, eles foram encaminhados para apreciação 

e aprovação no CEPE e CA. 
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Em 15 de junho, uma quarta-feira, foi lançada na internet, no site 

Kickante.com.br/, a campanha virtual “Ajude a Modernizar a UEL FM”, com objetivo 

de captar doações voluntárias, a partir de R$ 20,00, que ajudassem na compra de 

equipamentos e aparelhos novos que seriam, posteriormente, doados à Rádio. A 

campanha virtual, organizada pelos jornalistas Patrícia Zanin e Heron Heloy, além 

de outros funcionários e amigos da emissora, ficaria no ar por dois meses, até 15 de 

agosto. Matéria sobre esta iniciativa, com o título “Servidores lançam campanha em 

prol da Rádio UEL FM”, foi publicada pela Agência de Notícias no portal da 

Universidade. O texto era ilustrado com uma foto do estúdio, onde estavam o locutor 

Pedro Mello e o operador Elson Ferreira. 

Em 17 de junho, a TV Coroados (RPC-Globo) veiculou matéria, na 1ª edição 

do Jornal Estadual, sobre a crise na Rádio, há 40 dias fora do ar, a finalização da 

compra de peças e equipamentos pela Administração, e a campanha virtual de 

captação de doações. Foram entrevistados pela reportagem o diretor Osmani Costa 

e a jornalista Patrícia Zanin. 

Em 19 de junho, um domingo, terminou primeiro convênio entre a Universidade e a 

FAUEL, em vigor há três anos, que objetivava a captação de recursos privados, via 

“apoio cultural”, para programas da UEL FM. Nenhum contrato foi firmado nesse 

período. 

Em 21 de junho, uma terça-feira, a Folha de Londrina publicou matéria de 

página, na capa do Caderno Dois, com o título “Em sintonia com a Arte”, sobre a 

participação de perto de40 artistas doadores na campanha de financiamento coletivo 

de captação de recursos em prol da Rádio. Eram artistas plásticos, cantores, 

bandas, escritores e outros, que deram suas obras à campanha, para que eles 

fossem distribuídos como brindes aos que doassem dinheiro no site da Kickante, 

para posterior compra de equipamentos para a UEL FM. 

Em 30 de junho, uma quinta-feira, o diretor Osmani Costa enviou à FAUEL, pelo 

ofício 019/2016, o relatório final sobre o convênio encerrado em 19 de junho. Em 

resumo, o documento dizia que “como nenhum contrato de apoio cultural foi firmado 

no período em que vigorou o programa e, portanto, sem nenhum recurso financeiro 

captado, nenhuma atividade prevista foi executada”.  

Em 1º de julho, uma sexta-feira, o diretor Osmani Costa recebeu, do 

Escritório do ECAD em Curitiba, a Notificação nº 246/2016, datada de 21-06-16, 

informando que a UEL FM “está com débitos referentes à licença de execução de 
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obras musicais”. Ela solicitava o contato telefônico para “a regularização, o mais 

breve possível, da situação de débito”. O diretor telefonou ao ECAD-PR, naquele 

mesmo dia, e falou com a Sra. Elisandra Barbosa, que assinara a Notificação acima 

descrita. Ela confirmou a “existência do débito da UEL FM nos últimos cinco anos”, 

porque a “dívida dos anos anteriores teria caducado”. Ela não soube precisar o valor 

acumulado pela suposta dívida da Rádio. 

No dia 4 de julho, segunda-feira, o diretor Osmani Costa telefonou aos 

diretores das outras duas emissoras de universidades estaduais no Paraná, a UEM 

FM e Unicentro FM. Ambos os diretores confirmaram que as respectivas rádios 

educativas sempre pagaram, mensalmente, as taxas ao ECAD. Os valores atuais 

são de cerca de R$ 2.000,00 e R$ 1.600,00, respectivamente na Unicentro e na 

UEL. 

No dia 5 de julho, o diretor Osmani Costa se reuniu, no Gabinete, com o vice-

reitor Ludoviko Carnascialli Santos, para expor a situação, a sua preocupação, e 

pedir orientações em relação à notificação do ECAD-PR. Em 6 de julho, o diretor 

Osmani Costa abriu processo junto ao Sauel, por meio do ofício 020/2016, 

solicitando ao Gabinete da Reitoria e à PJU, um estudo para a tomada de medidas 

administrativas e legais cabíveis em resposta à notificação do ECAD. 

Em 8 de julho, uma sexta-feira, a Agência UEL de Notícias publicou, no portal 

da Universidade, a matéria “Campanha pretende modernizar a Rádio UEL FM”, 

sobre a campanha de captação de doações no site da Kickante, que estava 

completando quase um mês no ar. No dia 20, o diretor Osmani Costa pagou R$ 

215,00 à Gráfica da UEL, com recursos pessoais, relativos à impressão de 1 mil 

panfletinhos divulgando o site Kickante e objetivos da campanha de arrecadação de 

doações. Os panfletinhos foram distribuídos na fila do RU e em eventos externos à 

Universidade, pelos funcionários que organizavam a campanha. 

Em 21 de julho, uma quinta-feira, a UEL FM voltou ao ar, em caráter 

emergencial, às 10h30, 72 dias depois do raio ter queimado equipamentos e peças, 

em 9 de maio. A programação emergencial só veiculava músicas, com ligação direta 

de um computador instalado na sala dos transmissores; com o funcionamento do 

transmissor antigo/reserva em potência mínima de 1kilowat. O transmissor 

novo/titular operava com potência de 10 kilowats, quando teve peças queimadas e a 

rádio saiu do ar. Não dava para colocar nada no ar, além das músicas, porque o 

estúdio principal seguia sem a ligação com a sala dos transmissores. 
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Ainda no dia 21 de julho, a Agência UEL de Notícias publicou o texto “UEL FM 

volta ao ar em caráter emergencial”, escrito pelo diretor Osmani Costa. Também a 

TV UEL veiculou reportagem sobre a retomada da transmissão pela Rádio. Em 

ofício 021/2016, a direção da UEL FM comunicou à ANATEL-PR sobre a retomada 

do funcionamento em caráter emergencial.  No dia 23, a TV Coroados (RPC-Globo) 

veiculou reportagem, com entrevista do diretor Osmani Costa, sobre o reinício das 

transmissões da Rádio. 

