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O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão) -  Há  número 

regimental. Declaro aberta a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de 

Participação  Popular  da  3ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  16ª 

Legislatura. Solicito aos Deputados que registrem presença nos postos 

de habilitação.

Com  a  palavra,  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  para 

proceder à leitura da ata da reunião anterior.

O Deputado Carlin Moura - Solicito dispensa da leitura.
O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  quem  se  oponha  ao 

requerimento do Deputado Carlin Moura ou quem sobre a ata queira se 

manifestar, dispenso a sua leitura, dou-a por aprovada e solicito aos 

Deputados que a subscrevam.

Esta reunião, a requerimento do Deputado Carlin Moura, tem 

a finalidade de debater, em audiência pública, práticas e ideias no 

campo da comunicação popular a fim de colher subsídios para a I 

Conferência Nacional de Comunicação, convocada pelo Presidente Lula, 

e discutir e votar proposições da Comissão. 

Antes de iniciarmos a audiência, colocaremos em votação 

dois requerimentos. Passo a Presidência ao Deputado Carlin Moura.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o 
Deputado André Quintão, para apresentação de requerimento.

O Deputado André Quintão - A pedido da Frente de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente a esta Comissão, solicitamos 

audiência  pública  a  ser  realizada  no  dia  13  de  julho,  data  de 

aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, para discutir 
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avanços  dessa  legislação  e  seus  desafios  diante  da  proposta  de 

redução da maioridade penal. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado André Quintão - O outro requerimento, assinado 
em conjunto por todos os integrantes da audiência pública realizada 

na semana passada, requer seja enviada correspondência aos Deputados 

e Senadores mineiros, recomendando e sugerindo que integrem a Frente 

Parlamentar Mista em Defesa do Diploma de jornalista, em formação no 

Congresso Nacional, e solicitando apoio à PEC do Senador Antônio 

Carlos Valadares, que institui, na Constituição Federal, a exigência 

da graduação em jornalismo para o exercício da profissão. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Devolvo a Presidência ao Deputado André Quintão.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Agradecemos a 
presença  de  todos,  Deputado  Carlin  Moura,  Deputado  Lafayette  de 

Andrada e Domingos Sávio. Passamos a compor a Mesa dos trabalhos e, 

para tanto, convidamos a nossa querida amiga e companheira Maria do 

Carmo Lara, Prefeita de Betim, ex-Deputada Federal e relatora da 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre radiodifusão - é com 

muita alegria que a recebemos e a convidamos para tomar assento à 

mesa  -;  Sr.  Hugo  Teixeira,  Superintendente  de  Imprensa  da 

Subsecretaria de Comunicação Social do Governo do Estado de Minas 

Gerais,  representando  o  Subsecretário  Sérgio  Esser;  Sr.  Ricardo 
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Moretzsohn,  psicólogo,  que  representa  a  Comissão  Mineira  Pró-

Conferência;  Sra.  Lidyane  Ponciano,  Diretora  do  Sindicato  dos 

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e Coordenadora do Comitê 

Mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação; Sr. 

Altamiro Borges, jornalista e membro da Coordenação Nacional do Fórum 

de Mídia Livre; e nossa querida amiga Deputada Federal Jô Moraes, da 

Comissão da Câmara dos Deputados de Acompanhamento da Conferência. É 

com muita alegria que a Comissão de Participação Popular recebe a 

todos e a todas.

Neste  mês  de  julho,  temos  realizado  uma  sequência  de 

audiências públicas com debates importantíssimos. Na semana passada, 

com a presença da Deputada Luíza Erundina e do Fórum Nacional pela 

Reforma  Política  Ampla,  discutimos  a  importância,  para  a  efetiva 

democratização do País, de uma série de medidas e reformas, não 

apenas esse arremedo de reforma eleitoral, se é que podemos chamar 

isso de reforma, mas também de alterações amplas em várias áreas que 

dizem  respeito  diretamente  à  vida  do  cidadão.  Uma  delas  era 

exatamente a democratização da comunicação social em nosso país. No 

outro dia, Deputado Carlin Moura, discutimos esta polêmica do fim da 

exigência do diploma de jornalista para o exercício profissional, 

numa audiência muito concorrida. E hoje, a requerimento do Deputado 

Carlin Moura, queremos fazer uma espécie de balanço das providências 

que podem ser tomadas para que Minas Gerais também se integre, de 

maneira efetiva e qualitativa, pela importância política que tem, na 
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apresentação de propostas e sugestões e também realize a sua parte na 

Conferência Nacional de Comunicação convocada pelo Presidente Lula. 

Agradecemos a presença de todos e iniciamos a audiência 

passando a palavra ao autor do requerimento, nosso companheiro de 

Comissão, Deputado Carlin Moura. 

O  Deputado  Carlin  Moura  - Deputado  André  Quintão, 

Presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular,  além  de  grande 

Deputado, é uma pessoa muito boa. Ele sempre tem me elogiado, mas é 

por  sua  bondade.  Ficamos  muito  honrados  e  agradecidos  com  esses 

elogios, principalmente partindo de V. Exa. Querido Deputado Domingos 

Sávio,  Líder  da  Maioria  na  Casa,  da  nossa  querida  cidade  de 

Divinópolis; vejo a presença marcante de Divinópolis, da Câmara dos 

Vereadores, e isso é importante. Sejam todos bem-vindos. Já esteve 

aqui o nosso Deputado Lafayette de Andrada. De forma muito especial, 

cumprimento a ilustre Deputada Jô Moraes, a nossa Prefeita Maria do 

Carmo  e  Lidyane,  nossa  jornalista  profissional,  do  sindicato  dos 

jornalistas. E faço esse cumprimento, Jô e Maria do Carmo, chamando a 

atenção para um aspecto. Na semana passada, fizemos uma audiência 

pública para debater o fim da exigência do diploma profissional, e 

esta Mesa estava repleta de homens, o que assustou o Deputado André 

Quintão, pois uma categoria tão avançada e tão progressista não tinha 

uma mulher entre seus dirigentes. Mas hoje esta Mesa está muito bem-

representada; não temos ainda 50%, mas acho que já temos 30% - o 

mínimo,  poderia  ser  mais.  Recebemos,  com  muita  alegria,  essas 

mulheres  atuantes,  referências  na  política,  na  atuação  social. 
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Cumprimento também nossos convidados, o Altamiro, o Ricardo, o Hugo 

Teixeira, a quem às vezes puxo a orelha, mas é com muita alegria que 

o recebo aqui. A democracia se constrói desta forma. A participação 

da  Secretaria  de  Comunicação  do  Estado  neste  debate  é  muito 

engrandecedor e fundamental para o nosso movimento de fortalecimento 

da comunicação. 

Esta  audiência,  na  verdade,  foi  um  pedido  da  Comissão 

Mineira  Pró-Conferência  Nacional  de  Comunicação.  Minas  tem-se 

destacado muito neste campo. Há uma organização forte das entidades, 

do sindicato dos jornalistas profissionais, das associações de rádios 

comunitárias, da Abraço, de diversas entidades que hoje defendem, em 

Minas Gerais, uma discussão mais ampla sobre a comunicação social no 

Brasil  e  sobre  a  importância  da  democratização  dos  direitos  de 

comunicação. No ano de 2008, quando se realizaram encontros pelo País 

afora em defesa da democratização dos meios de comunicação, Minas foi 

o  Estado  que  mais  se  organizou,  que  teve  maior  presença,  que 

denunciou a situação esdrúxula da falta de espaço para os movimentos 

sociais nos meios de comunicação social.

O objetivo desta audiência de hoje é justamente discutir 

como  Minas  se  comportará  e  se  posicionará  perante  a  Conferência 

Nacional  marcada  para  o  final  do  ano  de  2009.  Na  I  Conferência 

Nacional de Comunicação Social a ser realizada neste país, sem dúvida 

alguma e no meu modo de ver, haverá o maior conflito de interesses em 

discussão,  pois  se  discutirá  justamente  uma  das  reformas  mais 

importantes e talvez uma das mais atrasadas: a reforma que precisa 
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ser  feita  nas  ondas  de  rádio  e  de  TV  neste  país,  para  dar 

oportunidade às rádios e às associações comunitárias e aos meios de 

comunicação.

Também chamo a atenção para o papel que Minas terá do ponto 

de vista da TV pública e da TV legislativa. Hoje temos uma TV que é 

exemplo no mundo, a TV Assembleia, que tem um papel decisivo em Minas 

Gerais, mas hoje só é transmitida em canal aberto em pouco mais de 

250 Municípios. Minas Gerais tem 853 Municípios, e precisamos que 

esse  canal  seja  aberto  em  todos  eles,  mas  há  fortes  interesses 

econômicos que impedem que isso aconteça. Fica atravancado; há muito, 

a Assembleia Legislativa de Minas luta para abrir seu canal, mas tem 

dificuldades para isso.

Sobre a produção regional, ainda ontem me chamava a atenção 

a importância de democratizarmos os meios de comunicação, que não 

podem estar a serviço de interesses meramente econômicos. Eu e o 

Deputado André Quintão - isto é público e notório - somos torcedores 

de carteirinha do Clube Atlético Mineiro, mas ontem, particularmente, 

me senti muito incomodado pelo monopólio dos meios de comunicação 

exercido por Rio e São Paulo. Queiram ou não, um time mineiro está 

disputando a final do principal campeonato de futebol da América 

Latina,  a  Copa  Libertadores,  contra  um  time  argentino,  e  a  TV 

privada, que detém boa parte do monopólio dos meios de comunicação, 

transmitiu  esse  jogo  só  para  Minas  Gerais,  não  para  o  Brasil; 

preferiram transmitir Corinthians e Fluminense. Apesar dos belíssimos 

gols  que  o  Ronaldo  Fenômeno  fez,  o  jogo  do  Cruzeiro  contra  o 
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Estudiantes, sem dúvida alguma, era mais importante; essa atitude da 

TV privada tem a ver com o poder econômico, e isso precisa ser 

debatido.

Há  outro  fato  também  importante.  Certo  dia,  estava  em 

Contagem,  e  o  Vereador  Arnaldo  de  Oliveira  abordou  um  aspecto 

interessante: temos aqui a TV Minas, que, por força de contrato entre 

a Federação Mineira de Futebol com a TV Globo, se quiser transmitir 

um jogo da segunda ou terceira divisão do Campeonato Mineiro, está 

impedida de fazê-lo. Em São Paulo, já romperam um pouco com isso; lá 

a TV pública consegue transmitir jogos da segunda ou terceira divisão 

do  Campeonato  Paulista.  Aqui  a  TV  Minas  não  o  faz,  está  sendo 

ofuscada, colocada em um canto, e não cumpre seu papel. Temos uma 

rádio  pública,  a  Rádio  Inconfidência,  um  canal  de  ondas  curtas 

880kHz, a única rádio pública do País que detém esse canal e tem 

potência para transmitir sua programação para o Brasil e todo o 

mundo. Pois bem, esse canal está sendo invadido, aliás, por algumas 

rádios privadas, como no Pará, onde o canal da Inconfidência foi 

invadido pela Transamérica. É o poder privado se sobrepondo às rádios 

públicas e à televisão pública.

Com tudo isso, os debates que a Conferência Nacional vai 

suscitar serão muito importantes, mas ela só terá êxito se realmente 

conseguirmos  levar  essa  discussão  ao  maior  número  de  Municípios 

possível;  só  terá  êxito  se  a  Comissão  Mineira  Pró-Conferência 

Nacional  conseguir  o  respaldo  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas 

Gerais para fazer uma grande conferência estadual e, especialmente, 
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se também conseguir convencer o governo do Estado a participar dessa 

conferência.  Por  isso  é  importante  a  presença  do  Teixeira  aqui. 

Precisamos juntar todos os mineiros, sem dúvida, para fazer um grande 

debate sobre a democratização dos meios de comunicação social no 

Brasil.

Desejo  a  todos  um  excelente  debate.  Com  certeza,  desta 

audiência pública, haveremos de tirar grande proposições e propostas 

para incrementar, cada dia mais, essa discussão em Minas Gerais. 

Obrigado  pela  presença  de  todos  e  tenham  uma  boa  audiência.  (- 

Palmas.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Obrigado, 
Deputado  Carlin  Moura.  Lembro  que  um  assunto  importante  para 

discutirmos  é  o  art.  230  da  Constituição  Estadual,  que  prevê  o 

Conselho Estadual de Comunicação Social. Apresentamos, na legislatura 

passada, uma proposta de emenda constitucional, aliás, sugerida pelo 

sindicato dos jornalistas, mas não teve condições políticas de ser 

aprovada. A Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2007 tramitou 

durante quatro anos, foi representada por um conjunto de Deputados e 

Deputadas, mas infelizmente teve parecer pela rejeição e ainda não 

foi colocada em votação.

Registro  e  convido  também  para  a  Mesa  o  nosso  amigo 

Edivaldo Farias, o Dr. Didi, que acabou de chegar. Registro também a 

presença da Makota Kizandembu Kiamaza, Coordenadora Executiva e de 

Comunicação do MonaBantu; do Sr. Geraldo Magela Gonçalves, Presidente 

da Associação dos Diários do Interior de Minas Gerais; do Sr. João 
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Sales dos Santos MonaBantu, da comunicação; do nosso amigo Túlio, 

Secretário  Municipal  de  Comunicação  de  Formiga,  acompanhado  pela 

Érica, assessora de comunicação; do nosso amigo e companheiro Wilson 

Queiroga, Secretário de Cultura do PT de Minas Gerais; do Alexandre 

Braga, Coordenador da União dos Negros pela Igualdade; e também da 

nossa querida companheira e amiga Cida Pereira, Vereadora do nosso 

partido em Governador Valadares. 

Neste momento, como é de praxe na Comissão, depois da fala 

do autor do requerimento e proponente da audiência pública, daremos a 

palavra para a Sra. Lidyane Ponciano, Coordenadora do Comitê Mineiro 

do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação.

A  Sra.  Lidyane  Ponciano  -  Bom-dia  a  todos.  Agradeço  a 
presença  de  várias  representações  importantes  no  auditório  e 

cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado André Quintão e as mulheres 

na pessoa da Deputada Jô Moraes. O sindicato dos jornalistas, o Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação e a Fenaj estão na luta 

pela democratização da comunicação há aproximadamente 20 anos. Essa é 

uma luta árdua e difícil, porque sabemos que a população ainda não 

percebe a comunicação como um direito humano fundamental. A sociedade 

não percebe que pode agir diretamente no controle social e público, 

pois as concessões de rádio e TV são públicas. Como cidadãos, temos o 

direito e o dever de saber como funciona e de fiscalizar isso.

Defendemos a regionalização e a diversificação da produção. 

No XXXIII Congresso Nacional dos Jornalistas, foram aprovadas cinco 

teses  em  relação  à  Conferência  Nacional  de  Democratização  e  à 
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democratização da comunicação como um todo, entre elas: a Conferência 

Nacional  de  Comunicação  no  centro  da  disputa  por  um  sistema 

democrático de comunicação, a outorga e a renovação de canais de 

rádio e TV, a contribuição de jornalistas, a TV Brasil - ainda em 

aberto a disputa pelo caráter público -, a educação para a literatura 

crítica da mídia sobre a democratização da comunicação. Dentre esses 

temas, foram discutidas as outorgas, a participação das TVs e das 

rádios comunitárias nesse processo, a defesa dos canais comunitários, 

a descriminalização dos canais comunitários e a participação - aí 

entra uma questão crucial desta discussão, que é o financiamento - 

desses canais no Fust e sua legitimação enquanto uma representação da 

sociedade.  Na  tese  do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  de 

Minas Gerais escrita pela jornalista Thaís Ferreira, ela traça um 

panorama da luta pela democratização dos meios de comunicação no 

Brasil,  faz  uma  comparação  com  o  sistema  de  outros  países, 

contextualizando a concentração dos veículos de comunicação na mão de 

poucas famílias brasileiras, e argumenta que o mercado concentrado 

por determinados donos não reflete a diversidade da população e o 

interesse  público  é  substituído  pelo  interesse  privado.  Daí  se 

recebem informações sobre o que acontece no eixo Rio-São Paulo e não 

sobre o que ocorre na sua cidade e no seu bairro, sobre o que age 

diretamente na sua vida. Em relação ao controle público, ela diz que 

- e os jornalistas defenderam isto neste congresso - é necessária uma 

reflexão sobre a mídia, acompanhada de ação no âmbito político, para 

que não seja usada para desviar a atenção, enganar, distrair e nos 
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isolar. Educar para a mídia é ampliar o debate para a mobilização; é 

bom para a democracia e bom para a mídia.

Há uma citação do Paulo Freire que penso retratar muito bem 

essa  questão  da  democratização  midiática:  “Se  os  homens  são  os 

produtores  desta  realidade  e  se  esta  se  volta  sobre  eles  e  os 

condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é 

tarefa dos homens, uma situação desafiadora que nos limita, mas não é 

intransponível e tem de ser transformada por nós, por meio da prática 

da reflexão permanente e humanizadora, em nossos sindicatos, escolas 

e grupos de estudos, e determina, dentre outras coisas, que é preciso 

lutar por uma política pública nacional que inclua, no currículo 

escolar dos ensinos fundamental e médio, disciplina sobre a mídia 

dentro  de  uma  filosofia  que  resgate  o  caráter  dialógico  da 

comunicação,  possibilitando  leituras  diversas”.  Ainda  diz  que  é 

preciso sensibilizar os jornalistas brasileiros, assim como toda a 

sociedade,  sobre  a  importância  das  políticas  democráticas  de 

comunicação,  buscar  parcerias  no  MEC  para  estudos,  pesquisas  e 

identificação  de  problemas  e  construções  da  mídia  para  divulgar 

denúncias, estudos e consultas, contribuindo para esta reflexão, e 

apoiar a criação de conselhos comunitários de educação e reflexão 

sobre a mídia. 

O sindicato dos jornalistas também faz parte da Comissão 

Mineira Pró-Conferência, e estamos nos mobilizando para conseguir que 

as  Prefeituras  façam  decretos  municipais  vinculados  ao  regimento 

interno, que ainda será finalizado. Estava marcada para hoje uma 
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reunião  da  comissão  organizadora,  mas  foi  adiada.  Anteontem  nos 

reunimos  com  a  Deputada  Elisa  Costa,  Prefeita  de  Governador 

Valadares,  e  lhe  entregamos  um  documento  solicitando  um  decreto 

municipal naquele Município. Também pedimos o mesmo apoio à Maria do 

Carmo Lara, ex-Deputada e agora Prefeita de Betim. Também gostaríamos 

que esta Comissão fizesse requerimentos solicitando ao governo do 

Estado, ao Governador Aécio Neves que nos recebesse, para discutirmos 

a  possibilidade  de  um  decreto  estadual  para  a  realização  da 

conferência.  O  mesmo  pedido  será  encaminhado  ao  Presidente  da 

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, para que ele 

nos receba e determine que a conferência estadual ocorra nesta Casa. 

Agradecemos a presença do Sr. Hugo Teixeira, o que representa muito 

para nós. Se o governo do Estado envia a esta Casa uma pessoa de peso 

para discutir essa questão, ele vê a importância da realização dessa 

conferência no nosso Estado. O Ministro Hélio Costa, responsável pela 

realização da Conferência Nacional de Comunicação, que ocorrerá nos 

dias 1, 2 e 3 de dezembro, em Brasília, é do nosso Estado. 

Cabe a nós fazer com que aqui aconteça uma conferência 

exemplar que mostre para toda a sociedade a necessidade de políticas 

públicas de artigos que estão na Constituição de 1988 e que não foram 

regulamentados até hoje em formas atuais. Novos modelos de negócios 

são  formados  a  partir  da  questão  da  convergência  tecnológica  e 

precisam da participação da sociedade, assim como ocorreu na Lei do 

Cabo. A TV Digital foi concebida sem a participação popular. Assim 

caminha  o  rádio  digital.  A  população  precisa  participar  desse 
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processo, dizer o que quer, qual o conteúdo que nos interessa e em 

que isso nos atinge diretamente com relação a determinados tipos de 

veiculação, à subjetividade dessas veiculações, em que atinge isso no 

imaginário da população. Acredito que essa é uma defesa do Conselho 

Federal de Psicologia, que o Moretzohn pode representar muito bem 

aqui. Agradeço sua participação. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  André  Quintão)  -  Agradeço  à 
Lidyane. Registro a presença do nosso amigo Edvaldo Farias, que está 

na  Mesa,  representando  o  Presidente  da  Associação  Brasileira  dos 

Canais Comunitários da Comissão Nacional Organizadora da Conferência. 

Com a palavra, a ex-Deputada Federal e Prefeita de Betim, Maria do 

Carmo Lara, relatora da Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

sobre Radiodifusão.

A Prefeita Maria do Carmo Lara - Bom dia a todos. Na pessoa 
do  amigo  e  companheiro  André  Quintão,  Presidente  da  Comissão, 

cumprimento  a  Mesa.  Esta  audiência  pública  é  muito  importante. 

Parabenizo o governo federal, o Presidente Lula e toda a equipe de 

governo por ter convocado a conferência, o que considero um grande 

avanço. Vocês podem até achar engraçado, mas o Ricardo e a Jô, que 

acompanhou um pouco em Brasília, assim como a Deputada Erundina, 

Presidente da comissão de que fui relatora, são testemunhas de que 

foi uma luta. Todos os movimentos estão representados aqui, todas as 

entidades, inclusive as entidades de classe e os canais de televisão 

e de rádio. Foi uma permanente discussão na Câmara Federal, em nível 

de Brasil, com a Comissão de Participação Popular e com a Comissão de 
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Ciência e Tecnologia, principalmente com a participação da Deputada 

Luiza Erundina e do Deputado Walter Pinheiro, que foi Presidente na 

época, e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que foi 

quase a âncora, para sensibilizar o governo. A questão foi discutida 

em várias audiências públicas, em seminários, o que não significa 

pouca coisa. Em primeiro lugar, estamos lidando com um setor muito 

importante. Muitos de nós dizem que é o quarto poder, com o intuito 

de provar seu valor e importância. Se há muitos anos a comunicação já 

era importante, a cada dia é mais importante.

Hoje a Jô Moraes estava me falando - vimos nos jornais de 

ontem à noite e de hoje de manhã - que foi votada a propaganda 

eleitoral pela Internet. Mesmo que não quiser e que não puder, vai 

avançando. Depois da eleição do Barack Obama, mesmo se a Câmara 

Federal  não  quisesse,  não  deixaria  de  votaria.  Então,  algumas 

questões estão avançando.

Com base em minha experiência de 10 anos na Câmara Federal, 

posso afirmar que muitas vezes votamos uma lei depois que já está 

funcionando. Durante oito anos, por exemplo, participei da Comissão 

de Desenvolvimento Urbano. Quando votamos a Lei dos Consórcios dos 

Municípios na Comissão e na Plenária da Câmara, os Municípios já 

estavam fazendo consórcios, porque a região metropolitana já exigia 

isso. Muitas vezes, nós, enquanto legislativos, fazemos leis que já 

estão premidas pela realidade. O governo federal já convocou dezenas 

de conferências em todas as áreas, mas acredito que acredito que não 
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teve condição para convocar essa conferência, que para mim faz a 

diferença.

Nesse  último  mandato,  por  dois  anos,  ainda  na  Câmara 

Federal, tive a oportunidade de participar da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, onde aconteceu um dos vários grandes debates importantes 

para o Brasil, como o debate sobre a questão das rádios comunitárias, 

o debate sobre as TVs e rádios educativas e o debate sobre TVs como a 

da  Assembléia  e  a  da  Câmara.  Aconteceu  também  o  debate  sobre  a 

questão das outorgas e a renovação das outorgas, ocasião em que 

conseguimos  aprovar  um  relatório.  Aconteceu  a  questão  como  a 

comunicação vai discutir com a informática, com a telecomunicação. 

Aconteceu  a  criação  da  TV  Brasil;  seu  debate,  sua  discussão  e 

aprovação não foi fácil. Temos relatórios prontos. Fui autora também 

de  um  relatório  que  estava  lá  há  muitos  anos,  sobre  a  fase 

comunitária, que não chegamos a aprovar na comissão. Essa comissão 

aconteceu porque a sociedade brasileira está debatendo esses temas. 

