
 

 

 
 

 

RANKING DAS IRREGULARIDADES 

nas empresas de comunicação do estado 

 

 

 

 

Curitiba 

 

 

 

Impresso:  

 

*Gazeta do povo 

- registro de diagramadores como paginadores 

- não pagamento de horas extras a editores 

- demissões coletivas sem negociação 

 

*Tribuna 

- registro de diagramadores como paginadores 

- não pagamento de horas extras 

- acúmulo de função 

- não pagamento de horas extras a editores 

 

 

TV 

 

*RICTV 

- acúmulo de função de repórteres cinematográficos como motoristas 

- exploração de estágio 

 

*Band TV 

- acúmulo de atividades de vídeo-repórteres 

 

*Rede Massa TV Iguaçu 

- não pagamento de horas extras 

- acúmulo de função de repórteres cinematográficos com a função de motoristas 

 

*CANAL 21 

- acúmulo de função dos repórteres cinematográficos com a função de motoristas e 

registro irregular como operador de câmera 

 

 

Rádio 

 

*Band News Curitiba 

- Acúmulo de função: todos os repórteres acumulam as funções de pauteiro, editor, 

sonoplasta, operador, apresentador. Sem ganhar adicional por nada disso. 



- Não existe plano de cargos e salários, mesmo para quem está aqui desde que a 

rádio foi aberta. Todos os jornalistas registrados ganham o mesmo piso, sem 

diferenciação de cargos. 

- Há jornalistas contratados como "produtor", ganhando abaixo do piso, que foram 

orientados a não fazer horas extras, por isso fazem e não registram as horas a 

mais, portanto, não ganham. Além disso, este profissional também acumula todas 

as funções ditas acima. 

- GRANDE interferência do setor comercial no conteúdo jornalístico. Os jornalistas 

têm que gravar spots comerciais com conteúdo pseudojornalísticos, sem ganhar a 

mais por isso. 

- Matérias censuradas na área de política, por motivos pessoais da diretoria. 

- Por proibição da diretoria, não podemos contar com a ajuda e participação das 

equipes da TV Band e do Jornal Metro, que também fazem parte do Grupo 

Bandeirantes de Comunicação. 

- Condições insalubres de trabalho: paredes de isolamento acústico que nunca 

foram limpas. Carpetes que poucas vezes são aspirados. Os equipamentos de ar 

condicionado raramente têm os filtros limpos. Aranhas marrom no estúdio, quando 

estamos no ar. 

- Falta de segurança nos plantões de fim de semana (o jornalista de plantão fica 

completamente sozinho na rádio). 

 

*CBN Curitiba 

- não pagamento de horas extras 

 

 

 

 

Ponta Grossa 

 

 

Impresso 

 

*Jornal da Manhã 

- exploração do estágio 

- registro de diagramadores como paginadores 

- prática antissindical, impede visitas de diretores 

 

*Diário dos Campos 

- registro de diagramadores como paginadores 

- não pagamento de horas extras 

 

 

TV 

 

*Rede Massa TV Guará 

- não pagamento de horas extras 

- acúmulo de atividades de vídeo-repórteres 

- prática antissindical, impede visitas de diretores 

 

 

 

Londrina 

 

Impresso  

 

*Jornal de Londrina 

- registro de diagramadores como paginadores 



- não pagamento de horas extras a editores 

- demissões coletivas sem negociação 

 

*Folha de Londrina 

- Ambiente de trabalho insalubre (banheiros constantemente interditados, falta de 

água, ar condicionado quebrado por grandes períodos, cadeiras e mesas sem 

ergonomia nenhuma) 

- Não há saída na redação de emergência em caso de incêndio  

- Editores sobrecarregados (no sentido de equipe insuficiente). 

- Em viagens para outras cidades, a Folha não paga por nenhuma despesa  

(almoço, lanche extra ou um copo de água). Caso o repórter tenha algum gasto, 

não será ressarcido pela empresa.  

- Nessas viagens, eles nos obrigam a colocar que trabalhamos apenas sete horas 

em um relatório forjado. Muitas vezes, ficamos à disposição da empresa o dia todo, 

contando a viagem e os longos eventos.  

