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JUSTIFICATIVA - PDL 0020/2017 
A presente propositura tem por escopo outorgar ao Sindicato dos Jornalistas, "Salva de 

Prata" em homenagem e em ao trabalho em defesa da liberdade de manifestação, bem como 
na defesa dos profissionais do jornalismo. 

Este sindicato, além de ter participado ativamente da luta contra o Estado Novo, 
também fez parte da luta contra o autoritarismo em outubro de 1975, quando São Paulo foi o 
cenário da primeira grande manifestação pública contra o regime militar, reunindo 5 mil 
pessoas na Praça da Sé, em frente à igreja matriz da cidade, quando acontecia a missa de 
sétimo dia em memória de Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto pela polícia política da 
ditadura militar. 

Na ocasião, mais de mil jornalistas assinaram um anúncio, publicado na Folha de 
S.Paulo e em O Estado de S.Paulo, questionando a versão divulgada pela polícia e defendida 
pelos militares de que Herzog havia se suicidado na prisão, denunciando a censura e a falta de 
liberdade democrática no país. 

Nas lutas específicas da categoria, o Sindicato foi responsável pela organização da 
greve histórica de 1961 que conquistou o primeiro piso salarial para uma categoria profissional 
no país e a jornada de 5 horas. Em 1979, em pleno regime ditatorial, os jornalistas de São 
Paulo foram mais uma vez à greve. Derrotada, depois de sete dias de paralisação, a categoria 
e o Sindicato viveram posteriormente um forte refluxo que reduziu drasticamente seu poder de 
fogo. 

Por fim, o aniversário de 80 anos de tão importante e combativo Sindicato, cuja história 
se confunde com a história da construção da democracia brasileira e com a própria história de 
nosso país, tal homenagem se mostra ainda mais relevante. 
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