Secretaria: fone 61-244.0650 – 244.0531 – secretaria@fndc.org.br – www.fndc.org.br
Fax 61-242.6616 – Endereço: HIGS-707, Bloco R, Casa 54 – CEP 70351-718 – Brasília – DF

Relatório de atividades do FNDC no período de outubro de 2001 a maio de 2004
DATA e
LOCAL
30/11 a
2/12/01
Brasília-DF
2/12/01
Brasília-DF

ATIVIDADE

DESDOBRAMENTO

Realização da VIII
Plenária do FNDC

Promoção da assembléia geral que iniciou a rearticulação do FNDC em nível nacional.
Participação de 27 entidades nacionais e regionais.

Manifesto contra
liberação do capital
estrangeiro na TV a
cabo
2/12/01
Manifesto contra
Brasília-DF
entrada do capital
estrangeiro na
radiodifusão e nas
empresas jornalísticas
7/12/01
Manifesto contra apoio
Brasília-DF
do PT à entrada do
capital estrangeiro na
radiodifusão e nas
empresas jornalísticas
11 e 12/12/01 Ato público em defesa
Brasília-DF
da não aprovação da
PEC 203-B/95
17/12/01
Manifesto sobre
Brasília-DF
votação da PEC 203B/95 na Câmara dos
Deputados
25/2/02
Manifesto sobre
Brasília-DF
votação, em segundo
turno, da PEC 203B/95 na Câmara dos
Deputados

Divulgação pública de documento, assinado por 11 entidades, e contato com as lideranças do
Senado a respeito do projeto de lei nº 175/2001, de autoria do senador Ney Suassuna. Leitura
pela senadora Emília Fernandes (PT-RS) na Comissão de Educação do Senado.
Posicionamento em relação à Proposta de Emenda à Constituição 203-B/95, que abre o capital
das empresas de mídia do Brasil ao capital estrangeiro. Divulgação pública de documento e
contato com as lideranças da Câmara.
Alerta à sociedade e ao Congresso Nacional sobre o fato de que o Partido dos Trabalhadores
poderia apoiar a Proposta de Emenda à Constituição 203-B/95. Divulgação pública do
documento e contato com os parlamentares do partido na Câmara.

Diversas entidades do Fórum e artistas representando o Sindicato dos Artistas do RJ estiveram
em Brasília defendendo junto aos deputados federais a não aprovação da da tentativa de
alteração da Constituição para o benefício das empresas de mídia.
Alerta à sociedade e ao Congresso Nacional sobre os riscos envolvidos na abertura da mídia ao
capital estrangeiro e apelo para a revisão de posição dos partidos de oposição. Divulgação
pública do documento e contato com os parlamentares e as lideranças da Câmara.
Informação à sociedade e ao Congresso Nacional sobre a opção dos deputados federais em
relação ao capital estrangeiro na mídia, o atraso na instalação do Conselho de Comunicação
Social e alerta de que a desregulamentação não seria a única alternativa para a crise do setor.
Divulgação pública do documento e contatos com os parlamentares e as lideranças da Câmara.
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15/4/02
Brasília-DF
24/4/02
Brasília-DF

14/5/2002
Brasília-DF

22/5/02
Brasília-DF

Manifesto sobre
votação da PEC 5/02
no Senado Federal
Reunião do FNDC com
entidades empresariais
discute base de
consenso para imediata
instalação do Conselho
de Comunicação Social
Acompanhamento de
reunião sobre
instalação e
composição do
Conselho de
Comunicação Social

Acordo das mesas da
Câmara e do Senado
para instalação e
composição do
Conselho de
Comunicação Social

