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CONSELHO DELIBERATIVO 

 

RESOLUÇÕES POLÍTICIAS  

PLANO DE AÇÃO 

Nos dias 17 e 18 de julho de 2015, reuniram-se na sede do Sindicato dos 

Bancários (rua São Bento, 413 – Centro), na cidade de São Paulo (SP), 

representantes de entidades titulares do Conselho Deliberativo do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), bem como 

representantes de Frentes e Comitês Regionais/Estaduais pela 

Democratização da Comunicação, entre outras organizações e movimentos 

sociais filiados ao Fórum (conforme lista de presença), para a Reunião 

Ampliada do Conselho Deliberativo do FNDC. A seguir, apresentam-se as 

resoluções políticas debatidas e pactuadas na reunião: 

ESTRATÉGIAS DA LUTA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO 

Entendendo que houve um claro recuo do Governo Federal, e em particular 

da Presidenta da República, em sua vontade e disposição de enfrentar a 

agenda da regulação econômica da mídia – expressa em declarações dadas 

durante a última campanha eleitoral, e do período imediatamente posterior 

ao segundo turno –, contrariando as promessas e compromissos de 

campanha, e de que é preciso subir o tom de pressão e cobrança junto ao 

Poder Executivo Federal, o FNDC e suas entidades decidem: 

1. Cobrar com firmeza e urgência do Governo Federal a elaboração 

do novo Marco Regulatório das Comunicações, tendo como 

parâmetros as resoluções da I Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom), por meio de um processo organizado 

com seminários, audiências públicas e uma II Confecom. 

Mantemos firme a luta em torno da consigna definida no II ENDC 

– “Dilma, Regula Já!”; 

2. Cobrar que o Ministério das Comunicações encaminhe um 

conjunto de ações regulatórias que são de sua responsabilidade e 

que podem ser tomadas com base na atual legislação (ver 
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documento “Regulação das comunicações - agenda de curto 

prazo”); 

3. Intensificar o trabalho de coleta de assinaturas do Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular da Mídia Democrática, realizando debates e 

atividades de formação. Neste sentido, definir metas e prazos de 

coletas de assinatura e de retorno dos formulários para que seja 

realizado um balanço do total de assinaturas coletadas até o fim do 

semestre. Ressalta-se que foi aprovado, em primeiro turno, pela 

Câmara dos Deputados, a proposta que reduz para 500 mil o 

número de assinaturas exigidas para a postulação de um projeto de 

lei de iniciativa popular no Congresso Nacional; texto deve passar 

também pelo Senado e pode ter validade já este ano;   

4. Cobrar, através de canais formais e informais, as respostas dos 

diferentes Ministros com os quais o FNDC esteve desde o início 

deste segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff, em 

particular a instalação de uma mesa de diálogo, que garanta a 

participação do movimento social nas discussões das políticas 

públicas de comunicação; 

5. Cobrar a realização da audiência do nosso movimento com a 

Presidenta Dilma Rousseff; 

6. Cobrar com firmeza e urgência, da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom/PR), respostas sobre as 

medidas para a implementação das demandas elencadas na 

Plataforma pelo Fortalecimento da Comunicação Pública, 

resultado do Fórum Brasil de Comunicação Pública 

(novembro/2014). No contexto do debate das mídias públicas, o 

FNDC incentivar as entidades e comitês a participar do Seminário 

Modelo Institucional da Empresa Brasil de Comunicação, a 

realizar-se nos dias 11 e 12 de agosto, em Brasília, e cujo prazo 

para submissão de propostas/contribuições encerra-se no dia 29/07. 