Hoje, não há como não debatermos a questão da TV digital. Não há como 

debatermos a comunicação separadamente das “teles”, separadamente da 

informática,  porque  já  estamos  vivendo  isso,  precisamos  de 

regulamentação e começa a haver necessidade de discutir. Ao discutir, 

começamos  a  ver  como  muitas  leis  estão  arcaicas  e  precisam  ser 

alteradas.  Ao  ser  relatora  da  comissão,  conseguimos  mudar  o  ato 

normativo que existia para ter mais transparência, para imprimir mais 

celeridade  na  questão  das  outorgas,  na  questão  da  renovação  de 

outorgas de rádios e TVs. Conseguimos incluir que os Deputados da 
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comissão podem pedir audiência pública quando tiverem alguma dúvida, 

quando tiverem alguma questão com relação a alguma regulamentação, o 

que  não  era  previsto.  Conseguimos  propor  que  seja  emenda  à 

Constituição, para podermos mudar para que não possa conceder outorga 

a quem tem mandatos. Foi aprovado que a comissão deve elaborar PEC e 

recolher as assinaturas, mas só o fato de aprovar isso na comissão já 

é um avanço. Conhecemos o processo legislativo e sabemos que é mais 

lento.  Em  virtude  de  ter  mais  participação,  às  vezes  dificulta. 

Conseguimos propor também a importância de se convocar a Conferência 

Nacional de Comunicação. Quero falar para todos nós e para o Hugo, 

que está aqui na Mesa, e concordar um pouco com o que a Lidyane 

falou. Uma conferência realizada pelo Executivo, em qualquer nível - 

municipal, estadual ou federal - tem outra força. Quero dizer em 

termos  de  força.  Podemos  convocar  qualquer  seminário,  qualquer 

conferência, mas quando é convocada por um Poder, seja ele Executivo 

ou Legislativo, tem mais força, porque trará todos os setores para o 

debate.  Não  há  sentido  fazer  uma  conferência  -  seja  municipal, 

estadual, regional ou nacional - se não trouxermos todos os setores 

para debater. Imaginem uma conferência estadual em Minas que não 

traga os grandes jornais, como “Estado de Minas” e “O Tempo”, que não 

traga as TVs e as rádios mineiras; em nível nacional, que não traga 

as  associações.  A  conferência  só  terá  sentido  se  trouxermos  as 

comunitárias, as públicas, as concessões, a participação da sociedade 

organizada  para  travarmos  um  grande  debate,  senão  o  debate  fica 

torto, fica vesgo. Imaginem travar um debate em uma conferência de 
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comunicação sem a participação dos principais meios de comunicação e 

dos meios de comunicação comunitários. Imaginem fazer uma conferência 

de saúde só com o setor público, sem a participação do setor privado. 

Falo isso porque penso que, enquanto Municípios, o tempo está premido 

para fazermos cada Município. Se conseguirmos fazer as conferências 

em Minas por região - região metropolitana, Sul de Minas, etc. - e 

discutir, por exemplo, em Betim, Contagem, Neves, Belo Horizonte, 

Santa Luzia, Pedro Leopoldo, etc., se cada um fizer uma conferência 

individual, quais são os meios de comunicação que influenciam nessas 

cidades?  Os  locais,  os  comunitários  e  os  de  Belo  Horizonte.  Se 

conseguirmos fazer uma conferência regional da região metropolitana, 

com a participação de todos os setores, sairemos mais enriquecidos e 

levaremos  uma  contribuição  maior  para  a  conferência  estadual  e 

nacional. E se o governo do Estado chama a conferência estadual, 

penso que o debate contribuirá mais, porque o Poder Executivo tem 

essa força de poder, tem a força política de aglutinar todos os 

setores da sociedade para fazer esse debate, que é muito importante. 

Durante quase dois anos trabalhamos a Organização Nacional, para que 

a conferência não saia pelos movimentos, mas que saia do governo 

federal. Por isso acho que é uma vitória a conferência ter sido 

convocada pelo Presidente Lula, porque tem esse caráter de levar 

todas as associações para lá.

Achamos que avançou em outra questão, a proposta de PEC. 

Atualmente, qualquer outorga concedida pelo Ministério, passada pela 

Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  se  houver  algum  problema,  se 
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detectou, em todos os trâmites que não está funcionando mais, que não 

está no ar, que saiu, o Ministério não tem poder de cancelar a 

outorga; tem de ir para a Câmara, tem de ir para o Plenário e tem de 

ter  mais  de  dois  quintos  de  votos.  Essa  é  uma  outra  PEC  que 

propusemos, para que o Poder Executivo possa cancelar uma outorga, 

desde que cumpridos todos os critérios que a outorga não cumpriu, 

senão o Poder Executivo terá de entrar no Judiciário para cancelar, 

no que se perde muito.

A outra questão que trabalhamos muito, que é fundamental, é 

funcionar. Vocês querem criar o Conselho Estadual de Comunicação. 

Discutíamos muito que queríamos colocar para funcionar o Conselho 

Nacional  de  Comunicação,  que  se  reuniria  regularmente  com  sua 

representação, o que não acontecia. Existe conselho criado, existem 

pessoas indicadas nas representações. Acho que essa conferência tem 

de ter esse norte, tem de debater a participação, tem de debater a 

importância dos meios de comunicação, tem de debater a importância da 

informática nos meios de comunicações; não deve debater apenas TV 

digital, mas também a comunicação na era digital, e trabalhar para 

que valorizar a regionalização da produção. Na conferência no Estado 

de Minas Gerais havia muita coisa importante para debater, e este 

Estado não é unido por um meio de comunicação. Se formos a Juiz de 

Fora, a influência é do Rio; no Sul de Minas, a influência é de São 

Paulo; em Teófilo Otoni, a influência do meio de comunicação é da 

Bahia. Por exemplo, em período eleitoral, para algumas cidades de 

Minas não se transmite programa eleitoral de Minas. Numa conferência 
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estadual  de  comunicação,  temos  de  debater  essa  questão.  Como  um 

Estado  se  fortalece?  Por  vários  meios:  economicamente, 

geograficamente,  politicamente  e  por  meio  da  comunicação.  Se  a 

comunicação tem esse poder forte, nosso Estado não tem, assim como 

não é ligado por avião a todos os lugares.

Não há avião até Teófilo Otôni. Uma conferência estadual de 

comunicação  deve  debater  a  interligação  de  Minas  pelos  meios  de 

comunicação de Minas. Esse é o fortalecimento fundamental de qualquer 

Estado. Não se pode apenas criar o Conselho Estadual, mas deve ser 

dado a ele condições de funcionar. Para a Conferência Nacional, Minas 

deve mostrar que é importante que o Conselho Nacional de Comunicação 

seja atuante.

É importante mostrar, Deputada Jô Moraes, que há vários 

bons projetos na Câmara cujos relatórios, às vezes, são aprovados na 

Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia,  mas  não  conseguem  tramitar. 

Fizemos, em nossa Comissão, um relatório dos projetos de lei de todos 

os  Deputados  de  todos  os  partidos  da  Câmara.  Há  um  da  Jandira 

Feghali, que já passou pela Câmara e está no Senado, que trata da 

produção regionalizada, e é muito importante. Há projetos de vários 

Deputados  de  vários  partidos.  É  necessário  fazer  com  que  essa 

conferência tome consciência de todos eles, tirando as prioridades 

para serem votadas.

Esta  audiência  pública,  Deputado  André  Quintão,  é 

importante  para  mobilizar  o  Estado  de  Minas  a  viabilizar  as 

conferências municipais ou regionais. Minha sugestão é que façamos 
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conferências regionais para esquentar as turbinas para a conferência 

estadual e trabalhar para a conferência nacional. Já avançamos muito 

pelo simples fato de haver a convocação dessa conferência. Será o 

momento de um debate enriquecedor. Todos devemos trabalhar para que 

haja, na conferência, a representação da população, das associações, 

das entidades organizadas, dos meios de comunicação comunitários, das 

associações das concessões das grandes rádios, jornais e tevês, para 

que  haja  discussão  da  digitalização  desse  período.  Desse  jeito, 

marcaremos outra etapa da comunicação em nosso país. Conferências 

somam esforços, formam opiniões, constróem a partir do que existe. Se 

sentarmos juntos para ver o que existe, saberemos em que precisamos 

avançar  e  no  que  podemos  contribuir  para  fortalecer  a  nossa 

democracia.  Os  meios  de  comunicação  devem  estar  a  serviço  do 

fortalecimento  da  democracia  brasileira.  Temos  de  realizar  essa 

conferência  com  a  visão  de  contribuir  para  o  fortalecimento  da 

democracia. Se houver mais democracia, construiremos mais cidadania 

para o povo brasileiro. Obrigada. (- Palmas.)

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Obrigado, Maria 
do Carmo. Anuncio a presença de Gilson Reis, Presidente da Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB; da Simprominas; e 

do jornalista José Geraldo Soares Barbosa, Assessor de Imprensa do 

Vereador Claudinei Dias, da minha querida cidade de Sete Lagoas. 

Convido a integrar a Mesa o nosso amigo José Guilherme 

Castro,  que  representa  a  Abraço  Nacional  e  também  as  rádios 

comunitárias. (- Palmas.) Combinamos com os integrantes da Mesa que a 
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intervenção deverá respeitar o período de 10 a 15 minutos, para que 

possamos ter a oportunidade de realizar o debate. Passo a palavra 

para  o  nosso  amigo  Ricardo  Moretzsohn,  representante  da  Comissão 

Mineira  Pró-Conferência  Nacional  de  Comunicação  e  coordenador  da 

campanha contra a baixaria nas tevês.

O Sr. Ricardo Moretzsohn  - Bom-dia a todos e a todas. 
Agradeço e cumprimento os Deputado André Quintão e Carlin Moura pela 

iniciativa, principalmente Carlin Moura, autor do requerimento que 

motivou a realização desta audiência pública. Agradeço à Comissão de 

Participação  Popular  a  oportunidade  de  realizar  este  debate. 

Participo  da  Comissão  Mineira  Pró-Conferência  Nacional  de 

Comunicação, que hoje reúne cerca de 35 entidades, organizações e 

movimentos.  Eles  me  escolheram  para  vir  aqui  representá-los.  Há 

vários companheiros e companheiras aqui, e espero estar à altura de 

representar todos. Sou psicólogo, fui Presidente do Conselho Federal 

de  Psicologia  e,  hoje,  represento  o  Conselho  na  coordenação  da 

campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania? É uma campanha 

da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.

O  Deputado  Carlin  Moura  falou  sobre  futebol,  e  estamos 

falando do Conselho Estadual de Comunicação. Isso me dá um gancho 

interessante. Fiz parte da primeira gestão do Conselho Nacional de 

Comunicação,  que  pertence  ao  Congresso  Nacional.  O  Presidente  do 

Senado é que nomeia os componentes. Esse conselho está parado há 

quase  dois  anos,  por  falta  de  interesse,  apesar  de  existir  na 

Constituição brasileira e ser instituído por uma lei específica. Fiz 
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parte da primeira gestão, que tinha como Presidente o José Paulo 

Cavalcanti Filho, honrado jurista pernambucano. Ele já esteve nesta 

Casa falando disso. Uma das queixas dele no Conselho de Comunicação 

referia-se à história do futebol: os nordestinos e nortistas têm de 

assistir a jogos do Rio e São Paulo, pois não conseguem assistir a 

jogos dos times dos respectivos Estados.

Na pessoa da minha amiga Maria do Carmo, cumprimento as 

mulheres presentes. 

Estamos falando da Conferência Nacional de Comunicação e da 

possibilidade  da  realização  da  conferência  estadual,  que  já  está 

formalizada por decretos, portarias, etc., uma comissão composta por 

representantes  do  governo,  por  setores  do  nosso  campo,  como 

movimentos populares, movimentos sociais e pelos empresários, mas 

está muito difícil ela funcionar. Hoje, dia 9, era para ela estar 

reunida  para  aprovar  o  regimento  da  Conferência.  A  reunião  foi 

suspensa, porque não se consegue avançar no regimento. Os empresários 

querem que constem no regimento que a conferência não pode discutir a 

radiodifusão. A conferência não pode discutir questões de conteúdos 

nacionais. É importante denunciar uma manobra do empresariado. Eles 

vêm, mas entre uma conversa e outra, eles vão. Não se sabe com o que 

se conta, da maneira como se conta. Não temos dúvida da importância 

de  o  empresariado  participar  de  todo  esse  processo,  de  toda  a 

construção  da  conferência.  Não  queremos  uma  conferência  que  seja 

protagonizada somente por movimentos sociais ou populares: precisamos 
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de  uma  conferência  que  tenha  a  participação  do  governo  e  dos 

radiodifusores.

O simples fato de o Presidente Lula ter assinado o decreto 

convocando a conferência é um avanço admirável. No passado recente, 

há  10  anos,  não  pensaríamos  em  realizar  uma  conferência  de 

comunicação social neste país, isso era impensável. Até hoje, em 

qualquer  discussão  acerca  de  questões  da  mídia,  de  comunicação, 

curiosamente o empresariado afirma que estamos querendo censurá-los. 

Nós, que estivemos historicamente nas trincheiras contra a censura 

neste  país,  hoje  somos  chamados  de  censores,  porque  queremos 

discutir, queremos o controle social da mídia neste país, queremos 

discutir as outorgas e concessões. A maioria da população não sabe 

que  a  cada  10  anos,  para  emissoras  de  rádio,  e  15  anos,  para 

emissoras de TV, as outorgas vencem e são renovadas praticamente de 

forma automática. A população não sabe que várias outorgas estão 

vencidas  há  anos,  mas  continuam  funcionando.  Enquanto  isso,  no 

Conglomerado da Serra ou qualquer outra comunidade, se houver uma 

rádio comunitária, há a presença da Anatel e da Polícia Federal, que 

as consideram criminosas. Mas, há concessões de rádios comerciais com 

outorgas vencidas há mais de 10 anos, e a Anatel não faz nada.

Dizem que rádios comunitárias derrubam avião. Isso é muito 

engraçado. Na época em que estava no Conselho de Comunicação Social, 

os empresários levaram uns oficiais da Aeronáutica para falar para o 

Conselho de Comunicação sobre o problema das rádios comunitárias em 

relação a aviões. Nessa época, os Estados Unidos já haviam invadido o 
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Iraque, e Saddam Hussein ainda era vivo. Não resisti, depois da 

apresentação  deles  mostrando  o  perigo  que  as  rádios  comunitárias 

representavam, fiz um chiste: disse que, se Saddam Hussein souber que 

rádio  derruba  avião,  montará  no  Iraque  uma  rede  de  rádios 

comunitárias, levará o Zé Guilherme para lá e derrubará todos os 

aviões. É um negócio absurdo. (- Palmas.)

Trouxe um roteiro, mas já saí dele. Ontem foi cancelada a 

reunião da Comissão Organizadora Nacional. Temos um grave problema, 

pois  de  R$8.200.000,00  previstos  por  emenda  parlamentar  para  a 

realização da Conferência, 80% desse valor foi contingenciado e hoje 

dispomos  de  R$1.600.000,00.  Na  prática,  isso  significa  a  não 

realização da Conferência Nacional. A exemplo das demais conferências 

de outras políticas públicas, com R$1.600.000,00 não se faz nada. Em 

Brasília, nos dias 1º, 2  e 3 de dezembro, faremos uma reunião. Uma 

conferência significa todo esse preparo com conferências municipais, 

estaduais, regionais etc. 

A Comissão mineira está em processo interessante. Há mais 

de dois anos defendemos a realização de uma conferência nacional. 

Inicialmente,  quem  fazia  essa  defesa  eram  movimentos  ligados  à 

democratização da comunicação: o Fórum Nacional para a Democratização 

da Comunicação, o Intervozes, a Abraço das rádios comunitárias e 

outras. Hoje, felizmente, na Comissão Mineira há mais de 35 entidades 

e organizações e uma pluralidade interessante. Por exemplo, fazem 

parte  da  nossa  comissão  representantes  do  Movimento  Negro,  de 

organizações  em  defesa  de  “gays”,  lésbicas  e  travestis  e  de 
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psicólogos, classe de que faço. Sei que diretamente não têm nada a 

ver  com  comunicação,  mas  representam  militâncias  políticas.  Se 

somarmos à Comissão Nacional e às 23 comissões estaduais, são mais de 

450 organizações sociais no Brasil pleiteando e se organizando para 

essa conferência nacional.

Mas por que esse interesse?  Vou-me permitir rapidamente me 

referir a uma parte de um texto que escrevi. Por que esse interesse 

dessas organizações, hoje? A sociedade civil organizada já percebeu a 

importância da comunicação na formação de valores e opiniões, na 

produção das culturas e nas relações de poder. Por isso a compreensão 

da comunicação como um direito humano é condição fundamental para que 

esse processo social seja voltado para a promoção da emancipação de 

homens e mulheres, na consolidação de uma efetiva democracia e na 

construção de um país justo e soberano. 

No Brasil ainda há um grande caminho a percorrer para que a 

comunicação  cumpra  esse  papel.  O  modelo  vigente  é  marcado  pela 

concentração dos meios em poucos grupos comerciais - hoje temos não 

mais que 10 famílias controlando 90% de tudo o que lemos, ouvimos e 

vemos, ou seja, 10 famílias controlam o que pensamos ou conversamos, 

e  essa  é  uma  das  concentrações  de  propriedade  dos  meios  de 

comunicação  mais  indecentes,  mais  escandalosas  do  mundo  -,  cujas 

outorgas são obtidas e renovadas sem controle da sociedade e sem 

critérios transparentes. O predomínio da mídia comercial marca também 

a fragilidade dos sistemas público e estatal, que só agora entrou na 

pauta de preocupação do Estado com a criação da EBC. Esse quadro vem 
Código do documento: 747961



Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação
3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 16ª  Legislatura 
9/7/2009 - 9h30min Pág.: 27

sendo mantido pela ausência do debate e pela exclusão do interesse 

público  na  elaboração  e  aprovação  das  políticas  públicas  e  de 

regulação que organizam a área. Historicamente, as decisões relativas 

à comunicação no Brasil têm sido tomadas à revelia dos legítimos 

interesses sociais, quase sempre apoiadas em medidas administrativas 

e criando situações de fato que terminam por se cristalizarem em 

situações definitivas. É uma colcha de retalhos. A ex-Deputada Maria 

do  Carmo  e  a  Deputada  Jô  Moraes  sabem  que  a  legislação  sobre 

comunicação social neste país é uma verdadeira colcha de retalhos. 

Você é o que o empresariado quer fazer agora. Ele não quer discutir a 

renovação das outorgas, das concessões, não quer discutir conteúdos. 

Somos contra a baixaria na TV, contra a propaganda para criança, pois 

é uma indecência colocar um menino de 2 anos na televisão. Hoje estão 

sendo criadas propagandas para bebês, e isso é um absurdo. Temos de 

defender  nossas  crianças.  Mas  isso  os  empresários  não  querem 

discutir.  Eles  só  querem  discutir,  atualmente,  na  conferência, 

convergência, internet, ou seja, vamos discutir o futuro. Esse é um 

dos maiores males dessa política de comunicação: discute-se o futuro 

sem dar conta do presente. 

Reiteramos nossa posição contra essa sabotagem, ou seja, 

nós, como representantes legítimos, como usuários da comunicação, 

queremos, sim, discutir renovação de outorgas, concessões, conteúdo, 

e controle social da mídia neste país. 

Lamento  a  ausência  da  Associação  Mineira  de  Rádio  e 

Televisão - Amirt -, representante do empresariado mineiro, que foi 
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convidado pela Comissão desta Casa, mas não compareceu. É sempre ruim 

quando os empresários não comparecem, pois gostaríamos imensamente de 

discutir  o  assunto  com  eles.  Digo  ao  representante  do  governo 

estadual, Sr. Hugo Teixeira, que gostaríamos muito que o governo 

mineiro fosse um dos protagonistas dessa reforma. Em Minas Gerais, 

temos todas as condições de sairmos à frente, como referência, a 

partir do momento em que o governo Aécio Neves possa convocar uma 

conferência  estadual  para  tratar  do  assunto.  Estamos  abertos  a 

negociar,  como  comissão  mineira,  representando  várias  entidades 

populares  e  sociais.  Queremos  negociar  e,  é  claro,  de  alguns 

princípios  não  abrimos  mão,  por  exemplo,  da  realização  de  uma 

conferência deliberativa, pois não queremos uma conferência “pó de 

arroz”. Acreditamos que Minas Gerais, neste momento, pode sair à 

frente, com uma conferência convocada pelo Governador Aécio Neves. 

Gostaria, Secretário, de publicamente solicitar, em nome da Comissão 

Mineira Pró-Conferência Nacional de Comunicação, uma audiência com o 

Governador do Estado, onde possamos tratar desse assunto, inclusive 

junto com o empresariado. 

Queríamos  estudar  com  esta  Casa,  tão  cara  para  nós 

mineiros, a possibilidade de criarmos uma frente parlamentar pela 

realização da conferência estadual de comunicação social. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) -  Agradeço ao 
Ricardo. 
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Registro a presença do Vereador Marcos da Luz, de Coronel 

Fabriciano,  e  do  nosso  amigo  Luiz  Carlos  Bernardes,  o  Peninha, 

frequentador assíduo desta Comissão, para nossa alegria. 

Passo a palavra ao Sr. Altamiro Borges, jornalista e membro 

da Coordenação Nacional do Fórum de Mídia Livre, agradecendo-lhe a 

presença. 

O Sr. Altamiro Borges -  Bom-dia a todos e a todas, é um 
prazer estar aqui. Agradeço o convite do Carlin Moura e do André 

Quintão para participar deste debate. Faço, em público, um elogio aos 

mineiros, que são os primeiros, no Brasil, a promover uma audiência 

pública, por meio da Assembleia Legislativa, para discutir a questão 

da  Conferência  de  Comunicação.  Quiçá  todas  as  Assembleias 

Legislativas  do  Brasil  e  várias  Câmaras  Municipais  promovam 

audiências  públicas  para  ouvir  os  movimentos  sociais,  ouvir  a 

população, a fim de discutir o tema. Parabenizo-os pela belíssima 

iniciativa. Os mineiros largaram à frente. (- Palmas.) 

Concordo  com  a  Maria  do  Carmo,  esta  conferência  é  uma 

grande  vitória  do  povo  brasileiro;  uma  grande  conquista  que  não 

devemos  subestimar  de  maneira  alguma.  Já  tivemos  53  conferências 

institucionais nos últimos anos, várias realizadas no governo Lula. E 

a da comunicação era a mais difícil de realizar, ficando para a reta 

final. Por que ficou para a reta final? Porque a mídia, hoje, não é 

mais o quarto poder, mas é o grande poder. A mídia tem uma grande 

concentração.  Há  atualmente,  no  mundo,  nove  grupos,  nove 

megacorporações, que dominam boa parte daquilo a que temos acesso, em 
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termos de jornalismo, entretenimento e cultura: Disney, Sony, etc. E 

temos hoje, no Brasil, seis grupos que dominam o grosso da mídia. 

Como disse um gaúcho, que fez um belíssimo estudo sobre as camadas da 

mídia no Brasil: tem-se a primeira camada, que, à época em que ele 

estudou,  eram  10  e  hoje  já  são  6;  depois,  uma  segunda  camada 

regionalizada, até chegar a uma quarta camada de pequenas rádios, 

pequenos  jornais  no  interior.  A  mídia  hoje  é  um  grande  poder 

econômico e político, um grande aparelho ideológico, ela faz cabeças. 

Nós nos pautamos, no cotidiano, pela mídia. Se ficarmos três dias sem 

assistir à televisão, mudamos de assunto. Então estamos discutindo no 

boteco, no bairro, na escola, no sindicato, a tal da morte do Michael 

Jackson, e só discutimos essa desgraça. Transformaram a morte do 

Michael Jackson num circo midiático. Até o pai, que o estuprou, virou 

estrela. Essa é a situação, a mídia tem um grande poder sobre nossa 

cabeça,  ela  nos  pauta,  agenda  a  política,  consegue  projetar  e 

destruir reputações em segundos. A mídia é um grande poder, e não só 

no terreno da informação mas também no do comportamento, porque ela 

forja comportamentos, dita moda. Ninguém ligava muito para o que 

ocorria na Índia, e nunca vi tanta roupa indiana no Brasil. Por que 

será? Ela dita moda, ela seduz, tem essa perigosa função. Se não 

houver controle social, ela trará, cada vez mais, efeitos degradantes 

para a sociedade de sedução psicoinfantil. A mídia é um grande poder, 

e é por isso que se demorou tanto para convocar a conferência. Como 

disse o Presidente Lula, pela primeira vez na história deste país, 

vamos discutir comunicação. Essa é uma grande vitória dos movimentos 
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sociais,  uma  grande  vitória  dos  partidos  políticos,  dos 

parlamentares,  que  fizeram  a  cobrança  e  estiveram  nessa  briga. 