Informação à sociedade sobre o início da tramitação da proposta de emenda constitucional do
capital estrangeiro no Senado Federal. Divulgação pública do documento e contato com os
parlamentares e as lideranças da Casa para tentativa de reversão da decisão da Câmara.
Entidades presentes defenderam a convocação, implantação e instalação do CCS Social antes da
votação, em segundo turno pelo Senado, da PEC que abriria as empresas de comunicação ao
capital estrangeiro. Na oportunidade, tirou-se a seguinte indicação para a composição da
sociedade civil do CCS: OAB (titular) e CFP (suplente); Abraço (titular) e Abepec (suplente);
CBC (titular) e ABI (suplente); Aner (titular) e Andi (suplente); ABTA (titular) e ABPTA
(suplente).
Representantes do FNDC acompanharam a reunião entre a Mesa do Senado, o Colégio de
Líderes e a Comissão Especial (composta pelos Senadores Artur da Távola, Carlos Wilson e
Ricardo Santos) designada para agilizar os trabalhos de composição e instalação do Conselho de
Comunicação Social. Do encontro entre os parlamentares, resultou a seguinte proposta de
composição do Conselho:
Empresas de Rádio (Paulo Machado de Carvalho Neto e Emmanuel Carneiro); Empresas de
Televisão (Roberto Wagner Monteiro e Flávio Martinez); Empresas de Imprensa Escrita
(Paulo Cabral de Araújo e Carlos Roberto Berlinck); Engenheiro Setor de Internert/ABTA
(Aleksandr Mandic e Alexandre Annenberg); Categoria Profissional dos Jornalistas (Daniel
Koslowsky Herz e Frederico Barbosa Ghedini); Categoria Profissional dos Radialistas
(Francisco Pereira da Silva e Orlando Pereira Guilhon); Categoria Profissional dos Artistas
(Berenice Isabel Mendes Bezerra e Stephan Nercessian); Categoria Profissional de Cinema e
Vídeo (Geraldo Pereira dos Santos e Antonio Ferreira de Sousa Filho); Sociedade Civil (José
Paulo Cavalcanti, Ana Luiza Fleck Saibro, Alberto Dines, Rubem Martim Amorese, Murilo Ramos,
José Sóter, Bernardo Felipe Estellita Lins, Jonas Chagas Lúcio Valente, Amneres Santiago
Pereira Maurício, Juarez Pires Silva Bragança, Ricardo Moretzsohn, Regina Festa, Wagner
Caldeira de Souza e Anfréia Valente da Cunha)
Ações do Fórum contribuíram para a criação de condições que permitissem a construção do
primeiro espaço institucional especializado no debate público das questões da área das
comunicações, cumprindo determinações da lei 8.389, de 1991. Sem acesso ao processo de
negociação, que ficou restrito ao presidente da Câmara e o empresariado de mídia, durante
toda a tarde de 22/5, as propostas do Fórum foram apresentadas pelo líder do PT na Câmara,
deputado João Paulo Cunha (PT-SP) cuja atuação, segundo o próprio, resumiu-se em tentar
evitar os “cortes” na lista apresentada pelo Fórum. Ao fim da negociação, a Mesa apresentou
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uma nova composição para o órgão:
I - Empresas de Rádio - Paulo Machado de Carvalho Neto; Emmanuel Carneiro
II – Empresas de Televisão - Roberto Wagner Monteiro; Flávio Martinez
III – Empresas de Imprensa Escrita - Paulo Cabral de Araújo; Carlos Roberto Berlinck
IV – Engenheiro - Fernando Bittemcourt; Miguel Cipola
V – Categoria Profissional dos Jornalistas - Daniel Koslowsky Herz; Frederico Barbosa Ghedini
VI – Categoria Profissional dos Radialistas - Francisco Pereira da Silva - Orlando Ferreira Guilhon
VII – Categoria Profissional dos Artistas - Berenice Isabel Mendes Bezerra; Stepan Nercessian
VIII – Categoria Profissional de Cinema e Vídeo - Geraldo Pereira dos Santos; Antonio Ferreira
de Sousa Filho
IX – 1 Sociedade Civil - José Paulo Cavalcanti; Manoel Alceu
X – 2 Sociedade Civil - Alberto Dines; Antônio Telles
XI – 3 Sociedade Civil - Jayme Sirotsky; Jorge da Cunha Lima (ABEPEC)

14 a 16/6/02
Rio de
Janeiro-RJ
26/6/02 a
7/4/03
Brasília-DF

Realização da IX
Plenária do FNDC

14/10/02
Brasília-DF

Manifesto contra
regulamentação da

Participação de
integrantes do FNDC
nas comissões de
trabalho do Conselho
de Comunicação Social
(CCS)