Orientamos na busca intervenções unificadas em defesa da 

autonomia e sustentabilidade financeira da empresa. Ao mesmo 

tempo, repudiamos a recente sinalização do governo federal de que 

repetirá, na troca de comando da EBC, a mesma fórmula da “porta 

giratória” entre funcionários do órgão responsável pela 

comunicação governamental (Secom/PR) e a direção da 
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empresa pública de comunicação, um processo que põe em xeque a 

já tão questionada independência da EBC frente ao governo; 

7. Igualmente, cobrar da Secom/PR a abertura de diálogo com 

foco na possível alteração dos critérios de distribuição das verbas 

de publicidade oficial do governo federal, que ainda privilegia a 

mídia comercial privada, contribuindo para reproduzir a lógica de 

concentração no ambiente informativo do país. Reivindicamos a 

adoção de critérios que promovam a diversidade e a pluralidade de 

ideias e fontes de informação; 

8. Acompanhar cobrar o cumprimento das metas anunciadas 

recentemente pelo Ministério das Comunicações, no âmbito do 

novo Plano Nacional de Outorgas (PNO), que prevê a habilitação 

de canais de rádios comunitárias e TVs educativas em quase 700 

municípios brasileiros, bem como a simplificação dos processos de 

concessão de outorgas. Ao mesmo tempo, reivindicar políticas 

públicas que assegurem condições tecnológicas efetivas de 

funcionamento das atuais e futuras emissoras, incluindo programas 

de fomento e sustentabilidade econômica. Para além da ampliação 

de outorgas para emissoras do campo público, é preciso avançar na 

revisão do Marco Legal do conjunto do setor de comunicações, 

garantindo o cumprimento dos princípios constitucionais que 

garantem a complementaridade entre os sistemas público, privado 

e estatal;       

9. Continuar organizando as diversas campanhas e frentes de luta 

pela democratização da comunicação, articulando pautas nacionais 

e locais, e fortalecendo a capacidade de incidência e capilaridade 

do nosso movimento. Nesse contexto, reforçamos a necessidade de 

intensificar atuação em temas como: Canal da Cidadania; 

fortalecimento das Rádios Comunitárias e do conjunto das mídias 

públicas e alternativas; combate ao arrendamento ilegal e 

subconcessão de canais de rádio e televisão; combate ao controle 

de emissoras por parlamentares (coronelismo eletrônico); defesa da 

classificação indicativa com vinculação horária na televisão; 

combate às violações de direitos humanos, praticadas pelos meios 

de comunicação; defesa da universalização da banda larga e das 

garantias de privacidade e liberdade de expressão na internet; 
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CALENDÁRIO NACIONAL DE ATIVIDADES – 2º semestre / 2015 

 

Agenda da ‘Democratização da Comunicação’ 

 

 AGOSTO/DEZEMBRO: continuidade das ações em torno da 

campanha de “descomemoração” dos 50 anos da TV Globo – contra 

o monopólio das comunicações no país;  

 05/AGOSTO: lançamento do novo Plano Nacional de Outorgas 

(PNO), do Ministério das Comunicações, em Brasília/DF. 

 10/AGOSTO: Seminário Internacional “Regulação da Mídia e 

Liberdade de Expressão”, com o relator especial da OEA para 

Liberdade de Expressão, Edson Lanza. Na UnB, em Brasília/DF.  

 11-12/AGOSTO: Seminário Modelo Institucional da EBC, em 

Brasília/DF;  

 21-23/AGOSTO: Congresso Nacional da Associação Brasileira de 

Rádios Comunitárias (Abraço), em Brasília/DF.  

27/AGOSTO: (des) aniversário de 53 anos do Código Brasileiro de 

Telecomunicações (todos os Estados). 

 4-7/SETEMBRO: 38º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação (INTERCOM). No Rio de Janeiro/RJ. 

 06-07/OUTUBRO: Congresso da Associação Brasileira das 

Empresas de Rádio e Televisão (Abert), ocasião em que a presidenta 

Dilma comparecerá para o lançamento do padrão digital do rádio no 

Brasil. Em Brasília/DF.  

 12-16/OUTUBRO: Semana Nacional pela Democratização da 

Comunicação (todos os Estados). 

 

Agenda das demais lutas sociais 

 

 28/JULHO: Ato da CUT contra a política econômica do governo 

federal. Em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília/DF (no dia 

da reunião do Comitê de Política Monetária que decidirá percentual 

da taxa de juros).  

