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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem do Dia Nacional dos 

Jornalistas, comemorado anualmente no 

dia 07 de abril”. 

 

Nesta sexta-feira, dia 07 de abril, destaco a passagem de uma data de imensa 

importância para toda a sociedade: o Dia Nacional dos Jornalistas. A atividade, 

conhecida como “O Quarto Poder” tem significativa relevância, pois, por 

essência, é uma constante busca pela verdade dos fatos, pela justiça do escutar 

todos os lados, pela democracia da liberdade de expressão e pelo compromisso 

de levar diariamente informação a cada canto deste país.  

Num lamentável cenário de desigualdades múltiplas entre cidadãos 

compatriotas, o Jornalismo, em todas as suas nuances, se firma como um bem 

público essencial e a esperança de uma sociedade que ponha em verdadeira 

prática a real soberania popular. Por este motivo, faço minhas as palavras da 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), quando clama à classe que resista às 

condições de ameaça ao seu ofício, como a iminência da desregulamentação 

profissional, violência no exercício da profissão e diminuição dos postos de 



trabalho, inclusive com demissões em massa e precarização das condições de 

trabalho. Ressalto que o prejuízo maior, ainda assim, não é dos Jornalistas, mas 

da sociedade brasileira como um todo. 

Segundo nos conta a história, o dia 7 de abril foi instituído pela Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) em homenagem a João Batista Líbero Badaró, 

médico e jornalista, que morreu assassinado por inimigos políticos, em São 

Paulo, em 22 de novembro de 1830. O movimento popular gerado por sua 

morte levou à abdicação de D. Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. Um século 

depois, em 1931, em homenagem a esse acontecimento, o dia 7 de abril foi 

instituído como o "Dia do Jornalista". 

Sinto-me, portanto, extremamente orgulhoso desta profissão, que foi aquela 

que escolhi para minha vida. Me formei Jornalista em 2006, na Unidade de 

Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF), a primeira faculdade de Jornalismo 

da cidade. Mas há 17 anos, participo do programa Tribuna do Povo, da Rádio 

Cultura AM 700 de Feira de Santana, entrevistando autoridades, ouvindo 

reivindicações da população e levando às secretarias municipais. Além disso, 

comando o quadro Cantinho da Vovó, passando orientações de saúde, direitos e 

a Palavra de Deus ao público idoso feirense.  

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

a passagem do Dia Nacional dos Jornalistas, pela importância destes 

profissionais, em face de sua luta e essencial atividade para a manutenção dos 

direitos do povo brasileiro. 

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos ao Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba), assim como a todos os profissionais 

que exercem este ofício na Assembleia Legislativa da Bahia. 

 

 



Sala das Sessões, 07 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


