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Hora de Reagir
No Brasil, a radicalização política coloca a veracidade, a correção 

dos fatos e o direito ao contraditório em último plano. Por trás 
da derrubada da presidenta Dilma Rousseff sem que ela tenha 
cometido crime de responsabilidade, se intensifica uma ofensiva 
conservadora sobre todos os campos, em especial sobre os direitos 
sociais e dos trabalhadores. A agenda regressiva aprofundada 
pelo governo interino de Michel Temer inclui uma brutal ameaça à 
Previdência, desmonte do SUS, da educação pública e de outras 
políticas públicas que interessam ao conjunto da população, 
incluídos aí jornalistas. O oligopólio midiático, que emprega 
expressiva parcela da nossa categoria, é coautor dessa agenda 
que, se implantada, implicará um recuo gigantesco em matéria de 
direitos trabalhistas e sociais.

Não é difícil perceber que o retrocesso político e social amplifica 
os ataques à nossa categoria. Crise, demissões em massa, 
precarização. Uso das mudanças tecnológicas para sobrecarga 
e acúmulos. Agressões de todos os lados, piora das condições 
e dos ambientes de trabalho, desrespeito à autonomia intelectual 
dos jornalistas por meio de assédio moral, permanente tentativa 
de retirada de direitos. 

Frente a tudo isso, é hora de reagir! 
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Coordenador-geral do 
Sindicato dos Jornalistas 
do DF. É editor de texto da 
TV Brasil (licenciado para 
mandato sindical), emissora 
mantida pela Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC). Foi 
editor da TV Brasília, afiliada 
da Rede TV no DF, repórter da 
Agência Carta Maior, assessor 
da Secretaria Nacional de 
Juventude e assessor de 
imprensa do Movimento 
Nacional de Direitos Humanos. 
É pós-graduado em Políticas 
de Comunicação pela Unb e 
doutorando em Sociologia na 
mesma universidade. É autor de 
livros sobre mídia, democracia, 
TV Pública, Internet e Políticas 
de Comunicação. Integrou 
a Comissão Organizadora 
da Conferência Nacional de 
Comunicação, realizada em 2009. 

Joka Madruga



A Chapa 2 – Hora de reagir: Renovar 
a Fenaj em defesa dos jornalistas quer 
fazer valer o que está previsto no artigo 
2º do seu estatuto, que determina que 
a Fenaj deve lutar “pela união e defesa 
dos direitos da categoria, buscando o 
desenvolvimento intelectual, profissional e 
as conquistas trabalhistas dos jornalistas 
brasileiros, zelando também pela garantia 
da liberdade de expressão”. Também 
é dever da nossa federação “trabalhar 
em conjunto com os sindicatos filiados, 
buscando também fortificá-los e ajudá-
los a lutar junto às suas bases por estes 
objetivos, sempre resguardando em 
primeiro lugar os interesses da categoria”.

Entendemos, no entanto, que este 

importante papel da entidade tem sido 
resumido pela direção da Fenaj, quando 
muito, à defesa do diploma, que é 
importante, mas não basta. O objetivo 
de lutar pelas “conquistas trabalhistas 
dos jornalistas brasileiros” bem como 
a determinação de atuar em conjunto 
com os sindicatos estão longe de serem 
alcançados. 

Neste sentido, defendemos que a 
Fenaj assuma as seguintes tarefas:

Coordenação nacional das campanhas 
salariais;

Campanha nacional de filiação dos 
jornalistas aos sindicatos;

Coordenação dos esforços de 

unificação com os demais trabalhadores 
do setor de comunicação, especialmente 
radialistas e gráficos;

Fortalecimento da atuação junto ao 
poder público, para combater as fraudes 
rotineiras nas relações de trabalho;

Defesa da expansão e qualificação da 
mídia pública — emissoras educativas, 
legislativas, universitárias, comunitárias, 
além de jornais e outros veículos de 
caráter público — gerando empregos e 
informação plural e regionalizada;

Defesa dos jornalistas ameaçados, 
perseguidos ou mortos por conta de suas 
atividades no Brasil, na América Latina e 
no mundo.
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Assumir o protagonismo 
na defesa dos jornalistas

Expediente:
Jornal da Chapa 2 Hora de Reagir: Renovar a Fenaj em defesa dos jornalistas

Edição e Revisão: Bia Barbosa e Leonor Costa
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Integrantes da Chapa 2
E X E C U T I V A

PRESIDENTE
Jonas Valente
Coordenador-geral do Sindicato 
dos Jornalistas do DF. É editor 
de texto da TV Brasil, emissora 
mantida pela Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC).