XII – 4 Sociedade Civil - Carlos Chagas; Regina Festa (ANDI)
XIII– 5 Sociedade Civil - Ricardo Moretzsohn (CFP); Assunção Hernandes (CBC)
Promoção da assembléia geral do FNDC. Participação de representações de 16 entidades
nacionais e regionais, 13 observadores, além de cinco entidades e pessoas físicas nãoassociadas ou sem configuração jurídica.
Integrantes do Fórum nas comissões de trabalho do CCS:
Comissão de Regionalização da Programação
Berenice Isabel Mendes Bezerra e Francisco Pereira da Silva
Comissão de Tecnologia Digital
Daniel Koslowsky Herz, Geraldo Pereira dos Santos e Berenice Isabel Mendes Bezerra
Comissão de Radiodifusão Comunitária
Regina Dalva Festa, Francisco Pereira da Silva e Daniel Koslowsky Herz
Comissão para análise e emissão de parecer sobre o Projeto de Lei do Senado nº 175,
de 2001 (capital estrangeiro nas TVs a Cabo)
Daniel Koslowsky Herz e Berenice Isabel Mendes Bezerra
Comissão para análise da concentração e controle cumulativo nas empresas de
comunicação social em pequenas e médias cidades brasileiras
Geraldo Pereira dos Santos e Ricardo Moretzsohn
Divulgação pública de documento, contato com as lideranças da Câmara e do Senado e
denúncia da negociação entre o empresariado de mídia e o governo Fernando Henrique Cardoso
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19/11/02
Brasília-DF

2/12/02
Brasília-DF

1º/1/03

abertura da mídia ao
capital estrangeiro por
medida provisória
Manifesto contra
entrada do capital
estrangeiro na TV a
cabo e na radiodifusão
Manifesto contra
entrada do capital
estrangeiro e
contratação de Pedro
Parente pela RBS
Contratação de
serviços de secretariaexecutiva e assessoria
de imprensa

2/1/03
Brasília-DF

Posse do ministro das
Comunicações

8/1/03
Brasília-DF

Indicação de nomes
para compor o
Ministério das
Comunicações

24 a 27/1/03
Porto Alegre-

Seminário
"Comunicação para o

que resultou no envio da Medida Provisória nº 70 ao Congresso. Distribuição do manifesto para
a imprensa nacional.
Divulgação pública de documento pedindo a rejeição do PL 175 e convocação do CCS para
fornecer parecer sobre o tema, contato com as lideranças da Câmara e do Senado. Distribuição
do manifesto para a imprensa nacional.
Entrega de documento e articulação nas lideranças da Câmara e do Senado e leitura do
documento na reunião do Conselho de Comunicação Social pelo conselheiro Geraldo Pereira dos
Santos. Posicionamento mereceu destaque em Plenário, pela senadora Heloísa Helena (PT-AL),
pela supressão dos artigos 9º e 10º da Medida Provisória nº 70. Distribuição do manifesto à
imprensa nacional.
Formalização da relação de trabalho, em caráter autônomo no perído de 5 horas diárias, de
jornalista para prestação de serviços de Secretaria-Executiva. Primeiras tarefas: organização
dos arquivos, do cadastro e correspondência recebida do FNDC; secretaria das telerreuniões da
Executiva; organização e promoção de eventos do Fórum; criação e produção de clipping diário,
redação e distribuição dos boletins e-Fórum; articulações políticas; contatos com a imprensa;
redação de minutas e propostas de documentos públicos da entidade; atualização do site; apoio
à Executiva
Entrega do programa do FNDC, manifestação de apoio ao novo governo na reunião aberta
realizada pelo ministro com as diversas entidades de classe da área das comunicações.
Distribuição do manifesto para a imprensa nacional. Citações na Folha de São Paulo e serviço de
notícias Pay-TV e Tela Viva News.
Contribuição para a composição e atuação da Secretaria dos Serviços de Radiodifusão (SSR) do
Ministério das Comunicações. FNDC indicou os nomes do jornalista Carlos Eduardo Zanatta para
o cargo de titular da SSR e o do professor José Sóter para coordenador do Serviço de
Radiodifusão Comunitária. Foi reafirmada ao ministro a defesa dos princípios programáticos
do FNDC , aprovados pelo PT durante a campanha eleitoral. Assinaram o documento 72
entidades e parlamentares. Três meses depois, José Sóter foi indicado para compor o grupo de
trabalho do Ministério que estuda formas de acelerar o processo de outorga das rádios
comunitárias.
Promoção de evento com quatro painéis e seis oficinas, além de uma programação associada
com diversas entidades nacionais e estrangeiras.
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RS

