
COMISSÃO ESPECIAL
O trabalho da Comissão Especial criada para analisar a questão
da comunicação em Minas já resultou no encaminhamento de um
projeto de lei, que regula a publicidade oficial no Estado, e num
documento com dez recomendações para ofortalecimento do setor

MINAS QUER SE COMUNICAR

No segundo semestre do ano passado, a Assembléia Legislativa constituiu
uma Comissão Especial com o objetivo de propor medidas para o fortalecimento do
setor de comunicação em Minas, a partir de um amplo diagnóstico de sua situação
atual, dificuldades e possibilidades.

A Comissão, formada a requerimento do deputado Paulo Piau, que a presidiu,
foi integrada pelos deputados Elbe Brandão, vice-presidente; Alberto Pinto Coelho,
relator; Ivair Nogueira e Gilmar Machado. O texto que se segue é uma síntese (1)
do relatório final dos trabalhos da Comissão, documento de 29 páginas que apresenta
um diagnóstico do setor, identifica seus problemas e propõe soluções, discutidas
entre os 20 convidados - técnicos e profissionais da área - que participaram das
reuniões da Comissão.

M

ais do que em qualquer outra
época, hoje a informação é
indispensável ao desenvol-

vimento das pessoas. Tamanha é a
relevância da informação que a
efetividade do exercício do direito de
informar e de ser informado, a par de
configurar objetivo recorrente da ela-
boração legislativa que visa à constru-
ção da democracia, erigiu-se em
parâmetro para avaliação do estágio
de desenvolvimento dos países.

A desejada plenitude do exercí-

cio do direito à informação, que carac-
teriza as sociedades democráticas, pres-
supõe a existência de um setor de co-
municação eficiente e acessível a todos
os cidadãos, a todas as correntes de
idéias presentes no grupo social. Pode-
se mesmo afirmar que informação e
comunicação constituem realidades
inseparáveis, como se fossem os dois
lados de uma única moeda. Além de
cumprir uma função econômica, elas
influem sobre a ordem e o poder polí-
ticos, principalmente através dos veícu-

los de comunicação de massa, que são
os grandes formadores da opinião
pública e da própria identidade
sociocultural da população.

No Brasil, a estrutura das em-
presas de comunicação é
marcadamente concentrada, tanto do
ponto de vista geográfico quanto de
propriedade. Não menos que metade
dos grandes jornais brasileiros são
editados no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Duas editoras - Bloch e Abril
- controlam, sozinhas, aproximada-
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mente dois terços das revistas vendidas
no País. Cinco emissoras de televisão
comerciais e duas educativas, do Rio
de janeiro e de São Paulo, designadas
"cabeças de rede", produzem quase
toda a programação exibida pelas de-
mais emissoras nacionais. Evidente-
mente, nessas circunstâncias, o setor
de comunicação, que deveria ser o
palco principal da discussão dos as-
suntos públicos e a via privilegiada de
aproximação entre os brasileiros, pode
ter o seu papel completamente
distorcido e converter-se em instru-
mento eficaz de dominação
político-cultural e perpetua-
ção das desigualdades soci-
ais que marcam a realidade
do País.

Atentando especifica-
mente para a realidade de
Minas Gerais, constata-se
uma situação surpreenden-
temente negativa: apesar de
o conjunto da economia d0
Estado destacar-se em se-
gundo lugar no PIB nacio-
nal, sua indústria de comu-
nicação movimenta valores
que o colocam em oitavo lu-
gar no País. A falta de co-
municação entre as diversas
regiões mineiras é tal que autoriza
comparar o Estado a um conjunto de
ilhas isoladas entre si, nas quais o
sentimento de mineiridade vai sendo
paulatinamente sobrepujado pela mai-
or identificação com estados limítrofes,
efetivamente mais presentes na vida
cultural e econômica de muitos muni-
cípios de Minas. Hoje, grande parte
do Sul do Estado e do Triângulo tem
São Paulo como paradigma econômi-
co e cultural; o Noroeste está sob a
influência do Distrito Federal e de
Goiás; a Zona da Mata vem adotando

ojeito carioca de ser; o Vale do Mucuri
recebe a influência cultural da Bahia;
as regiões próximas de Carlos Chagas
e de Nanuque vêm sendo influencia-
das pelo Espírito Santo. Tudo isso, é
claro, provoca o enfraquecimento polí-
tico de Minas, atrasando o desenvolvi-
mento de sua economia e, ainda, pro-
piciando um ambiente adequado para
a germinação de movimentos separa-
tistas.

