
PLANO DE AÇÃO
DOS JORNALISTAS CEARENSES

CONTRA O FASCISMO



A redução das garan�as legais aponta para o acirramento dos conflitos 
trabalhistas, pois os assalariados só podem contar com a resistência cole�va. 
Portanto, as campanhas de sindicalização do Sindjorce são uma maneira 
eficaz de se contrapor à “reforma” trabalhista. Com o trabalhador 

IX Congresso Estadual dos Jornalistas do Ceará
I Encontro Estadual de Jornalistas e Comunicadores pela Igualdade Racial 

do Ceará - EEJIRA

Os par�cipantes do IX Congresso Estadual dos Jornalistas do Ceará e I 
Encontro Estadual de Jornalistas e Comunicadores pela Igualdade Racial do 
Ceará - EEJIRA se propõem a elaborar um plano de ação sindical que priorize 
o combate ao fascismo, o fortalecimento das organizações sindicais da 
categoria no Estado e no Brasil, além da valorização do Jornalismo e dos 
jornalistas.

Plano de Ação dos Jornalistas Cearenses Contra o Fascismo

Com pouco mais de um ano em vigor, a “reforma” trabalhista mostra 
que é, na prá�ca, a destruição quase total de direitos e garan�as legais da 
classe trabalhadora, provocando grandes e nega�vos impactos também nas 
relações de trabalho dos jornalistas em todo o Brasil. Na ânsia pela aplicação 
da lei, as empresas estão desrespeitando, inclusive, o tão propagado 
“negociado sobre o legislado”, pois querem rasgar direitos já garan�dos nas 
convenções cole�vas, além de impor novas condições de trabalho sem 
diálogo com os profissionais e com o Sindicato.

Para 2019, já está claro que haverá tenta�va de aprofundamento do 
desmonte do Estado brasileiro e da re�rada de direitos dos trabalhadores e 
das trabalhadoras, assim como há muitas evidências de que haverá ainda 
mais dificuldades para o exercício do Jornalismo e das liberdades de 
expressão e de imprensa. Esse novo tempo vai exigir, portanto, nossa 
permanente vigilância e ações em defesa dos jornalistas e dos trabalhadores 
em geral.

Ficou clara a falácia na argumentação dos que diziam que, com a 
“reforma”, se abriria o espaço para fortalecer as negociações cole�vas. Na 
prá�ca, as empresas de comunicação não querem negociar nada e, sem 
norma cole�va de trabalho, os jornalistas se submetem a empregos em 
condições degradantes. É o caso dos trabalhadores do Sistema Verdes 
Mares, subme�dos a longas jornadas e, agora, sem o recebimento de 
gra�ficações que eram garan�das em convenção cole�va. A situação é alvo 
de procedimento inves�gatório no Ministério Público do Trabalho.
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sindicalizado, aumenta a força das respec�vas en�dades de classe para 
combater retrocessos.

GT 1 - Segurança dos Profissionais da Comunicação

Este plano de ação se apresenta na perspec�va de planejamento dos 
trabalhos sem, entretanto, ignorar o aspecto processual e dinâmico que as 
a�vidades co�dianas pedem, considerando elementos conjunturais 
sociopolí�cos e econômicos. Diante do cenário anunciado, a Diretoria do 
Sindjorce apresenta, abaixo, os pontos iniciais para discussão nos Gts.

Nossas Propostas

Uma das caracterís�cas do totalitarismo fascista e sua expressão como 
fenômeno mais comum é a radicalização de ações de violência, inclusive pelo 
uso de grupos paraestatais para ações de in�midação e repressão a 
profissionais de comunicação e à própria liberdade de expressão.

1. Produzir dados locais e informações específicas sobre 
violações contra jornalistas e profissionais da comunicação e 
divulgar esse trabalho com obje�vo de fortalecer outras 
inicia�vas de análise, monitoramento e prevenção à violência 
contra este grupo de trabalhadores.

2. Cobrar das empresas de mídia a oferta de treinamentos de 
segurança e autoproteção, além de equipamentos de 
proteção individual, aos profissionais de comunicação 
empregados ou freelancers, mantendo esta como uma prá�ca 
periódica em suas ro�nas operacionais.

Em 2017, mesmo com queda, em comparação com 2016, foram 
registrados 99 casos de violência contra jornalistas no Brasil. O dado é do 
Relatório da Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, 
elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Conforme o 
levantamento, o Ceará registrou sete ocorrências, no ano passado, liderando 
pelo quinto ano consecu�vo, o número de casos de violência contra 
jornalistas na Região Nordeste. O Estado ficou na quinta posição nacional, 
empatado com o Paraná.

