
Meio & Mensagem — Qual será a cara da TV pública?
Tereza Cruvinel — No primeiro momento, a TV Brasil ainda 
não vai mostrar a sua cara, sua imagem definitiva, pois não 
estamos produzindo conteúdos novos. A TV Brasil começa 
pela unificação da programação já existente na TVE e TV 
Nacional, e em outras TVs do campo público que devem se 
associar à rede pública de televisão. Entre essas emissoras 
estão as educativas estaduais e universitárias, ou seja, todas as 
que chamamos de emissoras do campo público já existentes, 
para iniciarmos a nova produção que devemos apresentar a 
partir de março do ano que vem. A partir daí, começaremos a 
dar uma nova cara a TV Brasil. 

M&M — Não há programas novos previstos para a estréia do sinal 
unificado?
Tereza — Não. Estamos apenas unificando e renovando o 
jornalismo; é o único produto que já estamos alterando.

M&M — Que mudanças estão sendo promovidas?
Tereza — Como a Radiobrás tem o seu próprio telejornal, e 
a TVE tem o seu, estamos unificando e renovando para dar 
uma nova dinâmica. Mas o que irá caracterizar a programa-

ção da TV Brasil serão os conteúdos educativos, científicos, 
artísticos e culturais, e sempre procurando fazer com ele 
represente o Brasil e sua diversidade. Tanto no jornalismo 
como nos demais conteúdos, documentários, entre outros, 
ela expressar a realidade brasileira de forma mais comple-
ta. Queremos que os Estados, cidades e regiões e as suas 
manifestações mais diversas, além das notícias fora do eixo 
Rio–São Paulo, que hoje têm pouca expressão no noticiário, 
tornem-se notícias nacionais. 

M&M — Como será a programação infantil da TV Brasil?
Tereza — A TVE já tem uma faixa infantil de muito sucesso, 
na qual se destaca o Menino Muito Maluquinho, resulta-
do do trabalho de Beth Carmona e Rosa Crescente, que 
constituem a atual diretoria da TVE e com quem estamos 
conversando sobre o fortalecimento da linha infantil da 
futura TV. Entendemos que uma boa programação infantil 
seja a que traga valores positivos e ao mesmo tempo seja 
atraente para a criançada, a exemplo do Menino Maluqui-
nho e do Rá Tim Bum.

M&M — A idéia de correspondentes está mantida? Além da África, 

que outros continentes deverão ter repórteres?
Tereza — Está mantida, sim. A idéia é ter uma TV que reflita 
o relacionamento do Brasil com áreas de prioridade, como 
América Latina e África, que hoje têm pouca expressão nos 
meios de comunicação convencionais. Não temos ainda cor-
respondentes brasileiros enviados a lugar nenhum e talvez 
não seja o caso; a idéia é, sim, trabalhar com parcerias. Nesse 
sentido, já temos na África, em Angola, contatos interessantes 
com a TV pública de Angola e, neste caso, com a vantagem de 
que o idioma do país é o português. Além de Angola, estamos 
fazendo contato com TVs estatais que estão mudando seus 
modelos de gestão para o sistema público, caso da Argentina 
e também do Chile. 

M&M — Como está o processo de integração com as redes 
públicas estaduais para chegar até 2 de dezembro, data de 
estréia da TV digital e início da transmissão da TV Brasil? 
Tereza — Esse dia 2 de dezembro significa apenas a unifi-
cação das programações dos três canais federais já exis-
tentes: TVE do Rio de Janeiro, de Brasília e do Maranhão, 
e mais o novo canal em São Paulo. Mas temos recebido das 
emissoras de televisão estaduais muitas manifestações de 
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interesse em aderir, associar-se para a formação da rede 
pública de televisão. 

M&M — Como ficará a questão da estrutura jurídica das em-
presas? O ministro Franklin Martins disse que, para aderir, 
elas teriam de alterar suas estruturas. Isso será feito de que 
maneira?
Tereza — Quando uma dessas emissoras de TV decidir 
se associar à TV Brasil, significa que ela vai reproduzir a 
grade nacional da TV Brasil reservada às quatro horas de 
programação local e ou regional. Essas emissoras terão 
algumas vantagens nesse processo: receberão apoio para 
se equipar e modernizar, e também para conseguir produ-
zir com qualidade. Como contrapartida, a TV Brasil pede 
que elas adotem o modelo público de gestão. A proposta é 
que deixem de ser emissoras governamentais, controladas 
pelos governos de Estado, e passem a ser controladas do 
ponto de vista de seu conteúdo por um conselho e ou algum 
organismo da sociedade. 

M&M — Essa integração da programação nacional com a regional 
será feita de que forma?
Tereza — Não teremos cotas de programação regional na 
grade nacional; o que faremos é a seleção de programas 
produzidos por essas emissoras que integram a rede, e o 
critério será a qualidade. Pegaremos, por exemplo, um bom 
programa produzido no Pará e, se tiver qualidade, entrará 
para a grade. Não vamos estabelecer cotas e horários, pois 
desta forma estaríamos fazendo algo apenas para dizer que 
tem programação regional e a qualidade ficaria comprome-
tida. Queremos assegurar que os problemas locais, as repor-
tagens locais sejam levadas para a rede. Nosso incentivo é 
para produção de programas que reflitam a realidade local, 
cultural e social. Não queremos impor de maneira vertical 
uma programação; abrimos um espaço para ela tratar da 
vida local em rede nacional. Já com a inclusão de programas 
regionais na grade nacional o objetivo é mostrar a realidade 
brasileira, fazer uma grade que seja mais Brasil. 