Em 25 de julho, uma segunda-feira, funcionários da PCU começaram a 

instalar os novos cabos de áudio que ligarão o estúdio do ar à sala dos 

transmissores/antena; em substituições aos que foram queimados pelo raio de 9 de 

maio. Essa instalação terminou no dia 27 de julho. 

Em 29 de julho, sexta-feira, uma equipe da PCU iniciou a instalação de cabos 

e hastes para reformulação do sistema de pára-raios dos prédios do CECA. O 

material custou cerca de R$ 5 mil, dentro dos R$ 70 mil que a Administração da 

Universidade gastou para comprar todas as peças e equipamentos queimados pelo 

raio de 9 de maio. 

Ainda no dia 29 de julho, o engenheiro eletricista Roberto Langui, responsável 

pela UEL FM, enviou requerimento e documentação à ANATEL-PR solicitando 

autorização para a instalação de um link aéreo que ligará, futuramente, o estúdio 

principal ao transmissor/antena. O referido link é um aparelho que será comprado 

com recursos da campanha de financiamento coletivo no site da Kickante. 

Na noite de 31 de julho, um domingo, aconteceu no Bar Valentino um Grande Show, 

com seis bandas locais (cerca de 45 músicos e cantores), para arrecadar recursos 

para a  campanha de modernização da UEL FM. As bandas tocaram de graça, o 

Valentino cedeu o espaço e som, e toda a bilheteria (492 pagantes = R$ 4.920,00) 

foi doada para a campanha. 

Em 3 de agosto, morreu aos 85 anos, no Hospital Evangélico, a colaboradora 

voluntária Fernanda Jiran. Ela era a mais antiga colaboradora da UEL FM, em 

atividade desde agosto de 1993. Ela produzia e apresentava, semanalmente, 3 

programas com uma hora cada: “Brasil Camerístico”, “Para Gostar de Ópera” e “107 

Clássicos”. Sepultamento foi no Parque das Oliveiras; o diretor Osmani Costa esteve 

presente. 

Em 5-8, o diretor Osmani comprou e pagou, com recursos particulares, 20 

conectores de metal (R$ 100,00) necessários ao término do trabalho de aterramento 
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de cabos de pára-raios, realizado por funcionários da PCU desde 28 de julho. 

Serviço foi concluído em 9-8. Em 10 de agosto, diretor recebeu ofício do Ministério 

das Comunicações, informando que recebeu o nosso ofício sobre a volta da 

operação da Rádio, em 21 de julho, e que, portanto,aquele nosso antigo processo 

de interrupção das transmissões, desde 9 de maio por causa do raio, estava 

encerrado e arquivado. 

Em 11 de agosto, uma quinta-feira, a programação normal – ao vivo e/ou 

gravada – voltou ao ar completamente do estúdio principal. Exatamente3 meses e 2 

dias após a interrupção na madrugada do dia 9 de maio. O diretor Osmani deu 

entrevista, no radiojornal “UEL FM Notícia”, para agradecer aos ouvintes, 

funcionários, colaboradores e administração da UEL pela força durante este período. 

Texto “UEL FM retoma programação normal”, escrito pelo diretor Osmani, foi 

publicado no portal da internet da Universidade, no site da rádio e no facebook da 

emissora. 

Em 14 de agosto, um domingo, terminou na internet, no site da Kickante, a 

campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos e comprar/doar 

equipamentos para a modernização da UEL FM. Sucesso foi total: 244 doadores 

fizeram 257 doações (kicks) no site, num total de R$ 35.116,00 (71% acima meta 

inicial, que era de R$ 20.500,00). Descontados os impostos e taxas de 

administração da Kickante (17,5%), os R$ 30,902,08 líquidos arrecadados foram 

investidos na compra de 5 computadores, um link aéreo, HD, transistores (para 

mesas de áudio), resistores (para o transmissor), fones de ouvido, caixas de som, 

balizadores e outros equipamentos e materiais. No site da campanha foram 

postados, também, 57 comentários de apoio, elogios e solidariedade à UEL FM. 

Na manhã de 28-8, um domingo, foi realizado no Cine Com Tour-UEL, com 

entrada franca, um concerto da Orquestra Sinfônica da UEL em agradecimento aos 

ouvintes e apoiadores da campanha de financiamento coletivo em prol da Rádio. O 

cinema ficou quase totalmente lotado. Como o diretor Osmani estava em viagem de 

férias, a Rádio foi representada pelo diretor de programação Edyr Pedro da Silva. 

“Concerto da OSUEL comemora reativação da Rádio UEL FM” foi o título da matéria 

sobre o assunto, publicada no portal da Universidade. 

De 29-8 a 30-9, foram veiculados os boletins do Horário Eleitoral Gratuito, do TRE, 

duas vezes ao dia, destinados aos candidatos a prefeito, com início às 7h00 e às 
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12h00 (dez minutos cada programa). Além dos spots (dezenas por dia, em todos os 

períodos) com mensagens dos candidatos a vereador de todos os partidos. 

De 31-8 a 2-9, um Edital selecionou o jornalista Fábio Alves Silveira, também 

professor de Jornalismo na UEL, para ser colaborador voluntário não remunerado no 

radiojornal “UEL FM Notícia”, com um comentário semanal (às quartas feiras), com 

cerca de 5 (cinco) minutos de duração, sobre atualidades da política. Em 9 de 

setembro, uma sexta-feira, das 9h00 às 12h00, a Rádio transmitiu na íntegra, ao 

vivo, direto do Anfiteatro Ciro Grossi (CCB), o debate entre os 8 (oito) candidatos a 

prefeito de Londrina. A transmissão foi comandada, daquele local, pelo jornalista 

Heron Heloy, com trabalhos técnicos do Edyr Pedro (no anfiteatro) e Ricardo Lima 

(no estúdio). O debate foi uma promoção conjunta da Assuel-Sindicato e APP-

Sindicato. A transmissão havia sido anunciada no site da Rádio e no portal da 

Universidade, nos dois dias que antecederam ao evento. 

