
Espaço de partidos 
na TV pòtâêrá múctár 

Projcto de lei limitando a uti
lização de espaço gratuito no 
rádio e na televisão a ISO minu
tos c exclusivamente a partidos 
com representação no Congres
so Nacional, está sendo apre
sentado pelo senador Affonso 
Camargo (PTB/PR), com tra
mitação em regime de urgência 
urgentíssima no Senado. "A 
ideia" — Justifica o parlamen
t a r - - "e nao saturar a opinião 
pública e impedir que. de repen
te, apareçam dezenas de parti
dos sem presença no Legislati
vo, exibindo suas propostas nos 
mefos de comunicação, em ho
rário obrigatório", Camargo es
pera para hoje parecer favorá
vel rias lideranças partidárias à 
sua proposta. 

O senador lembra que a apre
sentação de programas partidá
rios em horário obrigatório no 
rádio e na TV é regida atual-
mente pela legislação de I9HG, 
feita para regulamentar a pro-' 
paganda política num ano elei
toral. Com base nessa legisla
ção, o Tribunal Superior Eleito
ral deferiu, para 1988. pedidos 
que resultarão em 14 progra
mas, de janeiro a meados de 
maio — quando inicia a conta
gem regressiva de ISO dias an
teriores às eleições, período em 
que os programas não podem 
mais ser veiculados. 

A propaganda partidária foi 
inaugurada, em 198S, com o pro
grama do Partido do Povo Bra
sileiro, no último dia 12, que por 
uma hora (das 20h:i0 às 211130) 
ocupou espaço nas emissoras de 
rádio e teledifus-ao, embora 
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irrita deputado 
O deputado José Costa 

(PMDB/AL), anunciou que re
presentará junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral, para impe
dir que o horário gratuito para 
os partidos, em rádio e televi
são, seja ocupado "por pessoas 
sem qualificação e agremia
ções constituídas sem qualquer 
proposta e sem representação 
no Congresso". Rcfcrindo-se ao 
programa veiculado há dois 
dias pelo PPB, o parlamentar, 
alagoano comentou que essa 
agremiação não possui senado
res, deputados ou vereadores. E 
condenou o que chama de "ne
gação do espírito da lei". 

Isso ocorre, segundo ele, 
quando se permite acesso dos 
partidos registrados e aptos a 
debaterem grandes questões 
nacionais, seus programas e 
suas propostas, "mas a eles se 
igualam partidos sem qualquer 
express-ao". 

Costa afirma que essa situa
ção preocupa os partidos consti
tuídos, e a define como "per
missividade legal". Na sua opi
nião, isso permite a partidos 
formados "oportunisticamènte 
e a pessoas ás vezes ató conde
nadas criminalmente", igual
dade do condições com institui
ções sérias o respaldadas pelo 
voto. 

não esteja rep -esentado no Con
gresso Nacioi ai. A programa
ção terá sequência, este mõs, 
com o Partido Municipalista 
Brasileiro (di;; 20) c com o Par
tido Social progressista (dia 
28). 

A seguir, ocupar-ao o espaço 
gratuito o Patído Social Crist-ao 
(05/02), que tem um único cons
tituinte, e o Partido Comunista 
Brasileiro (dia 22 de fevereiro). 

Em março, e sempre durante 
uma hora, entre 20h3O e 21h30, o 
espaço será destinado pelo TST 
ao Partido dos Trabalhadores 
(dlarl*), ao Partido Social De
mocrático, sem representação 
noCongrcsso (dia 9), ao Partido 
Socialista (dia 17) e ao Partido 
Democrático Trabalhista, (dia 
25). 

Em abril, será a vez do Parti
do da Frente Liberal (dia 4), e 
do Partido Trabalhista Renova
dor (dia 12). Já em maio, usa
rão esse espaço o Partido De
mocrático Social (dia 5) e o 
Partido da Juventude {dia 13) 
— este último, sem represen
tante na Câmara c no Senado. 

