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“Pejotização”,
IstoÉ ilegal
As greves e processos de
“pejotas”contra a Editora Três
A ação de Hermano Henning
contra Sílvio Santos

Entrevista

Ato histórico

Campanha salarial

Responde a perguntas de Caco
Barcellos, Juca Kfouri, Zé Hamilton
Ribeiro, Frei Betto e outros

Jornalistas, juristas, artistas,
professores e estudantes unidos
contra os ataques do governo

Negociações de rádio e TV
começam. Jornais e revistas
fecham acordo no interior

Glenn Greenwald

Pela liberdade de imprensa

Luta por ganho real
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Órgão Oficial do Sindicato dos jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo

Jornalista Laura Capriglione
participa da Campanha
de Sindicalização: “Vamos
juntos fortalecer essa grande
ferramenta de luta”

Websérie da Campanha
de Sindicalização Lança
Mais Vídeos

As jornalistas independentes
Cláudia Mota, repórter da Rede
Brasil Atual, e Laura Capriglione,
editora da rede Jornalistas Livres,
deram seus depoimentos à websérie da Campanha de Sindicalização. O primeiro vídeo da série foi
lançado em junho com o jornalista
Juca Kfouri.
• A ssista aos depoimentos: http://
bit.ly/Webserie_Sindicalizese

Funcionários da
Imprensa Oficial têm
vitória na Justiça

Funcionários da Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo (Imesp) passaram anos com o emprego ameaçado. O problema tem origem em
um concurso público realizado em
1995. O edital previa um sistema
de pontuação que o Tribunal de
Contas do Estado (TCE) considerou
irregular. Por isso, determinou que
servidores que dependeram desses
pontos para a admissão fossem
mandados embora.
Quando a decisão do TCE veio
a público em 2011, os sindicatos
dos jornalistas, dos gráficos e
dos administrativos realizaram
assembleias conjuntas e ingressaram com uma ação judicial. E,
agora, depois de uma luta de cerca
de oito anos, a Justiça aceitou a
tese dos trabalhadores de que as
demissões afetariam a segurança
jurídica, já que os funcionários não
cometeram nenhuma irregularidade, apenas cumpriram com o que
o edital determinava.

Bolsonaro ajuda
a fechar jornal

Com duas medidas provisórias, o
presidente Jair Bolsonaro terminou
de enterrar o DCI, Diário Comércio
Indústria & Serviços, um jornal de
1934. A publicação de economia,
que chegou a ser uma das principais do país, parou de circular em
23 de setembro. Pouco depois, o
site saiu do ar. Ao menos 13 jornalistas foram demitidos.
A direção alegou que as recentes
MPs 892 e 896, de agosto e setembro deste ano, que desobrigam as
empresas de publicarem balanços
e editais em veículos de imprensa,
prejudicaram a continuidade do
jornal, que já não vinha muito bem
das pernas. Raphael Müller, então
diretor executivo do diário, explicou: “De fato, [as medidas provisórias] também desencorajam uma
permanência no setor.”
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
(SJSP) foi procurado pela empresa
para negociar as demissões e protestou contra o anúncio do fechamento em cima do prazo por dificultar entendimentos que atendessem
às demandas dos trabalhadores.
Com o apoio do sindicato, jornalistas e trabalhadores administrativos
aprovaram então um plano de compensação em condições similares às
do Plano de Demissão Voluntária
(PDV), praticado em dezembro de
2018. Embora a Campanha Salarial
de Jornais e Revistas da Capital, com
data-base em 1º de junho, não tenha
sido finalizada até aquele momento, as negociações permitiram que
fossem garantidos aos demitidos
um reajuste de 4,78% nos salários

e nas verbas rescisórias, além da
inclusão do pagamento do PLR e a
homologação no Sindicato.
Paulo Zocchi, presidente do SJSP,
ressaltou que a aprovação do PDV
é coletiva, mas a adesão é individual, uma vez que quem aderir não
pode ingressar com uma ação judicial requerendo direitos e nem
se beneficiar de uma ação coletiva.
“Frente à dificuldade de fechamento
da empresa, o plano é o melhor já
obtido pelo sindicato em situação de
demissão coletiva”, declarou.

Greenwald e Patrícia
Campos Mello são
homenageados com
Herzog especial

Os jornalistas Glenn Greenwald,
Patrícia Campos Mello e Hermínio
Sacchetta (in memoriam) foram os
principais homenageados na cerimônia de premiação do 41º Prêmio
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos
Humanos, em 24 de outubro no Tucarena. Os três receberam prêmios
especiais pelos relevantes serviços
prestados às causas da democracia,
paz, justiça e liberdade de imprensa.
A edição 2019 teve recorde de
inscrições, com 692 produções.
A comissão julgadora, integrada
pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo,
entregou ainda prêmios em seis
categorias - artes, fotografia, produção jornalística em texto, produção jornalística em vídeo, produção
jornalística em áudio e produção
jornalística em multimídia.
•Acesse o site do SJSP e conheça
as produções vencedoras: http://
bit.ly/41PVH2019
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EM DEFESA DOS DIREITOS DOS JORNALISTAS
E DA LIBERDADE DE IMPRENSA

O

Sindicato dos Jornalistas de
São Paulo (SJSP) organizou,
ao lado de outras entidades e de personalidades democráticas, importante ato no dia 9 de
setembro em defesa da liberdade
de imprensa, do jornalismo e da democracia. Reunindo cerca de 1.200
pessoas, a manifestação no Salão
Nobre da Faculdade de Direito da
USP foi mais um evento histórico
com participação ativa de nossa
entidade, para dizer bem alto que
não nos intimidaremos com ameaças à nossa atividade profissional
e à democracia.
A situação é difícil, mas não deixaremos de lutar por nossos direitos.

voz às diferentes visões sobre um
problema central para o país, os
principais órgãos de comunicação
limitaram-se a fazer coro ao discurso governamental.
Veículos de comunicação, mesmo aqueles que criticam Bolsonaro por seus ataques à democracia, defendem essas mudanças na
Previdência e alinham-se à política
econômica do governo. Refletem
os interesses do capital bancário e
internacional, e não os da maioria
da população. A explosão social
ocorrida no Chile, contra um modelo de aposentadoria semelhante
ao defendido pelo governo, é um
alerta do que pode vir a ocorrer.

Reforma da previdência

Ataques à imprensa

O Congresso Nacional aprovou
a proposta do governo que ataca
duramente a aposentadoria dos
trabalhadores. Nós, jornalistas,
já perdemos em 1997 o direito à
aposentadoria especial, por meio
da qual podíamos nos aposentar
com 30 anos de serviço. Agora, a
concessão do benefício em geral
exigirá idade mínima: 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres).
Com a promulgação dessa mal
denominada reforma, muda imediatamente a forma de cálculo dos
valores a serem recebidos pelos
aposentados. Ou seja, mesmo
quem já adquiriu o direito de se
aposentar pela legislação anterior
receberá menos, porque serão levados em conta, na média a ser
feita, 100% dos salários, diferentemente da regra antes vigente,
em que eram utilizados 80% dos
maiores salários desde 1994, excluídos os 20% menores.
Além disso, até quem sempre
contribuiu pelo teto da Previdência
terá de contribuir por 40 anos, no
caso dos homens, ou 35 anos, no
caso das mulheres, para receber o
valor desse teto de aposentadoria.
Na discussão a respeito dessas profundas mudanças para
os trabalhadores brasileiros, o
jornalismo falhou. Em vez de dar

O atual governo não tolera a liberdade de imprensa, já que o seu
programa ataca de forma ampla
os direitos sociais, trabalhistas e
democráticos do povo. Para levar
adiante essa intenção destrutiva,
não pode admitir a menor crítica.
Com ameaças e medidas para asfixiar economicamente as empresas
jornalísticas, o governo pretende
calar vozes discordantes.
O modelo de negócio da comunicação enfrenta uma crise, com a
abertura ao capital externo, que faz
com que grandes empresas estrangeiras de tecnologia da informação
assumam o papel de propagadoras
de “conteúdos”, apropriando-se do
trabalho alheio de apuração e produção de material jornalístico. É
uma situação alinhada à posição
de Bolsonaro – que adotou o slogan
“Brasil acima de tudo” enquanto
bate continência para a bandeira
dos Estados Unidos.
Nosso sindicato tem procurado
responder aos desafios do momento. Ao lado da defesa cotidiana dos
direitos trabalhistas e previdenciários da categoria, ao lado das campanhas salariais, em que lutamos
para recompor o poder de compra
dos salários e obter aumentos reais,
atuamos em várias frentes na defesa do futuro de nossa profissão.

