
MPRFNSA 
Quem quer 

espaço no rádio 
e na TV? 

A Assembleia Nacional Constituinte co
meçou a semana com "um grande abacaxi 
para descascar", comentou ontem um dos 
líderes partidários. E o "abacaxi" está na 
proposta regimental que vai regular as ati-
vidades dos constituintes, no item que de
termina a divulgação gratuita, nas emisso
ras de rádio e tevê, do trabalho dos parla
mentares. A confusão é grande e motivou a 
ida a Brasília do presidente da Associação 
Brasileira das emissoras de Rádio e Televi
são (Abert), Joaquim Mendonça. 

"Se os constituintes insistirem em re
quisitar espaço nas rádios e televisões, in
clusive em horário nobre, vão caracterizar 
um ato ditatorial, com a ditadura saindo 
então do Poder Executivo, como antigamen
te, e passando para o legislativo", afirmou 
Joaquim Mendonça. Ele disse que a Abert 
está na expectativa e espera uma decisão 
"razoável", sendo possível que convoque 
uma reunião, em Brasília, de todos os res
ponsáveis pelas emissoras de rádio e tele
visão. 

Para Joaquim Mendonça, a imprensa já 
está dando o devido destaque à Constituin
te, "como fato jornalístico que é, fazendo 
também as críticas cabíveis, dentro do espí
rito de liberdade democrática". Ele expli
cou que, se as emissoras forem obrigadas a 
transmitir boletins oficiais, vão acabar di-

minuindo o noticiário normal, "o que pode
rá prejudicar o povo que quer saber o que 
realmente ocorre no Congresso Constituin
te, inclusive se o plenário está vazio". 

Joaquim Mendonça lembrou que as rá
dios já transmitem uma hora do noticiário 
de A Voz do Brasil, em que o Legislativo tem 
bastante tempo, além de 46 minutos do Pro-
jeto Minerva: "Se tivermos de abrir mão de 
mais tempo, os prejuízos serão grandes e 
sem necessidade, pois os constituintes con
tam ainda com as emissoras oficiais de tele
visão e rádio". Ele ressaltou ser possível 
chegar a uma solução de bom senso até o 
dia 12, quando todas as emendas serão 
apreciadas, lembrando que "a Abert nunca 
deixou de colaborar". 

Ò presidente da Abert esteve com o de
putado Ulysses Guimarães e com os líderes 
do PFL e PDS na Câmara, deputados José 
Lourenço e Amaral Neto, além do líder do 
PMDB no Senado, Fernando Henrique Car
doso, achou o diálogo "proveitoso" e disse 
que esses contatos vão continuar, centrali
zados na sede da Abert no Hotel Nacional 
de Brasília, onde também está atuando o 
seu superintendente, António Abelim. 

A Rede Globo também está usando seu 
poder de pressão, através do diretor de Bra-
sília, Afrânio Nabuco, que faz contatos com 

o governo e os constituintes, de seu gabine
te, no 4o andar do Edifício Bradesco. 

Concessões 
Joaquim Mendonça advertiu que não é 

o caso de alguns constituintes pedirem o 
fim do sistema de concessões para as emis
soras de rádio e tevê. "Afinal, elas só exis
tem por problema técnico, para evitar que 
mais de uma estação ocupe o mesmo espa
ço, o que geraria o caos; algo assim como as 
concessões para as rotas aéreas, que impe
dem que uma companhia só se interesse por 
determinadas rotas lucrativas, como a pon
te Rio-São Paulo, e não pela linha entre 
Cuiabá e Rio Branco, por exemplo". 

Na Rede Globo há preocupação com "as
pectos casuísticos" como o caso do senador 
Luiz Viana, da Bahia, que estaria exigindo 
uma hora de transmissão gratuita para a 
Constituinte no horário nobre da televisão, 
apenas para prejudicar a Globo, que tirou 
sua programação da TV Aratu, de Salvador, 
de propriedade de sua família. 

O presidente da Abert esteve também 
com o ministro das Comunicações, António 
Carlos Magalhães, devendo hoje visitar os 
líderes do PTB, PL, PDT e outros constituin
tes, devendo retornar a São Paulo na quin-
ta-feira. "Não decido nada sozinho e vou 
transmitir minhas impressões aos outros di-
retores da associação." Explicou ele. 