Em 2018, o Ceará registrou, até novembro, 14 casos de violência 
envolvendo equipes de jornalismo de jornais impressos e emissoras de rádio 
e televisão. Já é o dobro do total de 2017 e evidencia a necessidade urgente 
de pactuação de normas de segurança para o exercício profissional do 
jornalismo em território cearense.

3



3. Cobrar das autoridades e das empresas jornalís�cas que 
monitorem e formulem análises sobre a segurança de 
jornalistas e comunicadores, bem como a situação da 
liberdade de expressão no Brasil, fortalecendo esforços para 
neutralizar essas violações.

4. Propor ao Ministério Público que par�cipe a�vamente e em 
cooperação com as polícias estaduais na elucidação de crimes 
contra jornalistas e comunicadores, levando em consideração 
a importância da presteza na adoção de medidas 
inves�ga�vas e de proteção às testemunhas e ví�mas para a 
elucidação dos casos.

6. Cobrar do Governo Federal a oferta de proteção imediata 
aos jornalistas e comunicadores que sofreram tenta�vas de 
homicídio, in�midação, difamação ou ameaças de morte em 
trabalho de campo, como também os que atuam em redes 
sociais, incluindo estes profissionais no Programa de Proteção 
a Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) com a devida 
adaptação do programa para atender esses profissionais e o 
fortalecimento para que se consolide como uma polí�ca 
pública efe�va de proteção de defensores de direitos 
humanos e trabalhadores da comunicação.

5. Propor ao Governo Federal que desenvolva e financie 
estudos que visem iden�ficar as principais causas e territórios 
onde ocorre violência contra jornalistas e comunicadores, 
servindo-se disso para elaborar recomendações a diferentes 
instâncias governamentais e da sociedade para atuação direta 
e estratégica na redução de violações sofridas por estes 
profissionais.

7. Cobrar dos governos federal e estadual o treinamento de 
servidores e de agentes públicos, incluindo aqueles que 
trabalham para o cumprimento das leis, sobre como oferecer 
uma resposta rápida e efe�va quando um jornalista ou 
comunicador é ameaçado e sobre qual é o procedimento 
adequado para encaminhar solicitações de medidas 
prote�vas.

8. Propor ao Governo do Estado que monitore oficialmente a 
criminalidade contra jornalistas e comunicadores, instruindo 
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A en�dade também vem analisando os regulamentos internos das 
empresas com o intuito de conferir a legalidade de normas como a proibição 
de que os jornalistas se manifestem poli�camente em suas redes, bem como 
a conformidade dessas regras com a é�ca jornalís�ca. Neste sen�do, o 
Sindjorce levou ao Ministério Público do Trabalho (MPT) a tenta�va da 
direção do Jornal O Povo de impedir a par�cipação de seus jornalistas dos 
atos in�tulados “Mulheres unidas contra Bolsonaro”, convocados pela 
internet e contrários à candidatura do PSL à Presidência da República.  O MPT 
reforçou que se tratava de prá�ca de assédio polí�co e assegurou o direito de 
par�cipação dos trabalhadores do jornal no ato, que ficou conhecido como 
#EleNão.

A liberdade de imprensa está em jogo na internet desde que os 
jornalistas se tornaram alvo de perseguições, in�midação e censura nas 
redes sociais. Por isso, o Sindjorce acompanha e condena os casos de 
profissionais ví�mas de ataques fascistas nas redes sociais, além de contatar 
e cobrar medidas das empresas de comunicação no sen�do de providenciar 
veementemente em defesa de seus profissionais e da liberdade de imprensa 
e de expressão garan�da na Cons�tuição.

9. Realizar cursos e treinamentos para orientação de 
jornalistas com relação a medidas de proteção pessoal e à 
segurança na lida profissional.

GT 2 - Combate à censura e defesa das liberdades de imprensa e expressão

a Secretaria da Segurança Pública e as polícias civil e militar a 
adotarem protocolos de comunicação e inves�gação 
específicos quando um crime desta natureza chegar ao seu 
conhecimento.

10. Organizar, em parceria com en�dades governamentais e 
não governamentais (como OAB, Defensoria Pública, MPCE, 
Secretaria de Segurança), além de en�dades ligadas à defesa 
dos direitos humanos, um seminário sobre segurança dos 
jornalistas e demais profissionais da comunicação, a fim de 
que se crie um protocolo conjunto de proteção ao trabalho 
jornalís�co e ao cumprimento do dever de informar à 
sociedade.

11. Segurança digital: proteção individual aos comunicadores 
que estão ameaçados.
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Diante desse cenário, compreendemos que o campo comunicacional 
deve ser sempre um lugar plural e diverso, não apropriado exclusivamente 

5. Fortalecer a unidade da classe trabalhadora, som sindicatos 
e movimentos sociais na construção de uma frente única 
contra o fascismo.

