
 

3º Congresso Nacional Extraordinário dos Jornalistas/21º ENJAI 

COMUNICADO nº 03 

Brasília, 06 de outubro de 2017. 

A Diretoria Executiva da FENAJ e a Comissão Organizadora 
do 3º Congresso Nacional Extraordinário dos Jornalistas/21º ENJAI, 
a se realizar em Vitória-ES, no período de 7 a 9 de dezembro, 
encaminham aos 31 Sindicatos filiados, diretores e membros da 
Comissão Nacional de Ética, as Teses-Guia da FENAJ.  Em anexo, 
também enviam o arquivo com o template, a ser usado por todos os 
Sindicatos para encaminhamento de suas teses.  

As Teses-Guia encaminhadas são: 

1- Conjuntura - Retrocesso histórico exige reação imediata; 
2- Organização sindical - Contrarreforma trabalhista impõe 

sindicalismo de resistência 

3- Assessoria - Ataque patronal aos jornalistas em assessoria 

de imprensa 

A seguir, normas e orientações para a elaboração das teses. 

As teses da FENAJ serão teses-guia para o debate em plenário. Os 
Sindicatos poderão emendá-las ou propor suas substituições com 
teses dos seguintes tipos: aditiva ou supressiva ou substitutiva 
às teses-guia da FENAJ.  

Temas não contemplados nas teses-guia poderão ser tratados em 
teses dos Sindicatos (aprovadas em congressos ou assembleias 
estaduais/regionais/municipais), que serão classificadas como teses 
avulsas. 

Lembramos, entretanto, que o Congresso Extraordinário vai tratar 
unicamente da conjuntura nacional, das contrarreformas trabalhista 
e previdenciária e da organização da categoria. Teses que não 
tratarem desses temas não serão recepcionadas pela Comissão de 
Sistematização.  



 

Em relação à assessoria de imprensa, o debate em plenário será 
feito a partir da tese-guia da FENAJ e temas não contemplados 
poderão ser apresentados em teses avulsas. 

Atenção: somente serão aceitas teses inscritas por Sindicatos, que, 
obrigatoriamente, deverão ser aprovadas em congressos 
estaduais/regionais/municipais ou assembleias.  

Não serão aceitas teses individuais de delegados ou observadores.  

Demais orientações estão no modelo de tese anexo. As teses dos 
Sindicatos e as da FENAJ devem, também obrigatoriamente, ser 
apresentadas no template anexo. 

Prazo para a apresentação de teses 

Os Sindicatos de Jornalistas podem, a partir do recebimento das 
teses-guia da FENAJ, enviar suas teses aditivas, supressivas ou 
substitutivas às teses-guia da FENAJ e também teses avulsas, 
lembrando a temática exclusiva do Congresso Extraordinário.  

As teses dos Sindicatos devem ser enviadas, impreterivelmente, até 
o dia 27 de novembro. O prazo final, previsto inicialmente para 24 
de novembro, foi prorrogado em razão do atraso no envio das 
teses-guia, previsto para 3 de outubro. 

As teses dos Sindicatos devem ser enviadas para o e-mail 
fenaj@fenaj.org.br, indicando na linha de assunto Tese (s) para o 
Congresso Extraordinário e ENJAI.  

Contamos com a colaboração de todos para realizarmos um 
produtivo Congresso Extraordinário/ENJAI. 

Saudações sindicais,  

Diretoria Executiva da FENAJ 

Comissão Organizadora 3º Congresso Nacional Extraordinário e do 
21º ENJAI. 
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