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 Senhor Presidente, 

 

 Requeiro na forma regimental (art. 117, XVIII), que se registre nos anais desta Casa de 

Epitácio Pessoa uma Moção de Apoio a imprensa brasileira, especialmente a paraibana 

que vem sofrendo muitos ataques neste momento em que a pandemia do novo 

Coronavírus, causador da Covid-19, vem provocando crises, sobretudo econômicas, 

sociais e na saúde com riscos de estrangulamento do sistema. A imprensa tem sido 

fundamental na minimização dos dramas humanos e na tarefa coletiva de evidenciar 

os serviços essenciais; as campanhas de conscientização indicadas pelas autoridades 

sanitárias e a necessidade de fortalecimento da classe empresarial frente ao isolamento 

social.    

 Requeiro ainda que se dê conhecimento deste instrumento legislativo as seguintes 

entidades: Associação Paraibana de Imprensa (API); Sindicato dos Radialistas da Paraíba; 

Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP), Sindicato das Agências de 

Propaganda (Sinapro-PB) e Associação de Mídia Digital (Amid-PB) 

JUSTIFICAÇÃO 
 

 Esta Moção visa manifestar apoio a todos os profissionais que compõem a cadeia 

produtiva do jornalismo e da comunicação (Tvs, rádios, portais, sites, agencias, produtoras, 

assessorias de imprensa, dentre outros), que vêm arriscando as suas vidas nesse momento 

desafiador, provocado pela pandemia do novo Coronavírus, para manter a população bem 

informada sobre os serviços públicos e privados em funcionamento; a edição de decretos, 

regulamentos e normas da União, Estados e Municípios e suas consequências; a posição das 

autoridades sanitárias e, de outra parte, a fragilidade da classe empresarial frente ao 

isolamento social.   

Não restam dúvidas de que os profissionais da imprensa precisam estar atentos e fortes, 

para enfrentar o trabalho diário diante da recomendação do “fique em casa”. Essa exposição, 

no cumprimento do dever responsável e intransferível do tratamento e veiculação das 

informações à sociedade, fortalece a indústria produtora de conteúdo e, de certo modo, 

garante os empregos (repórteres, apresentadores, produtores, editores, cinegrafistas, 

fotógrafos, iluminadores, entre outros). Todos, sem dúvidas, estão contando essa parte da 

história e fazendo os registros para que não se percam no porvir. 



 Por força dos novos tempos, há também uma comunicação revestida de suposta verdade, 

intitulada de “fake news”, veloz, voraz e com capacidade de destruição no seu formato digital 

diário, pautando os mesmos assuntos com hipóteses e meandros políticos do nosso estado, 

do Brasil e do mundo, fazendo comparações com direito a ilustrações e piadas. 

 Portanto, em tempos de inovações tecnológicas, a importância da imprensa aumentou e 

o seu papel para a democracia brasileira ficou ainda mais fundamental.  

 Assim, este instrumento legislativo ao tempo em que manifesta apoio a imprensa 

brasileira e, especialmente, a paraibana por toda a sua história, registra acostamento a todos 

aqueles que defendem a produção de um jornalismo ético, sério, digno e autônomo. 

Assembleia Legislativa da Paraíba, em 15 de abril de 2020.  

 

 

 

 

 


