
                  
    
Recife, 25 de julho de 2012

                          Nós que fazemos o programa REDATOR COMUNITÁRIO, mantido pela Ator 
Comum, Agência de Inclusão Social Ltda na Universitária-FM, Recife-PE, há nove anos, 
estamos propondo  uma  EBC do  tamanho do  Brasil. Ao  nos aproximarmos do triênio  pós-
CONFECOM  observamos que são lentos, quase imperceptíveis, os avanços para  regulação do 
chamado segmento convencional/comercial da TV brasileira. Essa conjuntura contribui para 
agravar distorções,  que podem começar na violação dos  sotaques, dos costumes, da cultura 
regional  e desembocar na defesa  de  interesses econômicos de  alguns estados  e grandes 
metrópoles. Em não havendo  equilíbrio na divulgação  de  fatos  e  costumes dos  estados  de 
menor  densidade  populacional, nasce ou se consolida aí outro problema.  O cidadão  comum 
fica  a mercê  dos  veículos locais, comumente  movidos por interesses  comerciais e(ou) 
políticos. Entra em cena o que os estudiosos classificam de coronelismo eletrônico. Esse 
cidadão,  na essência do  Direito Humano à Comunicação,  precisa de  uma empresa pública de 
Comunicação em seu território, perto de si, que compense e combata  as dificuldades  de  acesso 
aos  outros veículos. Temos que cobrar dos  poderes Executivo  e Legislativo  uma EBC 
estruturada  em todos os estados, sem exceção. Mesmo porque não nos consta que os estados 
com menor poder de barganha tenham assinado procuração para que a produção pensada no 
eixo Brasília/Rio de Janeiro/ São Paulo espelhe o país, por mais criteriosa e sóbria que pudesse 
ser. A audiência pública fora do eixo é  um passo elogiável, mas não podemos perder  de  vista 
que  o  público deve  promover  a  busca  incansável de não se assemelhar  com o comercial, 
nem em forma, nem em conteúdo, também não na  estruturação  de  rede. Em tempo,  essa 
proposta de EBC do tamanho do país chegará à bancada  pernambucana na Câmara e no Senado 
via sindicatos de Jornalistas Radialistas, ou, pela própria editoria do programa. 

               Respeitosamente, 

                                                 _______________________   
                                                            Roberto Sousa 
                                           Jorn MTE-1466  Rad  TEM-1578
                              (Editor-apres  do REDATOR COMUNITÁRIO/

Sócio-gerente da ATOR COMUM )
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