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Ao
DD Presidente da Câmara Municipal de Campinas
Dr. Marcos Bernardelli
Prezado Senhor:
A regional Campinas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e a
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), vêm, muito respeitosamente, expor fatos e solicitar
providências:
A humanidade enfrenta uma pandemia de Corovid-19, popularmente identificado por novo
Coronavírus, que os especialistas já classificam como uma das mais devastadoras da história. E
todos estão empenhados em um esforço hercúleo para deter o avanço da contaminação;
Governos e entidades da sociedade civil, cada a um seu modo e de acordo com suas forças, adotam
medidas para preservar a saúde das pessoas, notadamente àquelas pertencentes aos chamados
grupos de risco;
Neste esforço, a comunicação desempenha papel vital e fundamental, sobretudo, os veículos de
comunicação de massa (emissoras de rádio e TV, jornais, revistas e portais de notícias na internet);
Os jornalistas de todos os meios, a mercê do risco, desempenham seu trabalho com
profissionalismo e responsabilidade. Em situações como esta, registre-se, o trabalho jornalístico
depende em larga medida das autoridades governamentais, detentoras do monopólio das
informações sobre as estatísticas de contaminação;
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Desta forma, classificamos como irresponsável e perigoso afirmar que "E o pior, quem mais divide
a população é a imprensa parcial, que não fala a verdade, aponta o dedo, perde tempo em atacar
o presidente e não cumpre as regras básicas de prevenção. Em Campinas não é diferente, parte
dessa imprensa de bosta tem nome" (grifo nosso), como fez em rede social o vereador Nelson
Hossri (PSD).
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Lamentável sob todos os aspectos uma afirmação desta natureza. Todos estamos empenhados na
adoção de medidas de contenção. Esta entidade sindical, inclusive, já encaminhou ofício às
empresas de comunicação recomendando um conjunto de medidas para preservar a saúde dos
jornalistas e assegurar que eles possam continuar desempenhando suas funções em segurança. E
nos somamos aos esforços de comunicação para disseminar amplamente informações que possam
ajudar as pessoas a se prevenirem.
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Isto posto, nos dirigimos à presidência deste Legislativo para exigir a pública e imediata retratação
do parlamentar. Os jornalistas não somos “bodes expiatórios” para as disputas políticas e
diferenças ideológicas do vereador Nelson Hossri.
Ao tal fazer tal afirmação e diante da situação de pânico que vive a nossa sociedade, ele prega no
peito de cada jornalista que sai às ruas a placa de “culpado” pela falta de informações, a cargo das
autoridades deixam de transmitir.
Sendo o que nos apresenta neste momento e no aguardo de atendimento ao pedido supra,
aproveitamos desta oportunidade para apresentar a V.S.ª nossos protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente
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