De 10 a 25-9, foi veiculado, algumas vezes por dia, nos diferentes períodos, 

spot com mensagem pedindo doações à campanha de financiamento coletivo, via 

internet, para as reformas do prédio da antiga sede da ULES (Av. Duque de Caxias, 

no centro da cidade), agora ocupada pelo Movimento dos Artistas de Rua de 

Londrina (MERL). 

Em 17-9, um sábado, das 12h00 às 13h00, foi veiculada a 1ª edição do 

“Programa Ashanti”, produção conjunta do Coletivo de Mulheres Negras de Londrina 

com a Disciplina Comunicação Popular e Comunitária, do 3º ano noturno do curso 

de Jornalismo da UEL, ministrada pelo professor Reginaldo Moreira. O programa foi 

reprisado em 20-9, terça-feira, às 22h00. Nota sobre a transmissão, escrita pelo 

diretor Osmani, com o título “UEL FM apresenta programa do Coletivo de Mulheres 

Negras”, foi publicada no portal da Universidade, em 16-9. 

De 20 a 30-9, foi veiculado algumas vezes por dia, nos diferentes períodos, 

spot com a mensagem do Rotary de apoio à campanha nacional de vacinação 

contra a paralisia infantil. Em 21-9, ofício 024/2016 solicitou à PROAF o pagamento 

da taxa, de R$ 400,00, relativa à autorização da ANATEL para a instalação de um 

link (para ligação aérea do estúdio com o transmissor), aparelho que será comprado 

com recursos da campanha de financiamento coletivo e, posteriormente, doado à 

UEL FM. 
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De 26 a 30-9, algumas vezes todos os dias, nos diferentes períodos, foram 

veiculados spots, produzidos pelo TRE, com mensagens educativas sobre a 

importância do “voto consciente” nas eleições municipais do dia 2 de outubro.   

Em 27-9, uma terça-feira, à tarde, o diretor Osmani participou de reunião mensal da 

Câmara de Extensão, na qual é representante dos Órgãos Suplementares. Nela, foi 

aprovado o projeto de extensão do professor Osmani que faz parte do 

Programa/Convênio entre a Universidade a FAUEL, para a captação de apoios 

culturais à UEL FM. 

Em 30-9, uma sexta-feira, das 12h00 às 13h00, foi ao ar um radiojornal 

especial sobre as eleições. O material foi produzido, em conjunto, pelo 

Departamento de Jornalismo da Rádio (sob coordenação de Heron Heloy) e pela 

Agência UEL Sonora (sob coordenação dos professores Fábio Silveira e Mônica 

Kaseker). Sobre isso, saiu nota no site da Agência UEL de Notícias.  

De 3 a 7 de outubro, esteve aberto Edital de seleção de colaborador 

voluntário para produzir e apresentar programa musical sobre rock nacional e suas 

relações com a filosofia e as artes plásticas. O único candidato inscrito foi o 

vendedor Thiago Gonçalves Ferreira, que é formado em Marketing. Documentos 

foram encaminhados à PROEX, para assinatura dos termos do voluntariado 

necessários. Ele começou a produzir os pilotos do programa “Rocksofia”, que 

começará a ser veiculado no início de 2017. 

Em 11-10, uma terça-feira, foram instalados, pelo técnico Marcos Ferreira 

(terceirizado responsável pela manutenção da Rádio), o novo processador de áudio 

(marca Orban, modelo 85002-FM; R$ 40.900,00) e o novo monitor de modulação 

para FM (marca Telenick, modelo NK 1000; R$ 3.900,00). Ambos foram comprados 

pela Administração da UEL, com recursos próprios, para repor os equipamentos 

queimados pelo raio em 9 de maio deste ano. Estes eram os últimos dos 

equipamentos e materiais comprados pela UEL, naquela época, num total de R$ 

70.242,00 investidos. Informação sobre este assunto saiu no portal da UEL, em 11-

10. 

Em 17-10, o diretor Osmani expediu o Ofício 026/2016 a todos os setores e 

órgãos da UEL e externos, que possuem representantes no Conselho Diretor e 

Editorial (CDE) da UEL FM, cujos mandatos vencerão em 2 de dezembro, 

solicitando o envio dos nomes (titular e suplente) para serem nomeados, em portaria 

da reitora Berenice Jordão, para o novo mandato de dois anos: dez-2016 a dez-



24 
 

2018. Depois, viriam as greves das três categorias, em outubro/novembro, e esta 

ação não foi complementada. O ano terminaria sem a nova composição do CDE. 

De 17 a 19-10 (2ª a 4ª-feira), houve na UEL uma greve de 3 dias, convocada 

pelos sindicatos Assuel (técnicos) e Sindiprol (professores). A adesão foi quase total 

entre os servidores da Rádio. Trabalharam apenas o diretor geral Osmani, o diretor 

de programação, Edyr Silva, a secretária Rosângela Campos; e os jornalistas Eliete 

Vanzo e Heron Heloy, que seguindo um acordo com o Assuel-Sindicato produziram 

apenas boletins diários (que foram ao ar sempre às 14h00); e o técnico da noite, 

Orídio Fernandes, que colocavam no ar o programa “A Voz do Brasil (das 19h00 às 

20h00), por força de Lei Federal. Durante o restante do horário dos 3 dias, a 

programação gravada era somente na veiculação de músicas, sem o trabalho de 

nenhum locutor. 

No dia 20-10, uma quinta-feira, as assembléias da Assuel e do Sindiprol 

aprovaram e iniciaram uma greve por tempo indeterminado, contra o projeto de lei 

do governo do Paraná, que suspendia o reajuste salarial anual anteriormente 

previsto para ocorrer em janeiro de 2017. A rádio seguiu funcionando, 

precariamente, com o mesmo esquema dos três dias anteriores. Porém, às 18h00 

daquele dia 20-10, caiu um raio sobre o CECA e queimou alguns transistores da 

mesa de áudio do estúdio principal, tirando do ar a UEL FM. Ela só voltou a operar 

às 10h00 do dia 21-10, depois que o técnico terceirizado Marcos Ferreira consertou 

a mesa com peças que ele trouxe da oficina particular dele.  