1ª TESOUREIRA 
Bia Barbosa
Coordenadora do Intervozes. 
Integra a Executiva do 
FNDC (Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação) 
e a Comissão Nacional de Ética 
dos Jornalistas.

1ª VICE-PRESIDENTE
Alessandra Mello
Vice-presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de Minas Gerais. É 
repórter de Política do jornal Estado 
de Minas.

2º TESOUREIRO 
Salvador Tadeo
Diretor da Executiva do Sindicato 
dos Jornalistas do Rio Grande do 
Sul. É assessor de imprensa da 
Prefeitura de Pelotas.

2º VICE-PRESIDENTE 
Paulo Sousa
Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de Sergipe. Atualmente 
é apresentador do Programa Jornal 
da Manhã da Jovem Pan FM e 
editor do Portal Caju News.

SUPLENTE 
Anna Paula Andrade
Jornalista formada pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Hoje é 
produtora de conteúdo e repórter 
da Intertv Cabugi (Globo).

SECRETÁRIA-GERAL 
Paula Máiran
Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas do Município do Rio de 
Janeiro. Trabalhou no Jornal do 
Brasil, Estadão, O Dia, Extra, Folha 
de S. Paulo e como assessora do 
deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ). 

SUPLENTE 
Elias Santos
Jornalista ambiental no Instituto 
Floresta Tropical (IFT).

1º SECRETÁRIO
Gustavo Vidal
Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas do Paraná. Atualmente 
é jornalista do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do 
Paraná.
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Precarização das condições de
trabalho e demissões: a luta principal

Nossa categoria profissional está 
sendo dizimada: milhares de jornalistas 
foram demitidos no último período 
pelos grupos empresariais oligopolistas 
do setor e também por monopólios 
regionais, em diversos estados do país. 

Com isso, o cenário de precarização 
das condições de trabalho se intensifica. 

Na maioria das vezes, a “crise 
econômica” é o pretexto dos patrões 
para demitir. Porém, de 2011 a 2015, 
as demissões ocorreram em meio a 
um cenário financeiro favorável para 
a maioria dessas empresas, pois seu 
faturamento publicitário cresceu em 
praticamente todos os segmentos. 

Na realidade, o argumento da crise 
não encobre os sérios problemas de 
gestão das empresas, que optam 
por demitir ou precarizar repórteres, 
enquanto muitas vezes mantêm uma 
estrutura inchada e altos salários na 
administração.

Tais cortes são, portanto, destinados 
a ampliar a margem de lucro das 
empresas de mídia, seja pela via da 
rotatividade, por meio da contratação 
de substitutos por salários menores; 
seja por meio do enxugamento do 
quadro de pessoal sem preenchimento 
das vagas, obrigando os trabalhadores 
remanescentes a assumir mais tarefas. 
Parte dos postos de trabalho não é 
recuperada. Quem entra no lugar dos 
demitidos recebe salário menor. Quem 
fica chega a trabalhar por dois ou três 
colegas.

Precarização chega ao limite 

Nesse contexto, o quadro de 
demissões e precarização no interior 
das redações é um dos principais 
desafios para a Fenaj. A precarização 
se dá hoje por meio de mecanismos 
como a intensificação e flexibilidade da 
jornada de trabalho, do rebaixamento 
salarial, das fraudes no vínculo 
trabalhista, do acúmulo de funções, o 

que descaracteriza a própria atividade 
do jornalista. 

Falar em falta de respeito e valorização 
nunca foi, infelizmente, tão atual para 
os jornalistas. O rompimento do vínculo 
contratual e as novas formas de burlar a 

legislação trabalhista apontam também 
para a adoção, nas redações, dos 
famigerados “frilas fixos”, o uso de 
pessoas jurídicas e a figura do sócio-
cotista), para, com isso, descaracterizar-
se o vínculo empregatício.

1. A Fenaj deve estabelecer um protocolo nacional 
proibindo contratações precárias, excesso nas jornadas 
sem pagamento de horas extras e pagamentos abaixo 
do piso. 