Teremos muita coisa a discutir na Conferência Nacional de Comunicação 

- Confecom -, tanto coisas do passado como do futuro. Temos coisas do 

passado, porque, fruto do acesso democrático na década de 80, na 

Constituição, nos arts. 220, 221, 222, 223, conseguimos introduzir 

várias coisas importantes, mas que nunca foram regulamentadas. Está 

dito, na Constituição, que é proibido o monopólio, e o que temos é 

quase um oligopólio. Esse é um processo  de monopolização. Está dito 

na  Constituição:  produção  regional.  Mas  o  que  temos  é  uma 

barbaridade, relatada aqui pelo Carlin, até no futebol. Não existe 

nenhuma  produção  regional,  nem  independente.  Está  dito  na 

Constituição: Conselho Nacional de Comunicação. E até hoje ele não 

saiu do papel; não está funcionando, Maria do Carmo, e continua sem 

funcionar. Ele foi aprovado em 1988, instalado em 2002, mas até hoje 

não  funciona.  E  não  tem  papel  quase  nenhum,  sendo  apenas  algo 

decorativo.  Temos  problemas  antigos  para  resolver:  a  questão  do 

monopólio, da manipulação, da falta de diversidade informativa no 

Brasil, da não presença dos movimentos sociais de nosso país na 

mídia.  Isso  é  criminalizado.  Portanto  temos  problemas  antigos  e 

problemas  para  o  futuro,  porque  estamos  passando  por  um  grande 

processo  de  transformação  nessa  área,  que  é  esse  processo  de 

convergência digital. Isso traz profundas mudanças. Começaremos a ver 

televisão  dentro  de  ônibus,  nos  carros,  no  celular.  Então  há 

profundas mudanças nesse setor e, se bobearmos, elas gerarão ainda 
Código do documento: 747961



Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação
3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 16ª  Legislatura 
9/7/2009 - 9h30min Pág.: 32

mais concentração, mais manipulação, e um risco muito grande, que é a 

maior  desnacionalização.  De  repente  nem  à  produção  cultural 

brasileira  assistiremos  mais,  somente  à  produção  de  gringo.  Não 

teremos nem produção nacional. Reclamamos da ausência de produção 

regional e corremos o risco de não termos nem produção nacional. 

Temos problemas do passado e problemas do futuro para resolver. Daí a 

importância  dessa  conferência,  que  é  uma  grande  vitória  do  povo 

brasileiro.  Exatamente  por  isso  essa  conferência  é  muito  tensa, 

porque  mexe  com  grande  poder  econômico  e  ideológico,  de  ideias. 

Levanto um alerta para os companheiros, sem querer fazer terror. Acho 

que  a  conferência  está  correndo  riscos.  (-  Intervenção  fora  do 

microfone.)  

E isso porque os empresários, a todo momento, ameaçam sair. 
Para as reuniões da Comissão Organizadora Nacional, composta por 26 

pessoas, havia uma previsão de duração de 3 horas, mas elas estão 

durando, em média, 8 horas, 9 horas, e não se consegue chegar a 

conclusões. Está muito difícil, pois o que achávamos que seria um 

embate na Confecom está sendo um embate na Comissão Organizadora 

Nacional: ainda não conseguiram aprovar o regimento. Fui informado de 

que, neste final de semana, Dulci, Franklin e Hélio Costa tentarão 

chegar a um termo para o regimento. Não há verba, e o Bechara ontem 

mesmo disse: com 1 milhão, não fazemos conferência. Apesar de ser uma 

baita conquista do decreto de 16 de abril do Presidente Lula, a 

Conferência corre riscos, porque o embate é muito pesado. Não estamos 

brincando com qualquer coisa, estamos mexendo com quem hoje tem papel 
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um fundamental no mundo. A ditadura midiática é muito forte no mundo. 

Nesse sentido, uma atividade como essa cumpre papel importantíssimo, 

Deputados Carlin Moura e André Quintão, porque é também uma forma de 

pressão. Queremos debater comunicação. 

A  presença  do  governo  do  Estado  aqui  é  de  fundamental 

importância, pois dá legitimidade a esse processo. É muito bom que o 

Estado  tope  comprar  esse  debate  para  a  sociedade:  qual  é  a 

comunicação que temos, qual é a comunicação que queremos e o que é 

saudável para o ser humano? Se sai água suja da torneira, temos onde 

reclamar. Mas, se a comunicação for manipulada, onde reclamar? No meu 

entender, este debate é extremamente importante, porque é uma forma 

de  pressionar.  Deveríamos  intensificar  a  pressão.  Cada  Câmara 

Municipal que marcar uma audiência, cada Município que organizar as 

suas comissões, vai criando uma situação que torna irreversível a 

realização da Conferência. Acredito que ela corre riscos. Mais que 

criticar e diagnosticar, deveríamos esforçar-nos para fazer propostas 

nessa conferência. O que realmente queremos? O leque de propostas é 

gigantesco. Recentemente um amigo meu listou tudo o que dá para 

reivindicar, e foram, aproximadamente, 30, 40 itens. Se dispersarmos 

o nosso esforço, corremos o risco de não fazer vingar nada. 

Deputados Carlin Moura e André Quintão, na minha opinião, 

deveríamos  nos  esforçar  para  fazer  propostas  centrais  para  a 

conferência. Hoje temos sete grandes temas para ela. Um deles é: como 

fortalecer a rede pública? Por que, num debate dessa natureza, que 

deveria interessar a sociedade, não há redes privadas filmando? Por 
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que só tem a TV Assembleia? Está errado. Temos uma aberração no 

Brasil, tudo está concentrado no setor privado. Isso não ocorre nem 

nos Estados Unidos, onde a rede pública é muito presente. O ponto 

central é: como fortalecer e criar controles sociais para a rede 

pública? E não é simplesmente rede estatal, porque entra governo, sai 

governo, e muda tudo. É rede pública, com autonomia de gestão e 

autonomia de financiamento. Isso é que caracteriza a rede pública, 

pois não fica na dependência do governo de plantão. Acho que esse 

seria o primeiro grande debate. 

O segundo debate seria quanto às concessões. As ondas não 

são propriedade de ninguém, mas bens do povo, bens comuns, e não 

podem ser apropriados privadamente se se desrespeita a Constituição, 

a legislação. É preciso que discutamos mecanismos para garantir a 

aplicação das leis nas concessões. Se desrespeitarem a legislação, 

temos  o  direito  -  isso  está  previsto,  aliás,  na  entidade 

internacional  de  telecomunicações  -  de  discutir  a  revogação  de 

concessão. Se pisarem na bola em relação às propagandas para criança; 

em relação à desinformação, à manipulação e à não produção regional, 

temos o direito de discutir concessão. É um direito democrático. A 

mídia privada não pode estar acima da lei, da Constituição, do Estado 

de Direito. Se todos temos obrigações, por que ela não as tem? 

O terceiro debate seria sobre a radiodifusão comunitária. É 

uma grande batalha para a conferência de comunicação. Seria muito bom 

se conseguíssemos sair da conferência com a decisão de não mais 

criminalizar a rádio comunitária. Rádio comunitária não é para ser 
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invadida, destruída, com a prisão de seus membros. Tínhamos de sair 

da  conferência  com  um  programa  de  fortalecimento  da  radiodifusão 

comunitária. 

O quarto debate seria relativamente à inclusão digital. 

Corremos o risco de o “apartheid” social se refletir na área digital 

e termos um “apartheid” digital. A nação que não fizer o uso do 

computador, da banda larga, da internet gratuita, ficará para trás. É 

como quando pegamos, por exemplo, os 8 bilhões do Fust e invistimos 

em inclusão digital. Então esse, para mim, é um grande debate da 

conferência. 

O quinto seria a publicidade oficial. É um absurdo que a 

publicidade se concentre nos grandes meios. Se essa publicidade é 

fruto do tributo do povo, por que ela não serve para ajudar, para 

apoiar uma entidade popular, um movimento social? Por que o grosso 

dela  se  concentra  nas  mãos  da  TV  Globo?  Não  seria  correto  as 

entidades  populares  do  campo  terem  publicidade,  sem  ferir  a  sua 

autonomia? Esse não é um dinheiro nosso, não é dinheiro público? Esse 

seria um grande debate. E olha que não estamos falando de merreca, 

mas de R$2.000.000.000,00. Na Itália, há uma lei simples - aliás, o 

Berlusconi quer acabar com ela - a qual estabelece que uma parte da 

publicidade oficial é critério mercadológico, audiência e tiragem, e 

a outra, estímulo à diversidade e à pluralidade informativa. Não 

podíamos ter uma lei dessa aqui no Brasil? 

O  sexto  seria  o  controle  social.  Temos  de  tomar  dois 

cuidados nesse debate da conferência de comunicação. Um deles, é 
Código do documento: 747961



Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação
3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 16ª  Legislatura 
9/7/2009 - 9h30min Pág.: 36

tirar a bandeira da liberdade de imprensa daqueles que nunca prezaram 

pela liberdade, pela democracia, tanto é que apoiaram o Golpe de 64, 

porque, na verdade, não defendem a liberdade de imprensa, mas a 

liberdade de empresa, liberdade de monopólio. Então essa bandeira não 

lhes pertence, a não ser que façam autocrítica do que fizeram no 

Golpe de 64. É só ler os editoriais de jornais. O outro cuidado a se 

tomar  é  para  que  a  bandeira  da  produção  nacional,  do  conteúdo 

nacional, não fique na mão deles. Quem defende a produção e a cultura 

nacional  somos  nós.  Mas  precisamos  criar  mecanismos  de  controle 

social  para  que  o  Conselho  de  Comunicação  funcione  na  órbita 

nacional. Isso não tem nada de autoritário, existe na maioria dos 

países capitalistas civilizados do mundo. Acredito que o Conselho tem 

de vir para os Estados e para os Municípios. 

O sétimo debate seria para estudar formas de tornar lei a 

belíssima  ideia  do  jornalista  Ignácio  Ramonet:  a  construção  de 

observatórios de mídia. A população deve ser levada a fazer uma 

leitura crítica da mídia. Se tivermos leis que estimulem que, nas 

escolas e em vários ambientes, haja observatórios para a análise 

crítica da mídia, cresceremos e estimularemos o senso crítico das 

pessoas. Há vários mecanismos de controle social da comunicação que 

precisaríamos discutir. Controle social é um bem muito precioso para 

a  democracia  e  como  direito  humano  fundamental,  porque  exige  um 

debate e medidas mais profundos no sentindo da sua democratização. 

Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Muito obrigado, 
Altamiro. Já fizemos contato com o Presidente da Assembleia, Deputado 

Alberto  Pinto  Coelho,  e  ele  nos  informou  que,  das  12  horas  às 

12h30min, poderá receber os representantes do fórum mineiro.

Anunciamos a presença do Sr. Adriano Guerra, da Frente de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a quem informamos 

que, antes da sua chegada, aprovamos o requerimento para que, na 

segunda-feira,  às  14h30min,  seja  realizado  nesta  Comissão  o  ato 

público  em  defesa  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que 

completará 19 anos. 

No Cerimonial da Assembleia, foi confirmada a presença de 

Agostinho de Rezende Campos, 1º-Vice-Presidente da Amirt. Então, se o 

Agostinho ou alguém da Associação estiver presente, peço a gentileza 

de se identificar para que componha a Mesa. Registramos a presença do 

Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria nesta Casa. 

Com  a  palavra,  o  Sr.  Hugo  Teixeira,  Superintendente  de 

Imprensa da Subsecretaria de Comunicação Social do Governo do Estado 

de Minas Gerais, representando o Subsecretário Sérgio Esser.

O Sr. Hugo Teixeira -  Bom-dia, Deputados André Quintão e 
Carlin Moura; Deputada Federal Jô Morais; Prefeita Maria do Carmo; 

Lidiane e Altamiro, meus colegas jornalistas; companheiros da Mesa. 

Em  primeiro  lugar,  quero  agradecer  o  convite  para  que  a 

Subsecretaria  participasse  desta  audiência  pública.  Participei  do 

Congresso  Estadual  de  Jornalistas  em  São  João  del-Rei,  como 

Superintendente de Imprensa, e sinto-me à vontade para estar aqui. 
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São discussões que acompanho como cidadão, como Superintendente de 

Imprensa do Governo e como professor universitário, coincidentemente 

da disciplina de Jornalismo Digital. 

Acompanhamos,  valorizamos  e  participamos,  dentro  do 

possível, de todos esses temas. São temas profundamente importante 

para a comunicação como um todo. Alguns, como o papel dos veículos 

públicos, são passíveis de interferência do governo. Em Minas, temos 

a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. O governo tem um portal de 

notícias que se chama Agência Minas. 

O Sr. Hugo Teixeira - Temos uma “expertise” relativamente 
consolidada na utilização dos canais da UEB. Eles têm um núcleo de 

produção multimídia, que veicula diariamente uma grande matéria, por 

meio da Internet, e ela é enviada diretamente aos veículos. Temos nos 

preocupado em ampliar a possibilidade de o cidadão ter acesso à 

informação  pública.  Hoje  temos,  institucionalizado,  um  “blog”  do 

governo de Minas. Temos o governo de Minas no “titter” e no “flicker” 

e  também  um  canal  de  conteúdo  produzido  no  YouTube.  Temos  dois 

canais. Quem acompanha essas informações vê, no YouTube Governo de 

Minas e no YouTube Agência Minas, tudo isso. Estamos deixando de 

publicar conteúdos no canal da Agência Minas, porque achamos que é um 

redundância desnecessária, mas continuamos postando diariamente no 

canal YouTube Governo de Minas. Acho que temos aqui uma preocupação 

básica de que todos esses conteúdos sejam postados de forma que, cada 

vez mais, fiquem acessíveis à população. 
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Todos  podem  ver  a  importância  dessa  discussão  sobre  a 

baixaria na TV. Paradoxalmente, estava comentando com a Deputada Jô 

Moraes que o programa mais bem classificado - em sentido oposto - 

pela quantidade de baixarias veiculadas, é de Minas. Infelizmente, 

outro  dia,  esse  programa  veiculou  imagens  absolutamente 

desnecessárias, escandalosas, brutais, que foram objeto de protesto 

do governo de Minas. Parece que o Altamiro disse que, em determinadas 

situações, quando há esse nível de interferência, a maneira mais 

fácil é utilizar a bandeira de que há uma interferência desnecessária 

e excessiva, mas, nesse caso, procuramos intervir. Pessoalmente, fiz 

contato com a emissora, mas, infelizmente, o conteúdo foi repetido no 

mesmo  dia  e  no  dia  seguinte.  As  imagens  eram  de  um  corpo 

esquartejado. Isso foi exposto repetidas vezes por esse programa de 

televisão.  A  tentativa  não  foi  a  de  censurar  conteúdos,  mas  de 

alertar  de  que  era  um  conteúdo  completamente  desnecessário  e 

dispensável. Houve, por parte do governo de Minas, do Superintendente 

de Imprensa, um posicionamento firme para que aquilo não acontecesse, 

mas, infelizmente, não fomos ouvidos. Queremos que a participação do 

governo neste debate prossiga. Estava conversando com a Deputada Jô 

Moraes, e já está praticamente acertado o primeiro passo de como 

vamos desenvolver a participação do governo de Minas no processo da 

conferência,  ainda  que,  neste  instante,  a  sugestão  seja  que  o 

Governador Aécio Neves receba a Comissão. É preciso  fortalecer o 

papel  da  conferência  que  vai  ser  realizada  pelo  Executivo,  em 

conjunto com o Legislativo e, talvez, com outras instituições do 
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Estado. Ainda que haja a possibilidade desse contato, a possibilidade 

dessa participação efetiva no processo da conferência, quero dizer 

que, enquanto estávamos conversando, foi confirmada uma audiência com 

o  Secretário  Sérgio  Esser.  A  Comissão  já  pode  considerar  esse 

encontro praticamente agendado. O que falta é acertar detalhes. Essa 

primeira conversa é para balizar como o governo poderá contribuir 

para a realização da conferência. Aqui, em Minas, temos uma instância 

importante, que discute essas coisas da comunicação: o grupo técnico 

de  comunicação,  que  tem  reuniões  semanais  e  discute  o  que  diz 

respeito às atividades de comunicação do governo. É pública a maneira 

como o governo de Minas estrutura sua administração. Temos metas a 

cumprir em todas as áreas, e a comunicação também as tem. Uma das 

nossas metas - orgulhosamente apresentei seus resultados ontem - é a 

ampliação do número de acessos individuais na Agência Minas para uma 

meta pactuada de “x” por cento. Felizmente, superamos em mais de 500% 

a meta pactuada. Ontem, no último balanço, comparando maio e junho, 

passamos de mais de 114 mil acessos individuais mensais para cerca de 

190 mil. O resultado desse esforço de ampliar a comunicação pública 

por meio desses novos canais e tecnologias é muito positivo. E, 

dentro  de  uma  discussão  de  metas  relativas  à  comunicação 

governamental, há uma cobrança das áreas de resultados: por exemplo, 

qual o papel que a comunicação tem em relação à sensação de segurança 

da população? Discutimos como é feita a cobertura desse tema da 

violência urbana, da segurança pública. Uma das propostas que estamos 

discutindo atualmente é a possibilidade de produção de um programa a 
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ser veiculado pela Rede Minas, em conjunto com a Rádio Inconfidência, 

para  discutir  a  questão  da  violência  por  outro  ângulo  -  não 

necessariamente  o  da  banalização  e  o  da  busca  desmedida  pela 

audiência -, pois a segurança pública é um tema tão importante e tão 

caro à população. Já estamos em fase de discussão de como será esse 

programa, muito baseado na ideia de que uma das funções dos veículos 

públicos é estabelecer formatos experimentais para serem veiculados e 

servir como contraponto dos formatos que são exibidos ou veiculados 

pela  rede  comercial  ou  até  mesmo  pela  rede  pública.  Tenho  me 

envolvido com a produção deles. Será uma experiência interessante se 

conseguirmos concretizá-lo, porque há esse entendimento de que os 

veículos públicos podem e devem cumprir esse papel. Temos de ter 

formatos  que  não  são  necessariamente  os  formatos  consolidados  na 

exibição comercial e ter temas que não são necessariamente temas cuja 

abordagem reproduza ou repita aquelas a que já assistimos no dia a 

dia. Essa é nossa forma de mostrar como o governo de Minas enxerga a 

importância desses temas. Quero lembrar aqui como foi interessante a 

participação no congresso em São João del-Rei. Ele contou com a 

participação e apoio concreto, do ponto de vista de patrocínio, do 

governo  de  Minas.  Temos  participado  de  algumas  atividades  no 

Sindicato dos Jornalistas, no programa Qualificar, que conta com a 

participação do governo. Achamos a experiência muito boa. Repetimos, 

de um ano para outro, esse apoio. Estamos abertos para ver como o 

governo vai contribuir para que a conferência tenha a mesma força dos 

temas que ela vai discutir. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Quero agradecer 
a participação do Hugo e da Prefeita Maria do Carmo, que já havia 

comunicado  à  Comissão  um  compromisso  na  Cidade  de  Betim.  Com  a 

palavra,  a  Deputada  Jô  Moraes,  lembrando  que  a  Deputada  Luíza 

Erundina  também esteve aqui, na semana passada, para uma audiência 

pública desta Comissão, representando o Fórum Mineiro pela Reforma 

Política  Ampla  e  Democrática.  O  Altamiro  fez  menção  à  primeira 

audiência  realizada  para  discutir  a  conferência  de  comunicação 

social, aqui, na Assembleia de Minas. Na semana passada, esta foi a 

primeira Assembleia a retomar o movimento pela reforma política ampla 

e democrática. São dois eventos muito importantes. Na volta para 

Brasília, a Deputada Luíza Erundina, no aeroporto de Confins, caiu e 

quebrou  o  braço.  Por  recomendação  médica,  ela  não  está  fazendo 

viagens. Ela havia confirmado sua presença em Minas Gerais, mas, por 

outro lado, em função desse incidente, tivemos a oportunidade de ter 

aqui a nossa querida companheira, ex-Deputada estadual, ex-Vereadora 

de  Belo  Horizonte,  minha  colega  na  Câmara  Municipal,  a  Deputada 

Federal Jô Moraes. Ela é ex-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte.

A Deputada Federal Jô Moraes -  Ainda não havia comunicado, 
mas integro a Subcomissão Especial da Conferência Nacional, ligada à 

Comissão  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  Informática.  Nessa 

condição,  nossa  Comissão  está  tentando  se  transformar  em  um 

instrumento  de  articulação  e  mobilização  em  todo  o  País.  As 

exposições feitas aqui hoje já demonstram uma dimensão dos desafios 

que  já  temos  e,  sobretudo,  o  significado  estratégico  dessa 
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conferência.  Por  isso,  quero  cumprimentar  a  Comissão,  o  Deputado 

Carlin Moura e o Deputado André Quintão, meu parceiro dos escritórios 

político-etílicos e das boas coisas de Belo Horizonte. Saio daqui 

muito gratificada, primeiro, pela presteza da convocação; segundo, 

pela diversidade da presença; e, terceiro, por esse anúncio que o 

representante da Secretaria de Comunicação nos dá: o Secretário vai 

nos receber. Espero que o Governador nos receba no dia em que for 

assinar o decreto de convocação da Conferência Estadual. (- Palmas.) 

Isso é muito importante para a discussão da conferência - e direi 

quais são os três desafios que temos. É preciso fazer com que essa 

conferência tenha uma enorme participação e se faça um debate amplo a 

fim de que a discussão seja efetiva, já que até o monopólio da 

discussão esteve presente até hoje. Temos três desafios concretos. 

Ontem,  fizemos  uma  audiência  pública  na  Comissão  de  Ciência  e 

Tecnologia, convocada por nossa Subcomissão, e ficou claro que  temos 

duas ameaças. A primeira é a realização, em tempo hábil - 2 de 

dezembro - desta conferência. Há essa ameaça por duas razões: a 

primeira são os recursos financeiros. O Ministério do Planejamento 

retirou  da  disponibilização  -  R$8.500.000,00  -  R$6.500.000,00. 

Praticamente, isso resultou em R$1.800.000,00, e não fazemos nada com 

esse recurso. O primeiro desafio, então, é realizar uma pressão para 

que  retornem  à  Conferência  Nacional  de  Comunicação  os  recursos 

previstos em sua convocação. Já estivemos com o Ministro Hélio Costa, 

e, ontem, a Comissão de Ciência e Tecnologia já deliberou que vai 

fazer uma ofensiva. Sem esses recursos, não haverá uma conferência 
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democrática. O segundo desafio - o Ricardo já situou, e estamos 

avançando - é sua regulamentação. O regimento interno foi formalizado 

ontem. 

Recebemos a informação do representante do Ministério das 

Comunicações de que a reunião não se realizou hoje porque haveria uma 

reunião especial do Lula com os três Ministros, e eles estariam 

ausentes da reunião da coordenação. A reunião, porém, já estaria 

pronta. Mas não é somente o regimento, é também a tese. Nós já 

participamos  de  inúmeras  conferências  e  sabemos  que,  com  muita 

antecedência,  construímos  a  temática,  que  é  uma  grande  disputa 

política  para  orientar  o  debate  nas  conferências  municipais, 

regionais e estaduais. Por isso eu dizia que nós, da coordenação, 

estamos perdendo um certo tempo na estruturação da temática e do 

regulamento para a comissão. Essas são as duas primeiras questões em 

torno das quais temos que trabalhar. 