O ato na Faculdade de Direito
é um exemplo disso, assim como
a nossa perene participação no
Prêmio Vladimir Herzog, que neste
ano homenageou os jornalistas
Glenn Greenwald, Patrícia Campos Mello e Hermínio Sacchetta (in
memoriam). Nas últimas semanas,
o sindicato abrigou importantes
iniciativas, como o debate “Assédios moral e sexual no jornalismo: como combater”, em 30 de
outubro, e uma reunião, no dia
seguinte, para discutir medidas
de segurança e proteção para a
atuação profissional de comunicadores no país, juntamente com
a Estratégia Nacional de Justiça
e Segurança Pública (Enasp) do
Conselho Nacional do Ministério
Público Federal e outras entidades.

Reforço do sindicato

Tivemos uma boa notícia no esforço pela sustentação financeira
do SJSP: foi paga, em setembro, a
última parcela, no valor de R$ 28,3
mil, devida ao maior credor do Plano de Saúde do Sindicato (PSS) vigente de 1999 a 2003. Em valores
atualizados, o sindicato pagou mais
de R$ 7 milhões a esse credor, a
Associação Brasileira de Empregados em Telecomunicações (Abet),
desde 2004. Outras dívidas do PSS,
em valores menores, continuam
sendo pagas.
Ainda há um caminho a percorrer até o equilíbrio financeiro. O
déficit da entidade no ano passado
foi de R$ 440,4 mil. No primeiro semestre deste ano, atingiu R$ 132,1
mil (leia mais no site do SJSP). A
diretoria do sindicato busca aumentar a arrecadação da entidade,
entendendo que a mensalidade
sindical deve ser a base de nosso
orçamento. O reforço do SJSP, expresso no pagamento em dia de
cada mensalidade, é o que pode
viabilizar a nossa atividade.
Direção do SJSP
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“Pejotização”,
IstoÉ ilegal
Os casos da Editora Três e o processo de Hermano Henning contra
Sílvio Santos ilustram os abusos da pracarização do trabalho jornalístico
empregados com carteira assinada
(50.650 profissionais em um universo de 114.409). Os outros 56%
são contratados como PJs ou autônomos ou têm outras posições
ocupacionais. No estado de São
Paulo, só 37% dos profissionais são
registrados (12.207 em um universo
de 33.191 profissionais).

Por Sérgio Kalili

O

relato a seguir é de um
funcionário desesperado
da Editora Três, empresa
responsável pelas publicações de
IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, Dinheiro Rural,
Motor Show, entre outras. O jornalista que faz aqui um desabafo
trabalha numa das redações formadas só de PJs [pessoas jurídicas].
Para burlar leis trabalhistas, pagar
menos impostos e demitir com mais
facilidade, alguns empresários, ao
invés de assinar a carteira, optam
por empregar funcionários como
se estivessem firmando um contrato com outra empresa. É uma
fraude jurídico-trabalhista em que
um brasileiro é contratado como
uma companhia, mas trabalha como
empregado. Essa manobra ainda
está muito presente em vários veículos de comunicação na internet,
no rádio, TV, jornais e revistas. O
caso da Editora Três é por demais
emblemático por mostrar, de maneira clara, como a “pejotização”, que
retira quaisquer direitos trabalhistas, pode precarizar a profissão a tal
ponto de não só destruir as condições para se fazer jornalismo, mas
as próprias vidas dos empregados.
No relato abaixo, você vai ver que
não há exagero nisso.
“Os salários estão atrasados há
quatro meses na Editora Três. As
pessoas que estão saindo não recebem nada, principalmente por
terem sido contratadas como PJ.
Não depositam o FGTS há anos.
A novidade agora é que a revista
só sai porque está sendo feita por

Processos trabalhistas

Na Editora Três, a pejotização
começou com a promessa de
reajustes pela convenção coletiva
jornalistas PJs já aposentados, que
aceitaram as vagas e estão lá fazendo bico. Hoje só existem três
pessoas ‘celetistas’ [com carteira
assinada, vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT)] na redação.”
“Não tenho plano de saúde – para
quem tem uma doença crônica, é
foda. Cortaram meu telefone, estou
para ser despejado e, como muitos na redação, vou à empresa de
segunda a sexta para comer no
refeitório. Tá foda! Não sei mais o
que fazer... Tem um colega que está
escondido da polícia para não ser
preso por atrasos na pensão. Nem
na redação ele pode ir. A polícia tem

ido lá direto para pegá-lo. Quem
tem, está vendendo a própria casa
para pagar dívidas.”
“Não estou exagerando. Tem gente
pensando em suicídio. Outros em
agredir o dono. Tem B.O. na polícia
de jornalista que ameaça matar o
editor-chefe e sequestrar os filhos
do cara. Este é meu grito de socorro.”
O caso acima não é isolado. Em
tempos de grave crise econômica,
o “pejotismo” é usado para tirar
direitos e baratear o trabalho. Um
estudo do DIEESE, com dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua de 2017
(PNAD/ IBGE), mostra que apenas
44% dos jornalistas do Brasil são

O Unidade obteve processos de
jornalistas que lutaram ou estão
lutando na Justiça contra a “pejotização”. Entre esses, um caso da
Editora Três e outro do jornalista
Hermano Henning contra o SBT,
importante pela notoriedade e
ousadia ao envolver um jornalista
que sozinho resolveu processar a
emissora do megaempresário Sílvio
Santos. Muitos colegas temem, com
razão, brigar na Justiça contra o
patrão, receiam não arrumar mais
trabalho num mercado encolhido
pela crise e mudanças tecnológicas,
sempre concentrado nas mãos de
poucas famílias. O medo de retaliação é tanto que poucos profissionais aceitam aparecer numa reportagem como esta sobre “pejotismo”.
Os PJs são os primeiros a serem
demitidos. O coordenador do departameto jurídico do SJSP, Raphael
Maia, explica: “O ‘PJ’ não tem proteção nenhuma. No máximo, o
empregador coloca um salário de
indenização ou multa irrisória em
contrato. A ‘pejotização’ é a precarização da profissão depois de
décadas de luta.”
O presidente do SJSP, Paulo Zocchi,
destaca: “A reforma trabalhista e a

Reportagem
lei que permitiu a terceirização até
da atividade-fim não legalizaram
o ‘pejotismo’, que continua considerado uma fraude pela Justiça,
que continua sendo ilegal. Prova
disso é que a Globo tem ‘celetizado’ os seus PJs, certamente pela
insegurança jurídica e o fato de ter
perdido ações judiciais.”

