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O diretor de Jornalismo da Rede Bandeirantes diz que afalta de informações
nos municípios de fronteira sobre o dia-a-dia econômico, político e
cultural de Minas alarga o fosso que os separa do centro de decisões do
Estado, com enormes perdas na arregimentação da cidadania

consolidação de redes regionais de televisão,
integrando as imagens do Estado e alimentan-
do todos OS seus 756 municípios com informa-
ções que dizem respeito ao seu dia-a-dia e ao
conjunto das Minas Gerais, depende de um
entendimento político. Os investimentos de-
mnandados por um projeto desta natureza são

elevados e invia-
bilizam iniciativas iso-
ladas. Assim, para que
ele se realize, é fun-
damental a criação de
uma parceria, com a
participação do Esta-
do, dos municípios e
(Ias concessionárias
de televisão.

Essa é a opinião
do jornalista Antônio
Te/les, diretor de Jor-
nalismo da Rede Ban-
deirantes de Televi-
são, que participou no

ano passado de uma das sessões das audiên-
cias públicas, abordando essa questão. Te/les
é mineiro e começou a atuar na área de
Comunicação em 1962, nojornal Ultima Hora,

com passagens na Rede Globo em Belo Hori-
zonte e em São Paulo - jornal e televisão - e
na revista Manchete, da Editora Bloch.

Em 1976, transferiu-se para a Rede Ban-
deirantes, implantando a emissora em Belo
Horizonte. Com um breve intervalo, quando
assumiu a direção da agência MPM Propagan-
da e a coordenação de Divulgação da Presidên-
cia da República do governo Sarnev, durante
um ano - função para a qual foi convidado
pelo ex-governador mineiro Tan credo Neves -,
ele retornou à televisão em 1986, na direção
geral da regional da Bandeirantes. Nesta fun-
ção, ficou até agosto do ano passado, quando
foi transferido para São Paulo, passando a
responder pela Diretoria de Jornalismo da Rede.

Nessa entrevista, aos jornalistas Ramiro
Batista e Patrícia Duarte, da Gerência-Geral
de Comunicação Social da Assembléia
Legislativa, Antônio Te/les fala das dificul-
dades técnicas para implantação de redes
regionais de televisão, do papel de cada uma
das partes envolvidas nesse projeto e das
possíveis soluções, de curto e longo prazo,
que possibilitariam a geração de sinais
confiáveis de televisão para todo o interior do
Estado.
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Imagens fragmentadas

REvISTA DO LEGISLATIVO - Durante a audi-
ência pública de Patos de Minas, no ano
passado, o senhor falou da fragmentação
de Minas Gerais em face da sua coloniza-
ção pelos meios de comunicação dos es-
tados vizinhos, em resposta a
questiona?nentos de alguns prefeitos...
ANTÔNIO TELLES - Nós temos, de fato, uma
invasão enorme de veículos de comunica-
ção de outros estados no território mineiro.
Não só na área de televisão, mas também
da imprensa escrita, com os jornais do Rio
de Janeiro e de São Paulo ganhando espaço
no interior de Minas e até mesmo na região
de Belo Horizonte. O eixo da Rio-Bahia,
por exemplo, que é uma região muito im-
portante, recebe influência enorme dos jor-
nais do Rio de Janeiro, que costumam
chegar às mãos do leitor de muitas cidades
mais cedo do que os jornais de Minas.

RI - E no caso das televisões?
ANTÔNIO TELLES - Acontece um fenômeno
semelhante. Regiões próximas de Carlos
Chagas, de Nanuque, recebem sinais do
Espírito Santo. A Zona da Mata, nas pro-
ximidades de Juiz de Fora, recebe as ima-
gens do Rio de Janeiro. E isso acontece em
quase toda a faixa fronteiriça do Estado. O
Sul de Minas recebe forte influênciade São
Paulo, o nosso Nordeste é influenciado
pelo Espírito Santo, Paracatu recebe influ-
ênciade Brasília.