O  segundo  desafio,  que  é  nosso  e  já  começou  bem,  é 

incorporarmos  o  debate  da  conferência  não  apenas  para  os 

especialistas de cada área, mas também para os conselheiros tutelares 

e representantes do movimento popular dos diferentes setores, pela 

possibilidade de serem reprodutores das ideias neste país. Por isso o 

esforço de incorporar o conjunto dos setores. O anúncio feito pelo 

Hugo é importante, pois , somando, incorporaremos um número elevado 

da sociedade. Nossa briga será nos espaços e não na exclusão da 

participação.  Para  nós,  pela  importância  estratégica  deste  tema, 
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quanto mais setores participarem, melhor será para a força e para a 

repercussão da conferência. 

Por último, temos a discussão sobre o foco. No debate de 

ontem, na audiência pública realizada na Câmara, ficou evidente que a 

Abert quer - e o seu representante até usou o nome da conferência 

“Cidadania na Inclusão Digital” -  focar esse processo. Teremos que 

discutir isso. Essa é uma das prioridades: incorporação e intromissão 

de setores estrangeiros no domínio desse processo. Mas, se temos 18% 

dos domicílios com internet no País, com a radiodifusão deverão ser 

85% ou 90%. (- Intervenção fora do microfone.) São 95%. Então, a 

discussão  do  foco  será  fundamental.  Evidentemente  não  perderemos 

tempo nessa briga, mas a briga maior é pela democratização e pela 

soberania. Uma das cobranças que fiz ao Marcelo Bechara em relação às 

rádios comunitárias foi chamada de injusta por ele. Falei que seria 

melhor que o Ministério trabalhasse mais com a inclusão do que com a 

repressão,  e  ele  me  respondeu  que  esse  é  o  Ministério  que  mais 

incluiu  rádios  comunitárias,  liberando  400  em  relação  a  esse 

processo. São 12 mil. Isso foi bom porque, pelo menos, ele ficou 

incomodado. 

Essas três questões são fundamentais para construirmos esse 

processo.  Já  saímos  daqui  com  uma  importante  conquista  que  é  a 

incorporação  da  Secretaria  de  Comunicação  do  Estado.  Acho  que  o 

regimento deixa possibilidades. Até o dia 5 de agosto, se o Executivo 

não convocar, o Presidente da Assembleia pode fazê-lo. Se ele não o 

fizer, a coordenação pode. Mas isso não nos interessa. Nós queremos 
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que isso se incorpore a essa conferência e que o governo do Estado de 

Minas Gerais, o setor empresarial e toda a militância do movimento 

social - e não apenas dessa área - discutam conosco. Voltarei para 

Brasília logo mais. Vim apenas para esta audiência. Quero dizer que 

saio  daqui  satisfeita  porque  é  a  primeira  audiência  pública  com 

resultados concretos que a Subcomissão Especial consegue realizar no 

País. Parabéns. 

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Agradecemos à 
Deputada  Jô  Moraes.  Registramos  a  presença  do  Vereador  Djalma 

Eugênio,  da  Câmara  Municipal  de  Coronel  Fabriciano.  Transmitimos 

nosso abraço ao Prefeito Chico Simões e à Secretária de Assistência, 

minha colega de profissão, Júlia Restori. Com a palavra, Edivaldo 

Farias, Dr. Didi, nosso amigo, Presidente da Associação Brasileira de 

Canais Comunitários, que integra a comissão nacional organizadora da 

conferência. 

O Sr. Edivaldo Amorim Farias - Prezados Deputados, ilustres 
representantes do governo estadual, companheiros de Mesa, senhoras e 

senhores, fugindo totalmente ao meu estilo, especialmente em eventos 

como esse, tentarei ser breve e moderado porque acabei de sair de um 

espasmo coronário e cheguei aqui sob a ameaça de um enfarto. Tiro 

isso de letra porque não seria o primeiro enfarto acontecido durante 

um evento semelhante a este. Quando falo sobre comunicação pública, 

especialmente  sobre  TVs  públicas,  coloco  a  alma  para  fora,  me 

emociono e as coronárias não resistem. Não quero causar transtornos 
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aqui hoje, por isso tentarei ser comedido e civilizado como todos que 

me antecederam. 

Como representante da ABCCOM, sou um dos oito membros da 

sociedade  civil  que  está  na  Comissão  Organizadora  da  Cofecom:  a 

ABCCOM, junto com a Depec - que são as estatais -, a Abraço, a 

Intervozes; a Senart; o FNDC e a CUT. Acho que estão todos aqui. 

Somos oito membros do nosso campo, dos movimentos sociais. Ao nosso 

lado, estão os representantes do governo federal e uma banda do 

empresariado. Temos participado de inúmeras reuniões. Desde ontem eu 

deveria  estar  em  Brasília,  porque  participo  da  comissão  de 

divulgação, onde não há problemas. Hoje seria o marco final para o 

fechamento do regimento interno sob a promessa e a garantia do Dr. 

Marcelo  Bechara,  que  preside  a  comissão  organizadora  em  nome  do 

Ministro  Hélio  Costa,  que  garantiu  que  esse  regimento  estaria 

concluído hoje, de qualquer forma e que, se não chegássemos a um 

consenso, ele bateria o martelo e o faria, pois, se não, não teríamos 

a conferência convocada para dezembro. Nessas inúmeras reuniões, as 

dificuldades  são  visíveis.  Durante  um  dia  ou  dois,  a  comissão 

organizadora conseguiu discutir sobre três artigos do regimento, o 

que é uma brincadeira para quem quer que a conferência se realize. Na 

verdade, a conferência já começou há muito tempo em eventos como 

este. Há quanto tempo os movimentos organizados da sociedade civil 

promovem discussões, encontros e reuniões? Isso vem pipocando em todo 

o Brasil. Graças a isso, houve a convocação pelo Presidente Luiz 

Inácio  Lula  da  Silva  para  essa  conferência.  Sou  cético  desde  o 
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primeiro momento quanto à realização dessa conferência, embora ache 

que ela é irreversível. Se não for para primeiro, dois ou três de 

dezembro, que seja em janeiro, em fevereiro, no máximo em abril, pelo 

menos antes que se encerre o governo Lula. Não é possível que, depois 

de  o  governo  se  empenhar,  dar  sua  palavra  para  a  realização  da 

primeira conferência de comunicação, ela não se realize. O prazo é 

realmente curto, e a grana é curtíssima, pois, com um milhão e pouco, 

não é possível nem fazermos um bom seminário em Belo Horizonte, 

quanto mais levar tanta gente para Brasília num curto espaço de 

tempo. Queremos acreditar que a conferência será realizada. 

Fui  pego  de  surpresa  ontem  à  noite  ao  receber  dois 

telefonemas  do  Ministério  das  Comunicações  pedindo  a  minha 

confirmação para a reunião do dia de hoje. Informei que eu tinha dois 

suplentes, que havia acabado de chegar de Brasília - cheguei ontem de 

Caxias do Sul - e que esta reunião era prioritária, portanto a minha 

presença lá seria impossível. Mas disse que a ABCCOM estaria lá, pois 

há dois suplentes para isso. Hoje de manhã me deparei com um “e-mail” 

e com a confirmação de companheiros de que a reunião de hoje seria 

suspensa. Muitas pessoas foram para lá. Muito dinheiro foi gasto à 

toa para uma reunião que não acontecerá. A hipótese de que os três 

Ministros não poderiam comparecer já tinha sido levantada na última 

reunião, quando foi dito que os Ministros gostariam de ir, mas a 

presença deles não era condicionante para essa reunião porque só 

íamos  fechar  um  regimento  que  não  se  fechou  até  hoje  dado  o 

antagonismo  das  partes  que  se  sentam  nas  mesas  de  discussão.  É 
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evidente  que  as  pretensões  do  empresariado  das  comunicações  são 

totalmente diferentes das do campo público integrado por nós. Aí 

começam  a  discutir  o  sexo  dos  anjos,  uma  vírgula  que  está  no 

regimento ou um ponto e vírgula, com o firme propósito de que não se 

fecha um regimento assim, e, sem o regimento, não há como decidir 

como serão feitas as convocações pelos governos estaduais e quem 

serão os delegados. Estamos discutindo as reuniões preparatórias e a 

participação dos Municípios. Discute-se que os Municípios só têm o 

direito de discutir, que servem apenas para divulgar o evento, sem 

nenhuma motivação de indicar delegados para a estadual. Ora, alguém 

se mobilizará por conta disso? Acho que é muito pouco. Mas essa 

conferência tem que sair. Temos vários assuntos para discutir. Apesar 

do curto prazo e independentemente de regimento, temos condições de 

chegar até dezembro com propostas. Sabemos fazer as coisas a toque de 

caixa e estamos preparados para isso. Temos condições de chegar lá 

com propostas. Quantas já surgiram aqui? Prefiro focar em alguns 

pontos principais porque não adianta discutirmos sobre tudo. E, no 

fim, não fica nada, nem na lembrança. Temos que pegar os pontos 

principais. 

Já temos propostas em relação às TVs públicas. Todos querem 

a democratização dos meios de comunicação. No nosso campo, claro que 

as  TVs  comunitárias  e  as  rádios  comunitárias  têm  que  ter  apoio 

institucional  do  governo  e  abertura  para  uma  publicidade 

institucional.  Hoje  somos  proibidos  de  tudo,  não  recebemos  verba 

nenhuma. Aproveito o gancho para mandar um recado para o governo, que 
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está ao meu lado, dizendo que existem TVs públicas. Além das nossas 

parceiras da TV Minas, existem canais comunitários espalhados por 

todo o País. Em Minas Gerais existe um canal comunitário que funciona 

24 horas por dia há quase 14 anos, e que precisa receber alguma ajuda 

institucional do governo. Deixo essa solicitação. Esse é um bom tema 

para discutirmos na conferência. 

Acabei de receber este ofício da Secretaria de Comunicação 

da Presidência da República confirmando a promessa que havia feito, 

há duas audiências, de enviar os institucionais do governo para as 

TVs públicas e para os canais comunitários. 

Sairemos daqui correndo para mandar os documentos que eles 

estão pedindo. Já é um bom começo, mas isso não surgiu do nada. 

No mais, deixemos os embates principais para a conferência. 

Aprovemos o regimento, façamos o maior esforço possível para que os 

governos  estaduais  convoquem  as  pré-conferências  e  os  Municípios 

participem  e  não  fiquemos  presos  a  picuinhas,  a  embates  com 

empresários. Eles, sim, têm um tremendo receio de se transformarem na 

Geni, contra a qual todos jogam tudo o que têm às mãos. Por isso, 

chegam até a querer limitar a alegada conferência virtual e o acesso 

à discussão na “internet”; algo, aliás, tecnicamente impossível. Quem 

segura a “internet”? Para bater na Globo, na SBT ou em outra empresa, 

ninguém  precisa  de  conferência  nacional  de  comunicação.  Os 

blogueiros, os internautas e o Heitor se encarregam de descer-lhes o 

cacete 24 horas por dia. Basta terem vontade. Não há como censurar a 

“internet”. No meu conhecimento técnico, isso é impossível. 
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Queremos simplesmente passar informações. Infelizmente, em 

Minas Gerais, somos o único representante da comissão organizadora. A 

Depec participa como suplente. Eu deveria estar lá, mas estou aqui, 

sabendo  que  a  reunião  foi  suspensa.  No  entanto,  continuarei 

batalhando por essa conferência. Ela tem de sair, e sair avançando. 

Se não for assim, de nada adiantará o Presidente aceitar as pressões 

da sociedade civil organizada e convocar a conferência para o final 

de dezembro. Esse é, aliás, um débito do governo Lula para com a 

sociedade brasileira. É a primeira tentativa do governo de criar uma 

política de comunicação social. Espero que ele o faça em parceria com 

os governos estaduais, e estes, por sua vez, em parceria com os 

governos municipais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente  (Deputado Carlin Moura)  - Agradecemos a 
energia usual do Didi, da ABCCOM. É sempre um prazer tê-lo conosco. 

Com a palavra, o Sr. José Guilherme Castro, da Associação Brasileira 

de Rádios Comunitárias - Abraco.

A Deputada Federal Jô Moraes (em aparte) - Peço desculpas, 
Sr. Presidente, por não poder mais ficar e ouvir a fala do José 

Guilherme - logo a dele, que é o campeão da luta. Depois, lerei o 

relatório de todos. 

O  Sr.  José  Guilherme  Castro  -  É  sempre  grande  emoção 
participar de audiências nesta Casa, não por seu vanguardismo, mas, 

sobretudo, porque ela concretiza objetivos. Muitas vezes, aí fora, as 

coisas não passam do evento. A única comissão especial sobre rádios 

comunitários  que  aconteceu  no  Brasil  foi  nesta  Casa.  Várias 
Código do documento: 747961



Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação
3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular da 3ª Sessão Legislativa 

Ordinária da 16ª  Legislatura 
9/7/2009 - 9h30min Pág.: 52

audiências, aliás, contribuíram para a construção da democratização 

da  comunicação,  da  cultura  e  da  vida.  A  Assembleia  Legislativa 

possibilita a democratização da comunicação em Minas Gerais em 300 

Municípios,  onde  há  repetidoras  desta  TV.  As  rádios  comunitárias 

fazem o mesmo, só que sem autorização legal e, por isso, sob a pecha 

de piratas. 

É a primeira vez que falo em nome da Abraco, mas não como 

dirigente.  Com  muito  orgulho,  participo  dessa  luta  resultante  de 

tantas outras que se iniciaram no País assim que os tambores foram 

substituídos por canhões.       

Dedico  minha  participação  nesta  audiência  a  três 

companheiros: Fátima Gomes, ex-Presidente da Abraco em Minas. Sua 

luta lhe rendeu seis processos e um pedido de prisão preventiva; à 

Maria, que faleceu em decorrência de uma investida da Polícia Federal 

- Gestapo, como a chamávamos - na rádio do Piauí; ao Roberto Emanuel, 

deficiente visual, que teve a Rádio Constelação fechada pela polícia, 

com metralhadora e tudo. Ele perguntou por que estavam com armas se 

ele nem enxergava. Roberto foi condenado a dois anos de prisão; e ao 

Marcelo  Guimarães,  cujas  teses  do  autodesenvolvimento  são 

responsáveis pelas atuais audiências públicas. Os sinais de outra 

comunicação do mundo que estamos querendo construir têm muito das 

teorias do Marcelo Guimarães. 

A  desregulamentação  da  profissão  de  jornalista  é  uma 

violência que não se aplica especificamente aos trabalhadores e às 

trabalhadoras da área, mas muito mais à sociedade. A nosso ver, a 
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violência impingida aos comunicadores e às comunicadoras populares 

não se restringe a eles. É uma agressão à sociedade.  

Durante a conferência, o representante da rádio difusão 

comunitária  que  não  tinha  diploma  recebia  assessoria  de  um 

companheiro ou uma companheira com diploma, que lhes falava pelo 

microfone das rádios comunitárias. Vale, aliás, lembrar, nesse caso, 

do Peninha. Se não fosse o Peninha e outros companheiros com diploma, 

não teríamos atingido a força que hoje temos ou estaríamos muito mais 

fracos. 

Os empresários estão com medo da conferência? Têm de estar 

mesmo.  Albert  Einstein,  ao  ser  perguntado  como  seria  a  Terceira 

Guerra Mundial, respondeu: “Não sei como será a terceira, mas a 

quarta será a pau e pedra”. Também eu não sei como será a primeira 

conferência, mas sei como serão as outras. O oligopólio, o monopólio 

ou a libertinagem de imprensa será cada vez menor. Digo libertinagem, 

porque, no Brasil, há muito tempo, a comunicação só se justifica pela 

libertinagem. 

Na humanidade, nunca existiu e dificilmente existirá um 

país com a importância política do Brasil. Não há, no mundo, dez 

países com área, população e PIB como os do Brasil. Nosso sistema de 

comunicação, no entanto, está totalmente à margem da lei. As empresas 

comuns da grande mídia não aguentam um segundo de fiscalização. O que 

as garante no ar é a quantidade de banco em seus comandos e seu saldo 

médio. Elas não são o quarto poder, e, sim, o principal instrumento 

de  manutenção  das  vergonhas  no  País.  Como  se  explica  os 
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representantes da grande mídia, que é sustentada pela população, não 

terem escolaridade, serem analfabetos? 

Daniel Hess mostrou a história secreta da Globo. Engraçado. 

Estamos vivendo tempos do segredo. Pessoas que hoje se dão muito bem, 

que fazem longas viagens internacionais e gastam um dinheirão à toa 

continuarão com o poder na mão enquanto verdades estão em segredo. 

Cada dia mais, a história do Brasil estará revelando os segredos que 

nos envergonham, e, ao mesmo tempo, a invisibilidade que esse sistema 

de comunicação colocou na mão do trabalhador se torna cada vez menor. 

Por  que  isso?  Rafael  Correa  percebeu,  e  outras  pessoas 

verbalizaram seu pensamento: “Não estamos vivendo época de mudanças. 

Estamos vivendo mudança de época”. Prova disso é que o deus-mercado 

está cada vez mais para o “capetalismo” que para algo divino. Vai, 

paulatinamente, caindo de seu trono, e a sociedade vai compreendendo 

a realidade. A crise atual está servindo para mostrar o quanto é 

perverso  e  desumano  o  que  anda  acontecendo.  Não  é  preciso 

racionalidade para entender por que, em menos de um ano, banqueiros 

ganharam o que daria para garantir ao mundo 50 anos sem fome, pobreza 

e injustiça. Basta ver um pouco de TV e ouvir rádio. O deus-mercado 

tem um rabinho escondido em suas costas.

Outro  sinal  de  mudança  de  época  diz  respeito  à  matriz 

energética. No séc. XXIX, a Inglaterra processou o carvão mineral e 

ganhou  poder.  No,  no  séc.  XX,  os  Estados  Unidos  processaram  o 

petróleo e viraram o que é hoje. No séc. XXI, os países tropicais e 

pobres são a bola da vez. Com a nova tecnologia, está vindo outro 
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paradigma da comunicação. Nos próximos 10 anos, a meu ver, estaremos 

vivendo uma das mais diferentes épocas da humanidade. Tenho um filho 

de  24  anos  e  duas  filhas,  uma  de  18  e  outra  de  12  anos.  É 

impressionante ver com que força a nova tecnologia influencia cada 

faixa etária. O que mudou nas famílias do mundo? Antes, era comum 

ouvirmos: “Mãe, pai, tio, avô, venham ajudar-me a fazer o dever de 

casa”.  Hoje,  ouvimos  algo  totalmente  diferente:  “Filho,  filha, 

sobrinho, neto, venham ajudar-me a fazer o dever de casa”. Essa é uma 

das transformações atuais. Há também muitas outras, é claro. Tudo 

isso vem comprovar o que nosso companheiro Paulo Freire cansou de 

dizer: “O mundo não é. O mundo está sendo”. Desculpe-me, Fukuiama, 

mas você cometeu um dos maiores erros da humanidade ao dizer que a 

história está acabando. A história está sempre começando.

Esta audiência tem vários objetivos. Conseguiremos atingir 

alguns, mas, aproveito a presença do Hugo Teixeira para referir-me 

ao  Governador  como  sendo  o  moderno  Aécio.  Pena  que  o  Deputado 

Domingos Sávio não esteja presente para ouvir o que direi. Aliás, 

conversamos um pouco antes da reunião.

Ao  dizer  moderno  Aécio  Neves  não  estou  fazendo  nenhuma 

brincadeira.  Quando  ele  era  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados 

instituiu a Comissão de Participação Popular. Foi na Comissão de 

Participação Popular que nasceram as grandes ações de formalização da 

questão  da  Conferência,  ela  foi  o  ninho.  Estou  falando  sobre  o 

moderno, que o meu amigo Mizael chama de príncipe. O Prof. Massote 

chama de filho do avô. Ele tem uma história, é importante. 
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Respeito  a  história  de  Minas,  mas,  se  investigarmos, 

veremos  que  a  história  de  mineiras  e  mineiros  nessa  questão  da 

comunicação é bem maior que a história de Minas. Cito alguns nomes: 

Didi, que nos dá a honra de sua presença, Presidente da Associação 

Brasileira de Canais Comunitários a Cabo; Aquiles, Diretor da Rede 

Minas,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Canais  Públicos; 

Cláudio  Magalhães,  Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Canais 

Universitários; Rodrigo Lucena, Diretor da TV Assembleia, que foi o 

primeiro Presidente da Associação de Televisões e Rádios Legislativas 

-  Astral  -;  Mizael;  Raimundo,  da  Rádio  Constelação;  vários 

companheiras e companheiros da Abraço; Ruy de Almeida; Dídimo Paiva; 

Peninha e tantos outros. Há muitas companheiras, como Regina Mota, 

Carmem Dulce e D. Mariquinha. Minas tem grandes contribuições.

É  importante  que  seja  realizada  uma  audiência  com  o 

Governador, que, como foi Presidente da Câmara dos Deputados, conhece 

esse processo. Vamos fazer uma discussão. O Governador poderá dar 

contribuições  para  essa  Conferência  Nacional.  Se  ele  julgar 

importante, poderá haver negociação com o setor empresarial. Entendo 

que ele deverá entrar com o pé quente. Isso  é muito importante. Será 

muito triste se for realizada uma conferência cujo foco principal não 

seja  a  comunicação,  mas  a  omissão  do  governo  do  Estado  e  dos 

empresários. 

Essa conferência precisa ser realizada, porque o sistema 

oficial  de  comunicação  brasileira  parece  mais  coisa  de  gângster. 

Está dando água, vai acontecer à revelia. Os 5 mil companheiros foram 
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condenados à revelia. A disposição de luta da sociedade brasileira é 

grande. Em cada hora que a coisa estiver rodando, engrossaremos mais. 

É impossível, é igual guerra, que está fora de moda. Essa 

questão fechada, esse represamento à liberdade no Brasil está caindo 

a cada dia que passa. O Estado de Minas, esta Assembleia, todos os 

atores que desejam construir esse outro mundo possível têm um papel 

determinante. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Obrigado, José 
Guilherme. 

Informo aos telespectadores da TV Assembleia que passaram a 

acompanhar ao vivo os nossos trabalhos que esta é uma audiência 

pública da Comissão de Participação Popular, que trata da realização 

da Conferência Nacional de Comunicação Social, luta histórica para 

maior democratização da comunicação em nosso país. Tivemos a presença 

da Maria do Carmo Lara, ex-Prefeita de Betim. (- Pausa.) Ex-Prefeita 

não, atual Prefeita e ex-Deputada Federal. Foi ex-Prefeita também, 

aliás, fez um excelente mandato e tenho certeza de que fará outro da 

mesma forma. A Deputada Federal Jô Moraes também esteve aqui conosco. 

O governo do Estado está presente nesta audiência, o que 

demonstra sua disponibilidade para o diálogo. O Sr. Hugo Teixeira, 

Superintendente de Imprensa da Subsecretaria de Comunicação Social, 

está representando Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social 

do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Continuam aqui a Lidyane Ponciano, Diretora do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais; Ricardo Moretzson, 
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representante  da  Comissão  Mineira  Pró-Conferência  Nacional  de 

Comunicação;  Edivaldo  Amorim  Farias,  Presidente  da  ABCCOM;  José 

Guilherme,  que  acabou  de  fazer  sua  exposição,  representante  das 

rádios  comunitárias;  Altamiro  Borges,  Jornalista  e  membro  da 

Coordenação  Nacional  do  Fórum  Mídia  Livre,  que  também  fez  sua 

exposição. 

As discussões originaram dois requerimentos da Comissão, 

assinados pelos Deputados Carlin Moura e por este parlamentar. O 

primeiro requerimento é para que seja solicitado ao Governador do 

Estado  a  convocação  da  Conferência  Mineira  de  Comunicação.  Pelo 

calendário nacional, deve ser realizada antes do dia 31 de outubro 

deste ano, bem como, receba, em audiência, a Comissão Mineira Pró-

Conferência de Comunicação.

No  segundo  requerimento,  solicitamos  que  as  notas 

taquigráficas  desta  audiência  pública  sejam  encaminhadas  ao 

Ministério das Comunicações, à Secretaria-Geral da Presidência, à 

Secretaria de Comunicação da Presidência, à Comissão Organizadora da 

Conferência Nacional de Comunicação e ao Governador do Estado.

Gostaria  também  de  registrar  e  agradecer  a  presença  do 

Deputado Doutor Rinaldo, que é da querida cidade de Divinópolis. 