O caso da Editora Três

O repórter de política e economia
Leonardo Fuhrman, 43 anos, 23
como jornalista, trabalhou um ano e
três meses na revista Dinheiro Rural,
da Editora Três, entre 2016 e 2017.
Quando chegou lá disseram-lhe “que
iriam iniciar um processo de ‘celetização’, o que nunca aconteceu”. Mas
foi ficando, mesmo com o salário
atrasado. “As pessoas ficam meio
amarradas no sistema, elas precisam
trabalhar, precisam receber...”
PJ, Fuhrman entrou em contato
com o departamento jurídico do
SJSP e ajuizou uma ação contra a
empresa logo depois que saiu para
provar que tinha vínculo empregatício. “Eles chegaram a propor um
acordo mas não cumpriram, não
pagaram. Foi até antes de eu entrar
com o processo. Fizeram uma conta
e colocaram 13º, férias, colocaram
tudo mas não pagaram.”
Quando Fuhrman ingressou na
empresa a roda já girava fazia tempo. A Editora Três iniciou o processo
de “pejotização” há mais ou menos uma década, com a promessa
de que os jornalistas receberiam
um aumento de 30% nos salários
e teriam mantidos o 13º, férias e
eventuais conquistas e reajustes
da convenção coletiva.
Até cinco anos atrás, a empresa
possuía pouco mais de dez revistas impressas (IstoÉ, IstoÉ Dinheiro,
Dinheiro Rural, Platinum, Planeta,
Motor Show, Menu, Status, Select,
Women’s Health, Bicycling, Runner’s
World). As redações somavam em
torno de 150 jornalistas. Mas isso
mudou. O número de revistas caiu
para cerca de cinco. Poucas em
papel. Sem necessidade formal de
respeitar os direitos trabalhistas
contidos na CLT e qualquer barreira contra o desemprego, a editora
passou a demitir os PJs e a forçar os
poucos “celetistas” que restavam a
mudar de contrato. Não se viu obrigada a pagar saldo de salário; aviso
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prévio; aviso prévio especial para
empregados com mais de um ano de
trabalho; férias vencidas e proporcionais; 13º; e multa de 40% do FGTS.
O número de jornalistas caiu para
menos de um terço do que era. As
revistas não têm mais fotógrafos
nem revisores. Em toda a empresa
só existem três jornalistas com carteira assinada. A redação, formada
em parte por jornalistas aposentados, que não exigem registro em
carteira e aceitam ganhar menos,
convive com salários atrasados;
sem 13º; e sem férias remuneradas.
Recentemente, o Ministério Público do Trabalho moveu uma ação,

No ano passado, Fuhrmann ganhou a ação em 1ª instância, e a
editora recorreu. Ele conseguiu
comprovar frente à Justiça três
fatores básicos que caracterizam
uma relação de empregador e empregado: a habitualidade, ou seja,
o controle pelo patrão sobre o horário regular e habitual do trabalhador; a pessoalidade, quer dizer,
o funcionário não pode mandar
outra pessoa no lugar para fazer
o serviço quando lhe convir; e a
subordinação a um chefe, diretor,
ou patrão. Em sua decisão, a juíza
do Trabalho Ana Carla Santana
Tavares foi taxativa: “As cópias
© João Bittar

Leonardo Fuhrman integrou a inusitada greve de PJs na Editora Três

com a participação do SJSP, para
obrigar a empresa a acertar o pagamento dos salários e a depositar
o FGTS dos funcionários, sob pena
de pagamento de multa ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) de
R$ 10 mil acrescidos de R$ 1.000 por
trabalhador prejudicado. A empresa recorreu.
A precarização chegou ao ponto
de editores e repórteres passarem
a receber por revista fechada. Se
em um ano fossem dez edições,
recebiam, quando recebiam, por
essas dez apenas. A Três fez isso
com a Motor Show, Planeta e Menu.
Além disso, obrigou os profissionais
a trabalharem em home office.

da revista [Dinheiro Rural] [...]
apontam o nome do reclamante
[Leonardo Fuhrmann] na página
de editorial como um dos responsáveis pelo texto. Assim, resta evidente que o trabalho do autor era
pessoal e também habitual.” Em
outro trecho, a magistrada afirma:
“As notas fiscais [...] evidenciam a
onerosidade e corroboram que
não se tratava de serviço eventual.” E mais: “Os e-mails trazem
indícios de que o reclamante não
possuía autonomia na escolha das
matérias e do conteúdo.” E finaliza: “Portanto, julgo procedente
o pedido de reconhecimento de
vínculo empregatício.”

Greve de PJs

Fuhrmann ainda pegou as paralisações, greves de PJs. Algo inusitado ou até um termo errado de se
usar, afinal pessoa jurídica, empresa de verdade, não faz greve, faz
locaute. Mas não estamos falando
de empresas de fato, mas de uma
fraude, não é mesmo?
Ele conta um episódio traumático pela violenta reação dos empregadores. Em 2017, repórteres
e editores-assistentes das revistas IstoÉ Dinheiro e Dinheiro Rural
decidiram dar um aviso à direção.
Saíram para o almoço e, ao invés de
voltarem, cruzaram os braços por
uma hora. À época, os atrasos nos
vencimentos já eram de dois meses.
Para piorar, a empresa anunciou
que os PJs não receberiam mais
os reajustes acordados nas convenções coletivas, nem o 13º. Somado a isso, o diretor do SJSP Alan
Rodrigues, com então 23 anos de
casa, foi demitido como retaliação,
mesmo protegido com imunidade
sindical. Ele seria reintegrado após
muita briga na Justiça.
Assim como Fuhrmann, o que
o ex-editor Carlos Dias, da IstoÉ
Dinheiro, único editor a participar
da paralisação, não esquece é o
que veio depois. “Não me arrependo. Tinha gente sem dinheiro para
comer. Mas, essas pessoas que
desceram, inclusive eu, foram pinçadas a dedo para conversar com
Carlos [ José Marques, diretor editorial da Editora Três]... e foram defenestradas. Foi uma reunião muito agressiva.” Fuhrmann concorda.
“Foi uma reunião supertensa, com
ele [Carlos Marques] ameaçando
as pessoas. Tem uma gravação do
diálogo. Marques xingou e mandou
embora um colega meu na hora.
É uma aula sobre direitos dos ‘PJs’
em linguagem de gangster.”
Carlos José Marques abriu a
reunião assim: “Vocês sabem que
toda e qualquer ação provoca uma
reação e não são das melhores...
Todos nós aqui somos prestadores
de serviço, que pese (inaudível) não
ser CLT. Por conta disso, não cabe
(sic) greves, paralisações e atos.
Não será mais permitido este tipo
de episódio que aconteceu aqui.
Volte a fazer (inaudível) será sumariamente desligado ou terá seu contrato suspenso... Com relação aos
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Reportagem

cortes, as perdas... do 13°... salário,
das férias etc... foi devidamente esclarecido a todos os profissionais
que não ia ter mais diante do novo
regime de trabalho que a empresa
achou por necessidade adotar, e as
pessoas que não estiverem satisfeitas... vai embora. Pode sair e depois
ir à Justiça... Isso [paralisação] não
se faz. Me desculpe a expressão: é
molecagem!”
Nesse momento, um repórter,
cuja identidade vamos manter
em segredo para não haver mais
retaliações, se manifesta. Vamos
chamá-lo aqui de Roberto.
Roberto: Desculpe, ficar sem receber salário pode?
Marques: Campeão, eu vou dizer
uma coisa...
R: Desculpa, campeão não, Roberto.
M: Roberto, eu vou dizer uma coisa,
seu Roberto, se você quiser ir embora, já disse, pra rua! Tchau! Quer
ir agora, né? Quer ir agora, fora!
tchau! Eu já lhe disse claramente
o seguinte: aqui não há ambiente
para sindicalismo. E não vai haver,
cê tá entendendo, seu Roberto?
R: Fale com mais respeito.
M: Então você também tenha respeito pela empresa. [...] Dane-se
você e vai embora quem quiser! É
só isso. Cê quer ir pra Justiça, vá. Cê
quer sair, saia já! Palhaço!
Então, outro jornalista, que não
está identificado na gravação, se
manifesta: “Olha, como você disse,
quem quer sair, sai, mas nós não
temos essa opção porque quem tá
saindo não tá recebendo.”

