Fax: 021-262.8893
MULTICANAL
Sr. Antônio Carlos Menezes
Prezado Menezes:
Conforme combinado, segue aqui a proposta de programa para as nossas futuras atividades.
Consideras adequado que eu envie esta minuta diretamente para os demais (André, Tostes e Flávio), de
modo a agilizar as coisas, ou deixo isso contigo? Caso considere conveniente que eu envie daqui, por favor, confirme imediatamente.
Precisamos confirmar a programação (esta ou outra) o mais brevemente possível, para garantir o agenda-mento de todos os envolvidos.
Converso contigo ainda hoje à tarde.
Abraços,

Daniel Herz

CRONOGRAMA DE VISITAS E TENTATIVA
DE ELABORAÇÃO DE TEXTO CONSENSUAL
PARA REGULAMENTAÇÃO DA TV A CABO
Objeto da Programação:
Realização de visitas às concessionárias de telecomunicações e empresas de DISTV em Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Campinas e empreendimento de esforço para elaboração de um texto consensual de Substitutivo para o Projeto 2.120/91 do Deputado Tilden Santiago.
Objetivos:
a) análise de aspectos positivos e negativos que marcam as relações estabelecidas entre determinadas concessionárias de telecomunicações e determinadas empresas de DlSTV;
b) prospecção de possibilidades para regulação das relações entre concessionárias de telecomunicações e
os operadores de DISTV;
c) levantamento de subsídios para a elaboração da regulamentação da TV a Cabo;
d) busca de elaboração de texto consensual para regulamentação da TV a Cabo (Substitutivo para o projeto 2.120/91 do Deputado Tilden Santiago).
Metodologia:
a) realização de visitas a instalações e entrevistas com empresários de DlSTV e dirigentes e técnicos de
concessionárias de telecomunicações;
b) debate in locum dos problemas e soluções surgidas nas relações entre as empresas de DISTV e concessionárias de telecomunicações;
c) realização de inventário do resultado do trabalho em grupo, para utilização como subsídio à elaboração
de regulamentação da TV a Cabo;
d) realização de um seminário (janeiro de 1994) concentrando esforços para a elaboração de um texto de
consenso para a regulamentação da TV a Cabo (Substitutivo para o projeto 2.120/91 do Deputado Tilden
Santiago);
e) realização de urna rodada final de negociações, em março de 1994, para referendar os resultados da rodada de janeiro de 1994.
Observações:
a) os participantes do grupo empreenderão um esforço de busca de consenso sobre um texto de regulamentação da TV a Cabo;
b) o resultado da rodada de janeiro ainda não implica num compromisso formal e final das entidades e
empresas cujos representantes dela participam, sendo que o texto de consenso, se alcançado, será referendado, em forma final, pelas entidades e empresas, numa última rodada a se realizar na primeira quinzena
de março de 1994;
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c) a meta do grupo será encerrar as negociações ainda na primeira quinzena de março, de modo que a
votação na Câmara e no Senado possa ocorrer até o final de abril de 1994.
Participantes do Grupo:
a) ABTA (André, Tostes, Menezes e Flávio);
b) Fórum (Murilo, Zanatta, Francisco Pereira, Palácio e Daniel);
c) Telebrás e CRT (a definir);
d) Câmara (a confirmar: deputada Irma Passoni, deputado Koyu Iha).
Datas do Programa:
12/1 - 5a. Feira - Curitiba (visitas/entrevistas)
13/1 - 6a. Feira - Florianópolis (visitas/entrevistas)
17/1 - 2a. Feira· Rio de Janeiro (visitas/entrevistas)
18/1 - 3a. Feira - Belo Horizonte (visitas/entrevistas)
24/1 - 2a. Feira - São Paulo/Campinas (visitas/entrevistas)
25/1 - 3a. Feira - Campinas (elaboração de texto)
26/1 - 4a. Feira - Campinas (elaboração de texto)
27/1 - 5a Feira - Campinas (elaboração de texto, se necessário)
03/3 - 5a. Feira - Rodada final para aprovação do texto
04/3 - 6a. Feira - Rodada final para aprovação do texto (se necessário)
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