Menciono também a presença do Secretário de Cultura de Divinópolis, 

nosso amigo Bernardo, que está aqui para anunciar que Divinópolis 

realizará a Conferência Municipal de Comunicação.  (- Palmas.) Está 

inscrita a Cida Pereira, Vereadora de Governador Valadares. Tenho 
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certeza de que a nossa Elisa Costa irá agir da mesma forma. Está 

presente o Secretário Túlio, de Formiga. 

Esta Comissão de Participação Popular agendou a reunião com 

o Presidente da Assembleia. Estamos rigorosamente à disposição da 

Assembleia Legislativa para a realização operacional. Se o Presidente 

desta Casa, com o nosso empenho, assim decidir - tenho certeza de que 

assim o será -, a nossa Comissão estará à disposição para integrar 

essa luta, como integramos a luta em defesa da reforma política 

ampla.

Vou conceder a palavra aos inscritos. Várias pessoas querem 

manifestar-se. Concederemos, em primeiro lugar, a palavra ao Luiz 

Carlos Bernardes, o Peninha, Jornalista, atuante e militante da área 

em Minas Gerais.

O Sr. Luiz Carlos Bernardes -  Deputados André Quintão e 
Carlin  Moura,  volto  aqui,  com  muita  felicidade.  Acho  que  estou 

ficando  viciado  nesta  Comissão,  porque  o  trabalho  de  vocês  é 

fascinante. Existem pessoas que ficam viciadas em drogas, outras, em 

bebidas, mas corro o belo risco de estar viciado em participar desta 

Comissão, que realiza um belo trabalho. 

Cumprimento, mais uma vez, os integrantes da Mesa. Perdi 

algumas exposições, mas peguei um trecho da fala do Moretzson e toda 

a fala do Miro. Foram realmente muito boas. Cumprimento o Dr. Didi 

por sua trajetória. Se formos verificar, as trajetórias pessoais e de 

militância dos integrantes dessa Mesa são belíssimas. Acompanhei a 

trajetória do Dr. Didi na TV comunitária. Estive presente em sua 
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eleição.  Ele  foi  eleito,  por  unanimidade,  Presidente  da  ABCCOM. 

Gostaria de avisá-lo que ele tem mais dois compromissos daqui a 

pouco:  um  almoço  e  a  participação  numa  entrevista  no  programa 

“Cenários”, da TV Comunitária, de que é titular.

O Hugo Teixeira tem histórias de vida e de militância muito 

bonitas.  A  sua  presença  é  bastante  positiva  não  apenas  para 

representar  o  governo  do  Estado,  mas  também  por  sua  importante 

trajetória junto ao sindicato. Cumprimento o Antônio Aquiles, da TV 

Minas  -  infelizmente  não  pôde  estar  aqui  -,  que  também  faz  um 

belíssimo trabalho. A TV Minas está passando por uma fase ótima.

Dentro da linha de raciocínio do José Guilherme, lembro que 

o Governador Aécio Neves fez um belo trabalho na Presidência da 

Câmara  dos  Deputados,  criou  a  Comissão  de  Participação  Popular 

daquela Casa, modelo para a Assembleia de Minas, que foi a primeira 

Casa Legislativa brasileira a instituir uma Comissão de Participação 

Popular. É importante lembrar também que o Governador Aécio Neves, 

quando  Presidente  da  Câmara  Federal,  empossou  o  Conselho  de 

Comunicação Social, a partir de uma proposta que fiz no Observatório 

da Imprensa. Fui um dos fundadores desse Observatório, quando era 

Diretor de Jornalismo da TVE do Rio de Janeiro. No momento em que o 

Congresso Nacional estava aprovando a possibilidade de investidores 

estrangeiros colocarem 33% em qualquer veículo da mídia, o que não 

aconteceu,  porque  houve  uma  crise  internacional  dos  veículos  de 

comunicação, sugeri, ao vivo, pelo Observatório - conversei depois 

com o então Presidente da Câmara Federal, hoje Governador de Minas -, 
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que era a hora de empossarmos o Conselho de Comunicação Social, que, 

há 14 anos, havia sido criado pela Constituição Federal, mas não 

havia sido empossado. O então Presidente da Câmara dos Deputados 

empossou esse Conselho.

Quero lembrar mais uma coisa: a importância da Conferência 

é  muito  grande,  porque  serão  discutidas  as  grandes  questões  - 

acredito que, de forma muito madura, com a presença de todos os 

segmentos da sociedade - que envolvem a mídia, ou seja, as grandes 

interrogações, as grandes dúvidas, para  que o Brasil cresça cada vez 

mais com desenvolvimento social, e não apenas com desenvolvimento 

econômico. 

Relembrando as falas: a do Miro foi muito boa, peguei um 

trecho da exposição do Moretzson. Quero recuperar tudo isso. O Miro 

está lançando um livro “Ditadura da Mídia”. Não sei porque não fez 

referências a esse livro, talvez por motivos éticos. 

Quero propor que a Conferência estadual possa - não sei se 

o regimento permite - ser convocada pelo governo do Estado e pela 

Assembleia  Legislativa.  Talvez  essa  proposta  possa  sair  desta 

audiência pública. Proponho também que o Hugo Teixeira participe da 

reunião que acontecerá com a presença do Sérgio Esser. 

É preciso ficarmos atentos a mais um detalhe: falamos - e é 

verdade - que o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional 

vem tendo uma atuação muito fraca no segundo mandato, porque, no 

primeiro mandato, a atuação foi razoável, sob a presidência do José 

Paulo Cavalcanti, um dos advogados mais preparados, que mais conhece 
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a legislação de mídia mundial. Quem sabe a Conferência pode discutir 

a  possibilidade  de  transformar  o  Conselho,  que  é  consultivo,  em 

deliberativo, que era a proposta original da Federação Nacional dos 

Jornalistas e do Sindicato dos Jornalistas. É sempre bom resgatar que 

o capítulo da Constituição que fala sobre meios de comunicação foi 

conseguido por meio de uma emenda popular. São Paulo teve 8 mil 

assinaturas populares. Minas Gerais - eu estava na presidência do 

sindicato - ficou em segundo lugar, com 6 mil assinaturas populares.

Existem várias questões fundamentais para serem debatidas 

na  Conferência.  Essa  é  uma  delas.  Quem  sabe,  como  disse, 

conseguiremos  transformar  o  Conselho,  que  é  consultivo,  em 

deliberativo. Fico muito preocupado com a execução das decisões da 

Conferência. Por exemplo, a criação do Conselho, uma das principais 

decisões  da  Constituinte,  demorou  14  anos  para  ser  implementada. 

Podemos ter a Conferência. Acredito que o governo federal manterá a 

convocação. O Presidente Lula é muito atento a tudo isso. O Franklin 

e o Dulci têm belas trajetórias. Precisamos estar preparados para que 

haja pressão da sociedade. Por exemplo, devemos chamar a OAB e a CNBB 

para uma discussão, porque são parceiras frequentes. Devemos chamar 

outras  áreas  para  que  essa  discussão  aconteça.   As  conferências 

estaduais também são importantes. Minas, quem sabe, poderá ser o 

primeiro  Estado  a  definir  a  Conferência  Estadual  e  apresentar 

resultados maduros, firmes e sérios. 

A questão da execução dos resultados da Conferência é muito 

importante.  
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É preciso ver isso, porque ficamos 14 anos sem o Conselho. 

Um outro detalhe é que, nesse momento em que o neoliberalismo parece 

que vai ladeira abaixo, mesmo assim a globalização econômica, social 

e cultural é um fato. Há 12, 15 anos, tínhamos apenas 18, 20 veículos 

mundiais de comunicação. Com a tendência de concentração trazida pela 

globalização,  hoje  são  8  ou  9.  Legislações  importantes,  como  a 

americana  e  a  italiana,  que  tinham  uma  série  de  avanços,  estão 

sofrendo recusas, com Berlusconi em uma ponta e Bush na outra. Sonho 

que um dia possamos ter uma Rio-92. Então, assim como a Rio-92 foi 

para o meio ambiente, que tenhamos o mesmo por meio da Unesco, uma 

Rio-92 da mídia internacional. Esse é um sonho para o futuro. Porém a 

conferência  pode  ser  a  nossa  Rio-92  do  Brasil,  uma  espécie  de 

minimundo do Primeiro Mundo ou Quarto Mundo. 

Minhas  expectativas  são  muito  boas,  com  pé  no  chão  e 

sabendo das dificuldades para a realização da conferência e também 

para colocar os resultados em execução. Faço uma homenagem ao esforço 

de tanta gente que está trabalhando. Tenho conversado com vários 

parlamentares, e tive um diálogo intenso com a Deputada Jô Moraes, na 

Câmara Federal. Ela me trouxe o projeto do Deputado Miro Teixeira, do 

PDT-RJ, sobre o exercício da profissão de jornalista. Depois de um 

bom diálogo com o Miro, é mais um projeto que entra na Câmara. Ela 

discretamente não falou disso, mas hoje me enviou. Na conferência 

nacional, teremos uma série de discussões. Se fizermos a conferência 

estadual  num  Estado  importante  como  Minas  Gerais,  vamos  avançar 

bastante. Parabéns à Comissão de Participação Popular.
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O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) -   Obrigado ao 
nosso amigo Luiz Carlos Bernades, Peninha. Agradeço a presença do 

Rodrigo, Diretor da TV Assembleia, que cumpre um papel fundamental. O 

Peninha dá-nos a oportunidade de um comentário na hora do almoço para 

quem acompanha a TV Assembleia. Peninha, estamos sempre à disposição. 

Reitero o nosso empenho, a nossa luta para que a Casa Civil 

encaminhe o projeto para que a TV Assembleia opere em sinal aberto, o 

que  democratiza  o  acompanhamento  dos  trabalhos  parlamentares.  A 

Assembleia fez sua parte. Esperemos que esse projeto seja encaminhado 

ao Congresso e que tramite rapidamente. Registro, novamente, que o 

Deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  Presidente  da  Assembleia,  foi 

rapidamente solícito. Ele está aguardando a Comissão. Estamos apenas 

concatenando o tempo, pois integrantes da Mesa querem acompanhar suas 

intervenções. O Secretário Sérgio Esser receberá a comissão mineira 

responsável pela organização da conferência. 

Deputado  Carlin  Moura,  essa  audiência  pública  requerida 

pelo senhor já é vitoriosa. Temos a sinalização do Deputado Alberto 

Pinto Coelho e do responsável pela área de comunicação do governo do 

Estado. 

Hugo,  a  Comissão  de  Participação  Popular,  quando  foi 

instalada - tive a honra de implementá-la e estou na Presidência pela 

terceira vez -, contou com a presença do Governador Aécio Neves. Foi 

a única vez que ele veio para a posse de um Presidente. O Governador 

veio à Assembleia participar de nossa posse na Comissão. Ele foi 

responsável  pela  implantação  de  comissão  similar  na  Câmara  dos 
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Deputados.  Ficamos  felizes  com  o  trabalho  da  comissão,  pois,  em 

função dele, hoje Minas Gerais tem uma prerrogativa que permite às 

entidades  da  sociedade  civil  a  apresentação  de  emendas  às  leis 

orçamentárias. Isso existia, na Câmara dos Deputados, quando Aécio 

Neves, na época Presidente, lançou a ideia da comissão. Infelizmente, 

hoje a comissão não tem mais essa prerrogativa. Aqui, avançamos. 

Apresentamos mais de 500 emendas nesses sete anos de funcionamento. 

Algumas sugestões das audiências de monitoramento do Plano Plurianual 

foram transformadas em emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Deputado Carlin Moura, temos uma reunião com a assessoria 

técnica do Deputado Juarez Távora, relator da LDO, para discutir a 

incorporação  dessas  emendas  do  parecer  do  relator.  Passarei  a 

Presidência para V. Exa. e participarei da reunião. Se for rápida, 

retorno. Já temos vários inscritos. Passo a condução dos trabalhos 

para o Deputado Carlin Moura.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlin  Moura)  -  Agradeço 
publicamente o empenho do nosso Presidente Deputado André Quintão. 

Assim que a Comissão Nacional Pró-Conferência de Comunicação procurou 

a Comissão de Participação Popular, o Deputado André Quintão marcou 

esta reunião extraordinária. Não é à toa que a Comissão está sempre 

fazendo os grandes debates populares. Já discutimos a questão do fim 

do diploma do jornalista profissional. Hoje estamos discutindo sobre 

a Conferência Nacional de Comunicação. Amanhã, neste mesmo horário, 

receberemos a Frente Trabalhista Mineira em Prol da Competência Penal 

da Justiça do Trabalho. Na segunda-feira, vamos discutir os 19 anos 
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do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é fruto do empenho do 

Deputado André Quintão. Recentemente, tivemos uma teleconferência em 

que reunimos todas as Comissões de Participação Popular do Brasil. 

Estas existem em apenas 11 Parlamentos.

Sem  dúvida,  a  Comissão  de  Minas  é  a  que  tem  a  maior 

amplitude, a que tem a maior presença e dinamismo para que o povo 

possa  interferir  na  produção  das  leis.  Foi,  aliás,  publicamente 

elogiada por todos os Parlamentos, num momento em que  a comissão da 

Câmara Federal sofre retrocessos. Lá, as entidades não podem mais 

sugerir proposição de lei. Em Minas, elas podem. Agradeço ao Deputado 

André Quintão, que, sem qualquer dúvida, conduz tão bem os trabalhos 

da Comissão em Minas.

Com a palavra, o Sr. Heitor Reis, suplente da Comissão de 

Ética Nacional da Abraço.

O Sr. Heitor Reis - Meu nome é Heitor Reis. Sou suplente da 
Comissão de Ética Nacional da Abraço e represento o Fórum Nacional 

pela Democratização da Comunicação de Minas na organização nacional. 

Sobre a questão estatal e pública, gostaria que a Mesa 

debatesse o tema, que é muito difícil para o grande público. Uma 

emissora  estatal  é  realmente  pública,  quando  os  políticos  que 

governam o Estado são financiados pelos ricos e estarão lá defendendo 

interesses desses financiadores de campanha? O Estado é realmente 

público ou é privatizado pelos financiadores de campanha política? 

Dependendo da forma como a pessoa encarar isso, jamais o Estado será 

público, pelo menos não será enquanto os ricos governarem o Estado 
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por meio de seus legítimos representantes, aliás que se fazem passar 

por legítimos representantes do povo, enquanto na verdade apenas o 

utiliza como massa de manobra para angariar votos graças a campanhas 

faraônicas movidas por fortunas e fortunas de dinheiro dos caixas um, 

dois, três, quatro, etc.

Pode ainda existir a mídia governamental ou a do Chefe do 

Executivo, a mídia do Presidente da República, a mídia do Governador, 

a mídia do Prefeito, que não é estatal nem pública, mas pessoal. Quem 

aparece é o caudilho. Se você falar mal do Chefe do Executivo, pode 

ser municipal, estadual ou federal, perde o emprego. Isso deve ser 

discutido para que o público compreenda melhor. A Marilena Chauí, da 

Direção Nacional do PT, afirma que o Estado brasileiro é oligárquico 

e autoritário e que precisa ser democratizado com urgência. Isso é 

interessante. 

Falarei  das  reivindicações  da  Abraço.  A  Abraço  quer  o 

reconhecimento dos termos do Pacto de São José da Costa Rica, que é a 

Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,  e  também  da  Carta  de 

Direitos Humanos da ONU, dos quais o Brasil é signatário. A nossa 

Constituição  exige  que  todo  tratado  internacional  assinado  pelo 

Brasil se torne lei federal. O art. 13, do Pacto de São José da Costa 

Rica,  no  inciso  III,  diz  o  seguinte:  “Não  se  pode  restringir  o 

direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de 

controles  oficiais  ou  particulares  do  papel  da  imprensa,  de 

frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na 
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difusão da informação, nem por quaisquer outros meios destinados a 

obstar a comunicação e a circulação de ideias e opinião”.

Hoje, as rádios comunitárias são perseguidas. O governo 

Lula fecha umas mil, quase 2 mil emissoras populares por ano. Isso é 

desrespeito ao Pacto porque o governo não autoriza o funcionamento 

nem permite que funcionem sem autorização, na desobediência civil, 

que a Abraço estimula. A Carta dos Direitos Humanos da ONU estabelece 

no art. 19: “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e de 

expressão. Esse direito inclui a liberdade de receber e transmitir 

informações  e  ideias  por  quaisquer  meios,  sem  interferências  e 

independentemente de fronteira”. No art. V da nossa Constituição, 

inciso IX, “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica  e  de  comunicação,  independentemente  de  censura  ou  de 

licença”. No art. 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional, e 

apoiará  e  incentivará  a  valorização  e  difusão  das  manifestações 

culturais”.  Isso,  infelizmente,  acontece  em  até  certo  nível,  mas 

para,  quando  chega  na  rádio  comunitária.  Citarei  apenas  mais  um 

artigo e vou entregar isso para que conste nos registros. A Abraço 

quer que seja respeitada a Lei nº 9.612, que é autocrática, leonina, 

estúpida, praticamente proíbe a rádio comunitária, embora diga que 

está  regulamentando.  No  art.  20,  ela  diz:  “Compete  ao  poder 

concedente ...”, ou seja, ao Ministério das Comunicações, o Poder 

Executivo  -  “...estimular  o  desenvolvimento  do  serviço  de 

radiodifusão comunitária em todo o território nacional, podendo, para 
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tanto, elaborar  manual de legislação, conhecimentos e ética para uso 

das rádios comunitárias e organizar cursos de treinamento, destinados 

aos interessados na operação de emissoras comunitárias, visando ao 

seu aprimoramento e à melhoria na execução do serviço”. Mas isso não 

acontece,  o  próprio  governo  federal  não  respeita  essa  lei,  e  a 

Abraço, há algum tempo, já se coloca à disposição do governo para 

fazer uma parceria. 

A Abraço não quer fechar as 2 mil rádios por ano. Ela quer 

fazer o que muitos já conhecem, a auditoria de qualidade, ir ao local 

e ajudar a rádio a funcionar. É o que prevê esse artigo que, mais uma 

vez, jogaram no lixo como fazem com tudo que interessa à população, à 

classe trabalhadora. Vou deixar isso aqui para constar dos registros.

O Sr. Presidente - Obrigado, Heitor Reis, vamos receber o 
documento para que conste nos anais da Casa. (- Intervenção fora do 

microfone.) Perfeitamente. O Hugo Teixeira e o Deputado Alberto Pinto 

Coelho vão nos ajudar a convencer o nosso grande Governador. Constará 

como proposta de Minas. 

Com  a  palavra,  a  Vereadora  Cida  Pereira,  de  Governador 

Valadares. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço para a 

nossa grande Prefeita Elisa Costa, que foi nossa companheira nesta 

Casa e desenvolve um grande trabalho na Capital do Vale do Rio Doce.

A Vereadora Cida Pereira - Nosso bom-dia a todos. Seremos 
breve, pois o estômago está roncando. 

Grande  Deputado  Carlin  Moura,  que  faz  diferença  na 

Assembleia  Legislativa,  parabéns  pela  audiência  pública.  Nossa 
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Prefeita,  a  ex-Deputada  Elisa,  estava  em  Belo  Horizonte  tentando 

buscar  recursos  numa  aproximação  com  os  Secretários  de  Estado. 

Parabéns a todos que se pronunciaram. Gostaria de convidá-los para 

uma audiência pública em Governador Valadares. 

O Cláudio, do sindicato dos servidores, enviou-nos um “e-

mail” e sabe do nosso comprometimento em  Governador Valadares, neste 

segundo mandato parlamentar pelo PT. Agradeço ao Cláudio ter lembrado 

da nossa cidade e nos mencionado para a 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação. Agradeço à Lidyane, que também intercedeu para que o 

nosso Município pudesse debater sobre esse importante tema. Sei que 

já está em cima da hora, mas, se alguns dos componentes da Mesa puder 

estar  conosco,  será  realizada  uma  audiência  pública  na  Câmara 

Municipal de Governador Valadares, dia 13, próxima segunda-feira, às 

14 horas. Se algum dos presentes também puder ir lá participar, os 

Secretários de Cultura e de Comunicação de Formiga, será um prazer. 

Trago  esse  lembrete  da  participação  de  Governador  Valadares,  e 

estamos realizando essa audiência pública, Deputado Carlin Moura, com 

o objetivo até de também sediarmos a conferência regional, uma vez 

que nosso Município é uma cidade-pólo e está próximo de todo o Rio 

Doce.  Estamos  trabalhando  e  já  conversamos  com  a  nossa  Prefeita 

Elisa, juntamente com todos os Vereadores - somos 14 -, para que 

Governador Valadares também sedie o evento. É um momento histórico 

porque esse debate fala muito em comunicação e, de fato, democratizar 

a comunicação não é fácil. Em Governador Valadares, é difícil. Há um 
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monopólio da comunicação, e sabemos das nossas dificuldades. Fazemos 

a nossa comunicação corpo a corpo, popular.

Acabamos  de  aprovar  na  Câmara  Municipal  um  projeto  da 

Prefeita que cria a Secretaria de Comunicação e Mobilização Social, 

porque  acreditamos  que  comunicação  é  estar  junto  aos  movimentos 

sociais  e  populares,  junto  aos  empresários,  convocando  toda  a 

sociedade a participar e construir uma cidade melhor. Depois que esse 

projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, vejo que a nossa cidade 

avançará muito. Precisamos avançar muito na questão da comunicação, 

garantir  o  controle  social  e  democratizar  a  comunicação.  Convido 

todos e todas para a nossa audiência pública no próximo dia 13, às 14 

horas, na Câmara Municipal de Governador Valadares, que será muito 

importante.

É uma honra para mim conhecer pessoalmente os componentes 

desta Mesa, que já conhecia de nome - Didi, Ricardo, Altamiro, José 

Guilherme,  Peninha,  que  sofreu  arduamente.  Vejo  que  a  nossa 

conferência será um momento histórico, e sabemos da coragem e da 

vontade do Presidente Lula em realizá-la. Mas temos de nos organizar 

e fazer pressão, porque o governo é de todos e os empresários já se 

encontram organizados, assim como a grande elite deste país. Cabe a 

nós, trabalhadores e movimento social, todos e todas, fazer pressão 

para que essa conferência seja realizada conforme manda o decreto 

desde abril. Muito obrigada e podem contar conosco, no nosso mandato 

em Governador Valadares.
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O Sr. Edivaldo Amorim Farias -  Vereadora, um aparte, com 
permissão da Presidência. Aproveitemos este momento para rompermos 

com o monopólio da comunicação. Vamos criar a TV comunitária em 

Figueira do Rio Doce?

A Vereadora Cida Pereira - Depois quero os contatos.
O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) -  Parabenizo a 

Vereadora Cida Pereira pela iniciativa. Governador Valadares dá um 

excelente exemplo a ser seguido pelos demais Municípios, assim como 

Formiga, Divinópolis, que também já anunciou, e Sete Lagoas, que 

esteve aqui presente, no tocante à importância dessas conferências 

regionais  ou  municipais.  Só  para  se  ter  uma  idéia,  a  Cida  é 

representante de Governador Valadares, região da qual faço parte, e a 

rádio comunitária em Municípios, Deputado Domingos Sávio, como o meu, 

onde  nasci  e  mora  minha  família -  Virgolândia  -,  é  questão  de 

sobrevivência.  As  pessoas  se  comunicam  através  dela,  há  uma 

dificuldade danada e ela é considerada rádio pirata. Os Municípios 

sofrem  muito,  portanto  é  fundamental  o  fortalecimento  das  rádios 

comunitárias. Governador Valadares está de parabéns.

O  próximo  inscrito  é  Wilson  Queiroga,  da  Associação 

Cultural Marcos Garvey. Ele é o Mano Bantu? (- Intervenção fora do 

microfone.)

O Sr. Wilson Queiroga - Boa tarde ou bom dia, não sei mais 
o que falar. Cumprimento esta Mesa bacana, especialmente a Comissão 

que está proporcionando este evento, e o Deputado Carlin Moura, autor 

do requerimento do evento.
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A minha vida está ligada ao tema de comunicação já há algum 

tempo. Em 1979 prestei um concurso público e fui admitido na extinta 

estatal  Telemig.  Durante  a  década  de  80,  tive  oportunidade  de 

participar  da  executiva  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em 

Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Sinttel.  Travamos  um  debate 

fervoroso em âmbito nacional contra a privatização e a quebra de 

monopólio de telecomunicações, mas não fomos muito felizes e saímos 

vencidos. Ao dizer “nós” refiro-me a todo o povo brasileiro. Lamento 

até hoje a quebra do monopólio.