Em 24 de outubro, uma 2ª feira, às 22h00, outro raio caiu sobre o CECA, 

queimou novamente a mesa do estúdio principal e tirou do ar a Rádio. Outra vez o 

técnico Marcos, usando transistores próprios, consertou a mesa e recolocou a 

emissora em funcionamento, às 11h00 do dia 25-10. Às 11h30 daquele dia 25, 

começou a funcionar o link aéreo que passou a interligar, sem fios nem cabos, o 

estúdio do ar ao transmissor, que ficam separados por cerca de 400 metros. A 

instalação havia sido realizada no dia anterior, por uma empresa terceirizada (sob 

supervisão do técnico Marcos) que cobrou R$ 500,00. Este valor e os R$ 8.600,00 

que custou o aparelho do link foram pagos (e doados à UEL FM) com o dinheiro 

arrecadado na campanha de financiamento coletivo na internet, no site da Kickante; 

que erminou8 em 14 de agosto e foi coordenada pela jornalista da Rádio, Patrícia 

Zanin. 
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A greve iniciada no dia 17 seguiu forte até 31 de outubro. A programação 

diária da Rádio seguiu somente com músicas, alguns programas gravados de 

colaboradores, boletins apenas sobre a greve (2 ou 3 boletins por dia, às 14, 16 e 

18h00), e a “Voz do Brasil” à noite. Nos últimos dias de outubro, a chefe do Gabinete 

da Reitoria, professora Maria Júlia, contatou o diretor Osmani, duas vezes, 

demonstrando preocupação e pedindo “atenção especial” porque havia rumores 

(boatos) de que a UEL FM seria invadida/ocupada por grevistas, para colocarem no 

ar uma “programação alternativa a serviço do movimento”. O diretor Osmani 

contatou o setor de Segurança da PCU e solicitou maior número de rondas e 

cuidados com a portaria da Rádio, no fim de semana de 29 e 30-10 e próximos dias. 

Na manhã do dia 31-10, uma segunda-feira, professores e técnicos membros 

do Comando de Greve visitaram na Rádio o diretor Osmani, ao qual entregaram um 

documento em nome das 3 categorias (Assuel, Sindiprol e DCE), reivindicando um 

espaço diário de 5 (cinco) horas, na programação da emissora, para a veiculação de 

entrevistas, reportagens, debates e cobertura do movimento paredista. O diretor 

argumentou sobre as dificuldades práticas de implantar esta reivindicação, 

principalmente porque a maioria dos servidores (operadores, programadores, 

locutores, técnicos etc.) e estagiários da Rádio aderiu à greve. Na tarde daquele 

mesmo dia, o diretor Osmani se reuniu com o reitor em exercício, Ludoviko Santos 

(a reitora Berenice Jordão estava havia dias em viagem de trabalho à Europa), para 

apresentar o documento das categorias universitárias, discutirem a reivindicação e 

uma contraproposta da Administração. 

Na manhã do dia 1º de novembro, uma terça-feira, o diretor Osmani se 

reuniu no Gabinete com o vice-reitor e com a reitora, para tratarem da reivindicação 

feita pelas categorias grevistas. Na reunião, foi definida uma contraproposta a ser 

apresentada ao Comando de Greve: uma hora de programa informativo ao vivo (30 

minutos pela manhã e 30 minutos à tarde) e uma hora de reprise à noite, com 

veiculação do mesmo material produzido de dia, enquanto perdurar a greve. Na 

tarde daquele mesmo dia, o diretor Osmani informou por telefone esta 

contraproposta ao professor José Maschio (vulgo Zé Ganchão), membro do 

Comando de Greve. Documento por escrito, com detalhamento da contraproposta, 

ficou de ser entregue em mãos aos membros do Comando na manhã do dia 3-11, 

uma quinta-feira. 
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No dia 2-11, Feriado Nacional de Finados, às 10h30, a Rádio teve suas duas 

portas externas violadas e foi ocupada por um grupo com cerca de dez estudantes 

de Comunicação, majoritariamente de Jornalismo. O diretor Osmani, que caminhava 

às margens do Igapó, foi informado sobre a suposta ocupação por meio de um 

telefonema do vice-reitor Ludoviko. Ele recebera a informação de funcionários da 

UEL, que teriam visto a notícia pelo facebook. O diretor foi imediatamente à Rádio, 

ainda em trajes de esporte, em companhia de dois funcionários da Segurança do 

Campus, que trabalhavam no CECA naquela manhã de feriado. 

Ente os estudantes presentes na ocupação havia alguns alunos do diretor 

Osmani, do 2º ano de Jornalismo matutino. Eles informaram que a ocupação havia 

sido aprovada em assembléia do curso de Comunicação, mas que não tinham um 

documento por escrito com as reivindicações. Como era feriado, e em plena greve 

das 3 categorias da UEL, no momento da ocupação não havia nenhum funcionário 

trabalhando na Rádio. A programação que estava sendo veiculada era só musical, 

“comandada” pelo computador do estúdio do ar no “automático”. O diretor informou 

aos estudantes a proposta de acordo que estava negociando, havia dois dias, com o 

Comando de Greve, para ampliação da cobertura do movimento na programação da 

UEL FM. Mas, eles argumentaram que “fazem parte de um movimento autônomo 

nacional, o ´Ocupa Tudo´; que desde o início de outubro ocupava centenas de 

colégios e universidades públicas em todo o país”. Eles afirmaram que não eram 

representados pelo documento entregue à Direção da Rádio, no dia 31-10, para 

abertura de negociação, porque nem o DCE da UEL e nem pelo CA de 

Comunicação havia assinado o referido documento. 

Naquele momento posterior à ocupação, na página “OCUPA RÁDIO UEL FM” 

do facebook, os estudantes reivindicavam “autonomia e independência, sem 

censura, para produzirem e apresentarem uma programação alternativa”. E 

começaram a anunciar que “às 13h30 colocariam no ar, ao vivo, o primeiro debate 

sobre a Greve Estudantil, a crise nacional, a PEC 241, contra a Reforma do Ensino 

Médio, e pelo Fora Temer...”  

