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São José da Lapa
rumo a Cofecom!

Definidos os delegados de Minas para
Conferência Nacional de Comunicação
São José da Lapa está entre os escolhidos
Em meio a tantas cidades mineiras que concorre- nicipal.
ram à apenas 3 vagas destinadas para as prefeituras
Houve um pequeno atraso na escolha da delegação
no segmento poder público, São José da Lapa foi es- da sociedade civil, devido ao número significativo de
colhida como uma das poucas que levarão delegado representantes de movimentos sociais, rádios comutitular à Conferência Nacional de Comunicação, nos nitárias e outros. Após um consenso entre as partes
dias 14 a 17 de dezembro, em Brasília. O município a decisão final contemplou grande parte dos segmende Contagem ficou com a suplência. Nos critérios de tos e São José da Lapa também terá um representanseleção, São José da Lapa saiu na frente ao promo- te da sociedade civil.
ver a 1ª Conferência Regional de Comunicação da
A Conferência Estadual de Comunicação foi encerregião metropolitana, publicada no Decreto nº 1032 rada com sucesso obtendo destaque a nível nacional
pelo prefeito Quido do PT. A cidade também se tor- por ser a única a apresentar o maior número de pronou referência para tantas outras da RMBH que cita- postas nas conferências estaduais.
ram a participação na regional durante a eleição dos Moções - Os ânimos ficaram alterados durante a leidelegados.
tura das moções. Os empresários se mostraram contrários à maioria das propostas sugeridas pela sociedade civil e pelos órgãos públicos. Porém, ao final do
processo, 16 das 19 moções apresentadas foram
aprovadas, tais como a derrubada da decisão do fim
do diploma para o exercício da profissão de jornalista
e a censura aplicada à imprensa mineira pelo Governo
do
Estado.
A escolha dos delegados se deu no último dia de
atividades da 1ª Conferência Estadual, realizada entre 13 e 15 de novembro, no Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. O total de 144 delegados eleitos foi subdividido em 64 representantes da
sociedade civil, 64 do ramo empresarial e 16 do poder público.
Das quase 700 propostas apresentadas durante o
evento, para serem encaminhadas à Nacional, 19 de
São José da Lapa estão entre as escolhidas. Dentre
elas o Fundo Municipal de Comunicação Comunitária
e a criação dos conselhos municipais ambos projetos
de lei, já encaminhados pela prefeitura à Câmara Mu-

Vitória dos Movimentos Sociais

As propostas apresentadas pelos movimentos sociais
demonstraram a vitória na busca pela democratização
dos meios de comunicação.
“Entre as propostas aprovadas estão aquelas que buscam fortalecer as rádios comunitárias e a rede pública
de comunicação; garantir a universalização do acesso
à internet; implantar conselhos de comunicação deliberativos, com foco na participação da sociedade não
empresarial; e instituir uma política de comunicação estadual, com foco no controle público
dos meios de comunicação”.
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