Digo isso para contrapor a realidade de hoje, colocando um 

pouco de otimismo, pois, para mim, o chamamento dessa conferência 

pelo governo federal foi o oposto da derrota que tivemos naquela 

década. Hoje estou um pouquinho com a alma lavada, mas ainda não 

totalmente. Essa conferência já começou a lavar a minha alma.

Atualmente,  estou  Secretário  de  Cultura  do  PT.  No  ano 

passado,  a  nossa  secretaria  nacional  teve  como  uma  das  grandes 

prioridades da nossa luta exatamente a questão de trabalhar junto na 

construção dessa conferência de comunicação, por compreendermos o seu 

papel estratégico. Recentemente, fizemos um outro evento do PT em 

âmbito nacional, e participei de uma parte realizada no Sudeste, 

quando  discutimos  nossas  propostas  e  sugestões  para  caminhar  na 

questão da construção dessa conferência.

Por  último,  gostaria  de  salientar  que  sou  ogã  de  um 

terreiro  de  candomblé,  chamado  Ilê  Wopo  Olojukan,  tombado  pelo 

patrimônio histórico municipal. Na tradição africana, a comunicação é 
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a base de tudo. Representa para nós a artéria principal, não somente 

pela  tradição  da  oralidade,  mas  também  porque  a  comunicação  nos 

proporciona uma visão de mundo diferenciada, que faz parte da cultura 

africana.  Quero  deixar  clara  a  importância  disso  para  quem  está 

trabalhando dentro dessa visão cultural, porque nenhuma cultura é uma 

ilha. Para que possamos informar e receber informações, participar e 

influenciar  na  cultura  ou  ser  influenciado  por  outra  cultura,  é 

necessário  que  tenhamos  informação.  Nesse  sentido,  nós, 

afrodescendentes,  não  queremos  somente  branquear.  Não  tenho  nada 

contra,  mas  queremos  também  enegrecer  um  pouco  essa  cultura 

predominante ocidental. É necessária essa troca, importante para a 

sobrevivência  de  todas  as  visões  de  mundo  presentes.  Isso  é 

necessário, principalmente pela grande diversidade existente na nossa 

sociedade e neste País.

Queria  insistir  com  o  Hugo  Teixeira,  representante  do 

governo,  para  que,  apesar  de  todas  as  iniciativas  tomadas  pelo 

governo terem sido louváveis, ele assuma o papel de protagonista com 

a  sociedade  civil  na  construção  dessa  conferência.  Será  muito 

importante a presença do governo nesse processo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente  - Muito obrigado, Wilson. Agradecemos o 
esforço do Deputado Domingos Sávio, que, não sei se perceberam, está 

participando de duas Comissões ao mesmo tempo. Ele vem cá e vai lá. 

Desde  cedo  ele  disse  que  queria  participar  desta  audiência,  que 

estaria  aqui  de  forma  intermitente  e  revezada.  Então,  com  muita 

alegria, passo-lhe a palavra.
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O Deputado Domingos Sávio -  Agradeço ao Deputado Carlin 
Moura, nobre Presidente desta reunião. Peço desculpas por estar nessa 

situação de participar e não poder ficar permanentemente, durante 

todo o tempo, como eu gostaria. Minha assessoria acompanhou a reunião 

e me passou algumas informações preciosas. Mas, durante esse tempo, 

consegui  contribuir  para  aprovar  um  projeto  na  Comissão  de 

Administração Pública, da qual faço parte, que estrutura melhor a 

Uemg.  Na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária, 

participei da análise de um outro projeto extremamente importante. 

Infelizmente, às vezes há vários trabalhos ocorrendo simultaneamente, 

e, ocupando a condição de Líder da Maioria, temos que nos desdobrar. 

Mas em hipótese alguma eu estaria ausente a um debate tão importante 

como este. Portanto, inicio parabenizando o Deputado Carlin Moura 

pela iniciativa extremamente feliz e oportuna. Às vezes, vem-nos a 

sensação de que é até um pouco tarde, pois percebei, na fala de 

algumas pessoas, a angústia de ver, há tanto tempo, algo tão precioso 

para  a  democracia  carecendo  de  mais  espaço  para  a  participação 

popular e de mecanismos para controle social.

Aproveito para parabenizar a presença de tantas lideranças, 

que mostram que já estamos no caminho certo para que Minas possa dar 

uma contribuição forte a essa conferência nacional.

Registro a presença da Lydiane, representando o sindicato 

dos jornalistas, conhecida nossa, sempre presente, acompanhando os 

trabalhos do Legistivo; o Ricardo Moretzsohn, que também terá um 

papel fundamental na organização e no trabalho de toda Minas Gerais 
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para viabilizar uma boa conferência; o Altamiro; o Hugo Teixeira, 

representando o governo do Estado; o Edivaldo Amorim Farias, Didi, 

Presidente da Abccom; o Luiz Carlos Bernardes, nosso querido Peninha 

- se nos permite essa intimidade, pelo nosso respeito e admiração, 

pois é diariamente um exemplo de jornalismo ético e corajoso, fazendo 

abordagens sem restrição. (- Intervenção fora do microfone.)

Obrigado, Peninha. Temos que nos unir nesse propósito, e é 

realmente uma felicidade que o Presidente Lula tenha convocado essa 

conferência. Fico feliz já com a fala do nosso Superintendente de 

Comunicação de que já está com agendamento com o Secretário, e não 

tenho dúvida que haverá de fazer o agendamento com o Governador, de 

uma maneira absolutamente respeitosa, sem nenhuma interferência, mas 

dando a devida força, validade e institucionalização do debate porque 

ele deve desaguar em mudanças estruturais na nossa legislação e numa 

organização cada dia mais transparente das ações de comunicação. A 

minha expectativa é que o Executivo do Estado esteja presente na 

organização. Estar presente é fundamental, mas não pode ser algo do 

Executivo. É estar presente. Foi isso que senti aqui por parte de 

todos, assim como o Legislativo deve estar presente. Devemos estar 

presentes, mas, acima de tudo, quem tem e está já demonstrando, com 

muita disposição, a capacidade de conduzir o debate e se aprofundar 

nele é a sociedade organizada. É a classe, através dos jornalistas, 

dos profissionais de imprensa e de mídia. São os Secretários de 

Comunicação e de Cultura. É grande a minha alegria em ver aqui a 

representação de Formiga, de Divinópolis; o Bernardo, pessoa por quem 
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tenho estima especial, que foi meu assessor por muito tempo e hoje é 

Secretário de Cultura daquela cidade; a representação de Valadares; e 

os Vereadores presentes.

Farei apenas uma consideração rápida, Sr. Presidente. Não 

tenho o direito de me alongar muito, mas não poderia deixar de expor 

aqui o meu compromisso com alguns valores que estão, para mim, na 

essência dessa discussão. Expôs-se aqui uma preocupação com relação 

ao  domínio  do  capital  sobre  a  comunicação.  Isso  é  seríssimo, 

gravíssimo.  Para  que  tenhamos,  de  fato,  uma  democracia  plena,  a 

comunicação plena é extremamente importante. Ela é tão vigorosa que 

tanto pode contribuir como pode impedir a plena democracia. Então, é 

importantíssimo que instrumentos de controle estejam a serviço de 

toda a comunidade e estejam vinculados aos princípios democráticos, à 

absoluta liberdade de comunicação e à responsabilidade, para que o 

bem comum não seja monopólio, não esteja subordinado à força do 

capital,  ao  mando  político  individualizado,  a  essa  ou  àquela 

corrente, mas, sim, de uma maneira bem independente, paire acima dos 

instrumentos de poder: o capital e a política. Digo isso porque me 

preocupa  profundamente  tanto  o  comando  de  alguns  oligopólios  na 

comunicação quanto o comando político de inúmeros mandatários que 

representam - eu diria - a vontade do povo e se tornam donos de 

veículos  de  comunicação,  o  que  coloca  a  própria  Comissão  de 

Comunicação  do  Congresso  Nacional  numa  situação  muito  frágil  em 

relação  à  sua  credibilidade  e  à  sua  independência.  Deixa-me 

extremamente triste a subordinação dos interesses maiores do nosso 
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País, que é a democracia, ao interesse particular de um mandatário, 

dono de uma rádio, de uma emissora de televisão ou de uma fundação 

“pilantrópica”. Sou defensor ardoroso de que tenhamos veículos de 

comunicação  comunitários,  educativos  e  públicos  com  absoluta 

independência, para serem, inclusive, referências. A razão de ser da 

comunicação,  no  meu  entendimento,  é  termos  TVs  públicas,  rádios, 

instrumentos  de  comunicação  educativos,  públicos  ou  comunitários, 

para haver um grau de compromisso, de transparência, de dedicação às 

causas comunitárias, às causas públicas, à educação de tal ordem que 

ajudem o cidadão, que está exposto com um controle remoto na mão, a 

ter um pouco mais de espírito crítico e fazer a diferença entre uma 

coisa e outra. Agora, ter uma TV educativa, uma rádio educativa, mas, 

por trás delas, haver um dono, que é um político, é repugnante. Nesse 

caso, a independência plena e necessária na comunicação fica muito 

comprometida, pois o capital fica acima da ética, das liberdades 

democráticas.  Então,  as  minhas  convicções  sobre  essa  questão  são 

claras. Precisamos de uma conferência nacional que prime por defender 

uma imprensa livre, e, para ser livre, não é necessário apenas haver 

o direito elementar de se comunicar e de dizer o que se pensa e o que 

se sente, mas também estar livre das amarras do capital, que não pode 

controlá-la sob a forma de oligopólios e verdadeiros cartéis. Além 

disso, é preciso estar livre do abuso do poder político utilizado em 

benefício  próprio.  Esse  assunto  precisa  ser  discutido  com 

profundidade.
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Um  outro  assunto  que  foi  aqui  debatido  foi  o  uso  do 

dinheiro  público  na  comunicação.  Precisamos  de  mais  e  mais 

transparência  nesse  processo,  em  todos  os  níveis.  Nesse  caso, 

precisamos de tomar muito cuidado com as paixões partidárias, pois 

essa não é uma prerrogativa ou um problema apenas do Município, do 

Estado ou da União, isso acontece em todos os níveis. Não acontece 

apenas no Executivo, no Legislativo ou em outro poder indireto, mas 

em todos. Isso precisa ser exposto com muita clareza, pois todos têm 

telhado de vidro para fazer essa discussão. A única que não tem é a 

sociedade organizada e livre. Essa conferência tem muita importância 

para, de maneira organizada e muito respeitosa - como está ocorrendo 

aqui -, começar a elaborar propostas claras de como conseguirmos a 

democratização,  a  transparência  do  uso  do  dinheiro  público  em 

comunicação e a garantia de que veículos de comunicação não serão 

instrumentos político-partidários ou instrumentos de oligopólios do 

capital.  Quais  critérios  ou  regras  do  Direito  deverão  estar 

atualizados para que a comunicação no Brasil esteja a serviço de um 

país livre, capaz de se modernizar e avançar, deixando de ser mais um 

país de demagogia? É doloroso ver veículos de comunicação bajulando 

sistematicamente, como se vê. Também de maneira muito triste, às 

vezes,  temos  veículos  de  comunicação  sendo  utilizados  para 

chantagear, caluniar. Partem do princípio - extremamente equivocado - 

de que, se não temos mais Lei de Imprensa, podem falar o que bem 

quiserem e não precisam ter compromisso com a verdade. Que país 

teremos em termos de comunicação, se uma pessoa puder pegar o jornal, 
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o microfone ou se postar diante de uma câmera e falar o que quiser, 

não é mesmo, Peninha? Citei-o porque sei do seu compromisso com essa 

questão, do seu cuidado com cada palavra e afirmativa, às vezes em 

tom  acusativo.  Isso  é  necessário.  O  jornalismo  tem  de  ser 

investigativo,  capaz  de  denunciar,  mas  devemos  fazê-lo  com 

responsabilidade. Temos visto o surgimento de veículos que começam a 

se  sustentar  em  cima  de  chantagem,  de  acusações,  sem  nenhum 

compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso em demostrar que é 

verdadeiro. Começa-se a passar a sensação de impunidade. Com a Lei de 

Imprensa, já era difícil questionar as acusações caluniosas; sem ela, 

fica mais difícil. É claro que cabe a ação pelo Código Civil. Mas 

será  que  ela  prospera?  Será  que  ela  anda?  Então,  é  preciso 

desenvolver  mecanismos  de  código  de  ética.  Os  sindicatos  dos 

jornalistas, a sociedade organizada devem repudiar essas práticas que 

citei.  Vi  o  Superintendente  falando  aqui,  com  repúdio,  do  uso 

abusivo, desrespeitoso e antiético de imagens de seres humanos em 

condições deploráveis, o que mostra uma condição aviltante da espécie 

humana, e a exploração daquilo - era realmente exploração. Se ainda 

fosse um debate sério, profundo, de forma construtiva, buscando a 

origem do problema e seus mecanismos de superação, tudo bem. Temos 

sempre de primar pela liberdade de imprensa, mas o uso de imagens, 

afirmativas  ou  expressões  apenas  com  intuito  de  audiência,  de 

exploração do cidadão incauto, para competir num mercado cada dia 

mais ganancioso, não é correto. A economia de mercado tem de ter, em 

alguns aspectos, mecanismos de controle. Não podemos nos submeter à 
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economia  de  mercado  para  tudo,  principalmente  para  um  bem  tão 

essencial como a comunicação, que é o fundamento nº 1 para todas as 

liberdades.

Então, Sr. Presidente, concluo dizendo que o que sinto é 

também o pensamento de vários outros colegas, ou seja, posso afirmar, 

sem sombra de dúvidas, que esse é o clima que predomina nesta Casa, 

tanto na Maioria quanto na Minoria. Isso nos une. Aproveitemos esse 

momento e façamos dessa conferência mineira uma conferência livre, 

independente, séria, que discuta temas dessa natureza e contribua 

para uma conferência nacional que possa, de fato,  propor mudanças na 

legislação  brasileira,  principalmente  em  alguns  temas,  como  a 

transparência  no  uso  do  dinheiro  público  na  comunicação  e  a 

utilização  adequada  dos  veículos  de  comunicação,  sem  permitir 

monopólios e o uso político eleitoral em benefício deste ou daquele. 

Parabéns pela iniciativa. Aos que aqui vieram peço desculpas por não 

ter conseguido ouvir a todos, mas fui informado de que o debate se 

deu a bem daqueles que defendem uma campanha permanente de combate à 

baixaria, em altíssimo nível, sem baixarias, como é próprio da boa 

política mineira e das boas pessoas que aqui vieram. Muito obrigado. 

(- Palmas.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlin  Moura)  -  Deputado 
Domingos  Sávio,  é  importante  registrar  que  é  fundamental  o  seu 

depoimento aqui hoje na condição de Líder da Maioria, pois reforça o 

movimento de que é importante que Minas seja protagonista e realize 

uma  grande  conferência.  O  Deputado  Alberto  Pinto  Coelho  já  se 
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comprometeu a receber a Comissão Pró-Conferência. O Secretário Sérgio 

Esser também receberá a Comissão. V. Exa., com certeza, pelo bom 

trânsito no governo e pela grande liderança que exerce junto ao 

Governador Aécio Neves, desempenhará um papel importantíssimo para 

que  Minas  faça  um  decreto  convocando  a  conferência  estadual, 

paritária, envolvendo o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil. 

Isso é fundamental. Devo registrar, também, que V. Exa. é autor de um 

requerimento, de 2007, que criou aqui na Casa a Frente Parlamentar em 

Defesa  da  Rede  Público-Educativa  de  Rádio  e  TV.  Foi  uma  frente 

importantíssima, e neste momento está na hora de dar uma sacudida e 

vir compor esse movimento em prol da conferência. Muito obrigado por 

suas palavras. É uma grande contribuição, sem dúvida alguma, para o 

nosso movimento. Com a palavra, a Sra. Makota Kizandembu Riamaza, do 

Movimento Nacional Nação Monabantu, próxima inscrita.

A  Sra.  Makota  Kizandembu  Riamaza  -  Boa-tarde  a  todos. 
Parabéns  a  todos  os  componentes  da  Mesa.  Em  se  tratando  de 

comunicação, ninguém falaria balela. Fico satisfeita em saber que o 

nosso Estado, mais uma vez, sai à frente em um assunto de tamanha 

importância. Começarei pelo que expôs o Wilson Queiroga. Na nossa 

tradição, a comunicação é um assunto essencial. Nada se faz sem ela. 

Sou Makota da Comunidade Tradicional de Terreiro de Candomblé Bakise 

Bantu  Kasanje,  em  Mateus  Leme.  Na  nossa  Nação  Angola,  na  nossa 

comunidade  tradicional,  nada  se  faz  sem  a  comunicação.  O  nosso 

comunicador, na nação de Ketu, é Exu. Como nada se faz sem essa 

energia, para nós, discutir comunicação, falar sobre esse tema é 
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essencial  e,  de  certa  forma,  tranquilo.  Falaram  aqui  sobre  a 

importância para todos nós dessa conferência, bem como a relevância 

de que o nosso governe a convoque. O representante da Comissão Pró-

Conferência falou sobre a diversidade de composição de entidades que 

estão nela. Por que há tamanha diversidade? Isso ocorre não somente 

por  haver  entidades  que  são  diretamente  ligadas  à  área  de 

comunicação, como também por haver um grande número de entidades que 

não estão diretamente ligadas a essa área. Mais uma vez, parabéns 

para nós.

Como faz parte de nossa obrigação - nós que participamos de 

algumas conferências - fiscalizarmos as políticas públicas retiradas 

desses  encontros,  tecerei  alguns  comentários  sobre  algumas 

conferências ocorridas no Brasil de que a nossa entidade participou 

como  comissão  organizadora.  Nelas,  a  mídia,  a  comunicação  foram 

assuntos de importantes ciclos e foram discutidas em todos os eixos. 

Na  III  Conferência  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  assim  como  na 

Conferência  Nacional  -,  discutimos  a  mídia  e  a  comunicação  como 

pontos  importantíssimos.  Na  III  Conferência  Estadual  de  Direitos 

Humanos e na XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, mais uma 

vez, tivemos a mídia como assunto importante. Decidimos que, em todos 

os eixos dessa conferência, seriam discutidas políticas públicas que 

têm como objeto a mídia e a comunicação. No mês passado, tivemos a 

Conferência  Nacional  de  Promoção  de  Igualdade  Racial.  Nas 

conferências estadual e nacional, discutimos de novo a necessidade 

dessa  mídia,  dessa  comunicação.  Estamos  às  vésperas  da  nossa 
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Conferência de Segurança Pública e tenho certeza de que esse assunto 

não passará em branco, pois é impossível discutir segurança pública 

sem mídia e comunicação.  Está provado aqui, então, o porquê da 

diversidade dessa Comissão Pró-Confecom e o porquê de a comunicação 

ser importante para toda a sociedade civil.

Foi  exposta  aqui  pelo  representante  da  comissão 

organizadora a importância da participação do governo do Estado, da 

radiodifusão e dos empresários. Isso, logicamente, é importantíssimo. 

Também foi registrada pelo Wilson Queiroga a importância de mantermos 

essa  diversidade  da  comissão  organizadora  na  construção  da 

conferência. Sem a presença de uma sociedade civil tão diversificada, 

não  será  possível  garantirmos  realmente  políticas  públicas  nem 

avançarmos no diálogo da mídia e da comunicação.

Também foi apresentada aqui a necessidade de se criar um 

conselho social de comunicação. Realmente, considero isso de extrema 

importância porque, se ele é social, teremos de passar diretamente, 

de novo, pela sociedade civil.

Quero  pedir  ao  representante  do  governo  do  Estado  que 

apresente, da sociedade civil ao Governador, a necessidade de a nossa 

conferência  ser  convocada,  de  preferência  com  a  participação  do 

Estado. Digo também que nós, como (- Inaudível.) tradicionais de 

terreiro de candomblé, queremos que essa conferência aconteça, com 

dinheiro, sem dinheiro, em Brasília, sem ser em Brasília, mas que ela 

aconteça, pois, além das conferências que citei, tenho certeza de que 

existem outras em que a mídia seja o tema relevante. Porém, discutir 
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mídia e comunicação no meio ambiente? Para quê? Sabemos por que e 

para quê. Esse é um dos exemplos que estou citando.

Então, para nós, a realização da conferência é importante. 

Não podemos deixar “passar batido”, ainda mais agora, que o governo 

federal a convocou, não podemos deixar que ela não aconteça. Muito 

obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Muito obrigado, 
Sra. Makota.

O Sr. Ricardo Moretzsohn - Sr. Presidente, queria solicitar 
um aparte ao pronunciamento da companheira Makota e do Sr. Wilson 

Queiroga.  Chamou-me  muito  a  atenção  a  apresentação  sobre  a 

diversidade,  até  na  própria  composição  da  conferência,  de  quais 

territórios  teremos  de  privilegiar.  Quer  dizer,  todos  são 

privilegiados, o que não poderia deixar de ser. Agora, eu, como 

coordenador  da  campanha  Quem  Financia  a  Baixaria  é  contra  a 

Cidadania, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, não me 

posso furtar de escutá-los e não me lembrar do que acontece hoje em 

determinados  canais  de  televisão.  A  despeito  de  serem  concessões 

públicas, alugam os seus horários para que determinadas igrejas façam 

proselitismo  religioso,  inclusive  apresentando  religiões 

afrodescendentes, afro-brasileiras, como coisa do capeta. Isso é um 

absurdo, é uma coisa indecente, imoral, e fazem isso a olhos vistos. 

Creio que temos de nos indignar com isso porque isso não pode ser 

naturalizado. Hoje há três, quatro emissoras que transmitem, durante 

toda  a  madrugada,  proselitismo  religioso.  Quem  deu  direito  a  um 
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concessionário de serviço público de fazer essa locação? Isso é algo 

que  temos  de  discutir.  E  fazem  isso  principalmente  atacando  as 

religiões afro-brasileiras. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Ricardo, essa questão é importante. Na 
Conferência de Promoção da Igualdade Racial isso foi muito debatido. 

É interessante repararmos: somos um País afro-brasileiro, e os nossos 

canais privados de comunicação, como disse o Presidente Lula, são 

brancos  de  olhos  azuis.  A  realidade  que  a  novela  das  20  horas 

transmite não corresponde à diversidade cultural, ética e religiosa 

do Brasil.

O  próximo  a  se  manifestar  é  o  Sr.  Túlio  Fonseca,  da 

Secretaria de Comunicação de Formiga, a quem passo a palavra.

O Sr. Túlio Fonseca - Boa tarde a todos. Considero o debate 
importante. Começarei com um jargão: “Minas são muitas”. Queria até 

mudar para “somos muitos”. Quero confirmar que Formiga quer realizar 

uma etapa, seja conferência, seja seminário, mas ela quer unir para 

construir esse momento que, creio, será ímpar no Brasil.

Encontra-se  aqui  o  pessoal  de  Divinópolis.  Somos 

basicamente da mesma região, e a nossa proposta é de somar; de, às 

vezes, ao invés de realizar uma regional, realizarmos duas, três. 

Estamos próximos de algumas cidades e eles de outras. É fato que não 

teríamos chances de competir com Divinópolis, em virtude da grandeza 

da  cidade  e  pela  evolução  das  discussões.  Porém,  permitimo-nos 

colocar-nos como uma posição a mais, uma soma nessa guerra, nessa 

luta que temos de implementar para não deixar a conferência morrer.
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Diante  da  diversidade  de  representações  aqui  presentes, 

creio que é importante pedir apoio a todos, não só para Formiga, mas 

também para todo o interior do Estado. A discussão sobre comunicação 

que é feita em Brasília é diferente da que é feita em São Paulo, em 

Belo horizonte, e bem diferente da que é feita no interior. Então, 

poderíamos levar, aproximar a comunicação e a discussão que existe a 

respeito  do  tema,  enfim,  levar  o  entendimento  que  existe  sobre 

comunicação para o cidadão do interior. Muitas vezes, o que já foi 

questionado - o que existe de importância na discussão de comunicação 

dentro do meio ambiente? - é extremamente importante, pois não se 

discute comunicação apenas com jornalistas, com publicitários ou com 

pessoas que fazem comunicação. Seria importante as pessoas perceberem 

isso. Nós, que estamos no interior, vemos que há grande dificuldade 

de as pessoas saberem o que é comunicação. Às vezes estou na casa de 

pessoas  desconhecidas  e  elas  me  perguntam:  “Você  faz  o  quê?”. 

