
O Boletim Eletrônico deste mês traz uma entrevista com Anupama Salamon, militante 
pela democratização da mídia, integrante da Frentex-PR - Frente Paranaense pelo Direito 
à Comunicação e Liberdade de Expressão. Boa leitura!

CRESS - O que é Mídia Democrática?
É um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que está em fase de coleta de assinaturas 

através de um amplo diálogo com a sociedade para apresentar e debater os pontos que 
compõem a proposta. Como a PLIP é de iniciativa popular - bem diferente da situação em 
que uma matéria é proposta pelos próprios deputados federais - , necessitamos que 1% do 
eleitorado brasileiro conheça e apoie o texto  através da sua assinatura. Parece pouco, mas 
o número cerca de é 1 milhão e 400 mil eleitoras e eleitores. Essa é a adesão que vai fazer 
com que o Projeto de Lei de iniciativa Popular da Mídia Democrática chegue à Câmara 
dos Deputados.

CRESS - Quais os impactos dessa Lei?
Os movimentos que lutam pelo direito humano à comunicação propõem através do PLIP 

uma mudança de 360º na forma como o sistema midiático funciona hoje. O Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular prevê uma regulação democrática dos serviços de comunicação 
social eletrônica (rádio e televisão aberta, digital, na internet não produzidas por usuários)

e  norteada pela liberdade de expressão de todos os cidadãos e cidadãs, estimulando que 
diferentes opiniões e pontos de vista, dos mais variados grupos sociais, culturais, étnico-
raciais e políticos sejam manifestados com igualdade de condições nisso que chamamos 
de espaço público midiático.

O que acontece hoje é uma concentração econômica e de infraestrutura fortíssima, que gera 
riquíssimos oligopólios de comunicação 
e que atinge a própria democracia 
no Brasil, impedindo diversidade e 
pluralidade. Os monopólios - e sim, 
a Globo é o simbolo maior disto por 
conta das redes de emissoras afiliadas 
nos estados - geram concentração das 
receitas publicitárias e da audiência, 
barrando que novos agentes ingressem 
no mercado. Isso é tão sério que até 
mesmo padrões estéticos dominantes 
são ditadas pelos monopólios, vide o 
“padrão Globo”.
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Coleta de assinaturas realizada na 14º Jornada da Agroecologia, em 
Irati-PR. Oportunidade de diálogo com movimentos de base.



A formação de monopólios e oligopólios, devido ao seu potencial político e de barganha, 
está ligada a outras sérias questões que desequilibram o sistema midiático. O coronelismo 
eletrônico, em que deputados e senadores são concessionários públicos de rádio e TV, o 
comércio ilegal da grade junto a terceiros, adquirida principalmente por congregações 
religiosas, e a renovação automática de outorgas são práticas naturalizadas no Brasil, mas 
completamente enviesadas.

Pra enfrentar tais situações irregulares, o PLIP da Mídia Democrática prevê a 
regulamentação dos artigos da Constituição que tratam destes temas e de outras medidas 
específicas, como “a realização de consultas públicas abertas à participação de qualquer 
cidadão e amplamente divulgadas” quando da discussão sobre a renovação das outorgas.

É importante ressaltar que o conteúdo do PLIP é um esforço de sistematização das cerca 
de 600 propostas aprovadas na Conferência Nacional da Comunicação, 
a Confecom, que aconteceu em 2009. Até hoje nenhuma proposta foi 
colocada em prática. Além disso o grupo que redigiu o PLIP bebeu de 
legislações discutidas e aprovadas democraticamente em diferentes países. 
O conteúdo completo da Lei da Mídia Democrática está disponível para 
ser baixado na internet em http://bit.ly/1KDs8kM.

CRESS - Fale um pouco sobre a campanha.
A campanha Para Expressar a Liberdade (www.paraexpressaraliberdade.

org.br) é a nossa ferramenta pra potencializar o debate com os mais 
amplos segmentos da sociedade sobre os motivos pelos quais o Brasil 
necessita urgentemente de um novo marco regulatório para garantir o 
direito de todas e todos à comunicação. É uma iniciativa das entidades 
que compõem o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
- FNDC (http://fndc.org.br) e surge da necessidade de instrumentalizar o 
próprio movimento para essa missão.

É importante saber que no site da campanha estão disponibilizados 
um conjunto amplo de informações sobre a Lei da Mídia Democrática 
e materiais, como as fichas de coleta de assinaturas, videos, panfletos, a 

própria Lei comentada, entre outros itens. As pessoas, organizações, movimentos e coletivos 
precisam saber que podem e devem se integrar à luta e ela é absolutamente transversal às 
demais pautas e reivindicações de políticas públicas e garantia de direitos humanos.

