
Brasil deverá inaugurar em janeiro canal internacional de televisão  
 
Com base em uma idéia do presidente do Senado, José Sarney, deverá ser inaugurada em janeiro 
de 2005 a TV Brasil Internacional (TBI), um canal institucional que será transmitido 
internacionalmente a cabo, inicialmente em língua espanhola para os países do Mercosul, em uma 
segunda etapa também para o Chile, a Venezuela, a Bolívia e o Equador, depois também para os 
países de língua portuguesa e, finalmente, também para Europa, Estados Unidos e Ásia, em datas 
ainda a ser definidas.  
 
A proposta de criação da TBI foi apresentada pelo presidente José Sarney ao presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a posse do presidente da Argentina, Nestor 
Kirschner, em abril de 2003. Lula gostou da idéia e pediu a Sarney um documento com os 
detalhes do projeto.  
 
A proposta escrita foi enviada a Lula e também ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, 
o hoje aposentado ministro Maurício Corrêa. Ainda em 2003, os presidentes dos três Poderes 
incluíram em seus orçamentos os recursos necessários ao investimento inicial: R$ 2 milhões do 
Legislativo, R$ 170 mil do Judiciário e o restante, R$ 7,3 milhões, do Executivo, em um total de 
R$ 10 milhões.  
 
Para 2005, o orçamento da TBI será o dobro, de R$ 20 milhões, distribuídos da mesma forma 
pelas instituições envolvidas no projeto. O corpo de funcionários será cedido pelas TVs Senado, 
Câmara, Judiciário e pela Radiobrás.  
 
Neste momento, os funcionários encarregados da viabilização do projeto estão debatendo a grade 
de programação e o cronograma de implantação do canal em cada uma das etapas. A 
programação terá uma parte institucional e também filmes brasileiros, documentários e noticiários 
sobre o Brasil, com o objetivo de mostrar internacionalmente a cultura, os programas de governo, 
o esporte, as belezas naturais e as manifestações artísticas do país.  
 
A coordenação do projeto está a cargo do presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci, e do Secretário 
de Comunicação Social do Senado, Armando Rollemberg, e a sede da TBI já está instalada o 
Palácio do Comércio, no Setor Comercial Sul de Brasília.  
 
A transmissão será feita pela Directv/Sky, que controla boa parte das transmissões internacionais 
de tevê por assinatura. Para o Mercosul e para a segunda etapa, quando serão atingidos Chile, 
Bolívia, Equador e Venezuela, as transmissões serão em língua espanhola.  
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