Tendo em vista essas
constatações, a Comissão iniciou seus
trabalhos, com o propósito de concor-

rer para que o setor de comunicação
do Estado possa se fortalecer e, conse-
quentemente, contribuir para o de-
senvolvimento de Minas, através do
desempenho eficiente dos relevantes
papéis que lhe incumbem, máxime
como agente de aproximação entre os
mineiros, de divulgação das
potencialidades do Estado e de
conscientização acerca da realidade
regional.

A Comissão não perdeu de vis-
ta que a realidade da comunicação em
Minas repercute nitidamente a estru-

tura estabelecida no País, como um
todo, e desta não pode ser desvinculada.
Assim, estava clara, todo o tempo, a
impossibilidade de se realizarem mu-
danças completas apenas por iniciati-
va dos agentes públicos e do
empresariado mineiro. Não obstante,
a Comissão optou por concentrar o
enfoque de seus estudos nas peculian-
dades do setor em Minas, e nas provi-
dências de encaminhamento possível
dentro dos seus limites. Após ouvir
representantes de diversos segmentos
ligados à comunicação no Estado, num

total de 20 convidados, da ca-
pital e do interior, a Comissão
pôde preparar o relatório final,

-	com suas conclusões.

Conclusões:
1 - O problema da co-

municação social em Minas é
complexo e amplo demais para
ser resolvido pela simples
interveniênciado Estado. Exis-
te a necessidade urgente da
elaboração e implementação de
um plano estratégico de desen-
volvimento da indústria minei-
ra de comunicação, e tal plano
só poderá ser viabilizado pela
decidida conjugação de esfor-

ços de todos os envolvidos - do setor
privado e do público.

O primeiro obstáculo a vencer é
a falta de um espaço para a discussão
permanente sobre o problema por par-
te dos interessados. O Conselho Esta-
dual de Comunicação, com represen-
tação paritária da sociedade e do go-
verno, viria justamente constituir esse
fórum necessário. A Comissão reputa
inadiável a sua implantação, sob pena
de se cristalizar a estrutura fragmenta-
da da comunicação em Minas.

Outra providência urgente, que,

"A falta de comunica
ção entre as diversa
regiões mineiras é ta
que autoriza comparai
o Estado a um conjun
to de ilhas isoIada
entre si"
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j untamente com a implantação do Con-
selho Estadual de Comunicação, pos-
sibilitaria a formulação de um plano
estratégico, é o recenseamento das
empresas e do pessoal que atuam nes-
sa área em Minas. Até por causa da
pulverização que caracteriza o setor,
não se conhece com clareza o perfil da
indústria mineira de comunicação.
Sintomático é o fato, por exemplo, de
os jornalistas Fabiano Fidélis, presi-
dente do "Jornal de Uberaba", e Ge-
raldo Meio Correa, presidente do Sin-
dicato dos Jornalistas, esclarecerem
que existem 23 jornais diários no
interior, muito embora a Secretaria de
Estado da Comunicação registre 35
desses veículos.

2 - A trajetória da TV Minas
deixa inequívoco o seu total atrelamento
ao poder político. Este ora a relega,
ora lhe confere tratamento destacado.

Não há qualquer instância capaz de
sustentar um projeto coerente de mé-
dio e até de curto prazo que garanta a
continuidade do seu desenvolvimen-
to. No entendimento da Comissão,
essa lacuna tem de ser preenchida
como prioridade, pois constitui pre-
missa elementar para que se definam
os rumos da Fundação. A propósito,
destaca-se, como merecedora de apoio,
a proposta do ex-presidente da TV
Minas, Paulo Ribeiro, que defende a
ampliação do Conselho Curador hoje
existente, a fim de que os diversos
segmentos da sociedade civil ligados à
comunicação e à cultura no Estado,
devidamente representados, possam
participar, em igualdade de condições
com o poder público, da definição de
uma linha de desenvolvimento para a
Fundação. Vale citar o exemplo da
TV Cultura, de São Paulo, cujo Con-

selhoCurador, composto de 45 mem-
bros, age com independência na dire-
ção da empresa, elegendo inclusive o
seu presidente.