2. Coordenação nacional das campanhas salariais.
3. Lutar pela aprovação do Projeto de Lei do Piso Nacional. 
4. Combater o acúmulo e o desvio de funções na 

chamada “sinergia multimídia”, defender remuneração 
proporcional e o respeito aos direitos autorais. 

5. Intensificar a luta contra as demissões, por meio de 

demonstrações públicas diante das empresas, boicotes, 
paralisações, representações ao Ministério Público 
do Trabalho (MPT), ações judiciais de reintegração, 
criando repercussão negativa para os empregadores. 
Essas ações devem se dar de forma coordenada com 
os sindicatos, sem privilegiar uma ou outra entidade 
estadual, como acontece hoje. 

6. Lutar com força pela democratização da mídia e quebra 
do monopólio como forma de gerar mais postos de 
trabalho.

Nossas propostas 

Essas práticas de precarização ganham novas formas com o fenômeno que 
ficou conhecido como convergência de mídias, apelidado pelo patronato de 

“sinergia multimídia”:
(1) a integração progressiva da produção de conteúdos para a distribuição por 

diferentes plataformas e janelas de exibição, 
2) a pressão pela produção específica ou adaptação dos conteúdos para 

diversas mídias,
(3) a exigência crescente do acúmulo de funções, muitas vezes a partir de 

facilidades técnicas no tratamento das informações (como a edição de imagens 
por editores de texto ou a edição de fotos por fotógrafos) e

(4) a exploração repetida - facilitada pelas possibilidades de reprodução do 
suporte digital - dos conteúdos produzidos sem remuneração correspondente. 

Joka Madruga



Os jornalistas sofreram 
um duro golpe com a 
derrubada, em 2009, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), da obrigatoriedade do 
diploma de jornalismo como 
requisito para o exercício da 
profissão. A decisão mostrou 
total desconhecimento desta 
importante atividade para a 
democracia e respondeu à 
pressão dos empresários do 
setor, que viam na queda do 
diploma uma oportunidade 
para precarizar ainda mais os 
locais de trabalho

Mas o movimento 
sindical de jornalistas deu 
mostras de vitalidade ao 
conseguir pressionar o 
Congresso Nacional e 
garantir a aprovação em 
2012, no Senado Federal, da 
PEC que restabelece essa 
obrigatoriedade da formação 
específica. Na Câmara, a 
Fenaj e os Sindicatos têm 
pressionado parlamentares. 
Essa movimentação permitiu 
que a matéria entrasse na 
pauta do plenário. Mas a 
conjuntura turbulenta do 
comando da casa e do 
impeachment e a atuação 
do empresariado junto aos 
parlamentares têm dificultado 
a criação de uma maioria para 
sua aprovação. Neste sentido, 
é preciso intensificar mais as 
mobilizações pela aprovação 
da PEC.
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REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL E DIPLOMA

A luta por uma regulamentação robusta 
e voltada à garantia do bom exercício da 
profissão deve ir além. Após o veto do PL 
79/2003, a Fenaj deve articular um projeto 
que reforme o Decreto-Lei 972/1969 e o 
Decreto 83.284/1979, consolidando uma 
norma atualizada que fortaleça a proteção 
das relações trabalhistas da categoria e 
que garanta condições para produzir uma 
informação de qualidade.

A adaptação da regulamentação à nova 
realidade da categoria também deve incluir 
novas atividades com vistas a proteger o 
jornalista do acúmulo de funções e garantir 
a remuneração proporcional à atividade 
realizada e ao produto aproveitado nos 
diversos veículos das empresas.

Neste sentido, a proposta de nova 
legislação deve:

Coibir as formas precárias de 
contratação 
A despeito das proibições legais já 
constantes, uma nova norma deve 
aprofundar a proibição ao exercício 
do jornalismo com vínculos precários, 
considerado aí como emprego a 
regularidade da venda da força de trabalho, 
à exceção de prestações eventuais que 
devem ser expressamente definidas e 
limitadas quanto ao número de vezes e às 
fontes pagadoras.

