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democracia sindical e campanha salarial 

editoriAl

A negociação coletiva está no rol das principais 
atribuições sindicais. Trata-se de uma atividade 
ímpar de revisão das relações trabalhistas, ainda 
que sejam objeto de constante negociação. Afinal, 

o jornalista prova cotidianamente o valor do seu trabalho, 
por meio da demonstração da competência, do produto 
final do seu esforço, ou seja, da publicização da notícia. 

A diferença é que na negociação para assinatura da 
Convenção Coletiva de Trabalho imprime-se uma lógica di-
ferente daquela que se constrói sobre as bases individuais. 
É o momento em que os jornalistas podem, finalmente, ex-
pressar uma relação como categoria coletiva, onde emerge 
o sentido de classe (trabalhadora). Não apenas do ponto 
de vista salarial, que é importante que seja revisto, já que 
os salários dos jornalistas paranaenses estão defasados em 
relação a outras categorias com graus de responsabilidade 
igual ou até menor que a de jornalistas. Mas também do 
ponto de vista social e da saúde de uma categoria que vive 
sob estresse, que encara riscos cotidianos e que busca 
cumprir um importante papel social; o da informação.

Na campanha deste ano o Sindijor-PR tem se pauta-
do pela necessidade de avanços em direitos, respeito e 
valorização dos profissionais que atuam no jornalismo. 
Esta é uma iniciativa que tem tomado muito da atenção e 
do esforço da diretoria, dos funcionários e assessores da 
entidade, expresso nas mesas de negociação. Mas a gestão 
atual do Sindijor “Juntos somos mais fortes” entende 
que este verdadeiro processo de conquistas só pode ser 
alcançado de modo coletivo. A realização da consulta, as 
assembleia gerais em todo o estado e a transparência nas 

Artigo

Jornalistas multimídia, 
remuneração monomídia!

As empresas de comunicação querem jornalistas 
“multimídia”.  Um profissional multitarefa, aquele 
que chuta, cabeceia, corre para pegar a bola e ainda 

comemora as façanhas com a torcida – leitores, internau-
tas, telespectadores e ouvintes. A cobrança pode fazer 
sentido, quando ela vier acompanhada de remuneração 
proporcional ao trabalho desempenhado. No entanto, 
não é isso que a categoria está vivenciando no Paraná.

 A tentativa de responsabilizar os jornalistas a “pensar” 
e “gerenciar” as mídias sociais dos veículos de imprensa e 
institucionais, sem pagar pelo serviço adicional, é absurda.  
É inegável a importância da interação com o público nes-
sas plataformas. Porém não é este o foco desta discussão. 
Inclusive penso que a troca de informações segmentada 
em canais específicos será cada vez mais comum.

Na maioria das neo-redações o que está em curso é 
uma frenética busca por acesso e repercussão. É crescente 
a demanda por agilidade, criatividade e raciocínio rápido 
em meio a quantidade gigantesca de informações. Nesta 
nova realidade as empresas, jogam, muitas das vezes, nas 
“costas” dos jornalistas a responsabilidade sem acréscimo 
de nenhum “tostão” ao final do mês.

 
FAst Food dA bAbilôniA virtuAl
A falta de conhecimento e projeto real para as mídias 
sociais têm bagunçado a babilônia virtual. A situação é 

provocada também pela “fome” das empresas estarem 
presente em todas as plataformas, em especial, no Face-
book – a maior rede social da atualidade, que reúne mais 
de 1 bilhão de usuários em todo o planeta -  a qualquer 
custo e sem valorização dos profissionais.

 Jornalistas que tem domínio do assunto podem co-
ordenar projetos de mídias sociais dentro dos veículos de 
comunicação. Sem problema nenhum! Mas o acúmulo de 
funções sem a devida remuneração é ilegal e desumano. 
É preciso garantir ganho proporcional à atividade desem-
penhada, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos 
jornalistas.  É preciso denunciar e discutir a exaustão 
este assunto dentro das redações, cursos de jornalismo, 
assessorias e sindicatos dos jornalistas.

 Percebe-se uma tentativa de algumas empresas de 
misturar as coisas, como uma só. Isto é, colocando tudo 
isso como função do jornalista para sobreviver nesta selva. 
Muitas vezes, infelizmente, este pensamento tem apoio de 
algumas correntes dentro dos cursos de graduação. Pensa-
mento que nada contribui para o jornalismo muito menos 
para a categoria. Pelo contrário, empobrece a atividade jor-
nalística, o profissional e deixa de cumprir sua função social.

