
TV DIGITAL

Costa quer anúncio privado sem
imposto nas tevês públicas
Ministro participou de audiência no Senado e
voltou a defender o que chama de PPP para tevês
públicas; Globo anuncia aporte em tevê digital

brasília // são paulo
O ministro das Comunicações,
HélioCosta, defendeuontemque
a rede de TVs públicas, que está
em estudo pelo Governo Federal,
tenha anúncio de empresas pri-
vadas. O ministro também defen-
deu que anúncios de empresas na
rede poderiam ter desconto no
imposto de renda, como prevê a
LeiRoaunet, deincentivo àcultu-
ra.

Costa destacou que a iniciati-
va, chamada por ele de “Parceria
PúblicaPrivada”, nãocabe aoMi-
nistério das Comunicações. “É
uma idéia minha”, ressalvou. “En-
tendo que você tenha de abrir os
caminhos para toda e qualquer
possibilidade de fazer uma cola-
boração nogoverno maisiniciati-

vaprivada”,afirmou Costa,naau-
diência pública na Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do
Senado.

O ministro defendeu também
que a rede de TVs públicas tenha
qualidade, para garantir audiên-
cia. “Ou se faz TV inteligente, ou
não se tem audiência”, declarou.
“Espero que a gente tenha todos
os instrumentos para podermos
acompanhar até que ponto a TV
pública vai ser feita com inteli-
gência, com competência e sem
ser necessariamente apenas um
instrumento de promoção do
próprio governo.” Costa voltou a
defender quea rede deTVs tenha
quatro canais. “O canal da cida-
dania, o canal da educação, o ca-

nal da cultura e o que vai ser a ex-
tensão da Radiobrás”, comple-
tou, referindo-se ao que seria um
canal do Poder Executivo.

O ministro das Comunicações
também declarou que seu minis-
tério está elaborando um projeto
de políticas públicas de comuni-
cação. Segundo ele, a idéia é defi-
nir diretrizes para orientar a im-
plantação de programase a reali-
zação de licitações, como, por
exemplo, a de concessão de licen-
ças para prestação de serviços de
internet em banda larga sem fio
(WiMax) e de telefonia celular de
terceira geração. Hélio Costa an-
tecipou que, em duas semanas, a
propostaserá apresentadaaoPa-
lácio do Planalto.

Rede Globo
O início da transmissão da TV di-
gital noBrasil, agendado para2 de
dezembro, foi um dos focos da
apresentação que a Globo pro-
moveu na última terça-feira, para

a imprensa sobreplanos em 2007.
A data é válida para todos os ca-
nais de São Paulo; no Rio, deve
ocorrer no primeiro semestre de
2008 e nas demais capitais, se es-
tenderá até 2009.

Diretor-geral da Globo, Octa-
vio Florisbal reconhece a impor-
tância das linhas de crédito dis-
ponibilizadas pelo BNDES para
os investimentos demandados
pelas emissoras na digitalização,
mas informa que a Globo não
pretende utilizá-las. “No caso da
Globo, vamosatuar comrecursos
próprios.”

Segundo Florisbal, os investi-
mentosdaGlobo paraestetriênio
(2007, 2008 e 2009) serão da or-
dem de US$ 100 milhões por ano
(sócomo comparativo,até acrise
financeira da Globoem 2000, sob
controle desde o ano passado, a
emissora vinha gastando de US$
35 a US$ 40 milhões por ano em
investimentos).
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