No SBT também acontece

Pelo salário que recebia, muito
maior do que a média da categoria,
e o alto cargo que ocupava no SBT,
Hermano Henning não serve de
regra na profissão, mas sua contratação como PJ também traz à
luz a fraude do “pejotismo”, comum
no jornalismo desde os anos 1990.
Henning ousou ajuizar uma ação
contra o SBT após 23 anos trabalhando sem registro.
O âncora quer reconhecimento
de vínculo trabalhista, que é a carteira assinada como empregado,
além de tudo o que isso lhe garante
pela CLT, que são férias, 13º, depósito de FGTS, multa de 40% em

Após trabalhar por 23 anos no SBT,
Henning pede reconhecimento do
vínculo empregatício
© Divulgação/SBT

razão da dispensa, indenização por
ter tido o salário reduzido e equiparação salarial.
No ano passado, lembrou da
demissão em entrevista ao UOL:
“Imagina, tanto tempo de dedicação e o cara chegar no telefone e
dizer: ‘O seu programa saiu do ar,
não precisamos mais de você’. Me
senti muito humilhado.”
Mas dessa vez, com medo de retaliação e com o processo em fase
final, em vias de ser julgado pelo
Tribunal Superior do Trabalho, em
Brasília, Henning achou melhor se
calar. Óbvio, ele pode ganhar ou
perder. O jornalista, que recebia
um salário de mais de R$ 100.000
por mês, pode receber mais de
R$ 14 milhões se conseguir uma
decisão favorável.
Além do mérito do caso, a corte
analisa recurso dos advogados do
SBT contra a condenação da emissora em 1ª e 2ª instâncias. Recorrem por exemplo da decisão que
diz que Henning não vai precisar
pagar os honorários dos advogados
de Sílvio caso saia derrotado. O TST
vai analisar ainda um recurso do âncora que quer que sejam colocados
de volta ao processo o pagamento
pelo SBT de multa por danos morais
e horas extras.
A ação movida contra a emissora
corre desde 2017. Testemunhos de
Karyn Bravo, ex-colega na bancada
do “Jornal do SBT”; e dos também

jornalistas José Nêumanne Pinto
e Rodolfo Gamberini ajudaram
Henning a demonstrar na Justiça
o vínculo empregatício, uma relação
de empregado e empregador com
a empresa de Sílvio.
Bravo disse que “eram os diretores [da TV] quem definiam a escala
de trabalho”. Já Gamberini afirmou
que “havia uma hierarquia” e que
Henning “não tinha liberdade para
estabelecer a própria pauta ou tarefas”. Gamberini, que também já
trabalhou no SBT, lembrou ainda
que “quando contratado não teve
liberdade para negociar qualquer
cláusula; que não foi oferecida a
contratação através do regime da
CLT; não poderia se fazer substituir;” e “que o mesmo ocorria”
com Henning.
Hermano Henning completou 74
anos em outubro. Ele acumula 41
de experiência no jornalismo. Em
julho do ano passado, assinou com
a Rede Brasil e assumiu a bancada
do “RB Notícias”.

Globo: autuada e
obrigada a pagar multa

Em 2010, por contratar 408 PJs de
maneira irregular (jornalistas, apresentadores, atores, comentaristas,
supervisores de produção artística
etc.), a TV Globo foi autuada em
R$ 270 milhões por auditores da
Receita Federal. Nove anos depois,
a 2ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Se-

ção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) manteve a
punição. A decisão desfavorável à
emissora foi publicada em março
deste ano. Cabe recurso.
Em seu voto, o relator do processo, conselheiro Denny Medeiros
da Silveira, reconheceu as características principais de uma relação
entre empregado e empregador:
pessoalidade, habitualidade,
subordinação e onerosidade (que é a existência
de pagamentos do empresário ao funcionário).
Para a Receita, a Globo
usou do artifício da “pejotização” para não recolher
contribuições previdenciárias.
“O modo de agir do sujeito passivo
[Rede Globo], ou seja, a estratégia
por ele adotada para reduzir sua
carga tributária [...] restou devidamente evidenciada nos autos”,
subscreveu, o conselheiro.
Paulo Zocchi, presidente do SJSP,
explica que a “pejotização” não é
um problema que persiste só nos
grandes conglomerados de mídia.
“Em pequenas empresas continua,
em empresas mais afastadas da
fiscalização, em empresas de assessoria de comunicação...” No
entanto, ressalta que é possível
lutar contra essa ilegalidade. “Há
alguns anos, conseguimos obrigar
a Editora Abril a contratar como
‘celetistas’ mais de 100 jornalistas,
pressionamos o UOL a contratar
quase 100 jornalistas. A nossa ação
tem feito diferentes empresas reduzirem a ‘pejotização’.”
No dia 6 de novembro, o diretor
do SJSP e funcionário da Editora
Três, Alan Rodrigues, e Paulo Zocchi marcaram uma assembleia em
frente a empresa, com os colegas,
para definir a realização de uma
possível paralisação. Mas a editora
chamou a polícia para intimidar,
dispensou os funcionários administrativos com horas de antecedência e proibiu os jornalistas de
participarem, ligando para cada
um deles com ameaças... Uma
nova assembleia foi marcada.
Rodrigues e os demais profissionais estão preocupados. “Estamos
com medo de a empresa decretar
falência a qualquer momento e
sofrermos um calote completo dos
salários atrasados.”

Sindical
Campanhas Salariais
Jornais e Revistas:

Capital
segue
negociando
Os jornalistas que atuam em
jornais e revistas da Grande São
Paulo, interior e litoral aprovaram
o reajuste salarial da Campanha
Salarial 2019-2020. Consultados por
meio de um plebiscito em agosto,
91,25% dos votantes aprovaram à
proposta de reposição da inflação
de 4,78% para o período.
Já na capital, as negociações continuam. As empresas elevaram a
reposição da inflação de 4,78% à
faixa salarial de até R$ 7 mil. Acima
disso, oferecem R$ 334 de reajuste. Embora as empresas tenham
aumentado a faixa salarial incluída
pela reposição da inflação, a proposta ainda deixa parte dos jornalistas com perda salarial, por isso o
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP)
se opõe e foi às redações dialogar
com a categoria.
Nas cláusulas sociais, as negociações avançaram em procedimentos de proteção às vítimas
de assédio moral e sexual. O SJSP
também reformulou um texto para
aumentar a proteção econômica
de jornalistas condenados com
empresas por conta de matérias
jornalísticas.
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Editora Abril
Rádio e TV:

Sindicato
inicia
campanha

Liminar
beneficia
jornalistas

Com data-base em 1º de dezembro, o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São
Paulo (SJSP) iniciou a Campanha
Salarial 2019-2020 de Rádio e TV.
Após divulgar a pré-pauta de reivindicações, receber contribuições
da categoria e aprovar uma pauta
final, o SJSP entregou a proposta
de convenção coletiva ao sindicato
patronal.
Com a entrega da pauta, o SJSP
garante a manutenção da data-base em 1º de dezembro, solicita a imediata abertura das negociações, além da prorrogação da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) 2018-2019 até o fechamento
da campanha.

