
ATA DA ASSEMBLÉIA DA UNIRR – UNIÃO E INCLUSÃO EM REDES DE RÁDIO NO DIA 06 
DE JUNHO DE 2005, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

A UNIRR também tem nova coordenadora eleita, Lena Pereira, e uma nova formulação 
para os textos de divulgação. Vejam abaixo um resumo do que foi aprovado. 

1 - Felipe Barreto, da coordenação da UNIRR, fez a apresentação do relatório de 
atividades da UNIRR no período de setembro de 2004 (última assembléia) até o último 
sábado. Felipe destacou como ponto positivo que, nas atividades de representação da 
entidade em fóruns e encontros da sociedade civil, em nenhuma das vezes no período 
a entidade foi representada por Marcus Aurélio, coordenador geral, o que, segundo 
Felipe, é uma demonstração de que "a descentralização é uma característica da 
entidade e os novos quadros estão ocupando cada vez mais esse espaço". O integrante 
da equipe UNIRR, Steve Spencer, propôs que seja incluído no relatório a visita que ele 
e Marcus fizeram, no início de 2005, à representante no Brasil da Fundação Ford e 
explicou que ainda tem esperança de retomar os contatos em essa instituição. 

2 - Por proposta dos dois coordenadores que estavam compondo a mesa dos 
trabalhos, Felipe Barreto e Marcus Aurélio, a Assembléia Geral aprovou, por 
unanimidade, a manutenção do texto da missão institucional: "Capacitar, assessorar e 
dar todo o apoio às pessoas e iniciativas que usem ou queiram usar o rádio e outros 
meios para promover e democracia e a inclusão social". 

3- Por proposta da conselheira Nina Quiroga, para que o material de divulgação seja 
coerente com a missão, a palavra "no", na frase CAPACITAR, ASSESSORAR E INCLUIR 
NO RÁDIO, terá que ser trocada por "através do".  

4 - Também para ser coerente com a missão institucional, na relação com os 
movimentos sociais, UNIRR continua como entidade de apoio aos atores políticos que 
lutem por uma comunicação mais justa e igualitária, oferecendo assessoria, 
capacitação e solidariedade, como no caso do apoio aos integrantes da Rádio Novo Ar, 
de São Gonçalo, Rio de Janeiro. 

5 - O representante da ONG CEACC, integrante do Conselho da UNIRR, Adalton Pereira, 
foi convidado a fazer a defesa do projeto de capacitação da UNIRR na Cidade de Deus. 
Adalton apresentou um resumo da história da parceria CEACC/UNIRR e o papel dos 
nossos cursos na inclusão social dos moradores da comunidade - especialmente os 
jovens. Sensibilizada pelo relato do conselheiro, a Assembléia Geral aprovou, por 
aclamação, a capacitação na Cidade de Deus como projeto prioritário da UNIRR para 
busca de financiamento.  

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia pelo 
presidente dos trabalhos, que lavra a presente ata, que após lida e aprovada vai por 
todos assinada. Rio de Janeiro, RJ, 06 de junho de 2005.  

 


