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Os jornalistas paranaenses terão em Foz do Iguaçu de 6 a 8 de agosto um momento ímpar de reflexão e de decisão frente à série de ataques 
que a categoria vem sofrendo nos últimos anos. O 6º Congresso Paranaense dos Jornalistas será o espaço para mobilização e luta da categoria, 

que, consciente de seu elevado papel para a construção de uma sociedade democrática, está empenhada no restabelecimento da formação superior 
específica como uma garantia de qualidade e ética na informação.

EDIÇÃO ESPECIAL CONGRESSO ESTADUAL

Sindicato promove Congresso Estadual,
um espaço para mobilização dos jornalistas
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mobilização CinCo Congressos

Grandes 
temas da 
categoria 
já foram 
discutidos nos 
congressos 
estaduais, 
que 
pautaram 
ação do 
Sindijor

Um histórico de lutas e reivindicações

5º Congresso 
Em abril de 2006, já sob o impacto 

do questionamento judicial da 
obrigatoriedade do diploma, o 5º 
Congresso, realizado em Curitiba, 

deu ênfase à necessidade da formação 
superior para o exercício da profissão. 

Em pauta, também o ingresso de 
inovações tecnológicas na profissão, 
a condição de jornalista do assessor 

de imprensa e a onda dos blogs. 
Atividades culturais, sociais e de 

saúde complementaram o encontro, 
que foi concluído com o tradicional 

Churrasco do Dia do Jornalista.

As lutas dos jornalistas parana-
enses nas últimas duas décadas 

estão retratadas nos Congressos 
Estaduais, realizados desde 1993 em 
diversas cidades do Estado. Casca-
vel, Ponta Grossa, Londrina, Guara-
puava e Curitiba já foram palco de 
discussões sobre a regulamentação 
profissional, a formação acadêmica 
e educação continuada, as novas tec-
nologias, as condições de trabalho e a 
responsabilidade social do jornalista.

O Congresso dos Jornalistas Para-
naenses é a mais alta instância de de-
liberação no âmbito do Sindijor. Nele 
são tomadas decisões estratégicas de 
ação da entidade pelo prazo de três 
anos. O Congresso, desta forma, ao 
mesmo tempo em que é uma ocasião 
de encontro dos profissionais e refle-
xão dos grandes temas da categoria, 
reveste-se de importância capital para 
o destino das ações do Sindicato como 
entidade de classe, na defesa dos 
interesses dos trabalhadores e nas 
bandeiras que irá empunhar frente 
à sociedade.

Ao longo de cinco congressos, 
diversas teses relevantes foram apro-
vadas, entre elas a volta do estágio, de 
maneira a contornar a proibição da 
nossa regulamentação; a filiação do 
Sindijor à CUT, decisão aprovada no 
2º e ratificada no 5º congresso, mas 
ainda não implementada; a redução 
no número de faculdades de Jorna-
lismo, acompanhada da necessidade 
de melhoria na formação acadêmica, 
bem como da educação pós-univer-
sitária entre os jornalistas; a criação 
de Comitês de Ética nas redações, 
implementação de medidas efetivas 
de democratização da comunicação 
e a aprovação de uma nova Lei de 
Imprensa.

1º Congresso
Lei de Imprensa, o mercado 

de trabalho, as novas tecnologias 
da comunicação (em especial 

a cabodifusão), o contrato 
coletivo e a campanha salarial, 

a ética e a democracia no 
Jornalismo foram alguns temas 

do 1º Congresso da categoria no 
Estado, realizado de 12 a 14 de 
novembro de 1993 em Cascavel.

2º Congresso
Em novembro de 1995, Ponta Grossa sediou o 2º Congresso. 
Foi a oportunidade de a categoria discutir a imprensa a serviço 
do cidadão, a democratização dos meios de comunicação, a 
liberdade de informação e a regulamentação profissional, 
além do potencial de comunicação da internet. Neste encontro 
ainda foi anunciada uma revisão dos registros profissionais, 
para eliminar os concedidos de forma indevida. O 2º congresso 
também aprovou a filiação do Sindicato à Central Única dos 
Trabalhadores.

3º Congresso
Londrina foi palco do 3º 
Congresso, em setembro de 
1997. Dois foram os motes 
do congresso: a importância 
da qualidade da informação 
para a consolidação da 
democracia e uma nova Lei 
de Imprensa. Na Carta de 
Londrina, documento final do 
Congresso, foi enfatizada a 
necessidade de melhoria na 
formação acadêmica como 
mecanismo de melhoria da 
informação na imprensa.

