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Os espectadores avessos à 
folia e ao ziriguidum típico do 
carnaval terão poucas opções 
para se esconder da cobertura 
da festa na mídia durante os 
quatro dias de folia. Com gran-
de destaque na programação 
ou somente com informativos 
e boletins nos programas jor-
nalísticos, as emissoras de TV 
usarão as festas carnavalescas 
como chave para seduzir a 
audiência e aumentar seus 
pontos no Ibope.

Por mais um ano no coman-
do do Carnaval Globeleza, a TV 
Globo irá dedicar boa parte de 
sua grade às plumas e ao batu-
que dos ritmistas das escolas 
de samba. Na sexta-feira e no 
sábado de carnaval (dias 12 e 
13 de fevereiro), a emissora 
exibirá o desfile das escolas de 
São Paulo, direto do Anhembi. 
Neste ano, os patrocinadores da 
transmissão são Hypermarcas 
e Ceras Johnson (que detém 
os produtos Raid, Glade, Off e 
Baygon). Para assegurar seu di-
reito de transmissão exclusiva, a 
emissora desembolsa a quantia 
de R$ 500 mil para cada agre-
miação do samba da cidade.
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Folia nas telinhas
Emissoras montam esquemas especiais para a cobertura do carnaval
Bárbara Sacchitiello

Já no domingo e na segunda-
feira (dias 14 e 15), todas as 
lentes e os flashes da Globo 
estarão voltados para a Mar-
ques de Sapucaí. A exibição do 
desfile das escolas de samba do 
Rio de Janeiro contará com uma 
cobertura especial do jornalis-
mo da emissora e será destaque 
na programação e no noticiário 
dos dias seguintes à festa. Neste 
ano, a Globo leva para o sambó-
dromo carioca, como patroci-
nadores, Schincariol, Bradesco 

e TIM — que adquiriram cada 
uma das cotas nacionais pelo 
valor de R$ 20 milhões. 

Enquanto a Globo dá des-
taque ao eixo Rio-São Paulo, a 
Bandeirantes leva 300 profis-
sionais para a festa nordestina. 
Novamente, o Band Folia faz a 
transmissão dos trios elétricos 
de Salvador e dos blocos car-
navalescos de Pernambuco. 
A exibição da festa na mídia 
começou no final do mês de 
janeiro, quando o canal colo-

cou no ar o Ensaio de 
Carnaval, programas 
especiais que mostram 
a preparação dos artis-
tas e das cidades para 
a festa. 

Nos dias de folia, a 
Band dedicará 60 ho-
ras de sua grade para 
mostrar os trios elé-
tricos e a multidão nas 
capitais nordestinas. 
Neste ano, os cotistas 
da Band são Brades-
co, UOL, Embelleze e 
Ambev. Cada cota de 
patrocínio foi comer-
cializada pelo valor de 
R$ 13 milhões. 

A Band também irá exibir os 
desfiles das escolas de samba 
do Grupo de Acesso do Rio de 
Janeiro e de São Paulo (nos 
dias 13 e 14, respectivamente). 
Os desfiles das campeãs conti-
nuarão sendo transmitidos com 
exclusividade pela emissora, 
nos dias 19 (São Paulo) e 20 
(Rio de Janeiro).

Avessas aos confetes
Até mesmo redes que não 

têm tradição na cobertura 

carnavalesca reservaram es-
paço para a folia neste ano. 
A TV Aratu, afiliada do SBT, 
fechou parceria com a pre-
feitura de Salvador para ser a 
emissora local oficial da festa. 
Com transmissão digital, o 
canal vai mostrar, ao vivo, a 
movimentação dos trios e dos 
camarotes baianos. O material 
gerado pela emissora será 
aproveitado pelo SBT, que 
transmitirá em seus telejor-
nais nacionais a cobertura 
completa da folia nordestina 
e dos desfiles e festas nos 
demais locais do Brasil.

Outra emissora que costu-
mava fugir do samba também 
mudou de ideia em 2010. Com 
o projeto Bloco MTV, o canal 
vai exibir, ao longo de todo o 
mês de fevereiro, flashes com 
imagens dos desfiles e blocos. 
A transmissão será feita pelos 
integrantes do grupo humorís-
tico Deznecessários.

A única grande rede da TV 
aberta a passar longe do carna-
val será a Record. A emissora 
quer se colocar como opção 
para aqueles que não gostam 
de samba e ocupará sua grade 
com a transmissão das provas 
dos Jogos de Inverno de Van-
couver. “Em vez de carnaval, 
só terá neve na nossa tela. 
Queremos ser uma alternativa 
para quem não quer assistir à 
festa”, disse o vice-presidente 
de jornalismo, Douglas Ta-
volaro. Os Jogos de Inverno 
também serão transmitidos 
pelo canal pago Sportv.

