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Jornalista quer 
A forma de convocação 

do Congresso Constituinte 
que se instalará em 87, é 
restritiva, antidemocrática 
e antipopular e, por isso, 
não terá nem a representa
tividade e nem a soberania 
que lhe confiram legitimi
dade para representar os 
anseios do povo brasileiro 
por transformações sociais 
indispensáveis. Com essa 
critica, representantes de 
sindicatos de jornalistas de 
todo o Pais encerraram on
tem o "Encontro Nacional 
dos Jornalistas — A Comu
nicação na Constituinte", 
do qual resultou a "Carta 
de Brasília". 

O documento, elaborado 
após quatro dias de discus
sões, observa, porém, que 
"não obstante tais limita
ções, os jornalistas consi
deram de fundamental im
portância que haja a mais 
ampla participação de to
dos os segmentos da socie
dade para garantir con
quistas democráticas na 
Constituinte". Por isso, a 
categoria julga indispensá
vel "assegurar as aspira
ções da sociedade, tais co
mo o que considera o direi
to social à comunicação in
dissociável da construção 
de uma sociedade demo
crática, tanto quanto ou
tros direitos, como os que a 
população reivindica em 
relação à terra, ao traba
lho, à educçaâo e à saúde". 

Na sessão de encerra
mento, presidida pelo go
vernador do DF, José Apa
recido, e que contou, entre 
outras personalidades, 
com a presença da esposa 
do ex-presidente e funda
dor da cidade, Juscelino 
Kubitschek, Sarah Kubits-
chek, foi feita uma home
nagem ao jornalista Carlos 
Castelo Branco. Ainda na 
parte do direito social a ser 
exercido pela Comunica
ção, a "Carta de Brasília" 
prega "o pleno e livre aces
so de todos os setores aos 
meios de comunicação pa
ra informar, serem infor-
m a d o s e s e a u t o -
expressarem". Os jornalis
tas, diz o documento, de
vem ter acesso às fontes de 
informação, bem como 
participar das decisões so
bre a politica editorial dos 
veículos em que trabalham 
e, no exercido da profis
são, não devem ser coagi
dos a contrariar suas con-
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vlcções ou o Código de Éti
ca da categoria. 

Os jornalistas sugerem 
ainda a criação do Conse
lho Nacional de Comunica
ção Social, ao qual caberá 
"decidir sobre todas as 
questões que dizem respei
to à politica de comunica
ção, acompanhar as dire-
trizes aprovadas e fiscali
zar o cumprimento da res
pectiva legislação". O Con
selho será composto por re
presentantes dos trabalha
dores em comunicação, dos 
empresários do setor, de 
outros setores dã socieda
de, das nações indígenas, 
bem como do Governo e 
dos partidos políticos com 
representação parlamen
tar. 

Para garantir o direito 
da sociedade à informação 
e à auto-expressão, os jor
nalistas propõem a criação 
de um sistema público de 
comunicação social, que 
deve ser entendida como 
um serviço público presta
do pelas empresas ou fun
dações, sem fins lucrati
vos. 

Salientando que a auto
mação do setor não pode 
resultar em demissões de 
empregados e que é im
prescindível a reorientação 
na aplicação de verbas pu
blicitárias do Governo, a 
"Carta de Brasília" termi
na por denunciar "a cam
panha ora desencadeada 
contra o diploma de comu
nicação". A campanha, se
gundo o documento dos jor
nalistas, "apresenta-se sob 
o pretexto de defender a li
berdade de expressão". 
Mas, na verdade, afirma, 
"visa destruir a regula
mentação profissional e, 
por exceção, a organização 
sindical dos jornalistas ei 
outros trabalhadores e | 
suas conquistas". 
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