Para a Comissão, merecem
aplausos o governador do Estado, as-
sim como a atual direção da TV Mi-
nas, pelos investimentos realizados e
por todo o trabalho que está sendo
desenvolvido, inclusive através da ob-
tenção de recursos junto à iniciativa
privada. Entretanto, é de se observar
que:

a. quanto ao quadro de pessoal
da Fundação, nada está sendo propos-
to pelo Executivo. A remuneração
média dos seus servidores é bastante
inferior aos valores médios pagos pelas
televisões comerciais. Evidentemente,
sem pessoal habilitado e motivado, não
será alcançado qualquer progresso, e
os equipamentos e instalações recém-
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"E importantíssimo que
seja realizado um traba-
lho de incentivo à produ-
ção regional. Caso con-
trário, a TV Minas se pres-
tará apenas a transmitir
aos municípios mineiros,
programas produzidos no
Rio e em São" Paulo"

adquiridos se converterão em gastos
inúteis;

b. o problema do quadro de
pessoal remete a outro, levantado por
diversas vezes nos debates da Comis-
são: as peculiaridades dos trabalhos
no setor de comunicação, singular-
mente dinâmicos, fazem-nos de desen-
volvimento extremamente difícil por
órgãos e entidades submetidos ao regi-
me de direito público. Principalmen-
te, a constante renovação da progra-
mação exige correspondentes altera-
ções no quadro de pessoal.
Atualmente, as fundações go-
vernamentais de direito pri-
vado sujeitam-se à quase-
totalidade dos controles im-
postos às de direito público;
entretanto, aquelas ainda
possuem condições mais ade-
quadas ao funcionamento de
uma televisão. Corroboran-
do esse entendimento, lem-
bre-se de que as principais
emissoras educativas do País,
- a TV Cultura, de São
Paulo, e a TVE, do Rio de
Janeiro -, atuam sob a forma
de fundações governamen-
tais de direito privado. Em
síntese, a Comissão acredita
que, para que a TV oficial
do Estado possa realmente atingir no-
vos padrões de produção, será neces-
sário fazer voltar, em Minas, a possi-
bilidade de se criar fundações gover-
namentais de direito privado. Entida-
des das áreas de ensino e pesquisa
formulam a mesma reivindicação. Con-
tudo, a Comissão sabe que há argu-
mentos respeitáveis em sentido contrá-
rio. Assim, desejando dar encaminha-
mento cuidadoso à matéria, nesta
Casa, propõe a realização de um deba-
te entre osmaiores expoentes das po-

sições antagônicas, em audiência pú-
blica a se realizar perante a Comissão
de Administração Pública.

c. finalmente, cumpre não es-
quecer que, ao lado do incremento das
atividades da TV Minas, é importan-
tíssimo que seja realizado um trabalho
de incentivo à produção regional. Caso
contrário, a Rede Minas de Televisão
se prestará apenas a transmitir a todos
os municípios mineiros, a partir de
Belo Horizonte, os programas produ-
zidos no Rio de Janeiro e em São

Paulo.
3 - No que concerne às TVs

comunitárias, a Comissão entende
que, sempre preservado o seu caráter
específico de promoção da realidade
sociocultural da comunidade, impõe-
se para elas a abertura de opções de
auferimento de renda. E necessário
não só garantir-lhes possibilidades re-
ais de obtenção dos recursos impres-
cindíveis à sua manutenção, como ain-
da proporcionar-lhes condições de
aumentar a produção local, aspecto

que reveste o maior interesse para a
sociedade. A Comissão apóia a pro-
posta de modificação da legislação que
se encontra em estudo no Ministério
das Comunicações e, ao mesmo tem-
po, encarece a necessidade de os
poderes constituídos do Estado mani-
festarem também sua aprovação à pro-
posição formulada.

4 - A semelhança do que
ocorreu com a TV Minas, a Rádio
Inconfidência recebeu recentemente
expressivos investimentos do governo
estadual que, acertadamente, busca

fortalecer os veículos oficiais
de comunicação. Entretanto,
se se pretende desenvolver um
trabalho que produza resulta-
dos duradouros, é essencial
dotar o veículo oficial de uma
estrutura capaz de lhe garan-
tir, além de uma certa auto-
nomia d0 poder político, tam-
bém o desenvolvimento de
uma linha coerente de gestão
administrativa em médio e lon-
go prazos. Nesse sentido, im-
porta dar atendimento urgen-
te à norma contida no art. 229,
1. da Carta mineira, a qual
prevê a nomeação do Conse-
lho Editorial, composto
paritariamente por represen-

tantes do poder público e da socieda-
de, como ainda diligenciar a elabora-
ção do estatuto da rádio juntamente
com a implantação de um plano de
carreira para os seus funcionários.

