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Chico Alencar: você passa mais tempo
sendo bombardeado com propaganda para
consumir do que vendo o capítulo da
novela ou o telejornal.

Ouça a reportagem da Rádio Câmara sobre a contagem
de assinaturas para a proposta de redemocratização da
mídia.

COMUNICAÇÃO

30/01/2014 - 16h57

Frente Parlamentar quer votar neste ano
Lei da Mídia Democrática
Deputados da Frente Parlamentar pela Liberdade de
Expressão e Comunicação com Participação Popular
querem votar, neste ano, a Lei da Mídia Democrática.
O projeto de iniciativa popular precisa das assinaturas
de 1,3 milhão de eleitores para poder ser analisado
pela Câmara dos Deputados.

O texto propõe uma série de mudanças na legislação
atual, que tem mais de 50 anos. De acordo com a
proposta, pelo menos 33% dos canais serão
destinados ao sistema público, sendo que metade
desses canais públicos tem de ser comunitários.

O projeto também prevê que, para se conseguir uma licença para canais de rádio ou TV, pelo
menos 70% da empresa e a responsabilidade pela programação têm de ser de brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 anos.

O texto proíbe igrejas e políticos eleitos de terem canais de rádio ou TV. A proposta estende
a proibição à família mais próxima dos políticos, como esposo, esposa, pais, irmãos e filhos.
Também impede que uma mesma empresa controle mais de cinco canais de comunicação.

Integrante da Frente Parlamentar, o deputado Chico Alencar (PSol-RJ) destaca que o projeto
de Lei da Mídia Democrática garante a liberdade de expressão, pluralidade e a diversidade de
ideias, regulamentando artigos da Constituição Federal. "A gente quer conteúdo regional da
produção da cultura local nessas televisões e nessa mídia de uma maneira geral. Também
queremos garantir limites para publicidade, para merchandising nesses veículos, porque, às
vezes, é avassaladora. Você passa mais tempo sendo bombardeado com propaganda para
consumir do que vendo o capítulo da novela, do que vendo o telejornal."

Verba publicitária
A proposta prevê que o máximo que um canal de TV ou rádio pode receber de verba
publicitária é 20% a mais do que mede sua audiência. Por exemplo, se a audiência for de
40%, a empresa só pode receber 48% das verbas publicitárias.

Se o projeto virar lei, em cidades acima de
100 mil habitantes, ninguém poderá ser
dono de canais de TV, rádio e jornal
impresso ao mesmo tempo. A pessoa ou
empresa tem de escolher apenas um tipo
de serviço. Nas cidades de até 100 mil
habitantes, isso só vai ser permitido se um

dos veículos não estiver entre os três de maior audiência ou maior tiragem. Nada disso vale
para TV por assinatura.

A proposta foi lançada na Câmara dos Deputados, em agosto passado, pelo Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação, composto de 42 entidades da sociedade civil. O
movimento criou a campanha "Para Expressar a Liberdade", com o objetivo de colher o
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	Está marcada para o dia 22 de setembro a contagem das assinaturas de apoio ao projeto de lei de democratização da mídia. A proposta de iniciativa popular, nascida do movimento "Para Expressar a Liberdade", precisa de um milhão e trezentas mil assinaturas para poder tramitar no Congresso Nacional. A coleta começou em maio e ganhou força com o lançamento nacional da campanha na última semana.


Entre as principais propostas do projeto está a proibição do monopólio dos meios de comunicação. Cada grupo econômico não poderá ter mais do que cinco emissoras. Hoje, 40 grupos controlam 545 veículos de comunicação. Partidos políticos, igrejas e políticos e seus parentes de primeiro grau não poderão ter concessões de rádio ou TV. De acordo com o banco de dados Donos da Mídia, apesar de já ser proibido pela Constituição, 271 parlamentares detém 324 veículos de comunicação. As  igrejas dominam 16% do setor. A proposta também proíbe o aluguel de tempo nos meios de comunicação.


A secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Rosane Bertotti, chama a atenção para o fato de que a proposta não propõe qualquer tipo de controle do conteúdo produzido pelos veículos de comunicação. Ao contrário, a proposta busca garantia o acesso democrático, por meio de propostas alternativas, a produção regional e também a defesa dos grupos minoritários.


"O nosso projeto não prevê esse controle de conteúdo. O nosso projeto prevê princípios do Direito, como por exemplo a questão da diversidade racial, a questão de gênero, a questão religiosa, porque a partir do momento que eu vou fazer um controle de conteúdo, aí é censura"


Para a deputada Luiza Erundina, do PSB de São Paulo, a democratização do acesso à comunicação e à informação pode levar a outros avanços sociais.


"No dia em que nós fizermos de fato uma reforma que levará a uma democratização de um serviço público essencial que é o direito à comunicação, o direito à informação, vai nos habilitar, provavelmente, a acumular força política na sociedade pra fazer inclusive todas as outras reformas estruturais como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a reforma do sistema tributário"


O Movimento pela Democratização da Comunicação já tem mais de 30 anos. O projeto de lei de iniciativa popular regulamenta os artigos da Constituição que garantem a liberdade de expressão e proíbem o monopólio dos meios de comunicação de massa. A proposta reúne as principais conclusões da primeira Conferência Nacional de Comunicação,  realizada em 2009.



	
	
	
	    De Brasília, Vania Alves
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número exigido de assinaturas para o início da tramitação da proposta.

O projeto de iniciativa popular da Mídia Democrática já recebeu o apoio de mais de 50 mil
pessoas.

Quem estiver interessado em conhecer e assinar o projeto pode acessar
www.paraexpressaraliberdade.org.br. Basta imprimir o formulário e enviar pelos
Correios para o endereço indicado.

Comentários

Eduardo Rocha | 30/01/2014 - 22h39

Um tremendo retrocesso. Assiste TV quem quiser, lê jornal quem quiser, eu quero escolher o
conteúdo, não me importa se canal católico, evangélico, gay ou político. Esse projeto prevê
restrição a gravações de músicas obsenas e cenas constrangedoras nos meios de comunicação? tá
parecendo um projeto direcionado para prejudicar um grupo e não para beneficiar a população.

Ver todos os comentários
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