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O mercado da 
indústria televisiva
Nas colunas anteriores, expus, em rápidas palavras, alguns
aspectos da oferta e da demanda da indústria televisiva do Brasil,
vistas numa perspectiva histórica.  Em 70 anos de atividade, junto
ao cinema e as novas mídias, a TV deu robustez socioeconômica a
uma significativa cadeia produtiva - a nova "indústria do
audiovisual". Um setor que hoje projeta uma estimativa de PIB
muito próxima a outras indústrias consolidadas, como são os casos
da têxtil, farmacêutica e autopeças.  O audiovisual gera cerca de
200 mil empregos, na sua maioria com notória qualificação. Isso 
implica também num padrão salarial bem acima da média nacional.
Uma história econômica que, particularmente, transformou a TV
no maior fenômeno cultural do País, no sentido de influenciar esse
"mosaico" tão diverso que caracteriza nossa sociedade. Uma
assertiva que carrega o mérito que cabe a todos os agentes sociais

que fizeram da TV essa "indústria de
sucesso".
Para chegar onde chegou, a TV brasileira
trouxe no seu brilho muitos atributos:
visão empreendedora, investimento em
recursos de produção competitivos,
valorização da inovação e superação de
enormes desafios. Nossa TV fez uma

trajetória num misto reflexivo "chapliniano" e "coraliniano". Teve
na persistência, na obstinação, o caminho do êxito (Chaplin). E a
certeza de que mais importante que o ponto de partida, dado há 70
anos, ter sido a caminhada (Cora Coralina).
Essa indústria cresceu e se diversificou. Em conjunto com a
parceria advinda do mercado publicitário, estabeleceu um suporte
de regras e procedimentos éticos. Superou o desafio da mudança
do sistema analógico para o digital, com vultosos investimentos.
Assimilou o gradualismo do que chamo de "soberania do
consumidor", com a implantação da TV por assinatura. De uma
programação impositiva (que ainda se mantém plena nas
modalidades abertas e fechadas), atingiu-se a escala diferenciada
do "pay per view" e do "streaming". Encara-se agora o desafio da
carga de conteúdos que hoje se origina pela força da internet. A
indústria fez seu "dever de casa".
Diante disso tudo, vale entender nossa TV pela dimensão histórica.
Como não destacar a ousadia desbravadora do empreender, de
Chatô (Tupi), Roberto Marinho (Globo), Paulo Machado de
Carvalho (Record), Mário Wallace Simonsen (Excelsior), João
Batista do Amaral (TV Rio) e F. Pessoa de Queiroz (TV Jornal)? E o
que dizer da visão gerencial, técnica e artística de Walter Ckark e
José Bonifácio Sobrinho (Boni)? De novo, como dizia Chaplin,
todos "lutaram com determinação, abraçaram a causa com paixão,
porque sabiam que o mundo só pertence a quem se atreve".
Lutadores, apaixonados e atrevidos, fizeram do sonho de fazer
uma TV exemplo de excelência na qualidade e motivo de orgulho
de ser brasileiro. Em tempos de  negacionismo amplo e explícito,
pelo que fez em 70 anos, deve-se respeitar a relevância econômica,
social e cultural da TV brasileira.

MÁGICA ECONÔMICA> Profissionais da Economia vivem um
momento inédito. Um misto de reflexão e expectativa envolve os
agentes econômicos em torno de saber como o Governo, no seu
embate com o Parlamento, irá custear o "Renda Cidadã". A fórmula
mágica está em resolver o "xis" da equação do financiamento, sem
ampliar o teto dos gastos, não aumentar a carga tributária e não
ferir interesses corporativos. A solução dos precatórios é calote.
Tirar do Fundeb é "pedalada". Aguarda-se, ansiosamente, quantos
"coelhos" a equipe econômica terá que "tirar da cartola" e daí se
decifrar a mágica.
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Alfredo Bertini S ÃO PAULO (Folhapress) - A
Bol  sa brasileira teve ontem o
segundo pregão seguido de