RI - Esse quadro é conseqüência de uma
limitação técnica dos jornais e tevês ou
reflete o desinteresse político das empre-
sas e do próprio governo de reverter a
situação?
ANTÔNIO TELLES - Primeiro, temos de con-
siderar que Minas Gerais é um Estado
continental, fronteiriço a outros estados
fortes em todos os seus lados. Então, é
natural que ocorraessa influência. Mas, no
caso das televisões, existe uma dificuldade
maior, que é a topografia do Estado, muito

complicada para o transporte de sinais
terrestres de tevê. Quando se tem uma
região plana, os investimentos para im-
plantação destas redes, de links de micro-
ondas, são muito menos onerosos, pois é a
topografia - se mais plana ou mais ondular
- que define o número de pontos, de links,
de cada rede. Por exemplo, uma rede na
Zona da Mata vai custarcinco ou oito vezes
mais do que numa região do Cerrado, onde
a topografia é mais plana.

RI - É um problema sem solução?
ANTÔNIO TELLES - Não, claro que não. Na
gestão anteriordo governo Hélio Garcia, o
Departamento Estadual de Telecomunica-
ções (Detel) tinha uma política, uma filo-
sofia de integração, um propósito bem
definido em relação a isso. Naquela época,
fez-se um trabalho de excelente qtialidade.
Foram instalados dois ramais para o Sul de
Minas com qualidade técnica muito boa,
com um padrão excelente. Uma dessas
rotas vai até Poços de Caldas e a outra, num
determinado ponto dessa mesma linha, bi-
furca para São Sebastião de Paraíso. Ficou
um trabalho muito bem feito, que funciona
extraordinariamente bem até hoje. Esse é
um modelo que deveria estar sendo esten-
dido para o Estado inteiro.

RI - Mas a limitação técnica permanece.
ANTÔNIo TEU.ES - Permanece, com mais
alguns agravantes. Para as estações co-
merciais, levar um sinal até o interior repre-
senta um investimento muito alto, sem
retorno econômico. Então é preciso que
haja uma reunião de interesses entre as
concessionárias dos serviços de televisão,
as prefeituras e o governo do Estado. Um
entendimento entre essas três partes, de tal
maneira que esse esforço seja dividido
entre elas. A solução desse problema não é,
portanto, de responsabilidade apenas do
Estado nem só das prefeituras ou das con-
cessionárias de televisão. Tem que haver
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uma distribuição desse esforço, e isso, a
rigor, não foi ainda objeto de uma política
eficiente. Não se conseguiu reunir essas
três pontas de forma a viabilizar esse enten-
dimento.

RI - E que outra dificuldade  as conces-
sionárias enfrentam?
ANTÔNIo TELLES - Temos outro problema
técnico, que também é sério. O transporte
do sinal terrestre é extremamente sensível
às condições do tempo, o que faz com que,
às vezes, toda uma rota fique sacrificada
porque apenas num ponto houve, porexem-
pio, unia tempestade. Para resolver esse
problema, é preciso mobilizar uma equipe,
andar 200 ou 300 quilômetros, subir um
morro para chegar até o equipamento dani-
ficado e dar manutenção. E não temos ne-
nhuma garantia de que, dois ou três dias
depois, o mesmo processo não se repita.
Para minimizaresse problema, seria neces-
sário instalar um número maior de links e
rotas, e aí caímos naquela questão do alto
custo desse investimento.

RI - Que dependeria da união dos três
segmentos interessados...
ANTÔNIO TELLES - Isso. A soma de esforços
entre as três partes interessadas deste pro-
cesso volta a ter prioridade como a solução
viável, até mesmo para reduzir o custo de
manutenção destes sistemas. É muito mais
fácil uma equipe do próprio município se
deslocar rapidamente para fazer um reparo
num equipamento danificado do que deslo-
car uma equipe de Belo Horizonte, seja de
uma das concessionárias ou do próprio
Detel. O lógico seria essa parceria.

RI - Não existe a possibilidade de utili-
zação dos satélites para resolver essa
questão?
ANTÔNIO TE1LES - Ah, sim, os links não são
uma solução perfeita. O transporte dos
sinais via satélite é a melhor solução. Os

municípios captariam os sinais através das
antenas parabólicas, injetando-os nos trans-
missores locais e redistribuindo-os até a
casados telespectadores. Cada município,
então, teria o seu sinal com qualidade ab-
soluta e sem a influência dos problemas
meteorológicos, que são o grande nó da
questão. Só que, no momento, os satélites
que atendem ao sistema de comunicação
no Brasil estão absolutamente esgotados,
sem canais para injetar novas linhas, que
seriam as regionais.