“Trabalho  com  comunicação”.  Eles:  “O.k.”.  A  discussão  se  encerra 

porque não há um ponto além disso. Portanto, creio que a comunicação 

precisa estar mais presente na vida das pessoas do interior.

No caso de Formiga, por exemplo, para quem conhece, em 

relação à comunicação é uma cidade extremamente diferente de outras. 

Lá há canal de televisão, cinco jornais - um deles diário -, cinco 

emissoras de rádio, e já há discussões jornalísticas pela internet. 

Então, trata-se de uma cidade onde realmente é preciso ampliar essa 

discussão, partir para o debate.
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Para finalizar, quero parabenizar esta Comissão, na pessoa 

do Presidente Deputado André Quintão, que não se encontra, mas que é 

um guerreiro da Comissão de Participação Popular. Trata-se de uma 

Comissão de extrema importância; se não me engano, das 11 existentes 

no Brasil é talvez a mais bem montada. Parabenizo também o Deputado 

Carlin  Moura  pela  iniciativa  de  levar  essa  discussão  para  a 

conferência. Creio que isso é de extrema importância.

Vim aqui para falar da participação de Formiga e ia me 

esquecendo de um ponto importante. Lá, a Prefeitura e a Câmara é que 

estão querendo realizar isso. Estamos juntos com esse propósito, não 

se trata de uma coisa separada. Aliás, a Érica, assessora da Câmara, 

também está aqui presente. Portanto, estamos trazendo o “sim”, tanto 

do Prefeito Aluísio como do Presidente da Câmara, Dr. Reginaldo. 

(- Palmas.)

O Sr. Presidente - É importante registrar que o Túlio está 
sempre presente nas reuniões da Comissão Pró-Conferência, o que é um 

exemplo. A cidade de Formiga, sem dúvida nenhuma, muito contribui com 

essa mobilização. Enviamos um forte abraço ao Prefeito Aluísio e ao 

Presidente da Câmara, Dr. Reginaldo, grande amigo que me deve um menu 

-  galinha  com  arroz,  depois  vou  lá  para  saborear;  quem  sabe  na 

Conferência Municipal de Comunicação.

O próximo a se manifestar é o Sr. Gustavo Machado, da 

Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, a quem passo a 

palavra.
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O Sr. Gustavo Machado -  Primeiramente quero parabenizar 
esta  Casa  Legislativa,  principalmente  a  Comissão  de  Participação 

Popular, na pessoa do Deputado Carlin Moura, responsável por esta 

audiência pública. Creio que é um avanço Minas Gerais ter dado esse 

passo inicial, importante para a construção da Conferência Nacional 

de Comunicação, principalmente para a sua realização aqui em Minas 

Gerais. Minas precisa dar esse passo, somos um Estado representativo 

no País, e a nossa contribuição para a comunicação tem de ser dada 

com a participação de todos.

Aproveito a presença do Hugo e, em nome do Intervozes, 

quero conclamar para que ele convença o nosso governo a invocar essa 

conferência. Trata-se de uma ação necessária não só porque temos um 

Ministro  mineiro  e  por  várias  entidades  do  Estado  estarem 

representadas nessa comissão organizadora, mas é importante que o 

nosso Estado dê exemplo nesse passo importante. O Intervozes vê a 

convocação da conferência de forma positiva. Por quê? Porque será 

talvez um dos primeiros momentos no País em que as pessoas poderão 

ouvir e discutir sobre os temas da comunicação. Historicamente, essa 

é uma discussão feita a portas fechadas, com as mesmas pessoas, com 

os mesmos grupos, que se reúnem e decidem o que é melhor para eles e 

não para a população.

Quero  reiterar  também  a  importância  de  discutirmos  o 

sistema  público  de  comunicação  no  País,  conforme  muito  bem 

apresentado pelo Altamiro. Retomando a fala do Hugo, quero dizer que 

seria bom e produtivo que o governo do Estado informasse sobre a sua 
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atuação. Mas é importante que fique demonstrada aqui a diferença do 

que é produzido pelo governo, pelo Estado, e o que é a comunicação 

feita de forma pública. Por quê? Porque, sabiamente - ou talvez por 

um  equívoco  qualquer  -,  na  Constituição,  o  art.  223  fala  que  a 

comunicação no Brasil vai ter de ser pautada pela complementaridade 

do sistema público, estatal e privado. Por quê? Porque o público tem 

de estar num lugar específico em que ele seja preservado do mercado, 

do lucro, da intenção privada, do interesse de poucos; e também, que 

esteja separado o interesse de poucos que, num determinado momento, 

estejam no governo. É preciso que isso fique claro. Para se construir 

o  sistema  público,  é  preciso  que  tenhamos  controle  democrático, 

controle social, participação de diversas formas. Então, não existe 

mídia  pública  se  não  houver  participação  popular,  se  não  houver 

questionamentos  sobre  o  que  está  sendo  revelado,  se  não  houver 

participação do povo a respeito do que está na programação, do que 

será divulgado. Portanto, é importante apresentar para as pessoas que 

estão nos ouvindo que existe uma diferença muito clara entre o que é 

feito em nome de um governo e o que é feito em nome do público. Creio 

que isso tem de ser estabelecido.

Lembro também que a criação da EBC foi um passo importante 

para  construirmos  o  sistema  público  no  País.  A  EBC  ainda  está 

restrita, não atinge todos os Estados da Federação. Se não me engano, 

São Paulo, Distrito Federal, Maranhão e Rio de Janeiro é que recebem 

o sinal da TV Brasil e das emissoras de rádio da EBC. Portanto, é 

importante avançarmos nesse sentido.
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Quanto ao ponto da concentração de mídia, do monopólio de 

mídia, é algo que temos de brigar, juntar o máximo de forças para 

combater isso. Trata-se de algo ilegal. Está na Constituição que não 

pode haver monopólio, não pode haver oligopólio de mídia. E sabemos 

que isso existe, sabemos quais são as pessoas que têm esse monopólio, 

quais são os políticos que têm monopólio de emissoras de rádio, que 

têm propriedade cruzada dos meios de comunicação social. Trata-se de 

algo que não podemos deixar passar. Às vezes são as mesmas pessoas 

que controlam as informações que se ouvem no rádio, as que se veem na 

TV e as que são impressas. Isso é um equívoco que não pode ser feito 

dessa maneira.

Há pouco tempo, saiu publicada uma fala do Secretário-Geral 

da  OEA  -  Insossa(?).  Exatamente  numa  reunião  com  grandes 

conglomerados de mídia da América, ele foi enfático em dizer que o 

monopólio  de  mídia  é  um  dos  grandes  obstáculos  da  liberdade  de 

expressão na América. Gostaria que a Assembleia se manifestasse a 

respeito desse assunto, não deixasse passar em branco essa questão do 

monopólio, principalmente da propriedade cruzada e de outras questões 

importantes, como políticos - os mesmos que dão a concessão são 

aqueles que recebem as concessões. Esse é um ponto que não podemos 

deixar de debater.

Como membro da Comissão Mineira Pró-Conferência, gostaria 

de  conclamar  todos  que  quiserem  participar.  A  comissão  está  às 

ordens, o Intervozes também é uma entidade que está às ordens para 

contribuir com esse processo. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Gustavo.
O Sr. Gustavo Machado - Se V. Exa. permitir, Deputado, o 

Leonardo queria fazer um aparte.

O  Sr.  Presidente  - Pois  não,  Leonardo,  venha  até  o 

microfone, por favor. Ainda mais sendo você de Contagem, Leonardo, 

como não conceder-lhe aparte?

O Sr. Leonardo Alves Batista - Saúdo a Mesa na pessoa do 
Deputado Carlin Moura, meu conterrâneo. Meu nome é Leonardo, sou 

coordenador do Grupo Coexist(?), de direitos dumanos, e do Ponto de 

Cultura Imagem em Ação, sou militante e petista. Fui convidado pela 

executiva do partido para representá-lo na construção da conferência 

na Comissão Pró-Conferência de Minas.

Na verdade, vim aqui a pedido da Cida. Peço desculpas à 

Mesa por não ter feito inscrição. Ela me pediu que entregasse ao Didi 

e disse: “Vamos construir, sim, a proposta em Governador”. Queria, 

Didi,  fazer  outra  sugestão.  Todos  os  militantes  de  comunicação 

estavam,  ansiosos,  aguardando  a  reunião  que  seria  realizada  em 

Brasília. Não queria tê-lo encontrado aqui, queria que você estivesse 

lá, fechando o regimento. Porém, conforme temos conhecimento, isso 

tem de ser pautado aqui, e a primeira coisa que foi fechada foram as 

datas de realização das conferências, com teto: 30 de agosto para as 

conferências municipais e regionais; 30 de outubro para a conferência 

estadual; e a conferência nacional nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro.

Portanto,  gostaria  de  pautar  os  membros  da  comissão 

nacional presentes nesse encontro para a possibilidade de negociar. 
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Já que não fechamos ainda o regimento e considerando o travamento do 

processo de avanço do regimento por parte somente do empresariado, 

pela  Abert,  como  ponta  de  lança,  então,  que  pelo  menos  as 

conferências nacionais tenham o teto de 30 de outubro. Há várias 

cidades aqui que se posicionaram. A Prefeita de Betim demonstrou 

interesse, assim como a cidade de Nova Lima. Estamos construindo com 

outras cidades que querem realizar. Vamos solicitar aos Prefeitos 

para fazer o decreto chamando à conferência. Porém, temos um problema 

real: o prazo. Assim, queria pautar os membros da Comissão Nacional 

para apresentar essa proposta lá. 

Gostaria também que o Hugo Teixeira, de forma mais efetiva, 

desse  o  seu  posicionamento  pessoal  considerando  a  importância  do 

trabalho que faz, na perspectiva de o Estado realizar a conferência 

aqui em Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) -  Vamos fazer o 
nosso papel, conversando com a Prefeita Marília Campos e o Presidente 

da Câmara Irineu Inácio. Contagem, com certeza, terá sua conferência. 

Com a palavra, o Sr. Jonas do Carmo Silva, da Associação 

Cultural de Comunicação Educativa Cristã. 

O  Sr.  Jonas  do  Carmo  Silva  -  Cumprimento  a  Mesa  e  os 
presentes.  Parabéns  por  este  trabalho.  Ouvimos  muitas  indagações 

importantíssimas e relevantes, e algo me chamou a atenção. Às vezes, 

as pessoas perguntam por que existe monopólio de comunicação no País. 

Tudo isso está na natureza jurídica do Estado, que é autoritária e 

oligárquica ao mesmo tempo. Já participei de vários debates, e a 
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conclusão é sempre esta. Quem faz as concessões é o governo federal, 

com intermédio do Ministério das Comunicações. Isso é um prato cheio 

para  estas  oligarquias  de  alguns  Estados  mais  fortes  e  algumas 

oligarquias regionais espalhadas pelo nosso território. Vemos muitas 

manobras políticas e chantagens. Nosso amigo disse que há líderes 

mandatários que detêm esse poder. Um deles foi um líder que não está 

mais entre nós, Antônio Carlos Magalhães. Quem conhece a Bahia sabe 

que a maioria dos meios de comunicação, até os ligados à grande 

emissora em rede nacional, é da família dele. Digo isso para vocês 

terem apenas uma ideia. Temos de rediscutir a natureza jurídica do 

Estado, porque nossas instituições, nas três esferas do poder, estão 

ultrapassadas. Quando se fala em democratizar os meios de comunicação 

e incluir a rádio comunitária, na verdade se está discutindo o pacto 

federativo. Não falo da questão tributária e fiscal, mas precisamos 

tirar  o  excesso  de  poder  que  se  concentra  nas  mãos  do  governo 

federal. De um lado ou de outro, prejudica o desenvolvimento de uma 

sociedade livre e igualitária. Por exemplo, a República dos Estados 

Unidos da América não é como a nossa, embora seja presidencialista. 

Lá não é federação, mas confederação, alguns Estados têm autonomia. 

Quem  conhece  os  Estados  Unidos  sabe  que,  em  alguns  Estados,  há 

presença  maciça  de  rádio  e  televisão  comunitárias  e  jornalística 

regional.  É  o  contrário.  Então  precisamos  rediscutir  isso  e 

reinventar  a  natureza  jurídica  do  nosso  Estado  e  da  própria 

Federação, porque tudo se concentra em Brasília. 
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Quando  falamos  em  comunicação  e  formação,  é  um  grande 

equívoco, porque não temos liberdade de imprensa no Brasil. Essa 

liberdade  só  existe  para  aqueles  que  controlam  a  comunicação  em 

geral.  Quem  é  jornalista  sabe.  Quem  trabalha  produzindo  matéria 

jornalística que diga se a liberdade de imprensa é para o jornalista 

ou para quem controla e manipula as redações de televisão, rádio ou 

jornal impresso. O que vemos aqui é uma narco-hipnose, não querem 

informar. Por exemplo, quando a Record criou a Record News, foi 

terrível. Era o mesmo grupo, cujo fórum está em São Paulo. Foi um 

caos porque, dentro da programação da emissora, estavam criando os 

telejornais regionais. É duro ligar a televisão no “Jornal Nacional” 

e ver a mesma notícia que apareceu no “Bom Dia Brasil” e no “Hoje em 

Dia”. É a mesma notícia que passará no jornal da meia-noite, é a 

mesma notícia. Precisamos discutir a respeito da concessão. Será que 

é  lícito  toda  concessão  ficar  nas  mãos  do  governo  federal, 

priorizando alguns? Isso abre caminho para a narco-hipnose. O que a 

narco-hipnose tem feito com os nossos jovens, adolescentes e com a 

família brasileira? A família é a base da sociedade, e a narco-

hipnose tem-na ferido; quando a família é ferida em algum princípio, 

toda a sociedade sangra. Está na Constituição que é dever do Estado 

preservar  e  defender  a  família,  que  está  sendo  dilacerada  pelos 

veículos de comunicação. E a sociedade não faz nada pela família, que 

é a sua base, independentemente de credo ou religião, de ser branco, 

preto, amarelo ou vermelho.
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Deixo  uma  nota  de  repúdio.  Uma  pessoa  falou  algo 

maravilhoso,  mas  infelizmente  alguém  teve  uma  atitude  insana  de 

querer dizer que tais grupos estão entrando para a mídia e fazendo 

isto com esta natureza. A realidade é esta, em qualquer segmento 

religioso, tudo o que se faz tem papel importantíssimo na nossa 

sociedade, seja obra caritativa, literária ou artística, todas têm 

efeito de proselitismo. Portanto vamos evitar a hipocrisia de apontar 

um dedo para um parceiro em qualquer segmento. Antes de apontar o 

dedo, independentemente do trabalho que se faz junto à sociedade, 

seja com veículo de comunicação, seja com trabalho educativo, social 

ou cultural, todos têm efeito de proselitismo. Portanto não vamos 

jogar gasolina na fogueira, para evitar certos tipos de confronto que 

não estão na essência da nossa sociedade. Obrigado. 

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Sr. Alexandre Braga, 
Coordenador Estadual da União de Negros pela Igualdade - Unegro.

O Sr. Alexandre Braga -  Boa-tarde. Parabenizo a Casa por 
esta audiência pública para discutir um tema da maior importância. 

Como os antecessores já contemplaram muitos temas importantes, apenas 

saliento que a questão financeira da Conferência de Comunicação não é 

o  mais  importante.  O  debate  mais  importante  é  a  realização  da 

conferência, que vai canalizar todos os sentimentos, as angústias e 

as propostas das outras conferências. O acontecimento da conferência 

é de vital importância para nós. O montante financeiro para sua 

realização  em  âmbito  nacional  não  é  o  foco  principal,  que  é  a 

política nacional de comunicação ou uma justiça social midiática. Em 
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Minas Gerais, fizemos a Conferência de Igualdade Racial, e o governo 

gastou R$200.000,00. Não houve divulgação de massa pela mídia, e a 

conferência  foi  realizada  com  sucesso.  Agradecemos  ao  Governador 

Aécio Neves, que bancou todas as passagens dos nossos delegados para 

Brasília.  Nós,  da  sociedade  civil,  pressionamos  para  fazer  esse 

trabalho, e o Governador achou interessante e justo que os delegados 

fossem  a  Brasília.  O  trabalho  foi  muito  bom.  A  Conferência  de 

Comunicação  não  gastará  tanto,  pois  a  sociedade  civil  já  está 

organizada,  assim  como  os  profissionais  de  comunicação.  Há  um 

sentimento  político  de  que  essa  conferência  é  necessária  para  a 

democracia e para nossa pluralidade e diversidade cultural e étnica. 

Sua realização não gastará tanto, e tenho certeza de que o Prof. Hugo 

levará essa solicitação do povo mineiro para que a Conferência de 

Comunicação seja realizada com sucesso, com dinheiro ou sem dinheiro, 

mas com participação da sociedade civil. Vamos fazer uma excelente 

conferência, talvez a melhor do Brasil, e Minas Gerais é exemplo. O 

fator  financeiro  não  é  o  debate  principal,  mas  a  realização  da 

conferência.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nelson Júnior, da 
Imersão Latina. Na sua ausência, com a palavra, o Sr. Aerton Silva, 

Diretor  de  Comunicação  do  Sindicato  dos  Professores  da  Rede 

Particular de Minas Gerais - Sinpro-MG.

O  Sr.  Aerton  Silva  -  Boa-tarde  a  todos.  Cumprimento  o 
Deputado  Carlin  Moura,  em  cuja  pessoa  cumprimento  todos  os 
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componentes da Mesa. Cumprimento o jornalista Altamiro Borges e, em 

sua pessoa, todos os demais. 

Quero  levantar  três  questões,  duas  das  quais  já  foram 

tratadas,  que  são  de  fundamental  importância  para  a  Conferência 

Nacional de Comunicação, a qual acreditamos que acontecerá. Lutaremos 

para  que  isso  aconteça.  Nós,  do  sindicato  dos  professores, 

questionamos o fim da obrigatoriedade do diploma para jornalista. Do 

ponto de vista da educação, em que isso contribui para a Nação? Além 

de  tudo,  pode  abrir  precedente  para  se  desregulamentar  outras 

profissões, o que afetará não apenas a comunicação. Alega-se que 

qualquer um que saiba escrever um texto é bom jornalista, assim como 

quem cozinha um bom prato pode trabalhar em qualquer restaurante. A 

questão não é bem essa, pois um chefe de cozinha leva 10 anos para se 

formar, mas um jornalista leva uma vida inteira. Ao se acabar com 

esse diploma, afetam-se todas as universidades que têm professores 

dessa área. O que será de todas essas faculdades de comunicação de 

Belo Horizonte e Minas Gerais? Já está havendo uma debandada de 

alunos, e muitos estão preocupados, pois estão para se formar e se 

perguntam  se  perderam  quatro  anos  e  de  que  vale  o  seu  diploma. 

Lutamos  pela  educação  no  Brasil;  se  pudéssemos  colocar  mais 

profissões  nas  escolas,  melhor  seria.  Não  será  acabando  com  uma 

profissão  que  melhoraremos  a  educação  no  País.  Então  são  três 

questões que são mordaças para a sociedade civil organizada, para os 

jornalistas e para aqueles que desejam uma conferência séria, que 

mudará o rumo da educação no País. Uma questão é essa. A outra é o 
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fim da Lei de Imprensa, que já foi muito bem-abordada aqui e que 

devemos deixar bem clara. Pode ser uma meia verdade dizer que a Lei 

de Imprensa é resquício da ditadura, mas é uma meia mentira dizer que 

a imprensa não deve ter lei alguma, que se pode falar o que quiser de 

quem quiser, que se pode demonizar qualquer pessoa sem que ela tenha 

direito de resposta nem que haja o contraditório. É o que vemos em 

muitos organismos da imprensa que não têm a coragem do contraditório 

em suas matérias e entrevistas e se dão o direito de vender sua 

opinião  para  a  sociedade  como  se  fosse  informação.  Opinião  é 

diferente de informação.

O  último  ponto,  que  não  foi  tratado,  mas  que  é  de 

fundamental importância discutir e colocar em questionamento para a 

Conferência Nacional de Comunicação, é o projeto de lei que ganhou o 

apelido de AI-5 Digital. Assim como alegaram que a Lei de Imprensa 

era negativa, que impedia a liberdade de expressão, agora vêm com 

esse AI-5 Digital, impedindo a rede de informação onde a comunicação 

mais cresce no mundo de forma exponencial, a “web” - e a juventude 

conhece muito bem a velocidade gigantesca da informação no Orkut, nos 

“blogs” e no Twitter. Temos de discutir isso. Qual a vantagem de se 

proibir e amordaçar toda a forma de comunicação por meio da internet? 

Essa é a minha contribuição como Diretor de Comunicação do Sindicato 

dos Professores. Essas três questões fundamentais não podem ficar de 

fora  das  conferências  regionais  e  da  Conferência  Nacional  de 

Comunicação. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Esclarecemos que, no segundo semestre, 
haverá  uma  audiência  pública  para  discutir  o  projeto  de  lei  do 

Senador Eduardo Azeredo intitulado AI-5 Digital.

Também  haverá  uma  audiência  pública  para  discutir  o 

convênio da Secretaria de Educação com o Google, sobre o qual está 

havendo alguns questionamentos, mas no segundo semestre enfrentaremos 

esses pontos. 

Passaremos agora para as considerações finais. Peço licença 

aos convidados, pois estaremos no ar por mais 15 minutos, e não posso 

deixar  de  prestar  algumas  informações.  As  pessoas  que  estão  nos 

acompanhando e queiram ter maiores informações sobre a Conferência 

Nacional  de  Comunicação  poderão  obtê-las  pelo  “blog”  da  Comissão 

Mineira, cujo endereço é: proconferenciamg.wordpress.com.

Também não poderia deixar de fazer aqui um “merchandising”, 

uma propaganda. O autor não o fez, mas não deixaria de fazê-lo, pois 

conheço o Altamiro Borges, que o chamamos carinhosamente de Miro, 

militante  antigo  na  defesa  da  democratização  dos  meios  de 

comunicação, grande jornalista, pessoa de grande referência nacional, 

amigo que muito nos honra ao sair de São Paulo e vir aqui participar 

dessa conferência. Ele está lançando um livro interessantíssimo, com 

um  contexto  histórico  interessante,  cujo  nome  é  “A  Ditadura  da 

Mídia”, da Editora Anita Garibaldi. Quem quiser maiores informações 

sobre essa edição e até adquirir essa maravilhosa obra poderá obtê-

las por meio do Portal Vermelho, cujo endereço é www.vermelho.org.br. 
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Para quem estiver presente, ainda há alguns exemplares que poderão 

ser adquiridos.

Passemos para as considerações finais do Hugo Teixeira, 

Superintendente de Comunicação.

O Sr. Hugo Teixeira - Deputado, só tenho a agradecer. Este 
foi um debate profundamente enriquecedor, pois sinalizou as imensas 

possibilidades de realizarmos uma boa conferência aqui no Estado. Da 

parte do governo, deixo o nosso compromisso de iniciarmos um diálogo 

com esse encontro já agendado com o Subsecretário Sérgio Esser. Penso 

que, desse primeiro encontro, certamente outros acontecerão. Como 

disse o Deputado Domingos Sávio, é importante que Minas tenha essa 

participação diferenciada em relação ao restante do Brasil, pois em 

Minas tudo é diferente. As coisas aqui andam num ritmo e de uma 

maneira muito especiais para nós. Acredito que faremos uma ótima 

conferência de comunicação neste Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Hugo Teixeira. Quero dizer de 
antemão que ficamos honrados com a sua presença. Sem dúvida nenhuma, 

com  o  trabalho  de  V.  Exa.,  o  Governador  Aécio  Neves  receberá  a 

Comissão.  Tenho  certeza  disso.  Com  a  palavra,  para  fazer  suas 

considerações finais, o querido Didi. Sem enfartar, Didi, pelo amor 

de Deus. Nós precisamos de você até o final do ano, aliás muito mais 

ainda. 

