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À XVI Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC)

A organização do FNDC é essencial para a conquista do novo marco regulatório

No nosso entendimento, para que o FNDC continue cumprindo o papel histórico que tem 
desenvolvido  desde  o  seu  nascimento,  necessita  de  maior  investimento  e  fortalecimento  na  sua 
organização,  incorporando  novas  entidades  e  atores,  a  fim  de  que  ampliem  sua  capacidade  de 
representação e potencializem sua intervenção.

Desde o seu nascimento, o Fórum teve duas grandes referências: a organização de caráter 
nacional e os comitês estaduais,  vistos como dois lados de uma mesma moeda, como duas pernas 
essenciais para o andar e o correr. Reafirmar este princípio significa reforçar os comitês existentes e  
estruturar a ação em todos os estados do país, com uma política articulada nacionalmente, mas também 
profundamente enraizada.

Compreendemos a existência de entidades sintonizadas com a agenda do FNDC - e que 
pulsem a sua política - como imprescindível para quem quer continuar contribuindo para derrotar a 
ditadura da mídia e efetivar o processo democrático no país. Sem esta dimensão político-ideológica da 
batalha em curso, sem o pleno envolvimento, sem a incorporação do compromisso, nos fragilizamos. É 
forçoso  reconhecer  que nada  pode ser  tão prejudicial  –  e  enganador  -  para  o intenso processo  de 
mobilizações que precisamos inaugurar quanto a existência de estruturas decorativas ou burocráticas  
que sequer recordam fazer parte do FNDC. Isso naturalmente nada tem a ver com sectarismo, mas em 
maior unidade de ação, que será alcançada com mais consistência formativa e organizativa. Unificados 
em  torno  de  um  programa  comum,  podemos  ampliar  o  raio  de  ação  do  FNDC a  novos  atores, 
agregando as mais diversas contribuições de entidades e indivíduos, filiados ou não ao Fórum.

A  dimensão  dos  desafios  colocados  requer  maior  comprometimento  e  participação  dos 
comitês estaduais e das entidades nacionais nas decisões do Fórum. Isso é chave para que todos se 
sintam  corresponsáveis  e  copartícipes  das  decisões.  Para  isso  é  necessário  criar  mecanismos  de 
consulta e espaços de efetiva participação, ampla, plural, democrática, ampliando o papel do conselho 
deliberativo, com reuniões periódicas, e incentivando a realização de plenárias nacionais, sempre que 
possível.

Como demonstração de apreço e reconhecimento, fazemos um agradecimento público ao 
relevante papel cumprido pela Secretaria  Executiva do FNDC. Companheiros e companheiras  que, 
refletindo o inestimável apoio da família de Daniel Herz, estiveram situados em Porto Alegre, onde 
deram importante suporte à elaboração e divulgação das ações do Fórum. Superada – com méritos - 
esta etapa, precisamos avançar.

Para  cumprir  com  as  novas  responsabilidades  colocadas  pela  conjuntura,  a  Secretaria 
Executiva precisa estar melhor articulada e posicionada, sem o que não estaremos à altura deste novo 
momento. Portanto, o mais rapidamente possível, ela deve ser transferida para Brasília, colocada no 
centro das relações – e decisões – políticas, para que seja um efetivo elo de ligação e de apoio à luta 
pela democratização da comunicação.

Desta forma, fortalecidos por mecanismos de consulta e comunicação, vamos criando as 
condições para tornar realidade o sonho de Daniel Herz que, com o seu exemplo de determinação e 
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coragem, com os olhos postos no futuro, soube desbravar, com coerência e ousadia, este novo tempo 
que, juntos, vamos brindar ao país e à Humanidade.

Democratização  dos  meios  de  comunicação,  já!  Mais  do  que  palavras,  este  é  o  nosso 
compromisso. Viva o FNDC e a democracia! Abaixo a ditadura da mídia!

Rosane Bertotti
Secretária Nacional de Comunicação da CUT
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