CRESS - Qual a importância da democratização da mídia?
A mídia é um grande portal por onde deveríamos ver a nós mesmos: nossas reivindicações 

coletivas e sociais, nossas conquistas, culturas e sotaques, e a diversidade de pontos de vista 
que ajudariam a entender os desenlaces políticos que dão rumo ao país. A mídia deveria ser 
aquela que ajuda a combater o racismo, o machismo, a homofobia e outros posicionamentos 
intolerantes e violentos, e que colabora para a empoderar cidadãs e cidadãos dos seus 
direitos e para a participação. É uma mentira que não temos filtros pra julgar as mensagens 
da grande mídia, mas é uma verdade incontestável que estamos atolados em um mar de 
informações que nos chegam por todos os meios e atrapalham essa filtragem.

Por isso, os movimentos pelo direito a comunicação lutam por mecanismos de incentivo 
à diversidade e à pluralidade, que estão previstos no Projeto de Lei de Iniciativa Popular, 
como a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal,  o estabelecimento 
de cotas na programação para para conteúdos culturais, artísticos e jornalisticos regionais, 
garantias para mídias comunitárias, direito de resposta e proteção aos direitos humanos. 
Dentro disso, conteúdos nocivos à crianças e adolescentes, que incitem ao  ódio, à 
discriminação e ao crime e que contenham propagandas enganosas deverão passar por 
regulação.

CRESS - Quem é e qual o objetivo da Frentex-PR? 
A Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão - Frentex-PR 

(www.facebook.com/FrentexPR) é um coletivo de gentes e entidades e um comitê regional do 

C
ré

di
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

M
in

is
té

rio
 d

a 
Ju

st
iç

a

2

http://bit.ly/1KDs8kM
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/
http://fndc.org.br/
https://www.facebook.com/FrentexPR


Expediente:  Este boletim é uma publicação do CRESS 12ª Região - Gestão 2014-2017.
Comissão de Comunicação: Rosana M. Prazeres (CRESS nº 2840), Natalli P. Silva                         
(CRESS nº 4449), Samantha Roloff  (CRESS nº 4953), Coria H. Vieira (CRESS nº 5268),     
Fabiana L. Negri (CRESS nº 2076). Colaboradoras: Magali R. Franz (CRESS nº 1168) e Juçara 
R. Silva (CRESS nº 3949). 
Assessor de Comunicação: Cassiano Ferraz - JP3481SC (comunicacao@cress-sc.org.br)

CRESS – 12ª REGIÃO Rua dos Ilheús, 38 - Ed. Aplub - Sl. 1005
10ª andar - Centro - Florianópolis/SC Cep: 88010-560
Telefone (48) 3224-6135 E-mail cress@cress-sc.org.br
Horário de Atendimento: Seg/Sex das 09h às 18h.

FNDC. Nos colocamos ativamente 
na luta pela democratização da 
mídia articulados/as com vários 
outros movimentos populares e 
sindicais, realizando e participando 
de at ividades formativas e 
disseminando a PLIP da Mídia 
Democrática e outras pautas que 
atravessam a PLIP.

Alguns anseios nossos são nos 
conectar mais com o interior do 
estado (estamos em Curitiba) pra 
capilarizar a luta e dar visibilidade 
pra questões locais, como o 
coronelismo eletrônico no Paraná 

e aparelhamento da TV Educativa do Paraná pelo governo estadual, entre outros.
CRESS - Qual tem sido a participação do Serviço Social nesse debate e como ele pode 

ser aprofundado junto a profissão?
Recentemente a Frentex-PR participou de mesas de debate sobre o tema no Encontro 

das Comissões de Comunicação do CRESS da Região Sul e em encontros de estudantes 
do curso de Serviço Social em Curitiba. Também tivemos a participação de agentes da 
área no 3º Curso Vito Gianotti de Comunicação Popular do Paraná e em outras ações. De 
fato, é indispensável que os conselhos regionais e entidades que atuem no Serviço Social, 
além das organizações estudantis, encampem a democratização das comunicações como 
uma luta central,  envolvendo assistentes sociais e graduandos em debates, integrando o 
movimento local e contribuindo na coleta de assinaturas em suas próprias atividades.  É 
relevante ressaltar, neste sentido, que Conselho Federal de Serviço Social - CFESS integra 
o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação (FNDC).

A própria Política Nacional de Assistência Social coloca que deve articular seus 
serviços e beneficios às demais politicas, formando um amplo sistema de proteção social. 
A democratização da mídia está inclusa nessa perspectiva, já que garantia do direito à 
comunicação e liberdade de expressão é central para a conquista e manutenção de tantos 
outros direitos.

Encontro Paranaense pelo Direito à Comunicação, realizado pela Frentex-
-PR (04/2015), em Curitiba-PR. Contou com a participação de comunica-
dores/as populares, estudantes, profissionais e militantes de diversas áreas
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