
PLATAFORMA PARA UMA COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA EM ARACAJU
10 PONTOS PARA DEMOCRATIZAR AS COMUNICAÇÕES EM NOSSA CIDADE

A Comunicação é um direito humano que está expresso, inclusive, na Constituição Federal de 1988, a 
Carta Magna do nosso país. Entender a Comunicação como direito significa pensá-la para além da 
divulgação  e  publicidade  das  ações  governamentais  e  tratá-la  como  objeto  de  políticas  públicas, 
construídas por meio de processos participativos e democráticos. Afinal, é através da comunicação que 
a população tem as condições reais de expressar os seus desejos e anseios.

Este ano, a população de Aracaju é novamente convocada a exercer a sua cidadania e escolher, por 
meio do voto, os/as candidatos/as que, por quatro anos, serão os/as representantes no Poder Executivo 
e  Legislativo  do  município.  Neste  momento,  os/as  candidatos/as  definem  as  suas  propostas  de 
campanha e a sociedade civil organizada debate e propõe as suas reivindicações.

É neste sentido que as entidades abaixo-assinadas apontam uma série de temas e ações que precisam 
ser postas em práticas para que, em Aracaju, a comunicação seja encarada como um direito, como área 
de políticas públicas e, acima de tudo, como um fator de desenvolvimento e exercício da cidadania 
crítica da sua população.

1 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO
- Criação do Conselho Municipal de Comunicação, com maioria de representação da sociedade civil, 
para  formulação,  implementação,  fiscalização  e  monitoramento  das  políticas  municipais  de 
comunicação.

- Realização periódica da Conferência Municipal de Comunicação, em consonância com a Conferência 
Nacional, como um espaço deliberativo para aprovação de diretrizes para políticas de comunicação para 
o município e para a atuação do Conselho Municipal.

2 – DESCENTRALIZAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS
- Descentralizar a destinação das verbas publicitárias do município, de forma a garantir que os meios de 
comunicação de grande ou pequeno porte, alternativos, populares ou comerciais, sejam contemplados 
com os recursos.

3 – APOIO À RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
-  Criação  de  uma  estrutura  dentro  da  Secretaria  Municipal  de  Comunicação  que  dê  suporte  à 
estruturação, apoio técnico, capacitação e investimento em equipamentos das rádios comunitárias do 
município.

-  Desenvolver  Plano Diretor  de Radiodifusão Comunitária,  definindo  o estabelecimento  de áreas de 
execução  do  serviço  no  município  e,  em  diálogo  com  o  Ministério  das  Comunicações,  apoiar  as 
associações que pleiteiam a exploração do serviço, em especial, nas questões técnicas do processo.

4 – FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO POPULAR E ALTERNATIVA
- Realização anual do Edital de Apoio às Mídias Populares e Independentes, fomentando a criação e o 
desenvolvimento das mídias populares e alternativas do município e ampliando o potencial produtivo 
desses meios.

5 – TRANSPARÊNCIA E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
- Respeitar a Lei de Acesso à Informação e garantir espaços permanentes de interlocução do poder 
público com a sociedade, como ouvidorias públicas, facilitando o controle social das políticas públicas.

- Ampliar, ao máximo, os mecanismos de governo eletrônico, com participação ativa da sociedade, para 
consultas, solicitações, dúvidas, diálogo sobre demandas e utilização de ferramentas de participação.

6 – EDUCOMUNICAÇÃO PARA A CIDADANIA
- Inserir nos parâmetros curriculares do ensino fundamental conteúdos específicos de educomunicação 
e  leitura  crítica  da  mídia,  estimulando  a  prática  transversal  do  tema  nos  espaços  escolares  e 
promovendo  a  formação  permanente  dos/as  educadores/as,  possibilitando  o  conhecimento  da 
metodologia e a apreensão e utilização crítica dos conteúdos midiáticos.



- Promover experiências e projetos de educomunicação, em parceria com organizações da sociedade 
civil, direcionados à população de Aracaju.

7 – INTERNET GRATUITA E DE QUALIDADE PARA TODA A POPULAÇÃO
- Disponibilizar acesso amplo e gratuito à internet de qualidade por meio de postos de conexão (locais 
com equipamento e estrutura necessárias) nas praças, mercados, escolas, bibliotecas, órgãos públicos 
e  bairros  periféricos,  principalmente  em bairros  periféricos,  em diálogo  com programas  estaduais  e 
federais para a área, como o Plano Nacional de Banda Larga.

- Estimular e promover iniciativas de Alfabetização Digital, incluindo escolas, lan houses e programas 
que ampliem a participação da população de Aracaju nas tecnologias digitais.

8 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO
- Realização de concursos públicos para jornalistas e radialistas nas mais diversas áreas do município,  
garantindo  que  as  vagas  existentes  sejam  ocupadas  por  meio  do  processo  democrático  que  é  o 
concurso público, respeitando o piso salarial e a jornada de trabalho desses profissionais.

9 – ARTICULAÇÃO ENTRE COMUNICAÇÃO E CULTURA
- Integrar os equipamentos culturais do município com a criação de Centrais Públicas de Comunicação e 
Cultura, como espaços de produção e distribuição de comunicação e cultura pela população da cidade.

- Ampliar os editais de financiamento para produções por grupos populares do município, de forma a 
valorizar as manifestações culturais da cidade.

10 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
- Criação do Prêmio Comunicador Amigo dos Direitos Humanos, com realização anual, como forma de 
valorizar  e reconhecer  os trabalhos desenvolvidos  por  jornalistas e radialistas  na pauta dos direitos 
humanos.

-  Promover  projetos  de  formação  e  capacitação  de  profissionais  de  comunicação  e  entidades  da 
sociedade civil em Mídia e Direitos Humanos.

Assinam esta Plataforma
ABRAÇO – Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária de Sergipe
ASSEFA – Associação Sergipana de Favelas
Centro Dom José Brandão de Castro
Coletivo Azedume
CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores
CONLUTAS/CSP – Coordenação Nacional de Lutas/Central Sindical e Popular
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
CUT – Central Única dos Trabalhadores
ENECOS – Executiva Nacional dos/as Estudantes de Comunicação Social
FECS – Federação das Entidades Comunitárias de Sergipe
Instituto Braços – Centro de Defesa de Direitos
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos
OBSCOM – Observatório de Economia e Comunicação da UFS
SINDIJOR – Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe
SINDSMISFU – Sindicato dos Servidores do Ministério da Saúde e FUNASA em Sergipe
SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual de Sergipe
SINTSEP – Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Sergipe
SINTUFS – Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe
STERTS – Sindicato dos Radialistas de Sergipe
UBM – União Brasileira de Mulheres

Aracaju, 23 de agosto de 2012.