* Wemerson augusto “Ceará” é vice-presidente da subseção 
do Sindicato dos Jornalistas de foz do iguaçu e Região

As opiniões aqui  publicadas não refletem necessariamente a posição do sindijor, são de responsabilidade do próprio autor.  
envie também seu artigo: extrapauta@sindijorpr.org.br
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exPediente

Campanha salarial: 
negociações começaram
em outubro 

  as negociações coletivas estão em andamento 
desde o mês de outubro. as reuniões agendadas 
acontecem na sede do Sindijor-PR. Em agosto, 
quando foram 
feitas as primeiras 
pesquisas para 
saber quais os 
pontos principais 
das pautas de 
reivindicações, 
passando pelas 
assembleias em 
várias cidades 
do estado, em 
setembro, a 
campanha parte 
agora para o 
estágio decisivo. 

desdobrAmento

informações do processo de negociação são alguns dos 
recursos que vêm sendo utilizados para permitir que a 
categoria participe ativamente das decisões. 

Nos próximos dias, os jornalistas paranaenses poderão 
exercitar mais uma vez o princípio realmente democrático. 
O Extra Pauta deste mês destaca as assembleias em todo o 
estado, onde se debaterão os rumos da campanha salarial 
e sobre o que foi negociado nas mesas de negociação que 
estão ocorrendo. A participação e a presença dos jornalistas 
nestas assembleias é fundamental não apenas para forta-
lecer a representatividade do sindicato, mas também para 
uma construção coletiva das propostas e das atividades 
que devem ser desenvolvidas na campanha. 

 
Wemerson 
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O avanço nas negociações depende da sua participação 
nas assembleias e nas atividades que podem ser aprovadas. 
Este trabalho também demanda um esforço financeiro da 
entidade. Por isso, a diretoria do Sindijor tem convocado 
os jornalistas que não estão em dia com suas mensalidades 
para que acertem suas contas com o sindicato e para os 
que ainda não estão sindicalizados que se integrem a esta 
importante atividade também profissional. Afinal, não 
basta ser um bom jornalista. É preciso que se garantam 
condições para realizar um bom trabalho.



  Familiares e amigos de Anderson leandro participaram das manifestações nas ruas de Curitiba

esPeCiAl: AssAssinAto de JornAlistA 

Caso Anderson leandro 
não está encerrado
entidades ligadas aos movimentos sociais, familiares
e sindijor-Pr cobram das autoridades novas perícias
e relatos conclusivos do caso que parou Curitiba

manifestação nas ruas 
no mesmo dia (18 de outubro) em que o corpo de 
anderson Leandro foi encontrado, grande número 
de pessoas ligadas a movimentos sociais, 
sindicatos, familiares, amigos e jornalistas foram 
às ruas cobrar das autoridades mais informações 
sobre o paradeiro do jornalista. a passeata “Cadê 
anderson Leandro?”, foi um apelo da sociedade 
e movimentou o centro da capital paranaense. 
os manifestantes saíram da Catedral de Curitiba, 
passando pelo Calçadão da XV e chegaram até a 
Boca Maldita. 

o que diz a polícia
Muito se repercutiu sobre um suposto crime 
político, já que anderson Leandro tinha ligações 
com movimentos sociais e mantinha o maior 
arquivo de imagens do Paraná, relativo a 
conflitos sociais. Porém, no dia 18 de outubro, as 
autoridades divulgaram que anderson “foi vítima 
de uma emboscada e assassinado a facadas por 
motivos passionais” – informações do Gaeco. 
Henrique Weslley oliveira Woiski, de 20 
anos, foi preso e confessou o crime. Segundo 
a polícia, anderson teve um caso com uma 
moça que vivia com o acusado. ambos estão 
presos. Questionado sobre a continuidade das 
investigações, o Gaeco manifestou-se dizendo 
que considera o caso encerrado.

Conclusões
Segundo diretoria do Sindijor-PR, a hipótese de 
crime passional não muda a posição sobre os 
problemas relacionados a perseguições, ameaças 
e ofensas sofridas por jornalistas. fatos que 
impedem a liberdade de imprensa e o direito 
social de acesso à informação. 
o Sindicato entende, ainda, que anderson 
Leandro deixa um importante serviço prestado à 
sociedade, pois contribuiu para que informações 
de setores oprimidos se tornassem públicos. 

Agradecimentos 
os manifestos em Curitiba foram assinados 
pela oaB/PR; fEnaJ; Sindijor-PR; Consulta 
Popular; CUt; CEfURia; Mandato dr. Rosinha; 
aPP/Sind; tortura nunca Mais; MSt; 
assembléia Popular; Mov. negro Unificado; 
SindSaúde; CWBtV; Blog LadoB; Mandato 
Luciana Rafanhin; UnEGRo; SindUtfPR; 
Senge; SiSMUC; Com. direitos Humanos/
aLEP; UBM; PSoL/Ctba; terra de direitos; Pt/
Ctba; Ecos da nossa terra; Mandato tadeu 
Veneri; Sind. dos Bancários/Ctba; Sindijus-PR 
e Sintcom-PR.
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Manoel Ramires

A diretoria do sindijor-Pr 
entende que cumpriu seu 

papel de cobrar respostas sobre 
o desaparecimento de um dos 
membros da categoria e que deve ser 
este o procedimento para qualquer 
caso que envolva o desaparecimento
de um jornalista”

o jornalista Anderson Leandro da Silva, 38 
anos, ficou quase dez dias desaparecido. A 
situação gerou grande comoção no mês de 

outubro em todo o Brasil e também foi repercutido 
internacionalmente pela Organização Repórteres 
Sem Fronteiras. O Sindijor-PR, primeira entidade 
a se pronunciar sobre o desaparecimento do tra-
balhador (24 horas após o desaparecimento), vem 
trabalhando para que alguns relatos e perícias se-
jam apresentados à sociedade de forma conclusiva. 
“Ouvimos a família de Anderson, mas precisamos 
aguardar a polícia científica fazer seu trabalho. Se 
tiver algo que não se encaixa nesta história, a so-
ciedade precisa ficar sabendo”, explica Guilherme 
Carvalho – presidente do Sindijor-PR. 