A intervenção do Estado 
sempre assombrou os veículos 
de comunicação latino-america-
nos. Na região, que vive um surto 
caudilhesco desatado pelo presi-
dente venezuelano Hugo Chávez, 
vários países têm endurecido o 
discurso ou adotado leis que in-
terferem diretamente no negócio 
de grupos de mídia. O aumento 
da tensão entre governantes e 
empresários do setor levanta 
uma questão polêmica: esse 
movimento é uma necessidade 
ou uma desculpa para trazer de 
volta o fantasma da restrição à 
liberdade de informação?

O tema tornou-se ainda mais 
evidente com o fechamento, há 
duas semanas, de seis emissoras 
de TV a cabo por Chávez — en-
tre elas a Rádio Caracas Televi-
são (RCTV), canal que é uma 
das principais vozes opositoras 
e que, em 2007, já havia sido re-
tirado do sinal aberto. O motivo 
seria a recusa das emissoras em 
participar da rede nacional esti-
pulada pelo governo, transmitir 
o hino nacional e os longuíssimos 
discursos do presidente. Três 

A mídia em xeque na América Latina
canais apresentaram documen-
tação que os tornou aptos a 
voltar ao ar.

Em outra frente, Chávez 
ameaçou fechar a Globovision, 
única emissora privada entre 
os canais abertos. As ações 
provocaram uma série de pro-
testos — que levaram à morte 
dois estudantes chavistas — e 
foram duramente condenadas 
pela Sociedade Interamericana 
de Imprensa (SIP).

“Infelizmente para a de-
mocracia e para o direito das 
pessoas de serem livremente 
informadas, o que vemos hoje 
em vários países da América 
Latina, são governos tomando 
iniciativas autoritárias, buscando 
controlar a circulação de ideias 
e opiniões, tolhendo o trabalho 
dos jornalistas, fechando veícu-
los de comunicação e procuran-
do jogar a opinião pública contra 
esses meios de comunicação”, 
diz Judith Brito, presidente da 
Associação Nacional de Jornais 
(ANJ) e integrante do Comitê de 
Liberdade de Imprensa da SIP.

Os últimos acontecimentos 

constituem mais um capítulo 
de uma história cheia de des-
dobramentos. Em meados de 
2009, a Comissão Nacional de 
Telecomunicações venezuelana 
já havia revogado a concessão 
de 240 emissoras de rádio. A 
justificativa oficial dava conta 
de que todas elas tinham perdi-
do o prazo de recadastramento 
na comissão.

Embates 
A onda chavista logo se alas-

trou pelo continente. Na Bolívia, 
os ataques à imprensa privada 
são coordenados com a expan-
são dos meios ligados ao gover-
no. O presidente Evo Morales já 
criou 250 rádios comunitárias, 
reaparelhou o canal de TV ofi-
cial e ameaçou nacionalizar o 
maior jornal do país, o La Razón. 
Morales anunciou ainda que 
estuda um modo de fazer com 
que os meios de comunicação 
“não mintam”.

Na Argentina, foi aprovada 
pelo Congresso, em outubro do 
ano passado, a Lei dos Meios 
Audiovisuais — agora questio-

nada na Justiça. A lei coloca 
mais uma vez de lados opostos 
a presidente, Cristina Kirchner, 
e o Grupo Clarín, maior holding 
multimídia do país. Ela afirma 
que quer acabar com os mono-
pólios. O Clarín e outros grupos 
do setor argumentam que a 
medida visa ampliar os poderes 
do Estado sobre a comunicação. 
Em setembro, a sede do Clarín 
havia sido vistoriada por agen-
tes da Receita Federal argenti-
na, em uma ação que o grupo 
classificou como tentativa de 
intimidação em decorrência das 
críticas ao governo.

Também são palcos de em-
bates entre políticos e grupos de 
mídia o Equador e a Nicarágua. 
Em Quito, o presidente Rafael 
Correa já definiu a imprensa 
como seu “principal inimigo”, 
cassou concessões, suspendeu 
emissoras de televisão e rádio 
e quer criar um conselho de 
comunicação para fixar políti-
cas para a área. Em Manágua, o 
presidente e ex-revolucionário 
Daniel Ortega pretende criar 
uma nova lei para o setor e esta-

belecer um conselho nacional de 
comunicação e informação.

No Brasil
Para Geraldo Leite, sócio e 

consultor da Singular Arquitetura 
de Mídia, o caso do Brasil — que 
vem lidando com o Projeto de 
Lei no 29 (que propõe nova regu-
lamentação para a TV por assi-
natura) e que sediou a primeira 
Conferência Nacional de Comu-
nicação (Confecom) para discutir 
novas normas para o setor, em 
dezembro — é um pouco diferen-
te. “Nós lidamos simultaneamente 
com uma desregulamentação (ou 
defasagem) total na área de comu-
nicação (existem leis escritas na 
década de 60!) e com uma ‘ânsia’ 
controladora e ‘disciplinadora’”, 
afirma. “Diante disso, mesmo que 
seja patente a desatualização das 
leis para regulamentar a comu-
nicação, é melhor continuarmos 
confusos do que sermos aferidos 
continuamente ou termos de se-
guir divisões de cotas que não são 
aplicáveis para quem trabalha com 
meios de comunicação.” 

Paula Ganem
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