Nota de Apoio e Solidariedade ao radialista Jerry de Oliveira e à
diretora Cristiane Costa, da Rádio Comunitária Noroeste, diante dos
ataques à liberdade de expressão.
A Diretoria da APROPUCC (Associação dos Professores da PUC-Campinas) – Gestão Resistência
Democrática – vem a público manifestar irrestrita solidariedade e total apoio ao radialista e coordenador
Jerry de Oliveira e à diretora Cristiane Costa, da Rádio Comunitária Noroeste, em razão das ameaças e dos
ataques pesadíssimos que estão sofrendo da parte de setores conservadores e antidemocráticos.
A Rádio Noroeste FM é uma emissora pública comunitária localizada na Vila Boa Vista, em Campinas/SP,
outorgada pelo Ministério das Comunicações. Como toda rádio comunitária, tem como papel social
proporcionar à comunidade informação crítica, cultura, entretenimento, prestação de serviços etc.
Como militante histórico da luta pela Democratização da Comunicação, Jerry, ao manifestar o seu
posicionamento como comunicador popular, sofreu ofensas e graves ameaças à sua integridade física,
conforme registrado em Boletim de Ocorrência.
Essa situação não é só uma agressão ao companheiro Jerry e à Cristiane, mas a todos os comunicadores
populares, pois visa enfraquecer os veículos de comunicação progressistas combativos, como as rádios
comunitárias que se colocam firmes na luta contra a retirada de direitos e por melhores condições de vida
para a população vulnerável.
O direito à liberdade de expressão jamais pode ser violado, assim como a dignidade humana. Mas, em
tempos sombrios como os de hoje, com os trágicos retrocessos sociais e o enfraquecimento do Estado
Democrático e de Direito, ameaças como essas apenas demonstram que as nossas liberdades
democráticas estão cada vez mais em perigo.
Repudiamos veementemente qualquer tipo de violência e cobramos que os órgãos cabíveis assegurem a
integridade física de Jerry de Oliveira e Cristiane Costa, apurem as denúncias e punam os responsáveis por
esses atos criminosos.
Somos Resistência!
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