Pablito Pereira

Fernanda Castro

Arquivo Sindijor

Arquivo Sindijor Cipriano

Julio Gabardo

Julio Gabardo

Passados quatro anos desde o último Congresso 
Estadual dos Jornalistas, realizado em abril 

de 2006 em Curitiba, o Sindicato realiza a sexta 
edição desse evento, que é a mais alta instância 
de deliberação da nossa entidade. O 6º Congresso 
Paranaense dos Jornalistas será realizado entre os 
dias 6 a 8 de agosto, no Hotel Foz do Iguaçu em 
Foz, tendo como tema principal a “Formação su-
perior para um Jornalismo plural e democrático”. 
O evento, que conta com o patrocínio de Itaipu 
Binacional, vai debater temas atuais e emergentes 
da profissão, além de deliberar sobre linhas de 
ação do nosso sindicato para os próximos anos. O 
encontro também vai tirar as posições da catego-
ria no Estado a serem levadas ao 34º Congresso 
Nacional dos Jornalistas, que acontecerá em Porto 
Alegre, de 18 a 22 de agosto.

A programação, pensada para abranger as 
áreas de maior interesse dos jornalistas, vai con-
tar com debates, palestras e oficinas. Por ocorrer 
em Foz, cidade com grandes atrativos turísticos, 
haverá espaços na programação para passeios. 
Podem participar jornalistas inscritos no Sindijor 
e que estejam em dia (com direito a voz e voto), 
observadores (inadimplentes com o Sindijor e não 
filiados, assim como profissionais de outras áreas, 
com direito a voz) e estudantes de Jornalismo 
(com direito a voz), conforme tabela abaixo. As 
inscrições podem ser feitas a partir do dia 16 no 
site de eventos do Sindijor (eventos.sindijorpr.org.
br). Estão programadas linhas de ônibus partindo 
de Curitiba, Londrina e Guarapuava para levar os 
participantes destas regiões até Foz.

Profissionalização
O Sindijor está fazendo todos os esforços para 
fazer do evento um grande acontecimento da ca-
tegoria, que precisa neste momento, ainda sob o 
impacto da decisão absurda do Supremo Tribunal 
Federal (STF), mostrar que é coesa e que luta, com 
todos os meios de que dispõe, para fazer valer a 
sua condição de profissional.

Se, por um lado, o peso do fim da obrigatoriedade 
do diploma não deve nos abater, pois já abrimos uma 
coerente frente a este ataque à profissão, que são as 
PECs no Congresso Nacional, por outro, sem nos 
mobilizarmos, não será possível dar aos patrões a 

resposta devida contra as investidas à nossa profis-
são. Esses ataques se iniciaram com o sepultamento 
da ampliação do rol de atividades da nossa regu-
lamentação e do Conselho Federal de Jornalistas, 
passaram pela queda do diploma e prosseguem dia 
a dia na realidade de exploração das redações. A 
nossa organização como trabalhadores e a filiação 
do Sindijor à CUT serão rediscutidas no Congresso.

Nossas preocupações vão além: a união dos 
jornalistas é pela formação de qualidade, que in-
clui o aprimoramento da formação universitária. 
Afinal, se prezamos tanto pela formação superior 
em Jornalismo, devemos ter em mente que esta 
formação seja um diferencial substantivo, o que 
requer cursos de qualidade, o que está em jogo 
com as novas matrizes curriculares, que também 
serão objeto de análise.

A profissionalização, que depende da – boa – 
formação do jornalista, é a plataforma para uma 
informação de qualidade. Neste sentido, o Con-
gresso será um momento de discutir as condições 
de trabalho, que, ao lado da liberdade de informar, 
podem fazer do Jornalismo uma peça-chave no 
aprimoramento da nossa democracia. A discussão 
perpassa a conjuntura política do país num ano 
eleitoral e tudo o que foi feito e precisa ser apri-
morado para a democratização da comunicação, 
antiga bandeira da categoria.

Programa
O congresso será aberto com a palestra “Conjun-
tura política, democratização da comunicação e 
o desafio do jornalista no momento dessa trans-
formação”, proferida pelo jornalista e sociólogo 
Venício A. de Lima, uma das maiores autoridades 
brasileiras em estudos de política e comunicação. 

O sábado será aberto com duas mesas debates, 
uma com o tema “A formação leva a um jornalismo 
plural e democrático?” e outra sobre democratiza-
ção na comunicação. Ainda para o sábado, estão 
programadas quatro oficinas. Durante o Congres-
so, haverá quatro grupos de trabalho. Para cada 
um deles o Sindijor havia aberto prazo, encerrado 
no dia 14 de julho, para a apresentação de teses de 
jornalistas. Os resultados dos grupos de trabalho 
serão apresentados na plenária no domingo. Veja 
programação completa na página 4.

