
NOSSO SINDICATO TEM LADO E VAI PARA A LUTA: PELA CONSTRUÇÃO 

DOS COMITÊS POPULARES E PELO FORA BOLSONARO! 

 

Não é mero clichê ou exagero retórico afirmar que as eleições de 2022 ficarão 

marcadas como um dos momentos mais decisivos de nossa história. Nos próximos 

meses, o que estará em jogo não será a mera disputa entre partidos por votos, as 

velhas rivalidades da política regional e nacional ou mesmo a luta de distintos projetos 

nos marcos de nossa frágil e limitada democracia. Em outubro de 2022, o povo 

decidirá questões que pavimentarão quais caminhos o nosso país trilhará em suas 

próximas décadas.  

 

A vitória da cultura do ódio ou o renascimento da esperança e da autoestima do povo 

brasileiro. O obscurantismo e o caos institucionalizados ou a reconstrução dos laços de 

solidariedade e tolerância. A completa submissão do Brasil a interesses externos e de 

poucos privilegiados ou a reconquista de nossa soberania. O massacre da classe 

trabalhadora pela fome, desemprego e aniquilação de direitos ou o início de um novo 

ciclo de lutas por dignidade e garantias sociais. O autoritarismo legitimado pela 

violência do Estado e de agentes privados ou o fortalecimento de uma democracia 

mais participativa e que realmente sirva ao seu povo. Enfim, a barbárie ou a soberania 

popular.  

 

Como jornalistas, sabemos bem que essas possibilidades não são meros exercícios 

catastróficos de futurologia e estão comprovadas por tudo aquilo que vivemos sob o 

governo de Jair Bolsonaro nos últimos três anos e meio. O desastre provocado pela má 

gestão da pandemia de Covid-19, que causou a morte de quase 700 mil brasileiras e 

brasileiros, seria o bastante para lutar incessantemente pela derrota do bolsonarismo. 

Nossa categoria sabe na pele que o genocídio da população brasileira, ocorrido 

durante a pandemia sob Bolsonaro, é apenas um dos elementos que tem 

responsabilidade direta deste governo criminoso. 

 

As seguidas violências e ameaças contra jornalistas, promovidas diretamente por Jair 

Bolsonaro e por seus seguidores, colocam nossa categoria como alvo principal dos 



desejos autoritários de silenciar a livre circulação de informações, extrapolando a 

autoridade de presidente da República com orçamentos secretos, sigilos, tentativas 

seguidas de abafar casos de corrupção e a utilização de mentiras e desinformação 

como método de governar.  

 

Diante disso, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) 

continuará sua intransigente luta pelo Fora Bolsonaro. Derrotar o bolsonarismo e tudo 

o que ele representa necessitará de um esforço em todas as frentes possíveis — 

econômica, política, eleitoral, sindical, cultural... E para realizar tal empreitada, não 

dependeremos apenas do resultado das urnas, mas de um permanente trabalho para a 

construção de uma sociedade digna, justa e verdadeiramente democrática. Neste 

sentido, também faz parte de nossas tarefas imediatas a luta contra todas as vertentes 

da extrema-direita e contra o projeto neoliberal que desde o golpe de 2016 promove 

sucessivos ataques à classe trabalhadora de nosso país.  

 

Reafirmamos nossa independência e autonomia. Expressaremos sempre as posições 

respaldadas pela nossa categoria na luta por direitos. Defendemos a revogação das 

“contrarreformas” Trabalhista, Previdenciária e da Terceirização; o fim do Teto de 

Gastos; a reversão da privatização de empresas públicas e o fortalecimento do serviço 

público; a democratização dos meios de comunicação e os demais compromissos 

históricos de profundas mudanças do Estado. Para isso, é fundamental nesse 

momento eleger parlamentares (deputados/as estaduais e federais), governador, 

presidente comprometidos com o projeto de mudanças e democratização do Estado. 

 

Assim, ao lado da Central Única dos Trabalhadores, do movimento sindical e popular e 

das lutadoras e lutadores do povo, nosso Sindicato organizará Comitês de Luta para 

preparar a batalha pela reconquista do País pelo povo brasileiro. Em reunião realizada 

nos dias 14 e 15 de maio, a Diretoria Plena decidiu pela construção de Comitês de Luta 

das e dos Jornalistas de São Paulo, que discutirá como nossa categoria pode contribuir 

para temas centrais como a democratização da comunicação, o debate sobre as 

concessões públicas de radiofusão, o jornalismo como ferramenta para promoção de 

direitos humanos e garantias democráticas, o direito de consciência e o livre exercício 



da cidadania, a luta pela comunicação pública de qualidade e o incentivo à promoção 

de iniciativas jornalísticas construídas pela própria categoria.  

 

Tal Comitê de Luta também garantirá centralidade aos problemas concretos de nossa 

categoria, como o desemprego (que atinge jovens jornalistas e veteranos também); a 

carestia e a piora em nossas condições materiais; a sobrecarga de trabalho — gerando 

o aumento de casos de depressão e Síndrome de Burnout; a violência a qual estamos 

expostos e, naturalmente, a defesa das condições de vida e trabalho das e dos 

jornalistas, bem como a valorização do jornalismo profissional. Com isso, será possível 

organizar nossa categoria e aprofundar os laços de solidariedade e de consciência de 

classe, que já começa a dar frutos com as crescentes mobilizações de jornalistas em 

diferentes segmentos em nosso estado.   

 

Nosso Sindicato também se coloca à disposição para abrigar Comitês Populares de 

Luta que organizem discussões mais gerais e acolham todas as pessoas dispostas a 

participar das lutas que marcarão o próximo período, independentemente de serem 

filiadas a partidos, sindicatos ou militarem em movimentos sociais. Nossa proposta é 

promover reuniões periódicas, rodas de conversa e atividades culturais que ajudarão a 

organizar um processo de trocas de experiências e contribuições à construção de um 

projeto democrático e popular de país. Lutaremos, viveremos e venceremos! 

  

Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo 

15 de maio de 2022 