Uma liminar da Justiça, concedida à empresa Assertiva, uma das
empresas para quem a Editora Abril
deve, beneficiou indiretamente jornalistas e freelancers. A decisão
alterou o prazo de pagamento de
credores em geral e de pequenas
e microempresas, justamente as
classes de credores em que estão
situados os freelancers. Com isso,
a contagem do prazo dos pagamentos para esses jornalistas se
iniciou em 4 de outubro, conforme
estabelece o plano de recuperação
judicial homologado em setembro.
A liminar também anulou o deságio imposto aos créditos trabalhistas acima de R$ 250 mil, fixando
a data de 16 de fevereiro de 2020
como prazo final de pagamento
para todos os créditos trabalhistas,
beneficiando jornalistas que eram
empregados da editora. A decisão,
no entanto, não é definitiva e poderá ser questionada pela Abril em
3ª instância.
Outro ponto contemplado pela
liminar foi a suspensão da proteção
que o plano dava aos coobrigados,
blindando terceiros, impedindo que
devedores, como a família Civita,
fossem cobrados na Justiça.

Reivindicações

O pleito da categoria é por ganho
real. Para recuperar a perda salarial
de 2015-2017, a categoria reivindica
um reajuste real de 4,5% em 2019.
Os jornalistas de rádio e tv querem também a extensão da validade da CCT por um ano e meio,
alterando assim a data-base para 1º
de junho, unificando a negociação
salarial entre os diversos segmentos representados pelo SJSP.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo
(SJSP) segue acompanhando as decisões sobre o caso até que todos
os jornalistas tenham recebidos
seus créditos.

Ação para reintegração
dos demitidos segue

Já na ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, a Abril foi
condenada em segunda instância a
reintegrar todos os demitidos desde julho de 2017. Para encerrar a
ação, a empresa propôs um acordo
que previa: 1) a circulação nas mídias da editora de uma campanha
contra o assédio moral no local de
trabalho no valor de R$ 500 mil;
2) o compromisso de avisar em
caso de demissão coletiva com 30
dias de antecedência e negociar
com os sindicatos; e 3) indenizar no
valor correspondente a um piso salarial da categoria os trabalhadores
com direito à reintegração.
A assembleia dos trabalhadores
demitidos concordou com os dois
primeiros pontos, mas rejeitou a
proposta de indenização. A contraproposta aprovada foi de indenização de R$ 30 mil por funcionário.
O SJSP e o sindicato dos administrativos apresentaram a proposta à empresa, que afirmou não ter condições
econômicas de aceitá-la encerrando
a negociação econômica. Com isso,
a ação seguirá para a 3ª instância.

Cojira

Folha e Reuters criam
editoria de diversidade
A recente criação de editorias
de diversidade na Agência Reuters
Brasil e na Folha de São Paulo demonstra que a preocupação com o
tema da composição étnico-racial
das redações finalmente emergiu
no interior dessas empresas. Uma
mudança de postura que responde à pressão de parcela significativa da sociedade brasileira por
representatividade. Na prática,

isso significa que deve haver uma
proporcionalidade entre o peso demográfico dos diversos segmentos
étnico-raciais na população e sua
presença no interior das empresas
- tanto no quadro funcional quanto
nas pautas.
Vale lembrar que no Brasil, onde
a maior parte da população é negra (51%, segundo dados do IBGE),
apenas 22,4% dos jornalistas, que

em 2015 ocupavam postos formais
(87.869), eram negros, segundo dados do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O estudo aponta
que no estado de São Paulo esse
percentual era ainda menor, sendo
negros apenas 14,9% dos 26.178
jornalistas.
Reverter esse quadro de desigualdade, que também se expressa na
reduzida mobilidade e consequente
baixa presença de negros e negras
em cargos de chefia, requer a implementação de políticas de promoção da equidade no interior dos

veículos que empregam jornalistas.
Mudando o perfil de quem produz
notícia, também se muda a abordagem e diversificam-se os temas
escolhidos. O público se reconhece
e, como consequência, ganhamos
em audiência e credibilidade. Ainda
é preciso observar, no entanto, se a
criação das editorias de diversidade
- resposta tardia a um problema há
muito tempo conhecido - resultará
em mudanças significativas.
COJIRA Comissão dos Jornalistas pela
Igualdade Racial do Sindicato dos
Jornalistas no Estado de São Paulo
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Mobilização
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Jornalistas, juristas, cineastas, professores e estudantes
unidos contra os ataques do governo

fim à obrigatoriedade de empresas
de capital aberto divulgarem balanços nos jornais. A primeira vítima foi
o DCI, que já vinha mal das pernas
e terminou por fechar as portas de
vez em 23 de setembro.
Mas a censura à liberdade de
expressão não para por aí. Tem
também a escassez de verba publicitária governamental a quem não
coopera; editais que não agradam,
cancelados; além de comissões de
censores na Funarte, Ancine e empresas públicas vitais para projetos
no cinema, na música, no teatro
e em publicações. Recentemente,
Bolsonaro tem ameaçado dificultar
a renovação da concessão pública
da TV Globo e mandou cortar assinaturas da Folha de S. Paulo em
todo o governo federal.
O ato foi mediado pelos jornalistas Juca Kfouri e Claudia Tavares.
Juca também representou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI),
da qual é membro do conselho.
O presidente do SJSP e vice-presidente da Fenaj, Paulo Zocchi, reiterou que “temos no Brasil um governo inimigo declarado da imprensa”.
O advogado e professor da Faculdade de Direito da USP Pierpaolo
Bottini, representando a OAB, foi categórico: “Não era direito do Glenn,
mas dever publicar essas informações [da Vaza Jato]. E digo mais: o
dever da imprensa é ser livre.”
Representando o Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotilli destacou que restrição à liberdade de
expressão é a marca dos regimes
autoritários que Bolsonaro admira.

C

“As liberdades de imprensa e
de comunicação são direitos
fundamentais garantidos pela
Constituição.”

Salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo lotado para um dos maiores atos pós-redemocratização

ATO FAZ HISTÓRIA EM DEFESA
DA LIBERDADE DE IMPRENSA

om a liberdade de imprensa
cada vez mais em xeque,
no dia 9 de setembro deste ano, o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) organizou, na Faculdade
de Direito da Universidade de São
Paulo (USP), o Ato em defesa da
liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia. O evento
contou com a presença de Glenn
Greenwald, do The Intercept Brasil,
um dos jornalistas do país que tem
sido mais atacados pelo governo e
pelo presidente Jair Bolsonaro.
Também fizeram parte da comissão organizadora do evento
o próprio Intercept, a Federação