18/2/03
2/4/03
Brasília-DF
15/5/03
24 e 25/5/03
São Paulo-SP
30/6/03
Brasília-DF
30/6/03
Brasília-DF

4/7/03
Porto AlegreRS
17/7/03
Brasília-DF

24/7/03
Porto AlegreRS

Exercício da Cidadania"
na programação do III
Fórum Social Mundial
Registro do domínio
"fndc.org.br"
Grupo de Trabalho
Radiodifusão
Comunitária-Minicom
Contratação de
serviços de
contabilidade
Reunião do Conselho
Deliberativo do FNDC
Manifesto sobre a
realização de consultas
públicas na área das
comunicações
Manifesto sobre a
formação de grupo
executivo de trabalho
do Projeto TV Digital
Início da cobrança de
contribuição mensal
das entidades
nacionais
Entrega das
contribuições e
proposições do FNDC
sobre TV Digital
Início da cobrança de
contribuição mensal
das entidades regionais

Participação de mais de 500 pessoas, 30 palestrantes convidados e presença de representantes
dos ministérios das Comunicações e Cultura, Anatel, Congresso Brasileiro de Cinema, Grupo
TVer e entidades nacionais e regionais associadas ao FNDC.
Registro confirmado pela entidade certificadora e processo de transição do site do provisório
"fndc.com.br" para o ".org" a custo mensal de R$ 30.
Inclusão de três integrantes de entidade associadas ao FNDC no grupo de trabalho criado pelo
Ministério das Comunicações para analisar os processos de outorga do serviço de radiodifusão
comunicação pendentes na Comissão de Licitação.
Formalização de relação de trabalho, em caráter autônomo, de contador registrado para a
organização das finanças e das contas do FNDC, visando a reconstrução da política de
contribuição e regularização fiscal e tributária.
Encontro para prestação de contas da Executiva do FNDC, avaliação do Fórum e preparação da
X Plenária.
Posicionamento em relação à forma de encaminhamento dos assuntos na área das
comunicações pelo Ministério das Comunicações. Divulgação pública de documento. Leitura na
reunião do Conselho de Comunicação Social em 30/06/03.
Posicionamento em relação à formação de um grupo executivo de trabalho (GET) para
estabelecer diretrizes para a realização de estudos e pesquisas para a adoção da tecnologia
digital nos serviços de radiodifusão de sons e imagens pelo Ministério das Comunicações.
Divulgação pública de documento. Leitura na reunião do Conselho de Comunicação Social em
30/06/03.
Envio de cartas com aviso de recebimento para as 15 entidades nacionais do FNDC, aplicando a
cobrança da contribuição de R$ 100, definida pela IX Plenária.

Protocolo oficialmente encaminhado de forma eletrônica e por uma delegação em Brasília.
Nenhum retorno do Ministério das Comunicações.

Envio de cartas com aviso de recebimento para 45 entidades regionais do FNDC, aplicando a
cobrança da contribuição de R$ 20, definida pela IX Plenária.
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6/9/2003
Belo
Horizonte-MG
19 a
21/9/2003
São Paulo-SP

