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Fernanda Bassette

Jornalistas não diplomados es-
tão oferecendo um curso de
habilitação em jornalismo pa-
ra quem se filiar ao Sindicato
Nacional de Jornalistas (Si-
naj) – entidade criada em
2009 que não é formalmente
reconhecida pelo Ministério
do Trabalho. Para se filiar, bas-
ta preencher um cadastro no
site e pagar R$ 180 pela opção
semestral ou R$ 300 de taxa
anual de sindicalização.

A apresentação do curso diz:
“Você sente aquele frio na barri-
ga quando precisa escrever algo
e não consegue?”, “Acha que es-

crever é só para quem tem talen-
to?”, e afirma que a idade míni-
ma para se inscrever é 18 anos.

A entidade também fornece
uma “carteira de identidade de
jornalista com validade em todo
território nacional”.

O documento é contestado pe-
lo Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do Estado de São Pau-
lo, já que, por lei, a Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj) é
o único órgão que pode emitir
esse tipo de identificação oficial,
que pode ser usada como RG.

Curso livre. O presidente do Si-
naj é Fernando Leão, jornalista
não diplomado que possui regis-

tro há cerca de quatro anos com
base na decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que tornou
desnecessária a conclusão de
um curso superior de jornalismo
para exercer a profissão.

A discussão, porém, pode vol-
tar. No fim de novembro, o Sena-
do aprovou, em primeiro turno,
proposta de emenda constitucio-
nal que tornar obrigatório o di-
ploma do curso superior para o
exercício da profissão.

Segundo Leão, o curso ofereci-
do não substitui a graduação e é
livre – por isso não precisa de au-
torização do Ministério da Edu-
cação. O conteúdo é fornecido
online e tem como base aposti-

las que são enviadas por e-mail
aos interessados. Não há um pra-
zo para término.

“A gente fornece uma visão bá-
sica do que é jornalismo, quais
são os fundamentos, direitos, de-
veres e ética para exercer a profis-

são”, diz Leão. Segundo ele, o
curso é voltado apenas para os
jornalistas não diplomados que
possuem o registro provisório.

Medida. A Fenaj e o sindicato
de jornalistas de São Paulo anali-
sam se é possível tomar alguma
medida jurídica contra o Sinaj. A
Fenaj soltará uma nota oficial pa-
ra esclarecer que esse sindicato
não é regulamentado nem tem
relação com a base dos sindica-
tos estaduais de jornalistas.

“Sindicatos são organizações
reguladas pelo Ministério do Tra-
balho e esse Sinaj não é. Está irre-
gular e me parece que é um gol-
pe, algo absolutamente oportu-

nista”, diz Celso Augusto Sch-
röder, presidente da Fenaj.

Para José Augusto Camargo,
presidente do sindicato em São
Paulo, essa é uma das consequên-
cias da desregulamentação da
profissão. “Esse sindicato está se
aproveitando de um momento
de deficiência da regulamenta-
ção da profissão.” Schröder con-
corda. “Desde que foi iniciado o
debate em defesa da liberação ab-
soluta e absurda do exercíciopro-
fissional para qualquer pessoa,
começaram a pipocar essas coi-
sas.” Para Leão, não há problema
nenhum. “Não estou praticando
crime nenhum e não vamos per-
der essa conquista.”

● O nome Colégio da Polícia Mili-
tar é marca fantasia das nove
escolas Cruz Azul. Não há recur-
sos da corporação. Por sua vez, a
Cruz Azul informa que não há
interferência da PM nos colégios.

Fundada em 1925 por famílias

de policiais, a Cruz Azul é uma
associação voltada à prestação
de serviços de saúde e educa-
ção. A primeira escola nasceu
em 1978 e as demais a partir do
ano 2000. Hoje, trata-se de uma
rede privada que oferece descon-
tos a filhos de policiais.

A Polícia Militar informou que
não tem ligação oficial com a
Cruz nem financia a instituição.
Não esclareceu, entretanto, o
porquê do uso do nome. / P.S.