M&M — Qual a expectativa de audiência para a TV Brasil? 
Tereza — Claro que queremos audiência, mas traçar me-
tas antes de ter a programação seria uma inversão de 
ordem. Queremos que a audiência venha da qualidade da 
programação. 

M&M — Sobre a questão do financiamento da TV Brasil. Você 
pode esclarecer como funcionará a publicidade? Quem poderá 
anunciar? 
Tereza — O texto fala em publicidade institucional. Acho 
tão estranha essa confusão dos parlamentares sobre isso, 
pois é muito clara a diferença entre publicidade comer-
cial e institucional. Se for preciso, vamos dar uma nova 
redação, que deixe essa expressão mais clara no texto. A 
publicidade institucional é aquela em que empresas ou 
instituições públicas ou privadas podem divulgar o seu 
conceito, não seus produtos ou serviços. Não haverá pu-
blicidade convencional de produtos ou serviços, ninguém 
poderá anunciar vendas. 

M&M — Quando o governo apresentou o texto da Medida Pro-
visória, que explicou a questão da publicidade, o ministro da 
Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, falou em 
faturamento de até R$ 60 milhões com publicidade. Esse valor 
está mantido? 
Tereza — Ocorre que o patrocínio acaba sendo mais usado 
nos anúncios institucionais propriamente ditos; geralmente 
é o patrocínio de um programa que é divulgado por um 
anúncio institucional. Agora, quanto aos valores, embora 
se tenha falado em valores e tenham circulado alguns 
números, é precário falar em valores hoje. Em relação às 
receitas complementares, além dos recursos orçamentários 
você tem anúncios institucionais, patrocínios, e recursos 

provenientes da prestação de serviços de radiodifusão a 
terceiros, que podem ser governo ou empresas privadas ou 
públicas, além dos incentivos culturais, como Lei Rouanet 
ou Lei do Audiovisual. 

M&M — Foi feito algum contato com agências de publicidade?
Tereza — Não, apenas foi feito um estudo de legislação para 
garantir a segurança jurídica sobre a utilização de recursos 
de publicidade.

M&M — Quando o governo anunciou que faria uma TV pública, a 
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 
manifestou apoio à iniciativa, desde que essa emissora não vies-
se a disputar o bolo publicitário com as emissoras comerciais. 
Essa autorização de uso de publicidade institucional não é de 
certa forma disputar esse bolo? 
Tereza — Anúncios institucionais são sempre vinculados a 
patrocínios e representam uma receita tão pequena, dian-
te do grande bolo publicitário que financia as emissoras 

Tereza — A MP ainda não está em ponto de negociação, 
pois toda a prioridade de negociação está sobre a apro-
vação da matéria que prorroga a Contribuição Provisória 
sobre Movimentações Financeiras (CPMF). Diria que 
estamos na fase das discussões; foram apresentadas 
mais de 100 emendas à MP e certamente no momento 
de negociação algumas dessas emendas serão objeto de 
análise para acrescentar eventuais sugestões ao texto. 
Entendemos que o Congresso é soberano e o que vier a 
fazer para aprimorar o projeto será assimilado. Acredito 
que a MP será aprovada. 

M&M — O fato de você ter trabalhado por muitos anos no 
Congresso pode facilitar essa discussão?
Tereza — Facilita, primeiro porque que todos me conhe-
cem e conhecem toda a minha trajetória profissional. 
Acho que isso contribui para afastar receios de que a TV 
possa vir a servir como instrumento político. Segundo, 
eu tenho diálogo com todas as forças políticas; sempre 
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privadas, que não deveria causar essa preocupação. A pre-
ocupação da Abert é mais com a redação, pois a entidade 
achou que a redação da forma como está permitiria no 
futuro entender que a TV pública pode fazer publicidade 
convencional de produtos e serviços. Aí, acho que o Con-
gresso está tratando de fazer emendas para esclarecer isso 
e deixar claro que é vedada à TV pública fazer comerciais 
de vendas. 

M&M — Quando você acredita que será possível votar a Medida 
Provisória no Congresso Nacional? 
Tereza — Em algum momento, acho que ainda neste mês de 
novembro, a MP entra naquele momento de travar a pauta 
da Câmara e, por isso, deve ser votada ainda nesse mês. Há 
resistências, elas são conhecidas, resistências da oposição, 
e temos trabalhado, procurado conversar e debater com 
os deputados da base governista também no sentido de 
esclarecer o projeto da TV pública. Esses diálogos têm 
sido mantidos para tirar as dúvidas porque ainda há muita 
incompreensão e desinformação sobre o texto. 

M&M — O processo de negociação com os partidos já está aberto?

fiz uma coluna muito pluralista onde havia espaço para 
todas as posições se expressarem e isso tem facilitado 
o diálogo com a oposição e os demais partidos. Estamos 
fazendo muitos debates; estou em contato constante 
com os deputados.

M&M — Como será a TV pública presidida pela jornalista Tereza 
Cruvinel?
Tereza — Espero que essa TV se diferencie sem descuidar da 
qualidade, que seja capaz de fazer um bom jornalismo sem 
adjetivos e que tenha uma programação verdadeiramente 
nacional no sentido de que reflita a amplitude, variedade e 
riqueza do Brasil. Desejo que essa TV preste bons serviços 
olhando o telespectador mais como um cidadão do que como 
um consumidor, que seja inteligente sem ser arrogante e 
nem tediosa.

M&M — Essa emissora deve mudar o conceito de TV que temos 
hoje?
Tereza — É muita pretensão falarmos isso hoje. A TV co-
mercial tem suas qualidades e seu papel, prestando bons 
serviços também dentro de suas peculiaridades.
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