1º/10/2003
Brasília-DF

17/10/2003
Goiânia-GO

15/10/2003
Brasília-DF
17/10 a
9/11/2003
Brasil
7/11/2003
Belo
Horizonte-MG

8/11/2003
Belo
Horizonte-MG

Reunião do Conselho
Deliberativo do FNDC

Em reunião em Belo Horizonte, o Conselho Deliberativo do FNDC tratou dos detalhes para a
realização da X Plenária do FNDC e decidiu abrir processo de consulta às suas entidades
associadas a fim de coletar sugestões para a atualização do documento “Bases de um Programa
para a Democratização da Comunicação no Brasil”, aprovado na V plenária do FNDC em 1994.
X Plenária do FNDC
Realização, em São Paulo, da X Plenária do FNDC, com a participação de mais de 70 delegados
e observadores de 43 entidades de 12 estados brasileiros. Entre as resoluções, as entidades
decidiram ampliar a mobilização nacional pela democratização da comunicação a partir da
ampliação do número de comitês regionais no Brasil. Na Plenária também foi aprovada a criação
das secretarias de Mobilização (SecMob), de Capacitação e Disseminação de Informações
(SeCap) e de Políticas Públicas (SecPol).
Audiência pública sobre Participação de dois representantes do FNDC na audiência pública “Impacto da Reforma
reforma tributária na
Tributária na Comunicação” que analisou sugestões à Proposta de Reforma Tributária.
Comissão de Educação
Coordenador-geral do Fórum e representante da Associação Nacional dos Jornais foi escolhidos
do Senado Federal
como relatores de uma proposta conjunta. Não havendo acordo, foram apresentadas duas
contribuições.
Instalação do Comitê
Plenária de fundação do comitê maranhense do Fórum, integrado por 12 entidades da sociedade
pela Democratização
civil. Participação do comitê na XI Plenária do FNDC, prevista para ocorrer em Goiânia, de 21 a
da Comunicação de
23/5/2004, com a representação de dois delegados e um observador.
Goiás
Consulta Pública das
Envio de contribuição do FNDC aos anteprojetos de lei das agências reguladoras colocados em
agências reguladoras
consulta pública pela Casa Civil da Presidência da República em 23/9/2003.
Quinzena Democracia
Realização de um calendário de atividades por todo o país com ações públicas sobre a questão
na Comunicação
da democracia das comunicações. Término com organização de três atividades auto-gestionadas
no Fórum Social Brasileiro, realizado em Belo Horizonte de 6 a 9/11.
Seminário Nacional
Realização do evento, no espaço da Casa Macunaíma, promovido pelo FNDC em conjunto com a
sobre a Cúpula da
Fenaj e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Minas Gerais dentro da
Sociedade da
programação do I Fórum Social Brasileiro, em Belo Horizonte. Seminário contou com a presença
Informação
de representante da Unesco no Brasil e foi transmitido pela Rede Abraço de Rádios
Comunitárias.
Debate “A verdadeira
Realização de evento durante o I Fórum Social Brasileiro no espaço da Casa Macunaíma.
crise da mídia é a falta Transmissão pelas rádios comunitárias de Minas Gerais, pela internet e pela TV Comunitária.
de democracia na
comunicação”
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8/11/2003
Belo
Horizonte-MG
8/11/2003
Belo
Horizonte-MG
11/11/2003
Brasília-DF

Jornada pela
Democratização da
Mídia
Seminário
“Comunicação
Democrática – as
pautas da sociedade
civil”
Regionalização da
Produção e da
Programação no Rádio
e na TV
Manifesto “Miro
Teixeira esqueceu as
rádios comunitárias”

Participação do coordenador-geral do FNDC na mesa do evento realizado no Ginásio do
Mineirinho como parte da programação principal do I Fórum Social Brasileiro, realizado em Belo
Horizonte.
Participação de representante da Coordenação Executiva do Fórum no seminário organizado
pelo grupo Intervozes que se propôs a identificar objetivos comuns e unificar as plataformas dos
movimentos pela democratização da comunicação existentes no Brasil.