Entrevista

Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a
Associação Brasileira de Imprensa
(ABI), o Instituto Vladimir Herzog,
a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e os centros acadêmicos XI
de Agosto (Direito da USP), Benevides Paixão (PUC-SP), Lupe Cotrim
(ECA-USP) e Vladimir Herzog (Cásper Líbero).
Foi um dos maiores atos em defesa da democracia e da liberdade de
imprensa realizados no salão nobre
do Largo São Francisco pós-redemocratização. O salão, planejado
para pouco mais de mil pessoas,
ficou lotado. Jornalistas, juristas,
cineastas, professores e estudantes
uniram-se contra a repressão de

um governo em que o presidente e
alguns de seus ministros já não atacam e incentivam agressões contra
jornalistas e empresas de comunicação verbalmente apenas. Eles
têm adotado medidas concretas
para destruir parte da mídia, calar
colegas e estabelecer e intensificar
a censura.
Bolsonaro lançou mão de duas
medidas provisórias para atacar
economicamente a imprensa. Em 6
de setembro, assinou a MP 896 que
acabou com as publicações pagas
de avisos de licitações e outros atos
oficiais em jornais, como concursos
e leilões públicos. Um mês antes,
publicou outra MP, a 892, que pôs

Dalmo Dallari, jurista

“Abaixo a ditadura!”
Marcelo Rubens Paiva, jornalista e
escritor

“Ele [Jair Bolsonaro] atenta
contra a Constituição todos
os dias quando faz apologia
da tortura e da morte [...]
ou diz que um jornalista por
publicar a verdade deveria
estar na cadeia.”
Eugênio Bucci, professor da ECA,
jornalista e advogado
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Glenn Greenwald

JORNALISMO INVESTIGATIVO,
COM LADO E OPINIÃO
© Cadu Bazilevski

“As ameaças ao Glenn
Greenwald [...], feitas
diretamente pelo presidente
Jair Bolsonaro e pelo
ministro Moro, são ataques
à liberdade de todos os
jornalistas do Brasil.”
Natalia Viana, codiretora da Agência
Pública

“O que está sendo atacado
é a liberdade como um todo.”
Lais Bodansky, cineasta e presidente
do SPcine

“Este governo fala muito
grosso com os frágeis e
vulneráveis e fino com os que
o apoia e a elite.”
Carla Jiménez, diretora do El Pais Brasil

“No dia em que este lugar
deixar de ter a maravilha
natural que tem: floresta, arara,
tamanduá, esta mestiçagem
maravilhosa e esta cultura
profundamente criativa; este
país será uma merda [...].”
Valter Hugo Mãe, escritor

“Para a população negra e da
periferia, nada é tão ruim que
não possa piorar.”
Pedro Borges, jornalista-fundador do
portal Alma Preta

“Eu quero que peguem a
sentença de Sérgio Moro e
digam em que página está a
prova contra o Lula.”
Reinaldo Azevedo, jornalista

“O sonho desses canalhas é se
tornarem ditadores.”

“Um ato como este [...]
tem como objetivo que [...]
cada pessoa saia daqui sentindo
uma garra, uma energia [...]
para multiplicar atos como este.”

Rosana Machado-Pinheiro, socióloga

Paulo Vanucchi, Comissão Arns e
ex-ministro da Secretaria Especial de
Direitos Humanos

Kenarik Boujikian, desembargadora
aposentada do TJ-SP

“Ninguém solta a mão de
ninguém e ninguém solta a
mão do Glenn.”

Greenwald fala em 9 de setembro: “Todas as ameaças tiveram só um efeito:
fortalecer nossa determinação e resolução para reportar esse arquivo até o final."

O

jornalista, escritor e advogado Glenn Edward Greenwald, um nova-iorquino
nascido em 6 de março de 1967, e
que, em 2005, por opção, tornou-se
carioca, em tudo o que faz deixa
claro que tem lado e opinião.
Glenn estudou filosofia na Universidade George Washington em
1990, fez doutorado em Direito na
Universidade de Nova York em 1994,
mas optou pelo jornalismo quase
na mesma época em que se mudou
para o Brasil. Seja em que profissão
for, em que país estiver, deixa claro para todos: amigos, inimigos ou
leitor, ele está sempre pronto para
lutar por liberdade e justiça.
Como advogado, a partir de 1994,
defendeu casos de direitos constitucionais e civis. Como jornalista,
em 2005, criou seu próprio blog
e denunciou a atuação da CIA no
caso da ex-agente Valerie Plame
e seu marido, o diplomata Joseph
C. Wilson, que levou a público as
mentiras para justificar a invasão
do Iraque. Por essa história, Glenn
recebeu o prêmio Koufax, concedido a blogs de esquerda.

E foi só o começo. Ao lado da
progressista Amy Goodman, foi
o primeiro ganhador, em 2008,
do Prêmio de Jornalismo Independente Park Center I.F. Stone.
Dois anos depois recebeu o Prêmio Online Journalism, por sua
investigação sobre as condições
degradantes em que vivia Chelsea
Manning na prisão.
Em junho de 2013, em parceria
com Edward Snowden, denunciou
os programas secretos de vigilância global da Agência de Segurança
Nacional (NSA), dos Estados Unidos. O que lhe rendeu, em 2014,
o Pulitzer e o Esso.
Agora Glenn acaba de receber
o Prêmio Especial Vladimir Herzog pela série de reportagens
da “Vaza Jato”, publicada no The
Intercept, fundado por ele em
outubro de 2013.
Nesta entrevista exclusiva, Glenn
Greenwald responde a perguntas
de Caco Barcellos, Ricardo Kotscho, Zé Hamilton Ribeiro, Frei Betto,
Juca Kfouri, Marina Amaral, Paulo
Zocchi e Sergio Kalili (Unidade).

Juca Kfouri Para um americano,
por mais abrasileirado que você
esteja, é muito difícil entender
que aquilo que derrubaria um
governo em Washington não derruba em Brasília?
Por um lado, é verdade que qualquer juiz nos Estados Unidos que
fosse pego fazendo o que Sergio
Moro fez durante anos – ou seja, secretamente colaborando com promotores – imediatamente perderia
o cargo sem qualquer discussão. E
isso aconteceria mesmo se fosse
um caso menos importante... quanto mais um envolvendo a condenação de um ex-presidente, liderando
todas as pesquisas [eleitorais]. Por
outro lado, os Estados Unidos têm
uma história de proteger os mais
ricos e poderosos de quaisquer
consequências... mesmo em crimes graves – de tortura a crimes de
guerra e espionagem ilegal. Eu escrevi um livro sobre isso, em 2011,
chamado “Liberdade e Justiça para
Alguns” [With Liberty and Justice
for Some: How the Law Is Used to
Destroy Equality and Protect the
Powerful], sobre como os Estados
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Entrevista

Caco Barcellos Em que país do
mundo estão os melhores jornalistas? E entre eles, qual ou quais
você mais admira?
Sinceramente acho que todos os
países democráticos têm excelentes
jornalistas. O problema é que, quando trabalham para grandes meios de
comunicação corporativos, muitas
vezes são impedidos de fazer o jornalismo que desejam fazer. Eu sou
um crítico feroz da Globo. Mas em
2013, trabalhei com a Globo para
fazer reportagens sobre o Snowden
no Brasil e trabalhei com alguns dos
melhores jornalistas que conheço no
mundo, especialmente Sônia Bridi,
no Fantástico. Sou um crítico feroz do
New York Times, mas tenho amigos
lá que são repórteres que acho que
fazem um ótimo trabalho. O mesmo... é verdade... quando trabalhei
no Guardian. Para mim, os melhores
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2018 e tiveram grande sucesso com
essas táticas e estão usando as mesmas agora enquanto estão no poder.