Outrossim, a Comissão enten-
de que a rádio reúne condições de se
constituir em uma das principais
condutoras do processo de integração
do Estado, via comunicação, devendo,
para tal, adotar uma política de forma-
ção de redes. Explicando melhor: en-
contram-se em atividade no Estado
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"A Rádio Inconfidência
reúne condições de se
constituir em uma das
principais condutoras do
processo de integração
do Estado, através da for-
mação de redes com ou-
tras emissoras"

aproximadamente 400 emissoras, AM
e FM; a Rádio Inconfidência, princi-
palmente agora, quando dispõe de um
canal de "radiosat", pode, com dis-
pêndio de recursos modestos, formar
redes com as emissoras privadas de
modo a cobrir todo o território mineiro
e ainda realizar programas conjuntos
com as rádios do interior (sem prejuí-
zo do trabalho de âmbito municipal ou
microrregional que estas já desenvol-
vem e que as erige em espaço dos mais
importantes de ressonância e reforço
das culturas locais) . Essa pro-
posta, aliás, já começou a ser
implementada com a realiza-
ção do bem-sucedido "Jornal
da integração", em parceria
com algumas emissoras do
interior. Defende-se aqui exa-
tamente a expansão do traba-
lho iniciado com o concurso
indispensável da Associação
Mineira das Empresas de
Rádio e Televisão
(AMERT).

5 - Fixado o objetivo
de incrementar o intercâmbio
de informações entre as diver-
sas regiões do Estado, tam-
bém o jornal "Minas Gerais"
pode prestar contribuição sig-
nificativa. Com efeito, o Diá-
rio Oficial dispõe de estrutura para,
com relativa facilidade, desempenhar
função similar a de uma agência de
notícias para os jornais do interior, os
quais, como foi relatado perante a
Comissão, carecem de notícias acerca
da atividade político-administrativa de-
senvolvida na capital.

6 - Por certo, a maior parcela da
colaboração direta do Estado para o
desenvolvimento da comunicação em
Minas deverá concretizar-se através
dos órgãos de comunicação oficiais.

Entretanto, é imperioso ter em vista
que a integração, a se realizar através
da comunicação, não deve fazer-se
apenas pela informação oficial trans-
mitida pela T\/ Minas, Rádio incon-
fidência e jornal "Minas Gerais". Sem
pluralidade, a indústria da comunica-
ção não desempenha bem o seu papel
no interesse público. Assim, é impres-
cindível que o governo procure estabe-
lecer seu plano de ação em parceria
com a iniciativa privada. Uma impor-
tante medida seria, por exemplo, o

Estado, utilizando o mesmo sistema
adotado em relação à TV Minas,
viabilizar às emissoras estabelecidas
em Belo Horizonte a colocação, no
satélite, do material jornalístico gera-
do aqui. Dessa forma, o Triângulo, o
Norte, o Leste e o Noroeste receberi-
am o noticiário produzido em Minas.

7 - Postulamos, enfim, sejam pro-
curados modos diversos de formação
de redes de comunicação, como instru-
mento eficiente e relativamente pouco
dispendioso a ser utilizado dentro de

um contexto maior de implementação,
pelo governo, de uma firme política
objetivando a integração informativa
do Estado. Neste ponto, abrimos um
parêntese para sublinhar, repetindo as
palavras precisas do jornalista Guy de
Almeida, "que tal objetivo não deve
levar a uma política de exclusão dos
meios de comunicação de outras áreas
geográficas, pois eles prestam impor-
tante serviço ao processo de integração
nacional".

8 - Os depoimentos colhidos pela
Comissão dão conta de que
não está havendo a necessária
objetividade, racionalidade e
transparência na destinação
dos recursos alocados para a
publicidade e a propaganda
governamentais. De fato, nes-
sa matéria, práticas diversas,
incompatíveis com os interes-
ses públicos, encontram-se
cristalizadas.

Tal situação, além de
francamente contrária às nor-
mas principais do Direito
Constitucional e Administra-
tivo, preordenadas ao contro-
le e correta condução dos ne-
gócios públicos, é potencial-
mente comprometedora da in-
dependência das empresas de

comunicação em face do poder políti-
co, com inevitáveis prejuízos para a
autenticidade da informação
publicada.

Como já afirmamos acima, as
questões relativas à comunicação e,
principalmente, as concernentes ao
relacionamento entre poder público e
indústria de comunicação são
marcadas por uma complexidade tal
que qualquer mudança exigirá o esfor-
ço conjunto de todos os interessados.
A esse propósito, cumpre enfatizar
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que ao Legislativo mineiro toca impor-
tante parcela de responsabilidade,
como agente de fiscalização, de pro-
moção do debate público e como órgão
legiferante. De sua parte, a Comissão
apresenta um projeto de lei que,
depois de enriquecido pela discussão
nesta Assembléia, acreditamos virá
fixar balizas importantes para a
contratação de publicidade e propa-
ganda oficiais.

