
A Star One, da Embratel, e a HNS
Americas, do grupo Hughes, foram
as vencedoras do leilão dos direitos
de exploração de posições de satéli-
tes feito pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). Cada
uma venceu dois direitos de explora-
ção. O total licitado pela agência pa-
ra o leilão foi de R$ 254,4 milhões,
com ágio médio de 1.512%.
O preço mínimo estipulado pelo

governo foi de R$ 3,945 milhões
por unidade. O primeiro e o quarto
espaços foram arrematados pela em-
presa HNS Americas Comunica-
ções. Na primeira posição, o preço
vencedor foi por R$ 145,2 milhões,
com ágio de 3.579,82% sobre o pre-
ço mínimo. Já para o quarto espaço
a HNS Americas ofereceu R$ 35,2
milhões, com ágio de 792,58%. De-
pois de perder a primeira posição li-
citada, a empresa SKY do Brasil de-
sistiu de participar da disputa.
Nas segunda e terceira posições, a

Star One, do grupo Embratel, ofere-
ceu R$ 37milhões cada uma, repre-
sentando um ágio de 837%.
Os quatro espaços licitados pode-

rão ser exploradas por 15 anos e as
empresas vencedoras poderão usar
os satélites para oferecer serviços
de telefonia, televisão, radiodifusão
e transmissão de dados, inclusive
na área rural. Os satélites deverão
cobrir 100%do território nacional e
dedicar parte da capacidade para

atender o mercado brasileiro.
As outras empresas que apresen-

taram documentos para participar
do leilão foram a Eutelsat do Brasil,
a Hispamar Satélites, a Intelsat Bra-
sil Serviços de Telecomunicações e
a SES DTH do Brasil.
Segundo a Anatel, a licitação

vai possibilitar o aumento da capa-
cidade satelital brasileira para
atender às atuais demandas no se-
tor e àquelas antecipadas em fun-
ção de grandes eventos, tais como
a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016, entre outros
projetos. ■ Agência Brasil
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No início dos anos 1990, quando a televisão por assina-
tura começou a florescer no Brasil, as projeções de
crescimento que se faziam à época para quem gostaria
de ter esse serviço em sua casa equivaliam ao interes-
se despertado por um filme que conseguia ter um es-
trondoso sucesso de bilheteria. Mas a qualidade da
programação das operadoras demonstrou ser um fra-
casso de crítica e de público. Canais com intervalos co-
merciais não sincronizados como horário brasileiro fa-
ziam com que os anúncios publicitários interrompes-
sem a programação num ponto sem dar continuidade
a ela ao final do comercial. Quem estava assistindo a
um filme perdia um trecho dele durante o intervalo.
Grande parte dos canais era falada em espanhol ou

inglês, sem tradução nem legenda, o que talvez só sa-
tisfazia aqueles esnobes cinéfilos que consideram uma
heresia dublar qualquer tipo de filme. As emissoras es-
pecializadas em música, em sua maioria, exibiam cli-
pes de artistas caribenhos à exaustão, a ponto demui-
ta gente, até hoje, não tolerar mais ouvir uma só nota
musical desse ritmo. Outra pegadinha era o futebol.
No início, as operadoras usavam a transmissão ao vi-
vo, mesmo nas praças onde se realizavam os jogos,
sem cobrar a mais por isso, para atrair clientes. Com o
tempo, os clássicos foram substituídos por partidas de
menor expressão, até chegar à fórmula atual, em que,
além da mensalidade, é preciso desembolsar outra
quantia para ver os principais jogos.

Um dos poucos fatores interessantes foi constatar
de onde se inspirava a nossa televisão aberta, incensa-
da como de boa qualidade. Além de imitar o cenário,
até a risada de um dos músicos do programa The Late
Showwith David Letterman foi clonada pelo seu congê-
nere Jô Soares. Gugu, Faustão, Sílvio Santos, noticiá-
rios policiais apelativos, entre vários outros progra-
mas, bebem da mesma fonte.
Hoje, em 2011, as operadoras corrigiram várias des-

sas falhas, mas continuam cobrando caro por um con-
teúdo de qualidade discutível. Por exemplo, há emis-
soras cujos intervalos chegam a sermaiores que as par-
tes que transmitem dos filmes. Pior que isso são os ca-
nais por assinatura que alugam significativa porção de
sua grade para empresas de televendas. Incluem-se
aqui desde os de séries até os circunspectos de docu-
mentários. Será que o assinante topa coçar seu bolso
para ver comerciais?
A polêmica causada pela nova lei da televisão paga

acerca das imposições de conteúdo nacional e do esta-
belecimento de horários e critérios de qualidade da
programação pode trazer à discussão a urgente neces-
sidade de popularização da TV digital aberta, cuja ima-
gem e o som chegam a ser melhores que os da paga,
mas ainda estão restritos a pequena parcela da popula-
ção. É uma opção gratuita para quem compra televi-
são por assinatura só para melhorar a recepção. ■

Câmara rejeita cassar
mandato de Jaqueline

A Vale Fertilizantes informou que mantém negociações
preliminares e com a Petrobras em relação a uma poten-
cial operação envolvendo seus ativos nitrogenados no
Complexo Industrial de Araucária, no Paraná. De acor-
do com um analista que acompanha o setor, que prefe-
riu não ser identificado, a Petrobras poderá ficar com a
planta de nitrogenados da Vale Fertilizantes, que usa
gás natural, em troca de um acordo para arrendamento

damina de potássio de carnalita, em Sergipe, onde ami-
neradora prevê um ambicioso plano de expansão. Em ju-
lho, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, dis-
se que a estatal repassaria até setembro a concessão da
mina de sais de potássio à Vale. Gabrielli disse que não
faz parte dos planos da Petrobras explorar minas de po-
tássio no Brasil. De outro lado, a Petrobras tem interes-
se no negócio de nitrogenados. ■ Reuters

A Câmara dos Deputados rejeitou ontem, por 265 votos
contra, 166 a favor e 20 abstenções, o pedido de cassa-
ção da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF). Para a de-
putada ser cassada, eram necessários 257 votos, mas a
maioria dos parlamentares adotou a tese de que a cole-
ga somente poderia ser julgada por atos cometidos du-
rante seu mandato na Casa, iniciado em fevereiro deste
ano. A votação foi secreta.
O pedido de cassação veio depois do vazamento de

imagens de 2006 e nas quais Jaqueline é filmada rece-
bendo dinheiro de Durval Barbosa, o pivô do mensalão
do DEM que levou à prisão o ex-governador do Distrito
Federal José Roberto Arruda. Na época, a deputada ad-
mitiu que o dinheiro seria usado para caixa dois de cam-
panha. O fato de a gravação ser de 2006, portanto antes
de Jaqueline ser eleita deputada, foi usado na sua defe-
sa. Ela alegou que não poderia ser cassada por um fato
cometido antes do início de seu mandato.

O processo contra a deputada havia sido aprovado pe-
lo Conselho de Ética em junho deste ano, por 11 votos a
3. A parlamentar é filha do ex-governador do Distrito
Federal Joaquim Roriz. Se tivesse sido cassada, perderia
os direitos políticos e não poderia disputaria eleições
até 2022 — oito anos a partir da próxima votação, em
2014. ■ Com Agência Câmara
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Vale e Petrobras negociam acordo em fertilizantes

Há canais de séries e de
documentários que alugam
significativa porção de sua grade
para empresas de televendas
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Leilão de satélites tem ágio de 1.500%
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