
MOÇÃO 
 
 

Parabeniza os jornalistas e profissionais
da mídia pelo Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa, celebrado anualmente em
03 de maio.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Parabenizo os jornalistas e profissionais da mídia pelo Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa, celebrado anualmente em 03 de maio.
 
Trata-se de direito fundamental que incentiva a difusão de múltiplos pontos de vista, bem
como o debate, aumentando o acesso à informação e promovendo a troca de ideias de
forma a reduzir e prevenir tensões e conflitos.
 
Éum eficaz instrumento da democracia, vez que com ela se pode conter muitos abusos de
autoridades públicas, motivo pelo qual, há muito tempo a defesa desse direito fundamental é
considerada prioridade no âmbito da sociedade.
 
Rui Barbosa, em brilhante passagem, afirmou que:
 
“A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a Nação acompanha o que lhe passa ao perto
e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que
lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam,
ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça. (…) Um país de
imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado,
um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua
consciência, não poderá lutar com os vícios, que lhe exploram as instituições”.
 
A pandemia de Covid-19 reafirma o valor do jornalismo e da liberdade de imprensa, vez que
a desinformação e censura podem matar, e a informação correta e livre salva vidas e aponta
saídas realistas para a sociedade.
 
Apresento, pois, esta MOÇÃO de congratulação que, em obediência aos preceitos
regimentais, constará dos anais desta Edilidade, como forma de reconhecimento ao trabalho
dos jornalistas e profissionais da mídia que comemoraram no dia 03 de maio o Dia Mundial
da Liberdade de Imprensa.
 
 
 
 
Ciências: 1) FERNANDO MAURO MARQUES SALERNO - Presidente JORNAL O VALE, 2)
TEREZINHA DE ALMEIDA - Gerente de Jornalismo TV VANGUARDA PAULISTA - REDE
GLOBO, 3) ARTUR FERNANDES - Diretor Administrativo RECORDTV VALE, 4) CLÁUDIO
LUIZ GIORDANI - Diretor Geral GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICAÇÃO - VALE DO
PARAÍBA, 5) EDSON GOULART - Diretor RÁDIO JOVEM PAN, 6) REGINA LARANJEIRA
BAUMANN - Diretora Executiva Meon Comunicação Ltda
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Plenário "Mario Scholz", 4 de maio de 2020.

 
 
 

Ver. Zé Luis - PSD
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