Diante da ocupação da Rádio e do anúncio, no facebook, de que os 

ocupantes tomariam conta da programação e apresentariam o referido debate, a 

reitora Berenice Jordão determinou ao diretor Osmani – em telefonema por volta das 

12h00, quando ele acabara de deixar a UEL FM, mas ainda estava no Campus – 

que providenciasse, juntamente com o técnico de manutenção, a imediata retirada 
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da Rádio do ar. Porém, antes que o diretor conseguisse encontrar, por telefone, o 

técnico Marcos Ferreira de Souza para pedir a providência, a Rádio saiu do ar às 

12h26, sem qualquer motivo aparente – tipo queda de energia no Campus – e sem 

nenhuma interferência da Direção da emissora. 

Só mais tarde, por volta das 13h30, ainda com a Rádio fora do ar, o técnico 

foi à sala dos transmissores/antena – a cerca de 300 metros do estúdio e sede 

administrativa da UEL FM – e desligou o transmissor principal, o que coloca a 

programação no ar. Os ocupantes isolaram a portaria da emissora, com carteiras e 

fitas plásticas, e passaram a dormir e cozinhar em suas instalações. 

Na manhã do dia 3-11, quinta-feira, o diretor Osmani esteve no Gabinete com 

o vice e a reitora. De lá, eles telefonaram e enviaram mensagem (ofício) por e-mail 

para a Anatel, em Curitiba, e o Ministério das Comunicações, em Brasília, 

comunicando sobre a ocupação dos estudantes e o desligamento, por tempo 

indeterminado, do transmissor da Rádio. Naquela tarde, o diretor e o vice-reitor 

Ludoviko visitaram a emissora ocupada e conversaram com os estudantes, para 

abrirem oficialmente as negociações entre as partes. Os estudantes ficaram de 

colocar no papel as reivindicações do movimento e, posteriormente, entregarem o 

documento ao diretor da UEL FM. 

Na noite daquele mesmo 3-11, o diretor Osmani foi a uma reunião com a 

reitora Berenice Jordão na Secretaria Geral do CECA – que estava, havia semanas, 

com outros prédios ocupados por estudantes grevistas, além da Rádio. Participaram 

da reunião a diretora do CECA, Zilda Andrade, estudantes, funcionários e 

professores ligados ao movimento grevista e às ocupações. Os ânimos estavam 

acirrados porque a Universidade havia conseguido liminar na Justiça para a 

reintegração de posse do Colégio de Aplicação, o único ainda ocupado por 

estudantes secundaristas em Londrina. E a desocupação se daria na manhã do dia 

seguinte. A reunião foi longa, tensa, mas não houve avanços. Em relação à UEL FM, 

os estudantes exigiam o re-ligamento do transmissor, a volta da emissora ao ar, 

para que eles “produzissem os programas com total autonomia, sem censura oficial, 

sem a presença dos funcionários e da direção da Rádio nos estúdios”. A reitora 

afirmou que isso seria “impossível de acontecer”. 

Na manhã de 4-11, uma sexta-feira, o diretor e o vice Ludoviko foram à Rádio 

ocupada para tentar negociar com os estudantes. Eles não tinham elaborado o 

documento com as reivindicações e não houve avanço. Os ocupantes afirmaram 
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que só voltariam a negociar quando o transmissor fosse ligado e a emissora voltasse 

ao ar. A Administração da UEL, por sua vez, exige a desocupação da Rádio e insiste 

no acordo que estava sendo encaminhado com o Comando de Greve. O diretor 

Osmani escreveu e publicou, no site e facebook da Rádio, um texto explicando aos 

ouvintes sobre a ocupação e as razões da UEL FM estar fora do ar. 

Na tarde daquele 4-11, as assembléias dos funcionários (Assuel-Sindicato) e 

dos professores (Sindiprol) terminaram com a greve das duas categorias, iniciadas 

em 17-10. No entanto, naquela noite a assembléia do DCE decidiu manter a greve 

dos estudantes e aprovou a ocupação do prédio da Reitoria, que foi realizada por 

volta das 21h00. 

A partir da manhã de 5-11, um sábado, as negociações da Administração da 

Universidade – tendo à frente o vice-reitor e o pró-reitor de Extensão, Gilberto 

Hildebrando – passaram a ser diretamente com o Comando de Greve Estudantil. As 

antigas reivindicações gerais (ocupação do CECA, ocupação da Rádio, Moradia 

Estudantil, contra a Reforma do Ensino Médio, mais verbas para a educação, contra 

a PEC 241 etc.) foram concentradas em uma pauta única dos estudantes. O diretor 

Osmani deixou de fazer parte, portanto, da comissão de negociação com os 

ocupantes da UEL FM; mas seguiu participando diariamente das reuniões com a 

equipe administrativa da reitora Berenice Jordão. Os ocupantes da Rádio 

reivindicaram à Administração da UEL – como relatou ao Osmani o vice-reitor 

Ludoviko dos Santos – que os funcionários operadores, que desejassem, fossem 

liberados para recolocar a emissora no ar sob a coordenação dos estudantes. Esta 

proposta não foi aceita pela Reitoria. 

No dia 8-11, uma terça-feira, o diretor Osmani escreveu e publicou, no site e 

no facebook da UEL FM, uma mensagem sobre “Uma semana de Rádio ocupada”, 

para agradecer aos ouvintes e colaboradores pela “solidariedade demonstrada neste 

momento de crise”. Na tarde, de 9-11, uma quarta-feira, os funcionários da UEL FM 

convocaram e realizaram uma reunião, em sala emprestada da TV UEL, no CESA, 

para avaliarem a situação, depois de uma semana fora do ar e da ocupação pelos 

estudantes. O diretor Osmani expôs sobre as negociações, a posição da Reitoria, e 

medidas tomadas junto à Anatel e o Ministério das Comunicações, para evitar 

represálias legais contra a Rádio. A maioria dos funcionários estava revoltada com a 

ocupação, queria voltar logo ao trabalho, e pediu ao diretor para que exigisse da 

Reitoria que entrasse na Justiça com ação de reintegração de posse. Dos 13 
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servidores presentes à reunião, 10 se colocaram completamente contra a ocupação, 

e três disseram apoiar parcialmente os estudantes. 