RL - E não há previsão de novos inves-
timentos nessa área?
ANTÔNIO TELLES - Há uma previsão de
entrada em funcionamento de um novo
satélite, mas que dependerá dos recursos
disponíveis no Ministério das Comunica-
ções. Isso pode acontecer daqui a dois anos
ou cinco, ninguém sabe. Há uma expecta-
tiva também de que esse satélite já opere
com tecnologia mais avançada que a dos
atuais, de tal maneira que se multiplique o
número de canais em até dez vezes. Se isso
acontecer, acho que o problema estará so-
lucionado definitivamente, e vamos ter um
fenômeno oposto daquele a que assistimos
hoje.

RI - O transporte terrestre será aciona-
do apenas emergencialmente?
ANTÔNIO TELIES - Exatamente. Hoje, se a
prefeitura está recebendo o sinal gerado
pela rede terrestre e dá um problema qual-
quer, o prefeito instala rapidamente uma
antena parabólica, que é uma operação da
maior simplicidade e barata, e passa a
captar o sinal da cabeça de rede, gerado,
normalmente, no Rio de Janeiro ou em São
Paulo. Com isso, um grande número de
municípios mineiros passa boa parte do
ano transmitindo sinais de fora do Estado,
porque o sinal terrestre está precário ou
não foi reparado a tempo. Com os novos
satélites, transmitindo imagens regionais,
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a rede terrestre será acionada apenas
emergencial mente.

RL - Mas existe vontade política do
empresário da concessionária em mudar
esse quadro? Será que, para ele, não é
indiferente a origem das imagens que
está trans,nitindo? Já pudemos observar
que até mesmo alguns prefritos preferem
oferecer ao seu ?nunicípio imagens do Rio
ou de São Paulo àquelas geradas no seu
próprio Estado. Então, que tipo de com-
promisso existe entre as três partes para
mudar esse quadro?
ANTÔNIO TELLES - Primeiro, acho impor-
tante frisar que, para o empresário, é im-
portante, sim, retransmitir imagens gera-
das no seu próprio Estado. Agora, é claro
que o empresário mede o investimento e o
benefício.

RI - Por que é importante?
ANTÔNIO TEILES - Porque, na medida em
que se descentraliza essa produção, você
tem mercados mais distribuídos, mais de-
senvolvidos regionalmente. Você terá um
grande mercado nacional que é gerador e
outros mercados, igualmente fortes, distri-
buídos regionalmente. Na medida em que
eles crescem, isso fica mais importante
ainda. O mercado do interiorde São Paulo,
porexemplo, é comercialmente muito for-
te, e todas as grandes redes investiram
muito na instalação de sinais terrestres
confiáveis nesta região, porque é um mer-
cado que dá retorno comercial, que com-
pensa os investimentos. Então, neste caso,
o processo de entendimento do poder pú-
blico, concessionárias e prefeituras se fez
resultado da conveniência, da própria pu-
jança do mercado.

RI - O senhor acha que competiria ao
Ministério das Comunicações, no dia em
que instalarem umn novo satélite, determi-
nar que as zonas de fronteira de Minas,

por exemplo, devem receber tais sinais e
não aqueles outros?
ANTÔNIO TELLES - Não, acho que isso acon-
tecerá naturalmente. No momento cm que
você colocar à disposição do município um
sinal de televisão regional de boaqualidade,
ele prefere, indiscutivelmente, o sinal re-
gional.

RI - O senhor não acha que principal-
mente os municípios de fronteira, que re-
cebem maior influência de seus vizinhos,
preferem a progrwnação da cabeça de
rede à regional?
ANTÔNIO TELLES - Não, porque a programa-
ção das redes regionais é basicamente a
mesma daquelas de cabeça de rede, só que
as estações regionais têm os seus progra-
mas locais, como, por exemplo, na Bandei-
rantes, em que você tem o Rede Cidade, que
é um jornal local, que tem em São Paulo, em
Minas, no Rio de Janeiro, voltado para cada
um desses mercados. Da mesma forma que
você tem na Globo o MG TV, o RJ TV.
Então, para o município, desde que a quali-
dade básica do sinal seja a mesma, ele
prefere ter o sinal gerado pelo centro regio-
nal a ter o do centro nacional.

