
Concessões terão regras contra laranjas - Ricardo Noblat: O Globo

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2011/04/14/concessoes-terao-regras-contra-laranjas-374786.asp[15/04/2011 11:29:56]

PAÍS Edição digital  No celular  No e-mail

BUSCA

PÁGINA PRINCIPAL
ARTIGOS
ENTREVISTAS
A OBRA PRIMA DO DIA
ARQUIVO DO BLOG

LEIA TAMBÉM

DESABAFE

Neste espaço, jogue
fora tudo que o
incomoda. Sem pesar
a mão, por favor.

Dê sua opinião
Outras opiniões

OUÇA

FALE COM O BLOG

falecomoblog@globo.com

OUTROS SITES DE
COLUNISTAS

Ancelmo.com

Miriam Leitão

Patrícia Kogut

Rádio do Moreno

ENQUETE

O que acha da decisão do
governo de fazer mais uma
campanha pelo desarmamento
da população?

Sou a favor

Sou contra

Não tenho opinião a respeito

Resultado
Pesquisa anterior

SIGA O BLOG DO NOBLAT

MAIS TWEETS

NO SEU CELULAR

SMS
Envie Noblat para 50020
R$ 0,10* por notícia, até
2x/dia
* Mais impostos

Internet
Navegue no celular 
Digite oglobo.mobi no
browser do seu aparelho

BIBLIOTECA

Crônicas

Discursos

Documentos

Editoriais

Frases de 2006

Histórias exemplares

Notas oficiais

Memórias do blog

Reportagens

COBERTURAS ESPECIAIS

Diário de avô

Ok

Permalink Envie Compartilhe Comente Ler comentários (0)

Enviado por Ricardo Noblat - 14.04.2011 | 04h30m

GERAL

Concessões terão regras contra laranjas
Governo cobrará caução em licitações para outorga de emissoras de rádio e TV

Naira Hofmeister, O Globo

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, anunciou ontem que as próximas
licitações para a concessão de outorgas de rádio e televisão no Brasil terão
dispositivos para evitar a participação de laranjas.

— Vamos exigir comprovante de patrimônio e declaração de renda, além de cobrar
caução de quem quiser participar — afirmou Paulo Bernardo, durante almoço com
empresários em Porto Alegre.

As novas regras deverão ser oficializadas em 40 dias — prazo solicitado pelo Senado e
pela Câmara de Deputados para integrar suas respectivas comissões de comunicação
à equipe do ministério que analisa formas de fiscalização mais eficientes para as
licenças públicas.

As exigências, no entanto, serão também aplicadas aos processos atualmente em
análise no Congresso Nacional. 
— Nós simplesmente paramos (com os processos de outorga). Vamos fazer um
balanço, e o que não se enquadrar nisso será rejeitado — afirmou Paulo Bernardo.

A decisão do Ministério das Comunicações é uma reação a denúncias de que
empresas abertas em nome de terceiros ocultariam a identidade dos verdadeiros
detentores de concessões de radiodifusão.

— Pedir a caução pode inibir essa atitude (de usar laranjas). Você vai perguntar: mas
é possível conseguir dinheiro de outra pessoa? Sim, é, mas aí alguém vai ter que
colocar o dinheiro na conta dele e isso vai ser muito mais facilmente fiscalizado
posteriormente — afirmou Paulo Bernardo.

Ele disse que já foi encaminhado um pedido à Advocacia Geral da União (AGU)
pedindo providências sobre empresas suspeitas de usar laranjas.

— É possível, inclusive, que percam a outorga — sinalizou o ministro.
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