Mesmo sem poder entrar na sede da Rádio, todos os dias em que ocorreu a 

ocupação o diretor Osmani passou por lá, de manhã ou à tarde, para conversar com 

os estudantes, para saber se estava tudo bem, sem cuidavam dos equipamentos, 

dos demais objetos, e do patrimônio material. Também diariamente, o diretor 

participava de reuniões de avaliação da conjuntura com a reitora, vice-reitor, pró-

reitores e outros integrantes da equipe administrativa da Universidade. 

No dia 17-11, uma quinta-feira, houve a última reunião desta equipe, para 

avaliação do acordo firmado pela Administração com o DCE e Comando da Greve 

Estudantil, para o fim das ocupações de espaços no campus. Na manhã do dia 18-

11, uma sexta-feira, os estudantes desocuparam o prédio da Reitoria, duas semanas 

depois da ocupação. Na UEL FM, onde a desocupação também estava agendada 

para as 10h00, ela ocorreu às 14h00, depois de uma assembléia só com 

participação dos ocupantes. Partes de um prédio do CECA seguiram ocupadas. 

A desocupação da Rádio foi coordenada por uma comissão de quatro 

estudantes, e acompanhada pelos diretores Osmani Costa e Edyr Silva (de 

programação), pelo jornalista Heron Heloy (que registrou em vídeo e fotos), e por 

uma engenheira civil da PCU, responsável pela vistoria técnica. As salas e estúdios 

da sede da Rádio estavam limpos e bem cuidados. Todos os equipamentos foram 

testados e funcionavam perfeitamente. Nenhum sinal de depredação foi registrado; 

bem como não faltavam discos e CDs do acervo, nem equipamentos, materiais, e 

produtos da zeladoria. Em resumo: não houve prejuízo material à Rádio causado 

pelos ocupantes. Posteriormente (em 29-11, com o ofício 028-2016), o diretor 

Osmani produziu relatório sobre esta situação em que foi encontrada a Rádio e o 

encaminhou ao prefeito do campus, contendo anexados CDs com imagens e fotos 

do ato da desocupação. Na noite daquele dia 18-11, o diretor Osmani publicou no 

site e no facebook da UEL FM uma nota sobre a desocupação e anunciando que a 

Rádio voltaria ao ar, com a programação normal, em breve. Às 7h30 de 21-11, uma 

segunda-feira, a UEL FM voltou a operar normalmente, com sua programação 

completa. 

No dia 22-11, uma terça-feira, o diretor Osmani recebeu de volta do Gabinete 

da Reitoria o processo 14696-2016 (aberto, em 6-7, pelo ofício 020-16 da Rádio), 

com parecer da Procuradoria Jurídica da Universidade orientando para que não seja 
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tomada qualquer providência quanto à correspondência do ECAD (notificação 246-

16, de 21-7), que cobrava supostas “taxas atrasadas e futuras” sobre os direitos 

autorais pela veiculação de músicas pela UEL FM. Com base no referido parecer, o 

vice-reitor Ludoviko Santos orientou ao diretor Osmani a “não tomar atitudes com 

referência a pagamento de direitos autorais”, em 17-10-2016. O processo demorou a 

retornar à Rádio – depois deste despacho do vice-reitor – por causa da greve dos 

servidores (17-10 a 6-11) e da ocupação da Rádio (2-11 a 18-11). 

Naquele mesmo dia 22-11, o diretor Osmani respondeu, positivamente, ao 

processo da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB) que 

solicitava a prorrogação do empréstimo da jornalista Maria Cristina Cortes, servidora 

da UEL FM, para seguir prestando serviços no Gabinete do Secretário, em Curitiba, 

por mais um ano: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. 

No dia 23-11, uma quarta-feira, o diretor Osmani acertou com o Gabinete da 

Reitoria o teor do ofício que foi enviado à ANATEL (escritório do PR, em Curitiba) e 

ao Ministério das Comunicações (Brasília), informando que a Rádio foi desocupada 

em 18-11 e voltou a operar normalmente em 21-11. Naquele mesmo 23-11, o diretor 

Osmani enviou, por mensagem de e-mail, resposta referente à UEL FM ao 

questionário do processo de auto-avaliação institucional, coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Universidade. 

No dia 28-11, uma segunda-feira, chegaram da PROEX os documentos para 

a efetivação de Thiago Gonçalves como novo colaborador voluntário não 

remunerado da Rádio. Ele vai produzir e apresentar o programa semanal 

“Rocksofia”. No dia seguinte, ele passou na UEL FM para assinar os documentos e 

estabelecer cronograma para a gravação dos primeiros “pilotos”. O programa só 

estrearia, no entanto, em janeiro do próximo ano. Também no dia 28-11, foi 

produzido e gravado com locução do Elias Vergennes, e iniciou a ser veiculado 

(algumas vezes por dia até 2-12), um spot convidando os ouvintes a irem à “Festa 

do Centenário do Samba”, no Bar Valentino, na noite de 2-12, com a participação de 

mais de 50 músicos de diversas bandas locais. A promoção era do programa 

“Batuque na Cozinha”, da colaboradora da Rádio Rackelly Calliari, com arrecadação 

totalmente destinada à Casa de Apoio Madre Leônia Milito, e apoio da UEL FM. 

Ainda na tarde de 28-11, quatro estudantes que participaram da ocupação da 

Rádio se reuniram com o diretor geral Osmani Costa e o diretor de programação 

Edyr Silva. A reunião foi acompanhada pelos estagiários André Costa Branco e 
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Danielli Souza. Três temas principais foram discutidos: 1) Espaço para o movimento 

estudantil, ainda em greve, dar esclarecimentos e informações nos radiojornais 

diários. Este espaço ficou garantido, para entrevistas ao vivo no “UEL FM Notícia”, 

com o objetivo de esclarecer os motivos, objetivos e reivindicações do movimento. 2) 

Produção e veiculação de programa semanal do DCE na Rádio. O diretor Osmani 

orientou ao DCE a formalizar a reivindicação, apresentando um projeto detalhado da 

estrutura, dos conteúdos, equipe responsável etc. do programa, ao Conselho Diretor 

e Editorial (CDE) da Rádio. Os estudantes ficaram de montar e encaminhar, 

futuramente, a proposta de projeto de programa ao CDE. 3) Representação 

estudantil no CDE. O diretor Osmani explicou o que é, qual a composição, e como 

funciona o CDE da UEL FM. O diretor também entregou cópias do Regimento da 

Emissora , onde está previsto o CDE, aos estudantes. Cópias da portaria da reitora 

com a nomeação dos atuais membros do CDE, cujos mandatos terminam em 2-12-

16, também foram entregues aos alunos. Os estudantes do CECA têm direito a um 

representante titular e um suplente no CDE. 