9 - No que concerne à Telemig,
parece-nos que o programa de investi-
mentos ora em implementação virá
oportunamente disponibilizar

	

aos mineiros um novo nível de	,
serviços de telefonia, com em-

	

prego de tecnologia de ponta,	, j
mais compatível com as ne-

	

cessidades criadas pela vida	na
contemporânea.

	

Evidentemente, o êxito	e
	desse programa vai contribuir,	do

sob múltiplos aspectos, para o

	

desenvolvimento econômico	ve
de Minas. Ponderamos, en-

	

tretanto, que, já no curso de	ex
	sua implantação, deve ser es-	de

tudada a possibilidade de, em

	

caráter prioritário, criarem-se	en
linhas de crédito através do
banco estadual de fomento, o
BDMG, com vistas a assegurar às
empresas mineiras que atuam na área
de telecomunições os recursos neces-
sários ao enfrentamento dos desafios
colocados pelo novo patamar de ex-
pansão e tecnicismo das telecomunica-
ções no Estado, seja pela indispensá-
vel ampliação do capital de giro, seja
pela qualificação, isto é, obtenção de
mão-de-obra altamente especializada
e aquisição dos equipamentos e do
ferramental compatíveis com a nova
tecnologia. Tais medidas viriam
maximizar a repercussão positiva do

programa de investimentos da
Telemig no Estado, contribuindo prin-
cipalmente para a geração de novos
empregos.

Por derradeiro, lembramos que
o bom desempenho da empresa tem
esteio principalmente na qualificação
do seu corpo permanente de funcio-
nários. Num cenário de mercado mo-
nopolizado, a Telemig conta com pes-
soal bem treinado. Sobrevindo a que-
bra do monopólio, como se espera, é
facil prever que seus maiores talentos,

nos quais a empresa investiu por lon-
go tempo, serão atraídos por salários
melhores na iniciativa privada. E, pois,
necessário que a empresa adote uma
política de valorização de seu pessoal,
sob pena de esvaziamento de seu
patrimônio em recursos humanos e
conseqüente enfraquecimento, justa-
mente no momento em que estiver
enfrentando a livre concorrência.

10— Quanto à Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos, somos de
parecer que a eficiência tem sido a
nota predominante no desenvolvimen-

to dos seus trabalhos.
A Comissão possui, inclusive,

motivo especial para formular tal
assertiva. E que pedido formulado por
um de seus membros, a deputada Elbe
Brandão, foi examinado e atendido
pelos Correios, antes do término de
seus trabalhos. Com efeito, a empre-
sa, que aqui esteve representada pelo
Sr. Antônio Carlos Ubatino, anuiu à
proposta formulada pela deputada no
sentido de fazer inserir nos selos pos-
tais carimbados, em iniciativa conjun-
ta com este Poder, pequenas mensa-

gens tendentes a favorecer o turis-
mo em Minas, como, por exemplo,
a expressão "Conheça Minas".

A opção pelo franchising como
meio de solucionar o problema da
insuficiência dos postos de atendi-
mento é irrepreensível. Entretanto,
no nosso entendimento, a Continui-
dade do sucesso da experiência
está a exigir alguns ajustamentos. E
que, em face da moeda estabiliza-
da, as empresas do País, em geral,
vêem-se na contingência de revisar
seus procedimentos e práticas
estabelecidas, sob pena de não con-
seguirem preservar a lucratividade
que garante a sua sobrevivência.
As pequenas empresas franqueadas

pelos Correios, especificamente, res-
sentem-se com a alteração do
equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos defranchisirzg celebrados em
período inflacionário, quando os gan-
hos proporcionados pelo mercado fi-
nanceiro figuravam naturalmente em
suas projeções. Assim, é importante
que os Correios se sensibilizem para a
necessidade de proceder ao reexame
dos contratos firmados.

1) - A síntese do relatório final foi elaborada pela
consultora Advane de Souza Moreira, que assesso-
rou a Comissão Especial durante o seu trabalho.

problema da comu-
:ação social em Mi-
is é complexo e amplo
mais para ser resolvi-
pela simples inter-

niência do Estado,
igindo a conjugação
esforços de todos os

volvidos"
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