 

TV 

 

*RICTV 

- acúmulo de função de repórteres cinematográficos como motoristas 

- exploração de estágio 

 

*TV TAROBÁ LONDRINA 

- repórteres cinematográficos acumulam função de motorista  

- editores e produtores não recebem os 30% de adicional  

- operadores de câmera desempenham função de repórter cinematográfico  

- Dia da Bondade: feriados de Corpus Christi funcionários não podem registrar o 

ponto, "doam" o dia de trabalho - empresa determina as férias do empregado e, 

obrigatoriamente, 20 dias. Funcionário não tem direito de escolher a data e nem se 

quer tirar 20 ou 30 dias 

 

*RPCTV-Londrina 

- Horários registrados no relógio-ponto são ALTERADOS no relatório do RH 

- Funcionários são orientados a não bater cartão na saída quando fazem viagem e 

excedem carga-horária. 

- Funcionários que "esticam" o horário a pedido das chefias recebem ticket-refeição 

no valor de 10 reais, valor insuficiente para se alimentar. Alguns recebem mais, 

dependendo da boa vontade de quem concede o ticket, mas não há critério. 

- Escalas de trabalho são feitas com no máximo uma semana de antecedência, 

quando não menos. 

 

 

Apucarana 

 

Impresso 

 

*Tribuna do Norte 

- registro de diagramadores como paginadores 

- banco de horas irregular 

- acúmulo de função de motorista 

- pagamento abaixo do piso salarial para repórteres fotográficos 

 

 

Maringá 

 

Impresso  

 



*O Diário 

- acúmulo de função 

- exploração do estágio 

- registro de diagramadores como paginadores 

- não pagamento de horas extras 

 

 

TV 

 

*RICTV 

- acúmulo de função de repórteres cinematográficos como motoristas 

- exploração de estágio 

 

 

Foz do Iguaçu 

 

Impresso 

 

*Gazeta do Iguaçu 

- não pagamento de hora-extra 

- banco de horas irregular 

 

 

TV 

 

*Rede Massa TV Naipi  

- não pagamento de horas extras 

- banco de horas irregular 

- desvio e acúmulo de função 

- contratação sem registro em carteira de trabalho 

 

*TV Tarobá Foz 

- repórteres cinematográficos registrados como operadores de câmera 

- pagamento abaixo do piso salarial  

- não pagamento de horas extras 

- desvio e acúmulo de função 

- contratação sem registro em carteira de trabalho 

 

 

Rádio 

 

*CBN Foz 

- registro de jornalista como radialista 

- pagamento abaixo do piso salarial 

 

*Rádio Cultura 

- registro de jornalista como radialista 

- pagamento abaixo do piso salarial  

- trabalho acima da jornada de 5 horas diárias 

- não pagamento de hora extra 

 

 

Cascavel 

 

Impresso 

 

*RCK (Jornal Hoje e O Paraná) 



- carga horária acima das cinco horas 

- não pagamento de hora extra 

- não pagamento de anuênio 

- contratação de estagiários 

- registro irregular de diagramadores 

 

 

*Gazeta do Paraná/CGN (*TV) 

- banco de horas irregular 

- não pagamento de hora extra 

- assédio moral 

- registro irregular de diagramadores 

- registro irregular de cinegrafistas (CGN) 

 

TV 

 

*TV Tarobá 

- falta de pagamento de hora extra 

- desvio de função de jornalistas 

- registro irregular de repórteres cinematográficos 

- desrespeito ao piso salarial 

- assédio moral 

- excesso de estagiários substituindo profissionais 

- carga horária acima das 5 horas 

 

*CATV 

- despeito ao piso salarial 

- registro irregular de repórteres cinematográficos 

- acúmulo de função 

 

 

Rádio 

 

*CBN Cascavel 

- registro irregular e desvio de função de repórteres 

- acúmulo de função 

- desrespeito a jornada de cinco horas 

 

 

Marechal Cândido Rondon 

 

 

Impresso 

 

*Jornal O Presente  

- desrespeito a carga horária de 5 horas 

- não pagamento de piso salarial 

- acúmulo de função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