Na manhã de 29-11, uma terça-feira, os ex-ocupantes da Rádio entregaram 

em mãos, ao diretor Osmani, os nomes dos representantes discentes no próximo 

mandato, de 2 anos, do CDE: Guilherme Bernardi (aluno de Jornalismo – titular) e 

Regiana Pleis (aluna de Arquivologia – suplente). 

No dia 30, uma quarta-feira,três estudantes (1 do DCE, 1 da ocupação do 

CECA, e 1 ex-ocupante da Rádio) deram longa entrevista, ao vivo, no radiojornal 

“UEL FM Notícia”, para a jornalista Eliete Vanzo, sobre os seus movimentos, 

objetivos e reivindicações.  

No dia 1º de dezembro, uma quinta feira, a presidente do DCE, Ana Rosisca, 

deu longa entrevista ao vivo, para a Eliete, no “UEL FM Notícia”, sobre as 

deliberações da assembléia estudantil da noite anterior (30-11), que terminou com a 

greve na Universidade. Na edição do referido radiojornal, de 2-12, foi veiculada uma 

longa reportagem, feita pela estagiária Danielli Souza, sobre a reunião do CEPE, 

ocorrida na tarde anterior, e que “restaurou” o antigo calendário escolar de 2016, 

que ele mesmo havia suspendido retroativamente ao início da greve (17-10), em 

reunião realizada na semana passada. Na reportagem foi ouvido, a poucos minutos 

do radiojornal entrar no ar ao meio dia, o estudante Guilherme Bernardi (2° ano 

noturno de Jornalismo), que criticou a decisão do CEPE.  
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Na tarde de 4-12, um domingo, foi feito um plantão para a cobertura 

jornalística do 1º dia da 2ª fase do Vestibular da UEL. Trabalharam a Eliete Vanzo 

(reportagem), Elias Vergennes (operação da mesa do estúdio) e Osmani Costa, na 

supervisão. Foram produzidos e levados ao ar 4 boletins, com depoimentos de 

estudantes, familiares e da diretora da COPS, Cristina Medina. A primeira fase do 

Vestibular, em outubro, não havia tido cobertura da UEL FM, por causa da greve dos 

servidores. 

Nos dias 5 e 6-12, o diretor Osmani fez a seleção (com avaliação de 

reportagem e entrevista individuais) dos 6 estudantes candidatos a uma vaga de 

estágio com bolsa, na Rádio, no ano letivo de 2017. Foi classificado em 1º lugar o 

aluno Fernando Cesar Bucchorn Júnior, do 2º ano matutino. Uma comissão 

composta por jornalistas da Rádio e professores de Jornalismo para a seleção de 

estagiários – que havia sido montada anos anteriores pelo diretor Osmani, apesar de 

ser prerrogativa individual dele esta escolha – neste ano não foi convidada a atuar 

porque dos quatro jornalistas da UEL FM que poderiam participar, apenas uma 

estava trabalhando e, portanto, sobrecarregada em suas tarefas diárias. Uma 

jornalista estava de licença médica, um estava de férias, e outra estava emprestada 

à Secretaria Estadual de Agricultura, em Curitiba.   

No dia 6-12, uma terça-feira, começou a ser veiculado (até 16-12) um spot 

com apoio da UEL FM à promoção da FUNCART para arrecadar fundos destinados 

à revitalização do Circo Municipal, por meio do sorteio de uma moto LG 125, pela 

loteria federal de 17-12.   

De 9 a 12-12, foi aberto pelo diretor Osmani o edital para a seleção de um 

novo colaborador voluntário para a Rádio, que fosse responsável pela produção e 

apresentação de uma coluna semanal, com 5 minutos cada, sobre flores, jardins e 

paisagismo. O único candidato foi o professor de Agronomia da UEL Ricardo Faria. 

Depois de assinado o “contrato” com a PROEX, ele começou a gravar os “pilotos” de 

coluna, com ajuda da estudante de Jornalismo e estagiária Alanis Brito. A coluna 

entraria no ar em fevereiro de 2017. 

No dia 14-12, uma quarta-feira, a reitora Berenice Jordão deu uma longa 

entrevista, gravada por telefone e editada, para a repórter Eliete Vanzo, explicando 

no “UEL FM Notícia” a nova lei estadual que obrigou o corte de 142 FGs, CCs e 

assessores especiais na Universidade. Na Rádio, foi demitido o assessor especial 

Raphael Montagnini; restando apenas um outro, o Heron Heloy Costa. 
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No dia 15-12, o diretor Osmani recebeu o Ofício 46.165-2016, do Ministério 

das Comunicações, informando que o processo sobre a interrupção da programação 

da UEL FM, ocasionada pela ocupação dos estudantes à sede da Rádio (de 2 a 18-

11), havia sido arquivado em 29 de novembro, após o nosso comunicado de que a 

operação da Rádio havia voltado à normalidade em 21 de novembro.    

De 19 a 31-12, foi veiculado várias vezes ao dia, nos 4 períodos, um spot com 

mensagem da Rádio (com 1 minuto de duração) desejando aos ouvintes, 

colaboradores e amigos “ótimas festas e um 2017 repleto de saúde, felicidades, 

sons, alegrias e realizações”. Em nome dos funcionários e da direção da UEL FM. 