O Sr. Edivaldo Amorim Farias -  Não vamos morrer de fome, 
não vamos matar ninguém de fome aqui. Mas não vou me alongar. Não 

sabia que isso fazia parte da pauta, mas nessas considerações finais, 
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gostaria  de  agradecer   e  de  me  congratular  com  todos  por  esta 

belíssima reunião. Parecia que o carro estava andando adiante dos 

bois. Se ainda não temos um regimento, se não sabemos como serão 

convocadas  as  pré-conferências  estaduais,  como  retirar  os 

delegados... Parecia que teríamos de esperar pelo menos o fechamento 

do regimento. Agora penso que não. Os carros sempre estiveram à 

frente dos bois. Esses carros foram e continuarão sendo puxados por 

aqueles que promovem esses eventos, esses encontros e pelos que estão 

participando das pré-conferências estaduais. Sem isso aqui, se não 

nos adiantarmos, não haverá conferência. Então temos de continuar com 

isso. Parabéns para você, Carlin, e para todos os que estão à frente 

disso.

O Sr. Presidente  - Muito obrigado, Didi. Com a palavra, 
para as suas considerações finais, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Carlin, mais uma vez, gostaria 
de  cumprimentá-lo  e  a  todos  que  vieram  e  trouxeram  as  suas 

contribuições. Ouvimos depoimentos muito bons de todos que vieram e 

que participaram da plenária e da plateia. Fizemos uma verdadeira 

mesa redonda.

Até  mesmo  como  constatação  de  uma  experiência  muito 

positiva  que  tivemos  aqui,  quero  dizer  que  fui  o  proponente  da 

conferência de cultura, que nos propiciou alguns resultados muito 

positivos. A criação da Comissão Permanente de Cultura nasceu dessa 

conferência mineira de que fomos o autor do requerimento. A criação 

do Fundo Estadual da Cultura, cujo autor da lei sou eu, nasceu nessa 
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conferência. Estou expondo tudo isso para explicar como ela ocorreu. 

Ela ocorreu em parceria da Secretaria, da Assembleia e da sociedade 

organizada. Acredito que a Conferência Estadual de Comunicação, até 

por  apelo  de  todas  as  lideranças  que  vieram  e  que  têm  esse 

sentimento, tem de ser compartilhada pelo Executivo, pelo Legislativo 

e pela sociedade civil. Ela tem essa fórmula, já é praticamente o 

caminho das pedras. Temos aqui a Gerência de Projetos Institucionais 

- GPI - da Casa. Quero deixar a sugestão de nos articularmos com o 

Presidente da Casa, acompanhados das lideranças que estão aqui hoje 

empenhadas  pela  realização  da  Conferência  Estadual,  para  nos 

encontrarmos com o Secretário de Estado e construirmos as premissas 

dessa  conferência.  E  isso,  com  o  Legislativo  oferecendo  a  sua 

estrutura,  o  seu  espaço,  que  é  democrático,  de  todos,  do  povo 

mineiro; a sua logística e a sua GPI, em parceria com a Secretaria de 

Estado.  Quem  dará  o  tom  da  conferência?  É  a  sociedade  civil 

organizada,  as  diversas  instituições  que  participarão  desde  a 

elaboração da pauta, de todo o cronograma de ação, até mesmo do 

acompanhamento das conferências regionalizadas. Não dá para pensarmos 

em oitocentos e cinquenta e tantas conferências. Mas que bom que 

várias cidades como Formiga, Divinópolis, Valadares, Contagem e Betim 

já manifestaram o desejo de participar desse evento. Outras cidades 

também  se  manifestarão,  mas  precisamos  fazer  isso  de  maneira 

organizada.  É  justamente  esse  modelo  que  já  deu  certo  e  que  já 

produziu  bons  resultados  que  devemos  seguir.  É  importante  que  a 

Assembleia  em  parceria  com  o  Executivo,  por  serem  Poderes 
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constituídos, tenha um corpo funcional, alguma estrutura até mesmo 

orçamentária,  para  fazer  essa  organização.  Mas  as  diretrizes,  a 

pauta, para que a realização desse evento seja feita de maneira 

democrática, devem ser dadas pela manifestação de toda a sociedade 

civil organizada, que deve participar desde o primeiro momento da 

elaboração dessa conferência. 

Coloco-me à disposição para participarmos juntos, indo à 

Secretaria de Estado tão logo o nosso querido amigo Superintendente 

Hugo  Teixeira  marque  a  reunião.  Naturalmente  convidamos  os 

componentes da Mesa e quem queira participar. Esta foi uma reunião 

bem aberta, que deu o pontapé de arrancada. Não tenho dúvida de que o 

Governador Aécio Neves, como já o fez em outras conferências - aliás, 

foi dado testemunho da conferência envolvendo as diversidades raciais 

e o movimento dos negros -, não faltará obviamente numa hora tão 

importante como essa, para nos prepararmos para que Minas leve a sua 

contribuição à Conferência Nacional de Comunicação. Parabéns pela 

iniciativa. Estaremos juntos nesse trabalho. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Mais 
uma  vez,  não  podemos  deixar  de  agradecer,  de  público,  ao  nosso 

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho. Assim que ligamos, ele se 

dispôs e ficou nos esperando de 12h30min até as 13h30min. Em virtude 

do atraso aqui, demos a ele um chá de cadeira, mas, como é um grande 

democrata, entenderá. De público, agradecemos-lhe. Marcaremos outra 

conversa com ele para fazermos o pedido a fim de que a GPI ajude na 

organização do evento.
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Também quero agradecer de público ao Hugo Teixeira, que já 

se comprometeu a falar com o Subsecretário Sérgio Esser para que nos 

receba. Isso é muito importante e é uma grande conquista. Então, 

deixo-lhe, de público, o nosso agradecimento. Passo a palavra, ao 

Ricardo Moretzsohn, para as suas considerações finais. 

O Sr. Ricardo Moretzsohn -  No decorrer do debate, anotei 
algumas coisas, mas serei conciso. O Deputado Domingos Sávio está 

coberto de razão quando falou sobre a importância da participação da 

sociedade no processo da Conferência, até porque, Deputado, ela só 

foi agendada por pressão da sociedade civil. Há cerca de dois anos e 

meio criamos a Comissão Nacional Pró-Conferência, para que o governo 

convocasse a Conferência e, felizmente, conseguimos. Quero agradecer-

lhe muito o seu pronunciamento como Líder da Maioria e também ao 

Superintendente  Hugo  Teixeira,  representante  do  governo.  Tenho 

convicção absoluta de que sairemos daqui com enormes possibilidades 

de que o governo mineiro, com a Assembleia, convoque a conferência 

mineira, e que assim poderemos colocar Minas Gerais na frente, como 

protagonista importante dessa questão. 

Deputado, costumo dizer que a política de comunicação é tão 

importante que os direitos humanos devem considerá-la prioridade, 

porque sem ela não temos acesso a nenhum outro direito; não se tem 

acesso à moradia, à terra, à educação. Sabemos da capacidade de 

manipulação  da  comunicação  na  concentração  escandalosa  que  há  no 

País, onde poucos grupos empresariais detêm um poder enorme. Nem nos 

Estados  Unidos,  a  meca  do  capitalismo  mundial,  é  permitida  a 
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concentração de propriedades que acontece aqui no Brasil. Lá o dono 

de uma televisão não pode ser o dono da revista nem do jornal na 

mesma cidade. Sabemos que aqui há cadeias de emissoras de televisão 

que detêm de cabo a rabo toda a produção, todo o conteúdo, a despeito 

da diversidade de conteúdos regionais que existem.

Companheiro  Peninha,  quero  informá-lo  que  tanto  a  CNBB 

quanto a OAB... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente  - Ricardo, desculpe interrompê-lo, mas 
tenho de fazê-lo agora.

Nos termos regimentais, fica esta reunião prorrogada por 

mais 20 minutos. Se não fizesse isso, teria de cortar a sua palavra. 

Agora você pode continuar o seu pronunciamento.

O Sr. Ricardo Moretzsohn - Tenho de dizer que tanto a CNBB 
quanto a OAB fazem parte da Comissão Nacional Pró-Conferência de 

Comunicação, que não é a comissão organizadora da conferência. Uma 

coisa  é  a  comissão  oficial,  e  essa  é  a  Comissão  que  nós, 

representantes da sociedade e de movimentos sociais, criamos e a 

mantemos pressionando para tencionar essa questão.

É importante dizer que o Conselho de Comunicação Social 

teve duas gestões. Tive a honra de fazer parte da primeira, presidida 

pelo José Paulo Cavalcanti Filho, e a segunda terminou, o Presidente 

a encerrou. Há mais de um ano que o Conselho de Comunicação não 

existe.  Esse  conselho,  que  deveria  ser  deliberativo,  cuidar  das 

outorgas deste país, passou a ser consultivo, mas nem isso está 
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podendo  mais,  porque  parece  que  ameaça  muito.  O  Conselho  sempre 

funcionou como uma caixa de ressonância dessas discussões. 

Quero ainda dizer ao Prof. Aerton - é bom saber que o 

senhor faz parte do Sindicato dos Professores - que a campanha contra 

a baixaria nas tevês está concluindo um projeto para levar a leitura 

crítica  em  relação  à  mídia  para  as  escolas.  Poderíamos, 

eventualmente, com o Sindicato dos Professores tentar conversar sobre 

isso. Quem sabe sai algo interessante para o ensino fundamental e 

para o médio?

Não posso deixar de responder ao companheiro que não gostou 

da minha fala sobre o proselitismo religioso. Infelizmente mantenho a 

minha posição. Por princípio ético, sou contra qualquer intolerância, 

aliás. Não concordo com nenhuma intolerância e também não concordo 

que emissoras comerciais de televisão, que são concessões públicas - 

a despeito de a Constituição garantir liberdade religiosa no País, o 

que acho fundamental, como também a liberdade de expressão -, possam 

locar seus horários para qualquer culto religioso que seja. Se for 

assim,  todas  as  religiões  que  existem  aqui,  todo  o  cipoal  de 

religiões terá o mesmo direito, e não somente quem tem dinheiro, quem 

pode pagar. Assim acho justo, independentemente do credo religioso. 

Não estou fazendo alusão a nenhum deles.

Quero  agradecer  muito  o  requerimento  ao  nosso  querido 

Deputado Carlin Moura, que preside esta reunião.

Como disse Hugo Teixeira, a fome também é uma questão de 

direitos humanos; precisamos almoçar. Mais uma vez, gostaria de dizer 
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aos interessados que queiram participar desse processo que realizamos 

reuniões semanais às segundas-feiras, às 19h30min, alternando uma 

segunda-feira no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas 

Gerais e outra no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Os 

telefones de contato são 3224-5011, do Sindicato dos Jornalistas; e 

2318-6767,  do  Conselho  de  Psicologia;  e  o  “site”  é 

www.proconferenciamg.wordpress.com.  Agradeço  a  todos  a  paciência. 

Vamos tocar para a frente!

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Sr. Ricardo, 

obrigado. Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr. José 

Guilherme Castro, da Abraço.

O Sr. José Guilherme Castro -  É importante dizermos que 
está muito comum nessa mídia habitual falarem mal de Deputado, de 

parlamentar.  (-  Intervenção  fora  do  microfone.).  Esta  audiência 

pública vem resgatar outras questões: Como Deputado é importante? 

Quais serão os frutos que dará está audiência pública?

Queria agradecer ao Deputado Carlin Moura, um parlamentar 

militante,  que  teve  a  sensibilidade  de  ver  a  importância  desta 

audiência, que não foi convocada ontem. É preciso estar sintonizado, 

já há algum tempo, para ver que à frente é mais um caminhar. Queria 

agradecer ao Hugo Teixeira e ao Domingos, companheiros da época em 

que era preciso derrubar alguns regimes... (- É interrompido.)

O Sr. ... - Estou me lembrando do nosso amigo José Roberto.
O Sr. José Guilherme Castro - Eu estava nas ruas, onde já 

conquistamos muitas coisas. Essas falas ocorrem em razão também de um 
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processo  de  Brasil.  Nesta  audiência,  não  estamos...  (-  É 

interrompido.)

O Sr. ... -  José Guilherme, peço-lhe licença! Estou me 
lembrando de algumas coisas. A primeira vez que o senhor me disse ser 

possível  criarem-se  as  redes  por  meio  das  rádios  comunitárias, 

utilizando-se a internet, pensei que estava completamente louco. Na 

verdade, o senhor já dizia isso há bastante tempo.

O Sr. ... - Há aproximadamente 12 anos.
O Sr. José Guilherme Castro - Mais ou menos. 
O Sr. ... - Mas continua louco. (- Risos.)
O Sr. José Guilherme Castro - O Pe. Lebret já dizia: “Não 

se junte aos normais. Dos normais você terá a normalidade. Se quiser 

algo diferente, não vá atrás dos normais”. (- Palmas.) Isso foi 

significativo. O Alberto Pinto Coelho, um dos grandes Deputados, foi 

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vale. Portanto esta 

Casa tem história, assim como este Estado - aliás, essa história é 

como a do Brasil. Minas não tem contribuído muito com Minas. Quando 

este Estado entra em campo, a contribuição é nacional. Esta audiência 

tem um significado nacional. Silenciosa e mineiramente, Minas vai 

dando algumas soluções. Não é preciso jogar bodoque nem usar arma, 

mas conversar, dialogar. Essa é a grande contribuição que a Abraço e 

a DCCOM têm dado a este país. É possível também montar outro sistema 

de comunicação - que não seja a mídia -, de diálogo com a sociedade, 

para que avance, progrida e vá quebrando mitos num país onde mais de 

50% das pessoas são afrodescendentes. 
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Quando resolvem montar seus canais de comunicação, ele vai 

para a Polícia Federal? Algo tem de ser mudado. Esta audiência é uma 

grande contribuição até em âmbito nacional. Desculpem-me, mas sairei 

rápido, pois terei de ir ao dentista e já estou com 10 minutos de 

atraso. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente -  Obrigado, Sr. José Guilherme, grande 
militante. Aproveitando a campanha “Abaixo a Baixaria” na televisão e 

no rádio, gostaria de dizer que tinham de abaixar a propaganda da 

rádio pirata, que, para mim, é uma baixaria, um crime contra as 

rádios comunitárias. Com a palavra, a Sra. Lidyane Ponciano Ferreira, 

do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, para suas 

considerações  finais.  Continuamos  firmes  e  fortes  na  batalha  em 

defesa do jornalista profissional.

A Sra. Lidyane Ponciano Ferreira - Pois, é, Aerton! Você me 
pôs na berlinda, pois eu disse que não falaria hoje sobre diploma, 

mas terei de falar, porém não o farei agora. Neste primeiro momento, 

falarei da importância dos que se encontram nesta platéia, até de 

algumas pessoas que já foram embora e que compõem a Comissão Mineira 

Pró-Conferência. Na verdade, essa Comissão é a prova viva de que a 

diversidade existe e que estamos abertos para isso. Por favor! Peço a 

quem desejar que se junte a nós nessa batalha - não só entidades, mas 

também  indivíduos  que  estejam  interessados  na  luta  pela 

democratização da comunicação e enxergam-na como um direito humano 

fundamental. Como foi dito, reunimo-nos todas as segundas-feiras - 

aliás,  uma  segunda,  no  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  e 
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outra, no Conselho Regional de Psicologia. Os senhores podem obter 

informações pelo nosso “site”, que já foi divulgado aqui, ou por meio 

do  Fórum  Nacional  pela  Democratização  da  Comunicação,  no  “site” 

www.fndc.org.br. 

Os senhores podem encontrar as teses aprovadas pela Fenaj 

no 33º Congresso Nacional dos Jornalistas, realizado em agosto do ano 

passado, no “site” www.fenaj.org.br, no menu “congressos”. Quanto ao 

AI-5 Digital, uma das teses aprovadas em nosso congresso diz que “um 

dos exemplos do debate sobre o uso da internet que vem sendo travado 

no  Congresso  é  o  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  89/2003,  de 

autoria do Senador Eduardo Azeredo, que trata de crimes eletrônicos. 

O projeto criminaliza o acesso legítimo a conteúdos digitais e pode 

trazer  graves  consequências  para  o  direito  à  privacidade, 

desencorajando a inclusão digital, o desenvolvimento e a inovação da 

internet. O projeto dá margem, entre outros pontos, à identificação 

prévia de todos os usuários da rede como potenciais suspeitos de 

crimes. Isso demonstra a importância do debate sobre a regulação da 

rede mundial de computadores. Outra pauta fundamental ao acesso à 

internet  é  a  sua  defesa  como  serviço  público  e  a  destinação  de 

recursos do Fust para viabilizar a inclusão digital de milhões de 

brasileiros hoje apartados desse meio.”.

A  Makota  Kizandembu  falou  aqui  sobre  a  diversidade.  Em 

relação à diversidade, dentro das propostas da Fenaj e do Fórum 

Nacional  pela  Democratização  da  Comunicação  -  FNDC  -,  quanto  ao 

temário consta: (- Lê:) “A conferência tratará prioritariamente dos 
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direitos  fundamentais  do  homem,  dos  temas  que  incidem  sobre  a 

soberania nacional, a liberdade de expressão, a inclusão social, a 

diversidade  cultural  e  religiosa,  as  questões  ético-raciais  e  de 

gênero, a convergência tecnológica e a regionalização da produção.”. 

Essa mesma tese que foi aprovada no FNDC e no Congresso da Federação 

Nacional de Jornalistas também teve aprovação em 23 comissões pró-

conferências de todo o Estado, na plenária que ocorreu, se não me 

engano, no dia 19 de junho, em Brasília, e foi transmitida por via do 

Interlegis para todo o Brasil.

O Túlio disse que não podemos competir com Divinópolis. 

Para a conferência, a luta pela democratização da comunicação é uma 

inovação,  pois  grupos  como  Intervozes,  FNDC  e  Mídia  Livre,  que 

possuem determinadas divergências, uniram-se pela democratização da 

comunicação e realização dessa conferência. Sabemos que a união fará 

com  que  possamos  avançar.  Por  isso  não  tentem  disputar  com 

Divinópolis, mas, sim, unir forças com ela e com outras cidades do 

entorno,  a  fim  de  realizar  uma  conferência  regional  ímpar, 

superbacana,  com  várias  propostas,  mostrando  a  diversidade  e  a 

pluralidade de cada região. 

O Miro disse que a conferência está correndo risco. Na 

verdade, a conferência sempre correu o risco de nunca acontecer nem 

de sair o decreto presidencial. Foram os movimentos que fizeram com 

que o governo e a sociedade enxergassem a importância da realização 

da 1ª Conferência Nacional de Comunicação deste país.
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No dia 2/12/2007, estávamos no Auditório Nereu Ramos, na 

Câmara  dos  Deputados,  participando  de  um  Encontro  Nacional  de 

Comunicação,  que  o  Ministério  das  Comunicações  intitulava  de 

conferência.  Os  movimentos  fizeram  piquetes,  revolucionaram, 

encontraram-se com o Ministro das Comunicações, escreveram a Carta de 

Brasília, dizendo: “Isto aqui não é uma conferência, pois não tem 

participação da sociedade nem dos movimentos”. De lá para cá ocorreu 

uma luta constante dos movimentos que se encontraram com o Ministro 

das Comunicações, entregaram essa Carta e a protocolaram na Casa 

Civil  e  na  Secretaria  do  Dulci.  Finalmente,  os  movimentos  se 

encontraram no Fórum Social Mundial, no Pará, com o Presidente Lula e 

lhe  disseram:  “Sabemos  que,  no  ano  que  vem,  haverá  eleição 

presidencial. Não dá para aguentar mais. Quanto à comunicação, temos 

artigos  que  não  são  regulamentados  desde  1988.  Agora  temos  a 

convergência digital, que sequer é citada como modelo de negócio”. 

Como comentaram aqui, assistimos à TV dentro de um ônibus ou na 

internet? Onde está a regulamentação disso?

O Sr. Presidente -  Lidyane, peço-lhe que conclua, pois o 
nosso  tempo  já  está  se  esgotando.  Não  há  como  prorrogar  mais  a 

reunião.

A Sra. Lidyane Ponciano Ferreira - Tudo bem! A comunicação 
é um direito fundamental do ser humano. Agradeço a presença a todos 

que fazem parte da Comissão Mineira Pró-Conferência. Peço-lhes que 

levem ainda mais pessoas para participarem e aos Deputados que, em 
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suas  bases,  conversem  para  que  outras  comissões  sejam  formadas 

regionalmente e entrem em contato conosco. Obrigada. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Obrigado, Lidyane. Com a palavra, o Sr. 
Altamiro Borges, para suas considerações finais.

O Sr. Altamiro Borges -  Serei breve, porque, de fato, a 
minha barriga está roncando; estou com vontade de comer uma comida 

mineira. Outra coisa que vocês fazem bem é a comida. (- Intervenção 

fora do microfone.) Vou atrás. 

O Sr. Presidente - Vamos ao mercado. 
O Sr. Altamiro Borges -  Saí de São Paulo e vim para cá. 

Gostaria  de  agradecer  a  todos  o  convívio,  principalmente  a  duas 

pessoas. Uma delas é o Peninha, que deu grandes contribuições ao 

jornalismo  brasileiro.  Na  verdade,  é  um  símbolo  do  jornalismo 

brasileiro. Gostei muito de estar com ele, bem como com o Didi, que é 

um guerreiro, uma pessoa de bem no Brasil. 

Deputado Carlin Moura, realizamos aqui um belíssimo debate 

plural, respeitoso, civilizado e de alto nível, sem baixaria, no qual 

abordamos vários aspectos. Além disso, já surte efeitos práticos. As 

ponderações do Hugo e do Domingos mostram que Minas pode sinalizar 

muito positivamente para o Brasil. Pode até haver o tal do silêncio 

mineiro; pode até ser verdade que o mineiro faz devagarinho. Todavia, 

quando  Minas  fala,  impacta.  Então,  se  sairmos  daqui  já  com  um 

compromisso nacionalizado pelo Hugo - do governo - e pelo Domingos - 

Líder  da  Maioria  -,  estaremos  dando  uma  belíssima  ajuda  para 

concretizarmos a Conferência Nacional de Comunicação. Talvez até não 
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saibam a dimensão da importância desse ato. Minas fará a conferência. 

Portanto ficará mais difícil qualquer tentativa de sabotá-la. 

Todos estão de parabéns com esta reunião, pois, além de 

riquíssimo,  este  debate  tem  efeitos  práticos.  Acredito  que 

destampamos  um  processo,  que,  no  meu  entender,  tem  duas  grandes 

virtudes.  A  primeira  é  ter  um  caráter  pedagógico  na  sociedade 

brasileira, que precisa discutir a mídia que tem. Isso não pode ser 

discussão de meia dúzia de especialistas. A conferência terá esse 

papel pedagógico. Vamos discutir a mídia que temos, com todos os seus 

problemas.

O Domingos também nos dá uma bela contribuição quando diz 

que toda conferência sinaliza políticas públicas. Outra coisa é que 

caminhamos para sinalizar políticas públicas, que não acabarão com o 

latifúndio da mídia nem revolucionarão os meios de comunicação no 

Brasil, mas pelo menos abrirão brechas para que o povo se sinta mais 

participante deles. Destampamos um processo, e Minas dá uma bela 

contribuição. (- Palmas.) 

O Sr. Presidente - Obrigado. Agradeço a todos os convidados 
e demais presentes e os convido para participarem, às 14h30min, da 

reunião ordinária desta mesma Comissão, que se reunirá para votar 

projetos de iniciativa popular. Amanhã, às 10 horas, neste mesmo 

auditório,  a  Comissão  promoverá  um  debate  com  os  Juízes  e 

Procuradores do Trabalho, centrais sindicais e OAB sobre o tema “A 

Competência Penal da Justiça do Trabalho”. Não dá para explicarmos 
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sobre ele por enquanto, porque é muito complexo. Será um debate muito 

interessante.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 

comparecimento dos convidados e das convidadas, das Deputadas e dos 

Deputados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão 

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 

encerra os trabalhos. Muito obrigado. Um bom almoço para todos!
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