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gimàenie da 
Àt&it elogia 

a Constituinte 
Com elogios aos dispositivos da 

nova Constituição, que consagra a 
liberdade de expressão e regula as 
concessões de rádio e televisão, o 
presidente da Associação Brasilei
ra de Emissoras de Rádio e Televi
são (Âbert), Joaquim Mendonça, 
abriu ontem à noite, no Hotel Na
cional, o 16° Congresso Brasileiro 
de Radiodifusão. Ele disse não co
nhecer nenhum outro texto consti
tucional "em que a liberdade de 
expressão pela imprensa, pelo rá
dio e televisão venha afirmada 
com igual ênfase e clareza". 

Os obstáculos que estão na nova 
Carta, para a n-ao-enovação arbi
trária das concessões de rádio e 
TV, foram considerados pelo presi
dente da Abert uma "inovação al
tamente liberal e democrática e 
uma conquista fundamental", por
que afasta do concessionário o fan
tasma da nâo-renovação, que po
deria ser a destruição de "um lon
go esforço e trabalho de muitos 
anos". 

DEMOCRACIA 

Na sua opinião, os dois aspectos 
— liberdade de expressão e conces
são — demonstram o espírito de
mocrático dos constituintes. Lem
brou que o Capítulo das Comunica
ções não encontrou impasses e 
"nem foi objeto de acirradas vota
ções. Começado sob o signo da in
compreensão na subcomissão, to
das as arestas foram aparadas e o 
resultado foi um texto libertário e 
democrático". 

Mendonça alertou para o traba
lho da nova fase constitucional 
quando serão detalhadas as deter
minações de ordem geral, porém 
"sem as mesmas atenções da so
ciedade e da mídia, que fizeram de 
cada artigo da Constituição uma 
estrela. Será uma tarefa árdua. E 
a Abert está preparada para este 
desafio", observou Mendonça. 

A atuação do ministro das Comu
nicações, António Carlos Maga
lhães, foi destacada por Mendon
ça, por ter colocado à disposição 
da associação sua liderança no se-
tor, a serviço da conquista das li
berdades alcançadas. "E dela usa
mos e abusamos buscando o enten
dimento, inflexíveis quanto ao mé-
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rito e conciliadores quanto à for
ma", frisou. 

HOMENAGEM 

Durante a solenidade de abertu
ra do congresso, a Abert homena
geou o presidente dos Diários Asso
ciados, Paulo Cabral de Araújo. O 
empresário recebeu a Medalha do 
Mérito da Radiodifusão das mãos 
do ministro da Justiça, Paulo Bros
sard, em nome da Abert. A meda
lha ó-entregue todos os anos às pes
soas que mais se destacaram pela 
sua atuação no rádio e na televi
são. 

A Abert também agraciou com a 
medalha José António Marques e 
prestou uma homenagem póstuma 
a Rubens Bussacos e Abelardo 
Barbosa (Chacrinha). O filho do 
animador de televisão, Jorge Bar
bosa, recebeu a medalha em nome 
da família. A solenidade foi reali
zada no auditório dó Hotel Nacio
nal. 

Estiveram presentes à abertura 
do congresso os ministros António 
Carlos Magalhães, das Comunica
ções, e Paulo Brossard, da Justiça, 
o presidente de honra da Abert, se
nador João Calmon, parlamenta
res ligados ao setor de comunica
ções e o diretor-superintendente do 
CORREIO BRAZILIENSE. 
Edilson Cid Varela. Também com
pareceram ao Hotel Nacional re
presentantes dos principais órgãos 
de comunicações do País, entre 
eles o empresário Oscar Bloch, da 
Rede Manchete. 

PROGRAMA 

Para hoje, está programado ás 
9h, um painel que contará com a 
presença do relator da Constituin
te, deputado Bernardo Cabral, e 
outros parlamentares ligados à co
municação, bem como os profissio
nais que representarão a Abert — 
Luiz Eduardo Borgheth, Fernando 
Ernesto Corrêa, Afrânio Nabuco e 
António Ignácio da Silva — que 
abordarão o tema: "A Radiodifu
são e a Constituição". 

A tarde, serão discutidos temas 
relacionados a recursos humanos 
— "Atualização da Radiodifusão", 
além de um painel de assuntos ge
rais de interesse das empresas. 
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