Regular as situações em que a 
jornada vai além do permitido 
A prorrogação de jornada deve ter regulação 
mais clara e a nova norma deve frear a 
jornada além do permitido por lei, bem como 
impor um período de descanso mínimo para 

impedir que o jornalista trabalhe 12, 14 horas 
seguidas ao emendar duas jornadas. Outro 
item importante é disciplinar a jornada não 
convocada (sábados) e limitar os plantões e 
dias trabalhados em sequência, bem como 
trazer mecanismos de coibição do banco 
de horas.

Atualizar as funções dos jornalistas 
e limitar o acúmulo 
É preciso regulamentar as atividades 
de assessoria de imprensa que são 
específicas de jornalistas. Isso deve 
levar em conta as divergências com 
os profissionais de Relações Públicas, 
construindo saídas como a divisão das 
funções. Além disso, é preciso limitar o 
acúmulo a casos excepcionais e com 
adicional previsto em lei.

 Aprofundar a pressão pela aprovação 
da PEC do Diploma na Câmara 
É tarefa central da Fenaj no próximo período 
retomar a pressão junto aos parlamentares 
para fazer com que a proposta avance 
e seja aprovada na Câmara. Isso passa 
pela amplificação da interlocução com as 
lideranças partidárias e bancadas.

Conquistar apoio à PEC do Diploma 
na sociedade 
A Fenaj deve dialogar com os mais diversos 
segmentos da sociedade para conquistar 
apoios à proposta de aprovação da 
obrigatoriedade da formação específica 
para o exercício da profissão.

Pressão total pela aprovação
da PEC do Diploma

Atualizar a regulamentação profissional para garantir direitos

Nossas propostas

Reprodução Facebook
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O jornalista em assessoria de imprensa 
hoje representa parcela significativa da 
nossa categoria. Ao contrário do que 
os patrões costumam dizer, o nosso 
papel não é ser mais uma ferramenta 
de propaganda institucional dos nossos 
patrões. Precisamos defender o caráter 
de interesse público da nossa atividade.

Mas os nossos direitos nesse 
segmento e mesmo as condições básicas 
para o exercício ético da nossa profissão 
têm sido cada vez mais aviltados. A 
depreciação salarial, a precarização das 
relações trabalhistas, por meio de fraudes 
como a contratação de Pessoas Jurídicas 
ou pela modalidade sócio cotista, 
desrespeito à jornada legal de cinco horas 
e a recusa em aceitar um piso para esse 
segmento são apenas alguns dos graves 
problemas a serem enfrentados em nível 
nacional. 

Mais do que nunca, faz-se essencial 
que a Fenaj assuma o forte compromisso 
de atuar, no âmbito nacional, na defesa 
dos nossos direitos e também de 
garantias para o cumprimento de nosso 
papel social, por meio, principalmente, 
da organização e mobilização da nossa 
categoria.

Defendemos, para os jornalistas em 
assessoria de imprensa, as seguintes 
propostas:

1. Atuar na defesa de garantias 
para o exercício profissional do 
jornalismo em assessoria de 
imprensa como instrumento de 
transparência das organizações, 
voltado para o interesse público, e 
não de propaganda ou de relações 
públicas;

2. Lutar contra as demissões nas 
assessorias de imprensa;

3. Denunciar a violação dos nossos 
direitos, em especial da jornada de 
cinco horas;

4. Exigir o respeito das empresas 
de assessoria de imprensa ao 
Código de Ética dos Jornalistas 
Profissionais;

5. Denunciar e enfrentar o oligopólio 
das assessorias de imprensa e sua 
ofensiva, por meio do sindicato 
patronal nacional desse setor, 
contra a nossa categoria;

6. Garantir o funcionamento efetivo 
do GT de Assessoria de Imprensa 
criado recentemente na Fenaj, a 
partir de propostas apresentadas 
pelo nosso movimento de oposição;

7. Atualizar a pesquisa realizada 
em 2012 sobre a realidade do 
jornalismo em assessoria de 
imprensa no país.

O exercício do jornalismo no serviço 
público não é muito mais fácil que nas 
empresas de comunicação regidas pela 
CLT. Em muitos casos, os profissionais 
que atuam em assessorias de imprensa 
e em veículos de comunicação 
de órgãos públicos passam pelas 
mesmas dificuldades que a maioria 
dos profissionais de comunicação da 
imprensa comercial. Muitas vezes têm 
chefias desqualificadas; sofrem assédio 
moral; desrespeito à jornada de trabalho; 
acúmulo de funções; entre outras 
dificuldades.