GT 3 - Comunicação, Direitos Humanos e Lutas Iden�tárias
Vivemos em uma sociedade mediada pelos meios de comunicação, 

um dos principais espaços de circulação de informação e cultura e um dos 
mais importantes para a referência de valores e formação da opinião pública.

1. Dar visibilidade às violações à liberdade de expressão de 
jornalistas e de comunicadores, de modo a contribuir para 
que a sociedade e o Estado tomem ciência dos casos em 
tempo hábil para que inicia�vas sejam empreendidas para a 
proteção desses profissionais.

2. Acompanhar os inquéritos policiais e os processos judiciais 
dos casos de crimes contra jornalistas e comunicadores, 
buscando informações oficiais das autoridades sobre as 
inves�gações e outros aspectos relevantes para o exercício da 
liberdade de expressão.

3. Acionar o Ministério Público do Trabalho (MPT 7ª Região) 
em todos os casos denunciados de assédio polí�co e 
cerceamento às liberdades individuais e cole�vas por parte 
das empresas de comunicação, sem prejuízo das medidas 
legais cabíveis nas esferas civis e penais.

4. Campanha para os profissionais jornalistas, com foco na 
conscien�zação, que denuncie os ataques por parte das 
empresas de comunicação no estado do Ceará, que a�ngem 
as suas liberdades de expressão e individuais.

Para a diretoria do Sindjorce, a tenta�va das empresas de que o 
jornalista não se manifeste sobre polí�ca publicamente, fora do ambiente e 
do horário de trabalho, precisa ser rejeitada cabalmente.  Não é possível 
aceitar que a empresa casse o direito de liberdade de expressão de seus 
profissionais. O jornalista é um cidadão, tem direitos polí�cos e garan�as 
individuais sem a tutela da empresa.

Nossas Propostas
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6. Buscar ampliar o acesso de negros e negras, mulheres, pessoas com 
deficiência, idosos, jovens e LGBTI+ aos veículos de comunicação 
estatais e governamentais e privados (em todos os espaços de 
empregabilidade possíveis).

7. Promover caravanas de jornalistas em parcerias com movimentos 
sociais, como visitas às bases desses movimentos (acampamentos 

4. Cobrar dos empregadores e empregadoras do campo da 
comunicação a implementação de programas de combate ao 
racismo ins�tucional, à LGBTIfobia, à discriminação das mulheres, e 
a outras formas de vulnerabilidade.

2. Elaborar uma agenda de formação complementar, em parceria com 
as universidades públicas e privadas, para oferta de cursos aos 
jornalistas e estudantes de Jornalismo com temá�cas voltadas ao 
fortalecimento dos Direitos Humanos.

3. Realizar o Curso de Comunicação e Direitos Humanos.

5. Promover campanhas para maior visibilidade e superação das várias 
formas de violência (racismo, machismo, sexismo, a população 
LGBTI+, pessoas com deficiência, aos povos e comunidades 
tradicionais, povos originários e outros grupos vulneráveis).

Nossas Propostas
1. Con�nuar com representação a�va do Sindjorce no Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – CEDDH, denunciando os 
casos de violação de Direitos Humanos por parte de veículos de 
comunicação, nem como os casos de omissão ou ataque às lutas 
iden�tárias e aos movimentos sociais.

por interesses comerciais. Enquanto lugar de referência para afirmação de 
valores e formação de iden�dades é necessário que a mídia contribua para a 
não discriminação, assim como possibilite a ascensão dos direitos de negros 
e de negras, LGBTI+, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, idosos, 
comunidades tradicionais, povos originários e outros públicos 
historicamente oprimidos, por meio do seu papel de atuar balizada no 
interesse público.

O papel da mídia na reversão deste quadro e na construção de uma 
sociedade justa e igualitária, sob a primazia dos direitos humanos e da 
democracia, formada por cidadãos e cidadãs informados e par�cipa�vos, é 
fundamental neste contexto.
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Outra demanda neste novo cenário do século XXI é a de 
desenvolvimento de coberturas hiperlocais, que produzam engajamento nas 
comunidades. Necessidade esta reforçada por um dado constrangedor: Com 
população de 2,42 milhões de pessoas, Fortaleza registrou apenas 0,87 
veículo no�cioso (jornal e site) por 100 mil habitantes, ficando com a pior 
situação pesquisada entre as 27 capitais do país. Já no Estado do Ceará a 
situação é ainda mais grave: há somente entre 0,5 e 0,6 por 100 mil 
habitantes. A informação consta do estudo “Atlas da No�cia”, levantamento 
inédito, com base em jornalismo de dados, que iden�ficou que 70 milhões de 
brasileiros vivem no que foi classificado como “desertos de no�cias”. Nosso 
Estado vse configura como “deserto de no�cias”.