RI - Em municípios da Zona da Mata, por
exemplo, Já tivemos oportunidade de ob-
servar que os moradores preferiam as
imagens geradas no Rio de Janeiro àque-
las produzidas em Juiz de Fora. Como
explicar isso, então?
ANTÔNIO TELLES - Acho que isso ocorre
menos porque ele prefere ojornal do Rio de
Janeiro e mais porque, normalmente, a trans-
missão de Juiz de Fora é precária, defeituo-
sa. Ela não tem o mesmo nível de qualidade
daquela produzida no Rio e distribuída via
satélite. Quando você recebe um sinal dire-
tamente do satélite, esse sinal é quase que
perfeito, não tem nenhuma restrição e não
sofre influências do clima, por exemplo,
como ocorre com a distribuição terrestre. O
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telespectador, então, fica satisfeito, mas é
claro que ele gostaria de estar recebendo
sinal de Belo Horizonte, com informações
do Estado. Ele só abre mão disso em nome
de uma qualidade melhor dos sinais, e isso
é óbvio, porque no fundo a televisão é
muito mais entretenimento do que infor-
mação. Então, ele prefere sacrificar um
pouco a sua expectativa de informação e
substituí-Ia por unia melhor qualidade dos
sinais de entretenimentos.

RI - Essa restrição existe para a televi-
são e para os jornais, que também têm
dificuldade de chegar com antecedência,
principalmente nas regiões de fronteira.
E no caso das rádios, existe essa dificul-
dade?
ANTÔNIO TELLES - O rádio é um fenômeno
diferente, porque as rádios estão muito
regionalizadas. Cada município tem a sua
emissora FM, geralmente de boa qualida-
de. Hoje, quase não existem estações que
pegam a longa distância, a não ser as gran-
des redes nacionais, que ainda têm progra-
mas em onda curta. Mas a rádio hoje é uma
estrutura municipal. Ninguém vai deixar
de ouvir a sua FM de Caratinga, para ficar
tentando ouvir o sinal da Bandeirantes ou
da Globo, da Mundial, do Rio de Janeiro,
que podem não chegar com a mesma qua-
lidade.

RI - Essa restrição na área da comuni-
cação traz algum prejuízo para as comu-
nidades de fronteira, além da dificuldade
de acesso a um canal com informações
regionais?
ANTÔNIO TEU.Es—Acho que traz um enorme
prejuízo de integração. Na medida em que
• Sul de Minas está mais informado sobre
• que a administração de São Paulo está
fazendo do que sobre a do seu próprio
Estado, você está perdendo em
arregimentação de cidadania. E o impacto

dessas carências varia de região para re-
gião. O cidadão do vale do Jequitinhonha,
porexemplo, é um cidadão completamente
isolado. Quem está no Sul de Minas, pelo
menos, está recebendo a influência de um
Estado forte, como é São Paulo, mas quem
está no Norte de Minas é um cidadão per-
plexo. Ele está morando em Minas, mas
não sabe nem se localizarem relação ao que
significa Minas Gerais. O único ponto de
encontro dele com a estrutura do Estado e
com a cidadania é através da burocracia do
setor público, da capilaridade da Receita
Estadual, por exemplo, porque ele tem de ir
até lá tirar uma nota fiscal. Ele sabe que é
mineiro por causa disso. E essa burocracia
do Estado, normalmente, é mais opressora
do que protetora do cidadão. Ela cobra,
impõe a ordem e quase mais nada, mesmo
porque hoje as outras estruturas, como as
da área de Saúde, Educação e Bem-Estar
Social, estão inteiramente desmanteladas
e, em muitas situações, municipalizadas.