Unidos, apesar de terem a maior
população carcerária do mundo,
criaram imunidade para os mais
poderosos.
Marina Amaral Que diferença
fez para vocês as parcerias feitas
com outros veículos? Você acha
que a cobertura ganhou em qualidade ou velocidade? Vê nesse tipo
de parceria um futuro com mais
colaboração do que a competição
que prevalece no meio?
Acho que as parcerias jornalísticas
que criamos - que seguiram o modelo com o qual eu costumava fazer as
reportagens do Snowden em todo
o mundo - têm sido cruciais para
contar essa história. Por um lado,
tornou a reportagem melhor (porque permitiu que jornalistas com
conhecimentos de todos os tipos
acessassem o material) e mais rápida (quanto mais jornalistas relatam,
mais rápido pode ser preparado o
trabalho jornalístico). Além disso,
obviamente aumentou o impacto,
já que Folha, Veja, UOL e outros
podem atingir um público que (ainda) não lê o Intercept Brasil. Mas,
talvez mais importante... garantiu
que quase toda a mídia brasileira
se envolvesse nessa reportagem. E
isso tornou impossível isolar-nos e
tentar alegar que o conteúdo e uso
desse arquivo [do material da Vaza
Jato] fosse [considerado] mais um
crime do que jornalismo.

Entrevista

Para Glenn, parcerias jornalísticas foram cruciais para contar essa história

jornalistas do mundo são pessoas
como Seymour Hersh, Naomi Klein,
David Barstow e Owen Jones. Pessoas que usam grandes plataformas
de mídia, mas continuam a manter a
independência e veem o jornalismo
não como uma profissão sagrada,
com regras rígidas, mas como ferramenta para impor limites às facções
mais poderosas da sociedade e para
combater injustiça.
Zé Hamilton Ribeiro Que é mais difícil: conseguir essas informações
incríveis que você consegue, ou
arranjar jornal para publicá-las?!
Talvez, surpreendentemente, não
tivemos problemas em atrair o interesse da grande mídia brasileira
nessa história. Todos os grandes
meios de comunicação no Brasil
- com a exceção notável e sem surpresas da Globo - nos procuraram
e solicitaram acesso ao arquivo,
para que pudessem trabalhar nesse
material conosco.
Frei Betto Por que será que muitos
veículos da mídia dão destaque
aos hackers e ignoram os conteúdos divulgados pelo Intercept?
Acho que o único veículo de alguma importância [que pode ser]
culpado por isso são os vários braços
da Globo, e a razão é clara: a Globo
nunca informou jornalisticamente
sobre Sergio Moro ou a Lava Jato.
Eles abandonaram completamente
o papel do jornalismo, quando se
tratava desses indivíduos. Eles agiam
como parceiros deles, não como
investigadores. E a razão é clara: a
Globo lucrou muito com a Lava Jato,

com poucos recursos gastos. Constantemente recebiam vazamentos
bombásticos da força-tarefa, que
eles [a Globo] promoviam nas manchetes e no Jornal Nacional, atraindo
grandes audiências sem ter que fazer nenhum trabalho investigativo.
A história de como a Globo foi um
parceiro fundamental da Lava Jato é
uma que precisa ser contada e será.
Mas é por isso que a Globo - sozinha
entre os grandes meios de comunicação - demonstrou muito pouco interesse por essas revelações,
preferindo se concentrar nas ações
da fonte. E novamente: a Globo é o
único grande meio de comunicação
no Brasil que nunca solicitou acesso
a esse material.
Unidade Diretor do INPE é demitido; presidente do ICMBio é
demitido; General Santos Cruz,
ministro da Secretaria de Governo, é demitido após propaganda sobre diversidade no Banco
do Brasil; pesquisa da FIOCRUZ
sobre drogas é desqualificada;
universidades desqualificadas;
cortes de verbas para pesquisa
e educação; jornalistas processados, intimidados e perseguidos...
O que o governo Bolsonaro quer
tanto esconder?
O governo Bolsonaro está fazendo o que é uma das características
definidoras dos regimes autoritários
ao longo da história: controlar o que
a população pensa, escondendo a
verdade, punindo e intimidando os
jornalistas e usando mentiras para
promover seus interesses. Eles fizeram isso durante a campanha de

Unidade Que país quer deixar
para os seus filhos?
Quero deixar para os meus filhos o Brasil pelo qual me apaixonei: aquele que é democrático, que
respeita os direitos políticos básicos,
que valoriza a diversidade e que se
esforça para criar oportunidades
para todos os brasileiros e não
apenas para alguns. Obviamente,
o Brasil antes de Bolsonaro tinha
sérios problemas: o principal deles
era a extrema desigualdade de todos os tipos e um desrespeito aos
direitos humanos. Mas estava no
caminho certo: trabalhar para tirar
as pessoas da pobreza, reduzir as
violações dos direitos humanos pelo
Estado e fortalecer as instituições
democráticas. Esse é o progresso
que Bolsonaro está procurando destruir, e que nós, com nosso trabalho,
queremos preservar.
Unidade Como é o trabalho com
essa enorme quantidade de dados? Vocês usam robôs para separar e localizar dados? Como é
a divisão de tarefas na equipe?
Como se comunicam?
A enorme quantidade de informações que temos é uma das razões
pelas quais procuramos ter parceiros jornalísticos: seria impossível publicar todo esse material
apenas com a equipe do Intercept.
Mas, uma grande vantagem é que
o Intercept nos Estados Unidos e
eu temos grande experiência em
trabalhar com arquivos enormes
de informações – obviamente, incluindo o arquivo do Snowden, mas,
também outros, como os do Drone Papers [documentos militares
secretos do programa americano
de assassinatos por drones no
Afeganistão, Iêmen e Somália] e
um arquivo importante que relatamos sobre os abusos cometidos
pelo FBI. Temos especialistas em
tecnologia que criaram programas
que permitem aos jornalistas, por
exemplo, pesquisar dados enormes com palavras-chave e outras
ferramentas que nos permitem trabalhar com arquivos gigantescos de
informações de maneira gerenciável e produtiva.

Ricardo Kotscho Você espera que
o Judiciário brasileiro vá tomar
alguma providência? Que consequência você espera desse processo todo?
Honestamente, vejo meu trabalho como jornalista [que é] fornecer
todas as informações que o público
tem o direito de conhecer e que as
instituições brasileiras devem ter
para fazer julgamentos informados. O que eles escolhem fazer com
essa informação, eles decidem. Não
consigo entender como qualquer
processo judicial tão corrupto,
quanto os julgados pelo juiz Moro
e julgados pela Lava Jato, pode ser
preservado. Nem posso entender
como uma pessoa tão corrupta e
disposta a violar todas as leis e éticas quanto Sérgio Moro pode ter
permissão para ocupar uma posição poderosa como o Ministério da
Justiça. Mas isso é para o público
brasileiro e os tribunais brasileiros
decidirem. Meu papel é fornecer a
eles toda a informação relevante, e
esse é o trabalho que temos feito e
faremos até que esteja completo.
Unidade Não há democracia sem
imprensa livre?
Não pode ter democracia nenhuma sem uma imprensa livre, porque
democracia exige um público informado. Um público votando sem
informação básica é democracia só
no nome. Não é uma democracia
real. Então, acho que o principal é
que o público precisa estar informado, e isso só pode acontecer com
uma imprensa livre. Além disso,
é da natureza humana que qualquer pessoa que exerça poder sem
transparência abuse desse poder.
É a imprensa livre que vai garantir
que o poder seja usado de forma
correta ao mostrar para o público
as ações tomadas pelos poderosos.
[A imprensa livre] coloca [assim]
um limite bem importante [porque] mostra as reações de alguém
influente sobre qualquer coisa.
Unidade Por que você resolveu
mudar de profissão depois de
tantos anos como advogado?
É... quase 12 anos como advogado... Mas naquela época... foi 2004,
2005, o clima político nos Estados
Unidos estava mudando radicalmente, principalmente, por causa