Esse desvirtuamento na função e papel 
dos jornalistas do setor público é um tema 
central, interessando tanto ao cidadão 
que precisa ter acesso às informações de 
serviço público, quanto aos profissionais 
jornalistas que trabalham em tais setores.

Por conta disso, a Chapa 2 defende as 
seguintes propostas para o jornalismo no 
serviço público:

1. Comunicação direcionada ao 
interesse do público;

2. Respeito à qualificação dos 
jornalistas;

3. Respeito à jornada de 5 horas;
4. Combate ao assédio moral;
5. Combate ao acúmulo de função;

6. Campanha de qualificação 
profissional continuada aos 
jornalistas do serviço público;

7. Luta por regulamentações 
específicas no Legislativo e 
Judiciário, tanto federal quanto 
estaduais reconhecendo a jornada 

específica e a regulamentação da 
categoria;

8. Defesa das carreiras de jornalistas 
nos Executivos, Legislativos e 
Judiciários federal; estaduais e 
municipais e luta pela realização 
de concursos.

O movimento sindical brasileiro 
também é um setor que emprega 
numerosa parcela da categoria. No 
entanto, o desrespeito a direitos básicos, 
o desvio de função e a substituição da 
contratação de profissionais pelo uso 
indiscriminado de cessão de produtos 
de trabalho jornalístico “em caráter 
militante” é também prática recorrente, 
inclusive no movimento sindical 

combativo. Além disso, infelizmente é 
comum a transferência das disputas 
políticas internas das direções para o 
jornalista, que muitas vezes sofre forte 
pressão e assédio moral no processo de 
disputa da linha editorial dos veículos da 
entidade.

Nossa chapa defende e atuará para 
garantir que as entidades sindicais 
respeitem a jornada de cinco horas e 

as tabelas salariais de todas as funções 
(texto, imagem, diagramação e outras). 
É preciso combater desvios e acúmulos 
de função e evitar a terceirização e 
pejotização de jornalistas. Também 
lutaremos para implantar protocolo 
contra assédio moral e a substituição 
de profissionais contratados por 
dirigentes sindicais e demais formas de 
precarização.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Trabalho com foco no interesse público

Garantir os direitos dos jornalistas do movimento sindical

Por respeito aos profissionais do serviço público
Luis Macedo/Agência Câmara
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Num cenário político 
de extrema diversidade, a 
garantia da ética como base 
do exercício profissional 
está na ordem do dia. Os 
desafios para os jornalistas 
neste campo são enormes. 
Como lidar com vazamentos 
de informações, delações 
premiadas e escutas 
telefônicas respeitando 
o interesse público e o 
direito dos cidadãos e 
cidadãs à informação 
sem, por outro lado, violar 
princípios como o direito à 
privacidade, o compromisso 
com a verdade dos fatos 
e a precisa apuração dos 
acontecimentos, previstos em 

nosso Código de Ética?
Na atual conjuntura, 

é fundamental reforçar 
aspectos da ética jornalística, 
presentes em nosso 
instrumeto de autorregulação, 
como o livre debate de 
ideias, a manifestação de 
opiniões divergentes, o 
tratamento respeitoso às 
pessoas mencionadas nas 
matérias divulgadas e o 
direito de todas as pessoas 
objeto de acusações não 
comprovadas serem ouvidas 
antes da publicação dos 
fatos. E conduzir nosso 
trabalho independentemente 
de interesses políticos e 
econômicos.

O Brasil é um país que historicamente se 
mantém no ranking dos mais perigosos para 
o exercício da nossa profissão. Agressões 
e assassinatos se relacionam em geral à 
tentativa de nos calar diante da violação dos 
direitos humanos, opressões e corrupção. 
Nesse sentido, toda a sociedade perde 
quando um jornalista é cerceado.

A história recente nos tem mostrado como 
tem sido insuficiente o tratamento pontual e 
apenas nos âmbitos policial e jurídico dos casos. 
A Fenaj precisa dar conta da complexidade 
do problema e de seu caráter sistêmico e 
persistente. Trata-se de grave equívoco, por 

exemplo, o fato de, historicamente, a entidade 
se calar diante das responsabilidades do Estado 
e das empresas no que se refere à violência 
contra jornalistas. Mais de 70% dos casos são 
cometidos por agentes armados do Estado.