A ausência da imprensa regional em nosso território leva também a 
outra conclusão: em cidades pequenas, médias e até gigantes, como 

Muitos afirmam que esta nova era do jornalismo será marcada pela 
novidade enquanto normalidade. O raio de ação do profissional se ampliou e 
se redesenha a cada minuto, fruto da inovação tecnológica, mas também das 
transformações sociais, prova do dinamismo que assumiu o controle da vida 
contemporânea.

As mudanças tecnológicas e a migração para o digital apresentaram 
desafios significa�vos para os modelos que permitem a produção do 
jornalismo de qualidade. Mas essas mudanças também apresentaram novas 
oportunidades para fortalecê-lo: o surgimento de novas reportagens, a 
maior oferta de dados e mais contexto nas matérias e a criação de 
experiências narra�vas mais envolventes.

do  MST e  MTST,  qu i lombos,  comunidades  ind ígenas , 
assentamentos, vilas de pescadores, quebradeiras de coco e 
terreiros de religiões de matriz africana).

GT 4 - Jornalismo, comunicação e a�vismo
O contexto atual nos convoca a problema�zar o jornalismo. Ao longo 

dos úl�mos quatro anos, o cenário de mídia tem vivenciado um crescimento 
na quan�dade de novas experiências em jornalismo, sobretudo sites e 
ampliação do uso das mídias sociais pela imprensa. Tudo isso tem influência 
no profissional, logicamente, o que permite falar de uma nova geração de 
jornalistas, que, ao mesmo tempo em que precisam preservar a deontologia 
e a é�ca profissional, acumulam um perfil diferente, com cultura e 
necessidades próprias.
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8. Incen�var a criação de um laboratório da inovação jornalís�ca no 
Ceará – em parceria com ins�tuições de ensino público e provado e 

3. Defender a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), especialmente 
resis�ndo à ex�nção da TV Brasil.

Fortaleza, as pessoas carecem de informação local, levando em consideração 
só há o chamado hard news (informações do momento de acontecimentos 
recentes), mas as demandas macrossociais, culturais, educacionais e etc., 
que são ultrarelevantes para o desenvolvimento local e para a afirmação da 
cidadania, estão esquecidas.

O levantamento do “Atlas da No�cia” reforça a necessidade de 
ampliação do desenvolvimento do mercado da comunicação, com mais 
inves�mentos em veículos impressos, de radiodifusão e online 
independentes e fora dos grandes centros.

6. Fomentar a criação de coopera�vas de jornalistas e fomentar novos 
modelos de negócios no Jornalismo, assim como apresentar 
possibilidades de financiadores e inves�dores, com destaque para o 
desenvolvimento de startups cria�vas e apoio à imprensa 
alterna�va. 

1. Defender a criação de leis que democra�zem o acesso a verbas 
estatais de publicidade e de comunicação para a promoção de meios 
de comunicação alterna�vos, além de lei que proíba aceso, parcerias 
ou captação de recursos por empresas de comunicação que tenham 
acordos cole�vos de trabalho em atraso.

Nossas Propostas

7. Acompanhar e lançar estudos e dados o sobre o futuro do jornalismo 
e o impacto nas relações de trabalho.

5. Proporcionar, na sede do Sindjorce, um espaço para exercício do 
Jornalismo, seja por meio de local compar�lhado, acesso à internet e 
da biblioteca.

4. Estabelecer parcerias com os movimentos sociais para realização de 
oficinas, cursos e palestras sobre mídias sociais como ferramenta de 
mobilização, assessoria de imprensa de grupos e movimentos, 
jornalismo sindical, entre outros temas.

2. Defender a regulamentação de um sistema de comunicação 
tripar�te (público estatal e privado) nos âmbitos federal, estadual e 
municipal.
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11. Incen�var a criação da coopera�va de jornalistas do Ceará até o 
Congresso dos Jornalistas do Ceará em 2019.

12. Defender as estatais brasileiras, para que con�nuem no patrimônio 
público.

13. Construir uma rede de comunicação de âmbito nacional, pública e 
que dê voz a quem não tem voz pela mídia oligopólica, a par�r da 
inicia�va de en�dades sindicais, especialmente as que representam 
os jornalistas e demais profissionais de comunicação.

outras en�dades do poder público, além do apoio do SEBRAE – que 
tenha como obje�vo iden�ficar e apresentar novas tendências, 
tecnologias e ferramentas voltadas para a mídia.

10. Promover debates, cursos, seminários, encontros e congressos 
sobre produção jornalís�ca local e regional no Interior do Estado.

9. Fomentar a capacitação da categoria para a produção de jornalismo 
online, de dados e inves�ga�vo, como forma de suprir a demanda 
social por produção de conteúdo regional qualificado.
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