RI - As concessionárias têm responsabi-
lidade nisso, de garantir a promoção des-
sa integração entre as diversas regiões do
Estado e o seu centro administrativo?
ANTÔNIO TELLES - Acho que é uma respon-
sabilidade que tem de sercomparti lhada. E
um problema comum a todos. As ações
individuais, tantodas concessionárias, como
do próprio governo e das administrações
municipais, não demonstraram que são
capazes de resolver o problema. O proble-
ma só poderá ser resolvido no momento em
que houver uma ação política capaz de
coordenar esses três aspectos do mesmo
problema: concessionárias, governo esta-
dual e governos municipais. Tem que haver
inegavelmente uma ação política coorde-
nadora.

RI - O senhor falou em integração da
cidadania, esta análise pode ser estendi-
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da à área econômica?
ANTÔNIo TELLES - Claro, a todas as áreas.
Compromete a integração econômica, so-
cial e política do Estado. Na verdade, no
momento em que o cidadão está preocupa-
do e não tem informações, não sabe o que
se passa, ele vai perdendo o interesse no
conjunto. Você consegue melhores resulta-
dos, em qualquer proposta, na medida em
que você tem o conjunto trabalhando num
sentido só. Se o conjunto está disperso, o
resultado final fica comprometido.

RI - As concessionárias têm uma respon-
sabilidade nisso, como o senhor já disse,
mas o que elas dão em ternos de espaço
para a produção regional não é muito
pouco?

ANTÔNIO TEILES - O Rede Cidade, da TV
Bandeirantes, tem 45 minutos e temos mais
cinco ou seis programas locais no sábado e
domingo que falam do interior. E muito
improvável imaginar que você possa fazer
programação regional só voltada para esse
interesse de arregimentação. Isso não exis-
te. A programação melhora quando há de-
manda, mercado, interesse. Esse é um fenô-
meno que se casa com o outro.

RI - A televisão que é transmitida de Belo
Horizonte atinge qualfaixa do Estado, só
o centro?
ANTÔNIO TELLES - No caso da Bandeirantes,
atingimos urna área grande, porque temos
um link de microondas para o Norte de
Minas, até Montes Claros, para onde leva-
mos um sinal muito confiável. Ternos um
desses links do Detel para Poços de Caldas
e São Sebastião do Paraíso e outro para a
região do Vale do Rio Doce até Governador
Valadares, além de linhas para região de
Curvelo. O Triângulo mineiro fica isolado
desse sinal porque, lá, temos uma estação
regional, a TV ParanaÍba, que transmite
sinais locais para toda a região. Já a Globo

opera o sinal de Belo Horizonte quase que
só na Grande Beagá, porque ela tem esta-
ções regionais cm Valadares, Juiz de Fora,
Varginha, Uberlândia, Araxá, Montes Cla-
ros, Uberaba. Então elaé bem mais distribu-
ída regionalmente. O ideal seria, no entanto,
que essas estações locais estivessem mais
integradas à regional de Belo Horizonte, o
que não ocorre hoje.

RI - Não havendo essa integração, as
tevês locais não estariam contribuindocoatribuindo
mais para a criação de pequenos estados
dentro de um Estado maior, j á frag,nenla

-do, como é o caso de Minas Gerais, do que
para sua integração?
ANTÔNIO TELLES - Exatamente, apesar de
não podermos desconsiderar um aspecto
positivo dessa condição, que é o de que as
tevês locais contribuem para preservar a
cultura local. Então, o ideal não seria acabar
com essas emissoras, mas acrescentar a elas
a programação regional.

RI - Então é preciso buscar uma solução
para esse problema, da integração das
imagens regionais, independentemente das
aspirações dos telespectadores de atra-
vessar as fronteiras regionais e até os
oceanos, via TV a cabo?
ANTÔNIO TEILES - Sem dúvida, e a única
chance de alcançarmos sucesso nesse em-
preendimento é através da reunião dos três
lados dessa questão, como já afirmei. Sozi-
nho, nenhum de nós está aparelhado para
resolver o problema. As concessionárias
não podem tomar essa iniciativa, porque o
que elas têm a oferecer são apenas informa-
ções e a experiência técnica. Não temos
poder para fazer com que os prefeitos e o
governo estadual convirjam para o mesmo
ponto. Então, dependemos do nascimento
de um poder político capaz de liderar, de
coordenar esse processo.
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