A própria linha editorial dos veículos 
precisa ser denunciada como fator de risco 
para os trabalhadores, quando se torna 
violadora do interesse público, da democracia 
e dos direitos humanos.

Frente a essa realidade, a Chapa 2 defende: 
1. Aprimorar o sistema de monitoramento 

de casos;
2. Exigir investigação rigorosa, para a devida 

identificação e responsabilização judicial 
dos autores de crimes contra jornalistas;

3. Pressionar o Estado para que forme 
policiais que respeitem a liberdades de 
imprensa e de expressão e atuem na 
defesa da vida, dos direitos humanos, 
e na garantia das condições para o 
exercício do jornalismo;

4. Exigir das empresas que cumpram as 
16 recomendações de segurança do 
Ministério Público Federal;

5. Cobrar o respeito das empresas ao 
nosso Código de Ética Profissional, em 
especial, à Cláusula de Consciência.

ÉTICA JORNALÍSTICA

A ética como base do exercício profissional

Garantir a segurança dos jornalistas

Nossas propostas
Fomentar os debates sobre ética jornalística junto à 

categoria
A Fenaj deve trabalhar para tornar o Código de Ética dos 

Jornalistas uma realidade nas redações e locais de trabalho. 
Mais do que princípios para a atuação profissional, o Código 
precisa ser defendido e exercitado no cotidiano, apropriado 
pelos jornalistas como uma ferramenta de proteção da qualidade 
do nosso trabalho e da nossa autonomia profissional perante os 
patrões.

Fortalecer e apoiar o trabalho da Comissão Nacional 
de Ética 

 Mais do que receber e analisar denúncias de violação do 
Código, a Comissão de Ética deve receber o apoio da Fenaj 
pra intensificar seu trabalho, contribuindo para a disseminação 
da centralidade da ética jornalística, por meio de manifestações 
periódicas, do desenvolvimento de estudos e pesquisas e da 
organização de debates e encontros temáticos. 

V I C E S  R E G I O N A I S

VICE NORDESTE 2 
Marcos Andre Aguiar
Jornalista por formação, Integrante 
do Coletivo Brasil de Comunicação 
Social – Intervozes.

VICE SUL  
Pedro Carrano 
É diretor-executivo do Sindicato de 
Jornalistas Profissionais do Paraná. 
Jornalista do Brasil de Fato e 
assessor de imprensa sindical.

VICE NORTE 1 
Freud Antunes
Diretor do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Acre e membro da 
Academia Acreana de Jornalismo 
e Letras.

VICE SUDESTE
Nelson Lin
Formado em jornalismo pela ECA-
USP, trabalha como jornalista na 
EBC e TV Brasil desde 2012.

VICE NORTE 2
Max Costa
Jornalista e mestre em Ciência 
Política, hoje é assessor de 
Comunicação da Associação de 
Docentes da UFPA (ADUFPA).

VICE NORDESTE 1  
Rudson Soares
Jornalista formado pela UFRN, 
atualmente trabalha como free 
lancer, principalmente junto a 
movimentos sociais.

VICE CENTRO OESTE 
Leonor Costa 
Coordenadora-geral do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais 
do DF - SJPDF. Trabalha como 
jornalista do Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL).
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Não é nova a ideia de que a 
comunicação é elemento essencial 
das sociedades democráticas. 
Ela é espaço privilegiado de 
percepção do mundo e de 
debate público sobre os rumos 
da coletividade. Infelizmente, no 
Brasil a mídia se formou como um 
setor extremamente concentrado. 
Regras coibindo a concentração 
de propriedade e estimulando a 
diversidade, recursos clássicos 
de legislações de países 
democráticos, aqui são escassas. 

Ao mesmo tempo em 
que a Internet permite novas 
oportunidades, os grandes 

veículos vivem uma crise de seus 
modelos de negócio. Enquanto 
isso, a mídia brasileira segue sem 
a necessária democratização. Nos 
últimos anos, a sociedade civil 
conseguiu ampliar a luta por uma 
mídia mais democrática. O Fórum 
Nacional pela Democratização 
encabeçou a campanha pela 
aprovação da Lei da Mídia 
Democrática, projeto elaborado 
por diversas entidades. A Fenaj, 
que já foi protagonista deste 
movimento, se retirou do FNDC e 
retornou, com uma participação 
ainda muito insuficiente neste 
processo. 

DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Democratizar a mídia para
fortalecer a democracia

Em defesa da EBC e da Comunicação pública
A comunicação pública no 

Brasil sempre foi alvo de tensões 
e pressões governamentais. Se 
o governo Dilma já demostrava 
falta de compreensão sobre a 
necessária autonomia desta 
modalidade de mídia, o governo 
interino assumiu com um projeto 
de desmonte da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
com propostas como extinção 
do Conselho Curador e da TV 
Brasil. 

Neste momento é fundamental 
lutar pela consolidação da 
EBC como experiência-modelo 
de mídia pública do país. Os 
problemas da EBC não podem 
ser usados como justificativa 
para desmontá-la ou extinguir 
veículos públicos. A Fenaj tem 
estado pouco presente nesta 
luta, tocada fundamentalmente 
por sindicatos de jornalistas e 
por comissões de empregados. 
É preciso mudar este quadro. 

Nossas propostas

Mobilizar trabalhadores e a 
sociedade em defesa do projeto 

A Fenaj deve ser ator ativo nas iniciativas 
coordenadas pelo FNDC e pela Frente em 
Defesa da EBC e da Comunicação Pública. 
E também apoiar as mobilizações de 
empregados nos estados.

Mecanismos a autonomia editorial 
das emissoras

A EBC e as emissora estaduais precisam 
de mecanismos que assegurem autonomia, 
como conselhos curadores, ouvidorias e 
comitês editoriais formados por pessoas da 
casa. 

 Por recursos e estrutura para as 
emissoras públicas

É preciso que o governo federal 
providencie a liberação da verba da 

Contribuição para o Fomento à Radiodifusão 
Pública e assegure investimentos necessários 
para que os veículos tenham infraestrutura de 
produção e difusão.

Lutar junto com sindicatos por 
condições adequadas de trabalho

Os trabalhadores de emissoras públicas 
devem ter planos de carreira com estrutura 
adequada de remuneração e progressão, ter 
políticas de ocupação de cargos de chefia e 
programas de formação que qualifiquem seu 
trabalho. 

Incentivar a comunicação pública 
nas universidades

O tema da comunicação pública deve 
ser objeto de disciplinas nos cursos de 
jornalismo, bem como de mais espaço nos 
programas de pós-graduação.

Nossas propostas
Ampliar a luta por um novo marco regulatório
Embora a conjuntura política do Executivo seja 

extremamente adversa, os jornalistas e a sociedade civil 
devem manter sua defesa de um novo marco regulatório 
para o setor, tendo como base o projeto de lei da mídia 
democrática encampado pelo FNDC. 

Participar das ações em defesa de uma 
Internet livre

A Internet é um ambiente cada vez mais central para o 

jornalismo. Hoje há diversas iniciativas que visam atacar a 
liberdade na rede, como as franquias de banda larga fixa, 
mecanismos de retirada conteúdos sem ordem judicial e 
medidas que violam a privacidade dos usuários. 

Combater ameaças à legislação existente
Embora nossa legislação seja insuficiente, há ameaças de 

retrocessos. Exemplos são as ações contra a Classificação 
Indicativa, a Lei da TV Paga e até mesmo o recém-aprovado 
direito de resposta.

Arquivo  SJPDF
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Departamento de Mobi l ização dos 
Jornal istas de Produção e Imagem

Departamento de
Saúde e Previdência 

Fabio Reis
É coordenador de projetos de 
inclusão digital para jovens em 
assentamentos no Sul do país, nas 
áreas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação.

Alecsandre Oliveira
Servidor público efetivo do estado 
do Tocantins, integra a diretoria do 
Sindicado dos Jornalistas do TO, 
desde 2013. 

Cristian Góes 
Jornalista com experiência 
em jornal, revista, rádio, TV e 
assessoria de comunicação, 
foi presidente do Sindicatodos 
Jornalistas de Sergipe.

Helena Palmquist 
É jornalista formada na 
Universidade Federal do Pará e 
assessora do Ministério Público 
Federal.

Fábio Venturini
Jornalista desde 1998, atuou 
como repórter, redator e editor em 
várias revistas. Doutor em História 
pela PUC-SP, é professor da Uni-
versidade Federal de São Paulo.

