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A Organização das Nações Uni-
das para a Educação (Unesco)
atacou ontem o sistema brasilei-
ro de concessão de licenças de
funcionamento de rádios e emis-
soras de televisão. Um estudo
apresentado por lideranças do
órgão recomendou a retirada de
poderes do Ministério das Co-
municações e do Congresso Na-
cional no tratamento do assunto
e pediu a criação de uma agência
reguladora independente para
assumir essa responsabilidade.

“O atual sistema é muito com-
plexo. O poder do Congresso de
emitir outorgas tem base consti-

tucional, mas não atende aos pa-
drões internacionais. O Ministé-
rio das Comunicações emite li-
cenças e isso não atende aos re-
quisitos de independência”, dis-
se o canadense Toby Mendel,
consultor internacional da Unes-
co. As recomendações, baseadas
num estudo de oito meses feitas
pelo órgão da ONU, foram dadas
durante o seminário internacio-
nal Comunicações Eletrônicas e
Convergência de Mídias, organi-
zado em Brasília pelo ministro
Franklin Martins, da Secretaria
de Comunicação Social.

Os representantes da Unesco

pediram que uma eventual agên-
cia reguladora do setor não inter-
fira na independência jornalísti-
ca. “Regular não é controlar a mí-
dia. É completamente diferen-
te”, afirmou Wijayananda Jaya-
weera, diretor da Divisão de De-
senvolvimento da Comunica-
ção da Unesco. Além disso, foi
recomendada uma maior prote-
ção à “independência” das em-
presas públicas de comunica-
ção.

Os membros da Unesco defen-
deram que o conteúdo conside-
rado “danoso”, envolvendo, por
exemplo, crianças e privacidade
das pessoas, seja autorregulado
pelo mercado, ou seja, pelas pró-
prias empresas do setor.

O consultor Toby Mendel, en-
tretanto, diz que a agência regu-
ladora poderia interferir em ca-
so de falhas dentro dessa chama-
da “autorregulação”. Os partici-
pantes do seminário ainda ouvi-
ram que não existe controle de
conteúdo na Comunidade Euro-
peia. Foi o que disse Harald Tret-
tenbein, diretor adjunto de Polí-
ticas de Audiovisual e Mídia da
Comissão Europeia. Segundo
ele, o que há é uma espécie de
controle de propriedade para
restringir a participação de pes-
soas que não fazem parte da Co-
munidade Europeia. / L.C.

O d i s c u r s o d o m i n i s t r o
Franklin Martins mereceu pron-
ta reação da Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Tele-
visão (Abert). “Enxergamos de
modo diferente. Não estamos
vendo fantasmas. São coisas
que estão acontecendo”, disse
Luis Roberto Antonik, diretor-
geral da entidade, sobre os movi-
mentos do governo de controle
de conteúdo.

Na véspera Antonik já mani-
festara preocupação com o inte-
resse do governo em instituir

mecanismos de controle. “Nós
vemos isso com medo, embora
a maturidade institucional que
atingimos não permita a censu-
ra que tínhamos antes”, comen-
tara o diretor-geral da Abert na
segunda-feira.

Em vez de uma ampla refor-
mulação das regras sob o coman-
do do governo, a entidade defen-
de ajustes no marco regulatório
para adequar a evolução do se-
tor às exigências constitucio-
nais. Entre as questões que de-
mandam ajustes Antonik apon-

ta o fato de empresas multina-
cionais de telefonia estarem
atuando na produção de mate-
rial jornalístico. Pela Constitui-
ção, as empresas jornalísticas
devem ter ao menos 70% de ca-
pital brasileiro.

Equilíbrio. O presidente da Fe-
deração Nacional dos Jornalis-
tas (Fenaj), Celso Schröder, afir-
ma que a revisão da lei equilibra-
ria forças no mercado e seria po-
sitiva para a radiodifusão, ape-
sar de o segmento se posicionar

contra novos instrumentos re-
guladores.

Ele diz que os portais de inter-
net e TVs a cabo, embora produ-
zam e divulguem conteúdo, não
se sujeitam às mesmas regras de
rádios e TVs. O diretor executi-
vo do Sindicato Nacional das
Empresas de Telefonia e de Ser-
viço Móvel Celular e Pessoal
(SindiTelebrasil), Eduardo Le-
vy, um dos mediadores do semi-
nário, considera que é funda-
mental a atualização da legisla-
ção do setor.

Ele defendeu regras claras e
estáveis, e um debate sem ideo-
logia, público, para dar seguran-
ça aos investidores. “Ninguém
está querendo matar o outro”,
ressaltou Levy.

ANJ. O diretor executivo da As-
sociação Nacional de Jornais
(ANJ), Ricardo Pedreira, infor-
mou que a entidade vai acompa-
nhar as discussões para conhe-
cer as experiências internacio-
nais no segmento. Ele se diz to-
talmente contrário, contudo, à
criação de qualquer entidade go-
vernamental ou de Estado que
venha interfir em conteúdo jor-
nalístico.