Em 22-12, uma quinta-feira, último dia antes do recesso de fim de ano, o diretor 

Osmani foi à sede da FAUEL (Rua Fernando de Noronha), para assinar a última 

versão do novo convênio – o anterior vencera em junho de 2016 – de parceria para 

a captação de “apoio cultural” de empresas privadas para a Rádio. Depois, em 

janeiro DE 2017, o documento voltaria para a assinatura da reitora e sua publicação. 

Assim, 2016 terminou sem que o novo convênio entrasse em vigor.    

 

8.1 Resumo da Programação:  

Durante o ano de 2016, a revista radiofônica “Trem das Onze”, que foi ao ar 

sempre gravada das 11 horas às 12 horas, e com reprises às 23 horas, de segunda 

a sexta-feira, teve cerca de 150 edições inéditas, cobrindo o setor artístico-cultural 

de Londrina; o radiojornal “UEL FM Notícias” veiculou também perto de 150 edições 

completas, sempre de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 12h30; a radiorrevista 

“Modos de Vida – Comportamento e Cultura” foi ao ar, às 15h00, com apenas 52 

edições inéditas; foram veiculados somente dois programas especiais “Faixa a 

Faixa”, das 11 às 12 horas de sábados. Estes pequenos números de edições 

inéditas foram resultados do grande período em que a Rádio esteve fora do ar, por 

causa dos raios e das greves de servidores, além da ocupação da Rádio por 

estudantes. Neste ano, também não houve a cobertura e transmissão de 

espetáculos do Festival de Música de Londrina (FML), em julho, como já tinha se 

tornado tradicional em anos anteriores 
Na programação da UEL FM de 2016, foram veiculadas duas edições diárias do 

boletim da Rádio França Internacional (RFI), de segunda a sexta-feira, às 10 horas e 

às 16 horas. Além de edições semanais de 21programas musicais e7 colunas 

educativas produzidos por 28 (vinte e oito) colaboradores voluntários, entre externos 
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– em sua maioria ex-professores aposentados e ex-estudantes da UEL – e 

professores e funcionários da própria Universidade. 

A UEL FM abre espaço para professores e estudantes da UEL, que apresentam 

colunas e programas musicais e educativos, e também para estudantes do curso de 

Comunicação Social, pelo Projeto de Formação Complementar de Ensino em 

Radiojornalismo. Os estudantes são orientados pelos profissionais da Rádio e 

supervisionados por docentes do referido curso, com habilitação em Jornalismo.  
 

9. PLANEJAMENTO DE AÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS – 
2017 a 2020 
 
 

OBJETIVOS AÇÕES 

Período de Realização 

Curto Médio Longo 

2017 2018 2019 2020 

1. DESENV. DO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO 
COM A FAUEL 

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS POR MEIO 
DE APOIOS 
CULTURAIS  X X X X 

2. MUDANÇA PARA A SEDE 
PRÓPRIA DA RÁDIO E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

1- CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIO PRÓPRIO   X X 

2.- ADEQUAÇÕES E 
MELHORIAS DO 
PRÉDIO ATUAL X X X X 

3. COMPRAS DE 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE 
MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA 
OPERACIONAL E DE 
DIVULGAÇÃO, 
CONFORME 
DESCRITAS NO PEI E 
EM OFs. RADE de 
2014-16. X X X X 
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3. CONTINUAR A COBERTURA 
DE EVENTOS AO VIVO NA 
PROGRAMAÇÃO DA 
EMISSORA 

COMPRAS DE 
MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, 
CONFORME 
DESCRITAS NO PEI E 
EM OFs. RADE de 
2014-16. 

X X X X 

4. MELHORAR A QUALIDADE 
DAS SONORAS AO VIVO E DAS 
GRAVAÇÕES VIA TELEFONE 

COMPRA DO 
EQUIPAMENTO 
HÍBRIDA, CONFORME 
DESCRITA NO PEI. 

 

 X X   

5. AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO 
E MELHORIAS NO ACERVO 
MUSICAL  

VERBAS PARA 
“COMPRAR” O 
DIREITO DE “BAIXAR” 
MÚSICAS, EM MP3, DE 
SITES DE 
GRAVADORAS, 
BANDAS E MÚSICOS 
NA INTERNET. X X X X 

6. MELHORIAS E 
APERFEIÇOAMENTOS NA 
QUALIDADE DOS PROGRAMAS 

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO DOS 
SERVIDORES E 
COLABORADORES. X X X X 

7. AMPLIAR A COBERTURA 
MÓVEL DE EVENTOS NA 
PROGRAMAÇÃO DA 
EMISSORA 

COMPRA DE 
MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA 
LINK, CONFORME 
DESCRITA NO PEI. X X   

8. REVITALIZAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ATUAIS DA 
RÁDIO 

REFORMA DO 
ESTÚDIO DO AR, DO 
ACERVO E DA 
RECEPÇÃO, 
CONFORME 
DESCRITA NO PEI. X X   

9. AMPLIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DE 

AÇÕES CONSTANTES 
EM CONJUNTO COM A 

X X X X 
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ARMAZENAMENTO DO SITE E 
POSSIBILIDADE DE 
TRANSMISSÃO AO VIVO POR 
REDES SOCIAIS E 
SMARTPHONES  

ATI. 

 

10. AUMENTAR O Nº E 
MELHORAR A QUALIDADE DOS 
PROGRAMAS DA EMISSORA 

CAPACITAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA 
RÁDIO, DOS ATUAIS E 
NOVOS 
COLABORADORES 
EXTERNOS. X X X X 

11.INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO 
DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO CENTRAL 
NOVO NA SALA DO 
TRANSMISSOR/ANTENA 

ADEQUAÇÃO DO 
AMBIENTE PARA 
COLOCAÇÃO DO 
APARELHO DE AR 
CONDICIONADO, 
CONFORME PEI E 
SOLICITAÇÕES 
ENCAMINHADAS À 
PCU. E POSTERIOR 
MANUTENÇÃO. X X X X 

12. AMPLIAÇÃO DAS VAGAS 
PARA ESTÁGIO CURRICULAR 
DE ESTUDANTES DOS 
CURSOS DE JORNALISMO E 
RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
X X X 

 

 

Londrina – UEL, 30 de maio de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Osmani Ferreira da Costa 

Diretor Superintendente da UEL FM  