 11-12/AGOSTO: Marcha das Margaridas, que reunirá caravanas de 

mulheres de todo o país em Brasília/DF (expectativa de mais de 50 

mil pessoas). 
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 20/AGOSTO: Dia Nacional de Luta em defesa da democracia, dos 

direitos sociais e trabalhistas e da Petrobras, convocado pela CUT, 

CTB, MTST, MST e UNE (vários estados).  

 5-6/SETEMBRO: Conferência Nacional dos Movimentos 

Populares. Em Belo Horizonte/MG. 

 21/SETEMBRO: Jornada Nacional de Lutas do Movimento 

Comunitário (várias capitais e, no dia 22, em Brasília/DF).  

 07/SETEMBRO: Grito dos Excluídos (todos os estados). 

 18/NOVEMBRO: Marcha Nacional das Mulheres Negras. Em 

Brasília/DF.  

 CONFERÊNCIAS NACIONAIS: (Segurança Alimentar, Política 

Indigenista, Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social, Mulheres, 

etc.): já convocadas e com etapas municipais e estaduais em curso. 

Nestes espaços, devemos aproveitar pra dialogar sobre a nossa luta 

em articulação com as respectivas pautas setoriais. 

ESTRATÉGIAS ORGANIZATIVAS DO FNDC 

 

Foram definidas as seguintes iniciativas e estratégias para o fortalecimento 

organizativo do FNDC no próximo período: 

 

1. Campanha de filiação/reaproximação de entidades e ativistas 

junto ao FNDC:  

- Desenvolver materiais, camisetas, áudios, vídeos (diversidade de 

linguagens). GT responsável: Executiva + Comitê SP (Ana Flávia) + 

Comitê PI (Socorro). Obs.: GT aberto para novas adesões.   

 

2. Comunicação interna do FNDC:  

- Veicular circular trimestral com breves relatos sobre atividades 

nacionais e dos comitês, a partir de informações enviadas para a 

Secretaria Executiva.  

- Criar e manter uma lista de e-mails com representantes de todos os 

comitês do FNDC (solicitações devem ser encaminhadas ao 

secretaria@fndc.org.br). 

- Avaliar a criação de um grupo no FB para debater democratização 

da comunicação.  
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3. Funcionamento dos comitês / implantação e organização de 

novos comitês: - - Construir uma agenda local de debates para 

estimular as atividades nos comitês (ex: Canal da Cidadania, 

conselhos estaduais de comunicação, ações de denúncia contra 

violações às normas em vigor para a radiodifusão, etc.).  

- Democratizar o funcionamento de comitês que tem apresentado 

problemas de organicidade (“comitê não pode ter dono!”).  

- Promover debates intercomitês acerca de pautas específicas de 

âmbito estadual/local.  

- Definir a relação de frentes estaduais com o comitê local do FNDC 

(ex: PR e SP).  

- Focar na criação/reorganização de Comitês Estaduais (ex: GO, MS, 

AC, entre outros).  

 

4. Fortalecimento do Conselho Deliberativo:  

- Manter as reuniões presenciais semestrais. Eestimular a discussão e 

troca de informações na lista do CD.  

- Informar/construir previamente e coletivamente as pautas que serão 

debatidas pelo CD. Indicativo próxima reunião: 15 de novembro.  

 

5. Ampliar a relação com as faculdades/cursos de comunicação 

- Reaproximar localmente e nacionalmente organizações como a 

Enecos, Socicom, Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, 

Ulepicc, etc.  

- Construir/realizar debate temático/seminário sobre democratização 

da comunicação dentro das universidades/faculdades. Indicativo de 

data: outubro.  

 

6. Formação 

- Desenvolver cadernos temáticos de formação para serem replicados 

nos estados.  

- Realizar o curso de formação em Legislação e Regulação das 

Comunicações, proposto pelo Sindicato dos Jornalistas do DF e pelo 

Intervozes.   
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