Caroline Rejane
Jornalista do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação do Estado 
de Sergipe (SINTESE). 

Reginaldo Marcos Aguiar
Jornalista do Incra. É coordenador 
de Condições de Trabalho e Qua-
lidade de Vida do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do DF.

Alvaro Britto
É jornalista do Incra e professor 
e coordenador do curso 
de Jornalismo do Centro 
Universitário de Barra Mansa 
(UBM).

Leandro Taques 
Fotojornalista dos Jornalistas 
Livres e professor de 
fotojornalismo em Curitiba, onde 
desenvolve trabalhos fotográficos 
documentais. 

Isabela Vieira
Jornalista da Empresa Brasileira 
de Comunicação, integra a 
Comissão de Jornalistas Pela 
Igualdade Racial no RJ (Cojira-RJ). 

Marcos Urupá
É consultor de Comunicação da 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Integra a 
coordenação Jurídica do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do DF. 

Pedro Pomar
É editor da Revista Adusp, da 
Associação dos Docentes da USP. 
É doutor em ciências da comuni-
cação pela USP.

Paulo Victor Melo
Jornalista da Revista Paulo Freire e 
colunista político do Portal Infonet. 
É diretor de Relações Institucionais 
do Sindicato dos Jornalistas de 
Sergipe. 

Gésio Passos 
É repórter da Empresa Brasil de 
Comunicação e integra a Coorde-
nação Jurídica do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do DF. 

Pedro Malavolta
Formado em Jornalismo pela 
Universidade de São Paulo. Traba-
lhou no Portal iG, no jornal DCI, na 
Agência Brasil.

Auro Giuliano
Jornalista no Tocantins, trabalha 
como produtor cultural. Integrou a 
diretoria do Sindicato dos Jornalis-
tas do TO na gestão 2013/2015. 

Luana Soutos
Jornalista na Assessora de 
Imprensa da Seção Sindical do 
ANDES-SN na UFMT (Adufmat-
-Ssind) e do Sindicato dos Peritos 
Oficiais Criminais do Estado de 
Mato Grosso (Sindpeco/MT).

Carol Barreto
Jornalista da Empresa Brasil de 
Comunicação, foi jornalista sindi-
cal na Associação dos Docentes 
da UFF (ADUFF) e na Federação 
Nacional dos Arquitetos (FNA).

Renata Maffezoli 
É jornalista do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior (ANDES) e integra 
a Coordenação de Administração 
e Finanças do Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do DF.

Carlão de Oliveira
Assessor de imprensa do verea-
dor Hilton Coelho, em Salvador-
-BA, )foi dirigente do Sindicato dos 
Jornalistas da Bahia.

Roberto Geremias
Vice-presidente do Sindicato dos 
Jornalistas do Paraná. Desde 
2008, é produtor de pauta na Rede 
Massa (SBT). 

Jeomark Roberto
Repórter-cinematográfico em 
produtora e repórter independente 
na cobertura de movimentos 
populares. 

Kátia Paim 
Jornalista há 27 anos, é editora de 
jornais alternativos e produtora de 
eventos, como o Jazz Internacio-
nal e peças infantis.

Ana Paula Costa
É assessora de imprensa do 
Sindicato dos Bancários/RN e do 
Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal do Rio 

 

Ednubia Ghisi
Jornalista do jornal Brasil de Fato 
e do Centro de Formação Urbano 
Rural Irmã Araújo (Cefuria), é 
diretora do Sindicato de Jornalistas 
Profissionais do Paraná.

Alessandra Lessa
Analista de comunicação da 
Agência Brasil Central, do Governo 
de Goiás e coordenadora de 
Comunicação na Junta Comercial 
do Estado de Goiás.

Ítalo Milhomem
É jornalista formado pela Universi-
dade Federal do Mato Grosso do 
Sul. Foi correspondente do Portal 
Terra, passou várias redações e foi 
assessor de imprensa do Esporte 
Clube Comercial.

Michele da Costa
É integrante do Coletivo Jornalistas 
de Campinas e Região, trabalha 
como assessora de imprensa 
parlamentar em Campinas.

Élida Galvão
É jornalista da Federação de 
Órgãos para Assistência Social e 
Educacional (FASE)/Fundo Dema.
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