que da, reforçando a reação adver-
sa do mercado financeiro à pro-
posta do governo de Jair Bolsonaro
para o Renda Cidadã.Ontem, o Ibo-
vespa fechou em que da de 1,14%, a
93.580 pontos, menor valor desde
16 de junho. O dólar fechou estável,
a R$ 5,64, depois de oscilar entre al-
tas e baixas com a apreensão do
mercado com a saúde fiscal do Bra-
sil. O turismo está a R$ 5,787.

O programa social que vai subs-
tituir o Bolsa Família tem entre
suas fontes de financiamento al-
ternativas consideradas inadequa-
das pelos analistas: os precatórios
- dívidas de ações judiciais a serem
pagas depois das sentenças defini-
tivas - e Fundeb (fundo para a edu-
cação). Ainda assim, os aliados do
governo defendem a proposta. 

"Dá a impressão de que essa ma-
luquice de furar o teto [de gastos]
não é tão maluca para a turma de
Brasília. Usar precatórios é basica-
mente dar um calote na ordem ju-
dicial de pagar um calote", diz Bru-
no Arruda, gestor da Gauss Capital,
que considera a proposta como
uma pedalada fiscal.

Ontem, o senador Márcio Bittar
(MDB-AC), relator da PEC (Propos-
ta de Emenda à Constituição) do
Pacto Federativo, disse que o Ren-
da Cidadã será incluso no seu rela-
tório da forma como o governo o
apresentou na segunda passada.

O mercado esperava a apresen-
tação de uma alternativa para o
programa. A proposta é vista por
analistas como um drible no teto de
gastos, mirando uma possível ree-
leição de Bolsonaro em 2022.

Mercado
reage mal ao

Renda Cidadã 

A Bovespa teve perda
de 1,14%, a 2ª queda
seguida após a
apresentação do
programa social
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RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO DO PL N° 075/2020 - TP N° 006/2020. OBJ.:
Contratação de empresa para prestação de serviços referente à implantação de Pavimentação em 

Paralelepípedo (INFRA). Compareceu a presente sessão apenas a empresa: LIBERATO NETO DE 

MACEDO EIRELI, após análise da Habilitação da participante, restou à empresa Habilitada. Após análise da 

Proposta de Preço, verificou-se a Classificação da empresa. Tendo como vencedora do certame a 
empresa: LIBERATO NETO DE MACEDO EIRELI, por apresentar o menor valor GLOBAL. Foi renunciado o 

prazo recursal de todas as fases. Vandelmar Nogueira da Silva - Presidente da CPL. Empresa vencedora:
LIBERATO NETO DE MACEDO EIRELI. Valor: R$ 317.581,19. Prazo de execução: 120 (cento e vinte) 

dias. Diante do Resultado do Certame o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, no uso de suas 

atribuições homologa o referido processo no dia 28/09/2020.

Afrânio/PE, 28/09/2020 

Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti  
Secretário 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - PRODEPE

EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA

A empresa Eucatex Indústria e Comércio Ltda., filial, localizada na Rua Interna 07, 171 – Bloco A, 

Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP 54.589-635, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 

14.675.270/0065-71, IE nº 0876426-38, atendendo a exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 

11 de outubro de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos 

interessados que comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando 

para tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade 

de Central de Distribuição e convoca a quem produza bem similar a apresentar comprovação da 

fabricação à Diretoria de Incentivos Fiscais da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD Diper 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação deste edital que está disponível no 

seguinte link:www.addiper.pe.gov.br/index.php/39-2020-eucatex-industria-e-comercio-ltda/ Endereço 

para correspondência: Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD/DIPER, Av. Conselheiro Rosa 

e Silva, nº 347 – Espinheiro – Recife – PE. CEP: 52020-220. 

 


