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Eleições 2020 
 

Carta aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul - Sindjors, em conjunto 
com a Associação dos Comunicadores da Prefeitura de Porto Alegre (Asscom/Poa) e com 
o Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação(FNDC), 
apresenta pautas históricas, reivindicações e ações com o objetivo de oferecer aos 
futuros gestores e/ou gestoras da capital, como reflexões sobre Comunicação Pública e 
Democrática. Acreditamos na necessidade de pensarmos em uma gestão de Porto 
Alegre que dialogue com seus cidadãos e cidadãs, nos mais diferentes e múltiplos 
bairros, das periferias ao centro, para fortalecer o exercício de uma comunicação ampla 
e plural. Sendo assim, propomos: 

 

Que seja retomada a imediata atuação do Conselho Municipal 
da Comunicação (CMC) com caráter paritário, com representantes 
eleitos e estrutura de funcionamento para discutir e acompanhar a 
execução das políticas públicas de comunicação.  Cabe lembrar que o 
CMC foi criado pelo Decreto nº 9426, em 5 de maio de 1989, com o 
objetivo de “atuar na defesa do interesse público relacionado à atuação 
dos veículos de comunicação de massa e à execução de políticas de 
comunicação em âmbito municipal, abrangendo as atividades de 
imprensa, rádio, televisão e serviços de transmissão de imagens, sons e 
dados por qualquer natureza”. O processo encontra-se arquivado na 
Câmara Municipal de Porto Alegre desde 2005. 
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Que seja realizado o urgente Concurso Público para Técnico em 
Comunicação Social, porque há 21 anos não ocorre uma concorrência 
pública para preenchimento de 56 vagas no respectivo cargo. Dos 85 
cargos existentes para Técnico em Comunicação Social, apenas 25 estão 
ocupados. A Asscom/Poa denuncia que funcionários de carreira foram 
substituídos por servidores de Cargo em Comissão (CCs), o que fere a lei 
municipal, uma vez que CCs não podem exercer função fim para cargos 
existentes. Em várias secretarias, autarquias, empresas público-privadas 
e órgãos afins da gestão municipal, não há sequer um funcionário público 
concursado atuando no Setor de Comunicação. 

 

Que seja reestruturado o Gabinete de Comunicação Social com 
base no diálogo, que inclua os comunicadores de carreira, visando 
fortalecimento e maior representatividade junto às secretarias e 
sociedade. Que o diploma de formação superior específica em Jornalismo 
seja uma exigência do Poder Público para todos aqueles que assumirem 
cargos efetivos ou em comissão, com atribuições de Jornalista. Além de 
medidas focadas no fortalecimento dos serviços de comunicação 
internos e externos da Prefeitura, intensificando o planejamento 
estratégico, transparente e de ações de comunicação que atendam à 
população no direito de ser informada a respeito dos atos da gestão 
pública. 

 

As entidades que postulam esta carta enfatizam a 
democratização das verbas municipais do Legislativo e do Executivo 
oficial, mediante a distribuição de, no mínimo, 20% da publicidade oficial 
para publicação de obras, anúncios, editais, campanhas de interesse 
público em jornais de bairros, jornais segmentados, rádios e TVs 
comunitárias e sites de notícias. Assim como sugerimos investimentos 
em conteúdos para as Tvs instaladas nos ônibus, elaborados pela mídia 
alternativa, que valorizem as comunidades e suas diversidades, tão 
ausentes nos veículos de comunicação. 
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Que seja democratizado o acesso à Internet, por meio da criação 
e ampliação de telecentros e acesso qualificado à rede em todas as 
escolas públicas de ensino municipal, em bibliotecas e, em especial, nos 
espaços públicos comunitários. 

 

E por fim, e não menos importante, que seja convocada a II 
Conferência Municipal de Comunicação, para que, por um debate aberto 
com a população, se fortaleça a interlocução com o poder municipal e as 
políticas públicas de Comunicação. É, pois, urgente essa convocação, já 
que a Primeira Conferência Municipal de Comunicação ocorreu em 2003, 
para que também se reforce a Democracia! 

 

 

 

Porto Alegre, 19 de outubro de 2020. 

 

 

Assinam: 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul - Sindjors 

Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC 

Associação dos Comunicadores da Prefeitura de Porto Alegre - Asscom/POA 
 

 

 