Unesco recomenda
agência reguladora
independente
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● 9h10 Palestra A Regulação
das Comunicações na França
(Emanuel Gabla - Conselheiro
da CSA)
● 9h50 Debate
● 10h20 Intervalo
● 10h50 Palestra A Experiên-
cia da Regulação no Reino Uni-

do (Vincent Edward Affleck -
Diretor Internacional da Ofcom)
● 11h30 Debate
● 12h Intervalo
● 14h Palestra A Regulação
da Comunicação nos EUA (Su-
san Ness - Pesquisadora da
SAIS/John Hopkins University)

● 14h40 Debate
● 15h10 Palestra Os Desafios
da Argentina para Regulação
das Comunicações (Gustavo
Bulla - Diretor de Supervisão e
Fiscalização da AFSCA)
● 15h50 Debate
● 16h20 Encerramento

Crítica. Para Franklin, concessões de comunicação a parlamentares viraram ‘terra de ninguém’

‘Não estamos vendo fantasmas’, reage Abert

Franklin defende
até ‘enfrentamento’
para regular mídia
Ministro classifica de ‘fantasma’ tese de que o governo quer
ameaçar liberdade de imprensa ao levantar debate sobre o tema

Estudo apresentado pelo
órgão afirma ser muito
complexo o atual sistema
de concessão de licenças
para rádio e TV no País

TOBY MENDEL
CONSULTOR DA UNESCO
“O poder do Congresso de
emitir outorgas tem base
constitucional, mas não atende
aos padrões internacionais”

Leandro Colon / BRASÍLIA

Em tom beligerante, o minis-
tro da Secretaria de Comuni-
cação Social do governo fede-
ral, Franklin Martins, afirmou
ontem que a regulação do se-
tor de mídias no País vai ocor-
rer nem que para isso seja pre-
ciso enfrentar os adversários.

“Nenhum grupo tem o poder
de interditar a discussão. A dis-
cussão está na mesa. Terá de ser
feita. Pode ser num clima de en-
frentamento ou de entendimen-
to.” A declaração foi feita na pre-
sença de autoridades estrangei-
ras da área, na abertura do semi-
nário internacional Comunica-
ções Eletrônicas e Convergência
de Mídias, organizado por ele.
O ministro convidou autorida-
des de outros países para deba-
ter o tema entre ontem e hoje.

Ele quer entregar até o fim do

ano um anteprojeto de regula-
ção do setor à presidente eleita,
Dilma Rousseff. A atuação do
ministro tem sido vista por enti-
dades da área, entre elas a Asso-
ciação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert), co-
mo um movimento do atual go-
verno para regular o conteúdo
produzido pelos meios de comu-
nicação, embora ele negue isso
enfaticamente.

Em seu discurso, Franklin
classificou de “fantasmas” as
críticas que tem recebido. O
maior “fantasma”, segundo ele,
é a tese de que o governo quer
ameaçar a liberdade de impren-
sa ao levantar o debate sobre o
tema. “Essa história de que a li-
berdade de imprensa está amea-
çada é bobagem, fantasma, é um
truque. Isso não está em jogo.”

O ministro subiu o tom e afir-
mou que as reclamações são fru-

to de “fúrias mesquinhas”. “Os
fantasmas passeiam por aí arras-
tando correntes”, ressaltou.
“Os fantasmas, quando domi-
nam nossas vidas, nos impedem
de olhar de frente a realidade.
Os fantasmas não podem co-
mandar esse processo. Se co-
mandarem, perderemos uma
grande oportunidade.”

Segundo ele, a intenção do go-
verno é dar uma atenção espe-
cial ao setor de radiodifusão em
detrimento da telecomunica-
ção. “O governo federal tem
consciência de que nesse pro-
cesso de convergência de mídia
é necessário dar proteção espe-
cial à radiodifusão”, afirmou.

Franklin aproveitou o evento
para alfinetar a imprensa. “Não
haverá qualquer tipo de restri-
ção. Mas vamos com calma. Isso
não significa que não pode ter
regulação. Liberdade de impren-

sa não quer dizer que a impren-
sa não pode ser criticada, obser-
vada”, disse. “Liberdade de im-
prensa quer dizer que a impren-
sa é livre, não necessariamente
boa. A imprensa erra.”

Políticos. Em entrevista coleti-
va após o encerramento de seu
discurso, Franklin defendeu
um controle de conteúdo sobre
temas ligados, segundo pala-
vras dele, ao respeito à privaci-

dade, a campanhas discrimina-
tórias, cultura regional, entre
outras coisas. “No mundo intei-
ro isso é feito”, justificou. O mi-
nistro criticou ainda a proprie-
dade de canais de televisão por
políticos.

“Todos nós sabemos que de-
putados e senadores não po-
dem ter televisão”, observou,
baseado no dispositivo da
Constituição que proíbe que
parlamentares mantenham
concessões de comunicação.
De acordo com Franklin, o se-
tor virou “terra de ninguém” e
os parlamentares usam “sub-
terfúgios” para comandar emis-
soras. “A discussão foi sendo
evitada e agora é oportunidade
para que se discuta tudo isso”,
defendeu o ministro.
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