do ataque de 11 de Setembro, e
essa ‘guerra ao terror’... Tudo estava
mudando muito rápido. E ninguém
estava questionando os novos poderes que o governo do [presidente
americano George W.] Bush estava
construindo naquela época. E achei
que era bem perigoso..., não só esses poderes oficiais, mas também
o clima político... Ninguém estava
questionando, porque questionar o
governo significava que você estava
apoiando os terroristas... um raciocínio bem perigoso. Então, eu queria
ter uma voz mais pública para lutar
contra o que estava acontecendo
nos Estados Unidos, que achei que
era algo bem perigoso.
Unidade Ser jornalista é perigoso? Ou não deveria ser perigoso?
Obviamente esta profissão é bem
perigosa, porque o papel do jornalismo, quando está sendo feito
do jeito certo e mais importante,
é desafiar grupos poderosos. Desafiar grupos poderosos significa,
necessariamente, que você está
enfrentando perigos porque... que
significa que alguém é poderoso?
Significa alguém que tem a capacidade de punir qualquer pessoa
que represente um obstáculo. Então, quando você está impedindo
uma pessoa poderosa, obviamente
está se arriscando..., porque eles
podem fazer coisas contra você.
Tem jornalistas morrendo o tempo
todo em todas as partes do mundo, cobrindo guerras, mas também
investigando grupos corruptos... É
uma profissão perigosa, sim.
Paulo Zocchi Poderia explicar a
importância do sigilo de fonte
garantido na Constituição brasileira no trabalho do jornalista?
Eu fiquei muito feliz quando descobri que a Constituição brasileira
garante o sigilo de fonte, porque, na
realidade, nos Estados Unidos isso
não existe. No Reino Unido, onde
também trabalhei como jornalista,
com o The Guardian, não tem nada
na constituição que garanta a liberdade de imprensa... Então, é muito
impressionante que a Constituição
brasileira garanta esse direito. E é
crucial, porque, obviamente, como
jornalista, o único jeito que nós temos de trabalhar para informar o
público é trabalhando com fontes.

“Não pode ter
democracia
nenhuma sem
uma imprensa
livre, porque
democracia
exige um público
informado.”
E, na maioria das vezes, quando tem
jornalismo importante, é quando
uma fonte está passando informação para um jornalista, e essa fonte
está se arriscando muito, talvez a
liberdade, talvez o emprego, a vida.
E, por causa disso... quando não há
poder ou capacidade para proteger o sigilo da fonte, o jornalismo
investigativo não existe. Porque se
o governo puder obrigar, forçar um
jornalista a revelar a identidade da
fonte, para destruir esse relacionamento (entre uma fonte e um
jornalista)... jornalistas não podem
trabalhar. Não podemos descobrir
informação sem a capacidade da
fonte de passar informação de interesse público, ficando no anonimato.
Unidade Você tem dito que gostou de voltar a ser advogado...
Poderia relacionar isso à tentativa que existe de criminalizar o
seu trabalho?
É. Isso é interessante porque no
começo da reportagem do Snowden, percebemos a linguagem que o
governo dos Estados Unidos estava
usando para falar sobre nós. Eles
nunca usaram a palavra ‘jornalistas’.
Eles estavam sempre falando ‘esses
cúmplices do Snowden’, ‘esses aliados do Snowden’. Sempre tentando
criar a imagem de que não somos
jornalistas mas parte da ação criminosa. Então, quando Sérgio Moro
começou usando a mesma tática,
desde o primeiro dia, quando ele
participou de uma audiência no
Senado, e ele estava chamando a
gente de ‘aliados dos hackers’, ficou

totalmente óbvio para mim que ele
estava tentando criar uma teoria em
que pudesse criminalizar nosso jornalismo, falando que nós não somos
jornalistas, mas ‘parceiros desses
criminosos’. E, obviamente, depois
disso, Bolsonaro, sendo Bolsonaro, deixou isso mais explícito ainda,
falando com muita clareza que ele
achava que eu deveria ser preso.
Obviamente esse governo está tentando criminalizar nosso jornalismo.
Unidade Sobre imparcialidade e
independência. No Brasil existe
uma história de que jornalista
não tem opinião... Nos Estados
Unidos, o New York Times diz o
candidato que apoia... Queria que
você falasse um pouco dessa hipocrisia que existe no jornalismo
brasileiro e sobre os conglomerados de comunicação.
Acho que é uma fraude total.
Somos humanos. Nós não somos
máquinas, não temos a capacidade
de entender ou pensar o mundo
com objetividade. Todos nós temos
perspectivas subjetivas. Todos nós
somos o resultado de nossas experiências. E todos nós temos opiniões. Não existem duas categorias
no jornalismo: jornalistas que têm
opiniões e jornalistas que não têm.
Para mim, se tem duas categorias...
são de jornalistas honestos sobre
suas opiniões e jornalistas que
mentem, que fingem que não têm
opiniões, que dizem que fazem seu
trabalho quase como máquinas.
Eu acho que as pessoas sabem
que isso é uma fraude. Por causa
disso elas estão perdendo a confiança nas instituições jornalísticas.
Quando jornalistas estão sempre
mentindo: ‘não temos opiniões, estamos só mostrando o mundo de
uma forma objetiva...’, todo mundo
sabe que isso é uma mentira.
Então para mim, eu acho que é
muito mais honesto, muito mais
forte, como jornalista, expressar
minhas opiniões, mas ao mesmo
tempo escrever na forma que estou
fazendo, na qual [meu trabalho]
pode ser verificado. Se há uma divisão é entre jornalistas que trabalham com informações de verdade
e jornalistas que usam informações
que não podem ser verificadas. Essas são as distinções muito mais
importantes para mim.
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FOTÓGRAFOS PELA DEMOCRACIA EM AÇÃO!

Leilão Lula Livre no dia 3 de abril, Bar Sabiá

 ttps://www.facebook.com/
h
fotografospelademocracia/
@fotografospelademocracia
http://bit.ly/2OXtLCC
fotografospelademocracia@
gmail.com
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Nascemos como os Fotógrafos
contra o Golpe, em julho de 2016,
em luta contra o impeachment da
presidente Dilma. Fomos às ruas
em 2018 conversar com a população para tentar evitar a eleição do
desgoverno Bolsonaro. Em abril de
2019, realizamos o LEILÃO LULA LIVRE com fotos de 40 anos da trajetória do ex-presidente, cuja renda foi
revertida em prol da sua libertação.
Realizamos recentemente varais
de fotografias com o tema Moradia
na Ocupação 9 de julho e a verba arrecadada com a venda das fotos foi
doada aos familiares das lideranças
presas injustamente e sem provas.
Fotógrafos cederam imagens para
essa ação de solidariedade. Não
podemos aceitar que a luta por
uma causa urgente como a falta
de moradia tenha seu movimento
criminalizado de maneira arbitrária.
Nossa luta sempre será pela democracia! Por Lula Livre e Inocente!
Contra a criminalização do movimento de moradia! Pela defesa da
Amazônia e das terras indígenas!
Pela defesa do pré-sal e abaixo as
privatizações! Contra os ataques
de Bolsonaro à Educação, Ciência
e Tecnologia e Cultura! Abaixo as
Reformas da Previdência e Trabalhista! Por uma frente de esquerda
para as eleições municipais de 2020!
Venha para os FOTÓGRAFOS
PELA DEMOCRACIA.
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Varal Solidário no dia 28 de agosto, Ocupação Nove de Julho