O projeto de Camargo, após 
exame c votaçáo pelo Senado, 
será encaminhado â Câmara 
dos Deputados.. 

A destinação de espaço políti
co obrigatório e gratuito no rá
dio e na televisão, para os parti
dos políticos, mas somente aos 
que possuem representação no 
Congresso, c a tendência domi
nante entre as lideranças na Câ
mara e no Senado. O PT, o PSB 
e o PC do B fazem a única exçe-
çâo, defendendo espaço para to

das as agremiações, embora di
virjam no mérito. O PT quer es
paço para todos, mas maior aos 
partidos representados no Con
gresso, enquanto o PSB e o PC 
do B entendem que o tratamen
to deve ser igual para todos, in
dependentemente da expressão 
numérica no Parlamento. O 
Congresso registrou, ontem, 
muitas críticas ao programa do 
PPB. veiculado na véspera. 

Considerando a democracia 
como o "o regime dos partidos 
políticos e da convivência dos 
partidos de acordo com sua for
ça popular", o Ijder do PMDB 
na Câmara, deputado Ibsen Pi
nheiro (RS) julga que o atual 
critério de concessão de espaço 
não é democrático. Na sua opi
nião, devem ocupar o rádio e te
levisão apenas as agremiações 
representadas no Congresso, "e 
seguindo a proporcionalidade 
de sua expressão numérica". 

O senador Jarbas Passarinho 
(PA), líder do PDS e seu atual 
presidente, classifica de equivo
cada a posição do Tribunal Su
perior Eleitoral, dando a todos 
os partidos o direito de uso do 
rádio e da TV pelo mesmo espa
ço de tempo. Ele é favorável à 
concess-ao, mas apenas aos que 
possuem representaç-ao con-
gressual. 

Para a deputada Beth Aztre 
(PSB/AM), existem interesses 
de grupos políticos em garantir 
horários para essas legendas, 
"çom a finalidade de descarac
terizar os partidos políticos e 
desmoralizar ainda mais a clas
se politica. 

COMO FICA 0 HORÁRIO EM 88 

Partido 
Representação 
rio Congresso Data: : Horário •:• 

do Povo: Brasileiro zero 12/01 2Oft3Q/S1h30 
..Muitlcípattsfa Brasileiro um senador '20/01:: ; ;20h3(Sí21h3r> 
Social Progressista zero :a8rttt::-. 20f»30/21h30 

:: Social Cristão um: deputado 0SÍG2 2Qh3W21h30 
Corfiúriista Brasileiro • três deputados • - zzm-, • ;• 20tl30/2lti3Q 

''• dos Trabalhadores 16 deputados '•: 01/03-
: 20h30/21h3D:,. 

Sòctal Democrático zero.: oa»3 2Qh30/21h3o: 

Socialista Brasileiro 

; fjeríríóeríiifco Trabalhista 

uni senador 
um deputado 
dois senadores; ;! 
23 deputados 

. : : . 17/03. 

2&m 

: Va»30V2lrt3Q: 

': Í20h3D/2ih3o: 

: dai frente Liberal 
15 senadoras 
120 deputados 04/04 20h30/21h30 : 

^Trabalhista Renovador um deputado 12/04 : 20h30/21h30 

;• Úberat . 
seta deputados 
um senador 20/04 2uh3Q/21tt30 

: Democrático Social 
cinco senadores 
35 deputados; 05/05 : 20h3O/21b30: 

;Ua Juventude zero './• .••'.•':iam:.- 20h3G/21h30 

Comunista do Brasil . três deputados não solicitou horário 
áé Movimento Democrá-

• t i ç ó ; ' ; ' • • • : • • • • 

tfo: Brasil 
257 deputados 
44 senadores 

riâo solicitou horário 

Trabalhista Brasileiro 

democrata Cristão 

dois senadores 
16 deputados 
um senador 

cinco deputados 

n£o solicitou horárfó 

nâo solicitou rtórírto 
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