Formação superior 
para um Jornalismo 
plural e democrático

CATEGORIA vALOR ATé 29 DE jULhO vALOR ATé 6 DE AGOSTO

Observador externo R$ 120,00 R$ 150,00

Observador R$ 90,00 R$ 100,00

Jornalista R$ 80,00 R$ 80,00

Estudante não pré-sindicalizado R$ 50,00 R$ 75,00

Estudante pré-sindicalizado (fora de Foz) R$ 40,00 R$ 50,00

Estudante pré-sindicalizado (de Foz) R$ 30,00 R$ 50,00

4º Congresso
Em Guarapuava, no 4º Congresso em 1999, a formação voltou a ser a 

preocupação central dos jornalistas. Desta vez, o tema se estendeu para 
além da graduação, convertendo-se em questão central para os jornalistas 
como reciclagem e qualificação profissional. A tecnologia esteve presente 

nos debates tanto como tema quanto como meio: o 4º Congresso inovou ao 
transmitir as discussões, por sistema de videoconferência, para auditórios 

em Curitiba e Cascavel.



Programação

 Sexta-feira (06)
» Tarde livre para atrativos de Foz do Iguaçu 
e região
(os participantes ingressam no hotel oficial do 
evento a partir das 12h30)

» O credenciamento para os congressistas 
estará aberto a partir das 16h30

» Plenária de aprovação do Regimento 
Interno | 19h

» mesa de abertura | 20h
Professor Venício Lima (UnB e NEMP).
Tema: “Conjuntura política, democratização 
da comunicação e o desafio do jornalista no 
momento dessa transformação”
Logo após: coquetel de boas vindas aos 
participantes do Congresso.

 Sábado (07)
» mesas de debates | 7h50 às 9h50
Tema: “A formação leva a um jornalismo 
plural e democrático?”
Expositores: Sérgio Gadini (FNPJor) e Mário 
Messagi Júnior (UFPR/Sindijor-PR)

Mediadores: Márcio Rodrigues ou Roger 
Pereira (Sindijor-PR)

» intervalo de alimentação

» mesas de debates | 10h15 às 12h15
Tema: “Democratização da Comunicação”
Expositoras: Carina Pacolla (Sindicato de 
Londrina) e Elson Faxina (UFPR/TV Educativa 
do Paraná)
Mediadora: Aniela G. de Almeida (Sindijor-
PR)

» almoço

» oficinas | 13h30 às 15h30
1) “O Fotojornalista: o Free-Lancer na Copa” » 
Rodolfo Büerher (site FotoArena);

2) “Assessoria de imprensa e gerenciamento 
de crise” » Sulamita Mendes e Karin Villatore;

3) “Fórum de Periodismo na fronteira - a troca 
de experiências” » Edgardo Barchuk (Radio 
Nacional e Diário Primeira Edición - Argentina); 
Mariana Ladaga (La Nación - Paraguai); 
Denise Paro (Gazeta do Povo - Brasil) e Sonia 
Mendonça (UDC - Brasil).
4) “Novas mídias: ferramentas digitais 
e a cobertura dos poderes no Brasil” » 
Andrè Deak (Diretor da FLi Multimídia-SP/

Jornalismo Digital.org).

» intervalo de alimentação | 15h30 às 
15h55

» grupos de trabalho por eixos temáticos
Início: 16h - Término: 18h40

GT1 | Formação Superior + O estágio + 
Novas Matrizes Curriculares + novos desafios 
para a graduação;

GT2 | Condições de Trabalho + Filiação à 
Central Única dos Trabalhadores;

GT3 | Análise da conjuntura + 
Democratização da Comunicação + eleições 
2010 (cenário estadual e cenário nacional);

GT4 | Assessoria de Imprensa (novos 
desafios + combate à exploração)

 domiNgo (08)

» Plenária final | 9h às 13h

» intervalo para alimentação | 11h20 - 
20min para brunch

PatrocíNio: realização: aPoio:

faça já
a sua

inscrição
online sindijorpr.org.br

acordajornalista.blogspot.com
twitter.com/sindijor

Foz do Iguaçu – agosto de 2010 (de 06 a 08)

Hotel Foz do Iguaçu
(Av. Brasil, 97 – Centro. CEP: 85851-000). Fone: (45) 3521-4450
(reservas@hotelfozdoiguacu.com.br ou eventos@hotelfozdoiguacu.com.br)