Ofício encaminhado ao presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS) para que o órgão
aprovasse a íntegra do texto do PL 256/91 (transformado em PLC 59/03) que regulamenta a
regionalização da produção e programação no rádio e na TV. Por sete votos a 5, o CCS aprovou
em maio o mesmo posicionamento.
22/1/2004
Protesto do FNDC em repúdio à demora do ministro das Comunicações em implantar as
Brasília-DF
determinações do grupo de trabalho que, "em caráter emergencial e extraordinário", executou a
revisão dos procedimentos referentes a permissões de outorgas para o serviço de radiodifusão
comunitária, que contou com a participação de três pessoas ligadas ao FNDC. Dois dias depois,
o Ministério das Comunicações convocou a imprensa para divulgar ações neste sentido.
2 a 4/12/2003 V Congresso Brasileiro
Participação do coordenador-geral do FNDC no Congresso das entidades do setor audiovisual
Fortaleza-CE
de Cinema (CBC)
brasileiro, realizado em Fortaleza (CE). Debate sobre TV Digital e Cinema Digital. Contribuição
nos grupos de trabalho e aprovação do encaminhamento da associação do CBC ao FNDC.
5/12/2003
Carta aberta ao
Articulação que envolveu as entidades do FNDC e outras 22 entidades nacionais. Texto exigiu
Brasil
governo Lula – Crise da que qualquer negociação envolvendo recursos públicos para as empresas de comunicação
Mídia: Um assunto da
passasse por uma negociação pública, com critérios transparentes e contrapartidas sociais.
sociedade
Informação do posicionamento à sociedade com ampla repercussão na imprensa especializada e
alternativa. Três meses depois, o governo federal anunciou as linhas de crédito para as
empresas junto com a informação de que este debate deveria passar pelo Congresso Nacional.
Até maio de 2004, nenhum recurso havia sido liberado.
9/2/2004
Denúncia sobre
Ofício ao presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República solicitando
Brasília-DF
Ministro das
instauração de processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao Código da Alat
Comunicações
Administração Federal e eventual configuração de conflito de interesses entre as atividades
públicas e privadas do ministro Eunício Lopes de Oliveira, concessionário de emissoras de rádio
em três estados. Repercussão na imprensa nacional e vendas das emissoras por parte do
ministro.
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10/2/2004
Brasil

20/2/2004
Brasil

23 a
27/3/2004
Belo
Horizonte-MG
14/4/2004
São Luís-MA
5/5/2004
Brasília-DF

20/5/2004
Brasília-DF
21/5 a
23/5/2004
Goiânia-GO

Adesão à campanha
Ética na TV da
Comissão de Direitos
Humanos da Câmara
dos Deputados
Audiência na Agência
Nacional de
Telecomunicações
(Anatel)
Instalação do Comitê
pela Democratização
da Comunicação de
Minas Gerais
Instalação do Comitê
pela Democratização
da Comunicação do
Maranhão
Audiência pública da
Comissão de Educação
do Senado Federal
sobre a “crise da
mídia”
Instalação do Comitê
Consultivo da TV
Digital
Realização da XI
Plenária do FNDC

Efetivação da associação à campanha “Quem financia a baixaria é contra a cidadania”, conforme
deliberação da X Plenária do FNDC. Inclusão de nomes de associados do FNDC no Conselho de
Acompanhamento da Programação (CAP).

Primeira audiência concedida por um presidente de Conselho Diretor da Anatel ao FNDC.
Coordenação Executiva reivindicou o fim da repressão contra as entidades exploradoras do
serviço de radiodifusão comunitária e apresentou a proposta de pesquisa, aprovada em sua X
Plenária, para o levantamento do perfil das rádios comunitárias brasileiras.
Plenária de fundação do comitê mineiro do Fórum, integrado por 10 entidades da sociedade
civil. Comitê organizou três dias de atividades, incluindo audiência pública na Assembléia
Legislativa para discutir a regulamentação e instalação do Conselho Estadual de Comunicação.
Participação do comitê na XI Plenária do FNDC, prevista para ocorrer em Goiânia, de 21 a
23/5/2004, com a representação de dois delegados e dois observadores.
Plenária de fundação do comitê maranhense do Fórum, integrado por sete entidades da
sociedade civil. Participação do comitê na XI Plenária do FNDC, prevista para ocorrer em
Goiânia, de 21 a 23/5/2004, com a representação de um delegado.
Participação do coordenador-geral do FNDC, Celso Schröder, em audiência pública que debateu
com o presidente do BNDES, empresários do setor de mídia impressa e senadores a
necessidade do governo federal empregar recursos públicos para apoiar empresas de
comunicação com problema de gestão financeira.
Inclusão do FNDC no grupo de 22 entidades da sociedade que acompanharão o
desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), criado pelo governo federal. Além
do Fórum, outras duas entidades nacionais associados foram convidadas.
Evento que ocorrerá em Goiânia, com apoio da Prefeitura Municipal, teve 18 delegados e 35
observadores inscritos. Até 21/5/2004, o FNDC era composto de 81 entidades, sendo 11
nacionais e 70 regionais, vinculadas a oito comitês regionais.

8