USP dá bônus
de R$ 3,5 mil em
ano sem greve

Renda pode
desempatar
vestibular

A disciplina como um fim é ruim de qual-
quer jeito. Preocupa um sistema que
não está a serviço do aprendizado,
mas separa o desenvolvimento de um

comportamento que deve ser adquirido.
Quando não existe a compreensão da impor-

tância do aprendizado, acaba-se em um dilema:
a criança começa a ver que quem possui conheci-
mento vale menos do que aquele que tem po-

der, agride e domina.
Apesar desse problema, é imprescindível que

cada um assuma o seu papel: o aluno é aluno, pai
é pai e professor é professor. Assumir isso deto-
naria o movimento atual em que todo mundo
manda e ninguém obedece. Hoje, falta educa-
ção de valores e a criança não recorre ao adulto,
mas usa-o e o manipula para conseguir o que
quer. Diz que a escola o está perseguindo e o pai,
muitas vezes, embarca nisso. O assunto é peno-
so para as famílias e elas dificilmente pergun-
tam sobre as normas das escolas. Não se preocu-
pam com elas até que começam os problemas.

A ideia de que às vezes a viagem é mais impor-
tante que o destino funciona bem em educação.
Principalmente quando se fala em disciplina.

✽

PSICOPEDAGOGA

ção enquanto as bandeiras da
Cruz Azul, do Brasil e do Estado
são hasteadas. “Os alunos são fi-
lhos de policias, mas não são

PMs. Não sei por que eles têm de
cantar o hino”, diz a cabeleireira
Deise dos Santos, de 44 anos,
uma das autoras das denúncias.

A diretora da escola, Adriana
Correia, afirma que os pais já co-
nhecem o regimento assim quan-
do fazem a matrícula. Segundo
ela, todos os casos de quem pro-
curou a promotoria são de alu-
nos que já apresentava proble-
mas. “O Colégio está aberto a
conversar com todos, mas para
muitas mães é mais fácil acusar a
escola do que resolver um pro-
blema com os filhos.”

Outros pais de alunos, reuni-
dos pela direção da escola, defen-
dem a instituição e acusam o gru-
po de mães de má-fé. “Não é ver-
dade o que elas dizem, a escola é
ótima e o que elas têm feito é
uma injustiça”, diz a confeiteira
Adriana Silva Rocha, de 37 anos,
que tem duas filhas na escola.

✽
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O reitor da USP, João Grandino
Rodas, concederá bônus de R$
3,5 mil a professores e funcioná-
rios. O motivo é a instituição ter
avançado “nos rankings interna-
cionais” neste ano. A USP atri-
bui o desempenho à ausência de
greves, entre outros fatores.

A informação é do boletim
USP Destaques, publicado no
dia 6. Segundo o texto, o esforço
dos servidores deve ser reconhe-
cido “com a continuidade de
suas atividades, sem nenhuma
espécie de paralisação”.

O Sindicato dos Trabalhado-
res da USP e a Associação dos
Docentes criticaram a medida.
O Prêmio Excelência Acadêmica
Institucional foi concedido em
2008 (R$ 1 mil) e em 2009 (R$ 1,5
mil). É a primeira vez que é usa-
do na gestão Rodas. Embora sin-
dicatos não tenham entrado em
greve, assembleias de algumas
unidades declararam greve de
alunos. / CEDÊ SILVA

BRASÍLIA

A Comissão de Educação e Cultu-
ra da Câmara aprovou projeto de
lei que estabelece critério social
para o desempate em processos
seletivos de instituições públi-
cas de ensino superior. O texto,
do senador Marcelo Crivella
(PRB-RJ), foi aprovado pelo Se-
nado e será avaliado pela Comis-
são de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara.

Pela proposta, no caso de em-
pate, terá prioridade o candida-
to com renda familiar inferior a
dez salários mínimos. Se mais de
um estiver nessa situação, preva-
lecerá o que comprovar menor
renda familiar.

O relator, deputado Biffi (PT-
MS), lembrou que a Câmara
aprovou, em 2008, proposta se-
melhante (PL 73/99). O texto,
em análise no Senado, reserva va-
gas nas universidades públicas
federais para alunos que tenham
cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas.

Sindicato dá curso de jornalismo a quem se filiar
Entidade também diz fornecer carteira de identidade profissional válida em todo o País; para Federação Nacional dos Jornalistas, estratégia parece golpe

Colégio não tem
vínculo oficial com
Polícia Militar Disciplina como fim é

ruim, mas cada um
deve ter o seu papel

● Argumento

FERNANDO LEÃO
PRESIDENTE DO SINDICATO
NACIONAL DE JORNALISTAS
“Não estou praticando
crime. Exercer a profissão
de jornalista é um
direito adquirido.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A25.