Em nota oficial no dia 19 de outubro, o Sindi-
jor-PR lamentou a morte do jornalista. “Agrade-
cemos aos representantes das entidades sindicais, 
dos movimentos sociais, aos colegas da imprensa e 
demais pessoas e organizações que se mobilizaram 
para pedir agilidade no trabalho de investigação 
e que contribuíram com alguma informação que 
tenha ajudado o trabalho da polícia”, diz texto 
oficial do Sindicato.  

A diretoria do Sindijor-PR entende que cum-
priu seu papel de cobrar respostas sobre o desa-
parecimento de um dos membros da categoria e 
que deve ser este o procedimento para qualquer 
caso que envolva o  desaparecimento de um jor-
nalista.  Agora, em conjunto com várias outras 
entidades, o Sindicato cobra os laudos da perícia 
da cena do crime, do carro de Anderson e o acesso 
ao relatório da polícia.
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orgAniZAção

As pautas de reivindicações dos jornalistas foram levadas à mesa de negociação com empresas  
de comunicação e as contrapropostas patronais serão avaliadas pelos trabalhadores paranaenses

4  |  extrA PAutA           novembro_2012

o  Sindijor-PR e o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do 
Norte do Paraná negociam com 

as empresas de comunicação do estado 
às reivindicações dos jornalistas para-
naenses. O desenlace das negociações 
acontece em assembleias por várias 
cidades paranaenses nos dias 19 e 20 
de novembro. 

No encontro do dia 31 de outubro os 
patrões contrariaram o que havia sido 
acordado como calendário de negocia-
ções: debater cláusulas específicas em 
cada reunião. Assim, os representan-
tes patronais deram por encerrado os 
encontros, não discutindo a pauta do 
exercício profissional, além das cláusu-
las sociais e sindicais que deveriam ser 
debatidas no dia 6 de novembro.  Desta 
maneira, as demais questões, como o 
plano de saúde, aumento da estabilidade 
para o tempo de aposentadoria, entre 
outras questões, ficaram sem resposta.

 Agora o que irá para as assembleias 
gerais da categoria será a contraproposta 
patronal. Dentre os poucos itens que 
houve avanço estão reajuste da inflação 
e mais 0,5% de aumento real, aumento 
no valor do seguro de vida e mudança 
da data-base, apresentados na reunião 
do dia 24 de outubro. “Qualquer avanço 
nas reivindicações estão condicionadas à 
capacidade de mobilização e participação 
da categoria. Conseguimos sinalizar com 
algumas questões num prazo de tempo 
curto (diferente do que acontecia em 
outras negociações), mas está distante 
do ideal. Por isso as assembleias serão 
fundamentais para um possível avanço 
nessas negociações”, diz Carvalho.

AssembleiAs Pelo PArAná
Curitiba: dia 20, 19h30, na sede do 
Sindijor-PR (Rua José Loureiro, 211)
Foz do Iguaçu: dia 20 às 19 horas 
na sede da Subseção (Avenida Pedro 
Basso, 661, sala 22 - Centro).  
Paranaguá: dia 19, 10 horas (local a 
definir).
Ponta Grossa: dia 20, 20 horas, no 
Departamento de Comunicação da 
UEPG (Rua Santos Andrade, Bloco B).
Paranavaí: dia 19, 14 horas, sede 
da RPCTV (Avenida Heitor Alencar 
Furtado, 6.730).
Cascavel: dia 20, 19 horas (local a 
definir).
Pato Branco: data, local e horário a 
definir

Jornalistas decidem 
em assembleias 
rumo das negociações

  diretores do sindijor-Pr, sindicato dos Jornalistas Profissionais do norte 
do Paraná, assessoria jurídica e dieese; em reunião no dia 24 de outubro com 
representantes das empresas de comunicação 
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  31 de outubro: encontro no fim do 
mês teve a presença de Guilherme Car-
valho, presidente do Sindijor-PR, ao lado 
dos diretores Cristiane Lebelem, Maigue 
Gueths e Pedro Serápio; Sidnei Machado 
(assessora jurídico) e Sandro Silva do 
dieese (departamento intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
e andré Passos da assessoria jurídica do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
norte do Paraná. Pelo lado patronal a as-
sessoria jurídica das empresas, membros 
de RH´s, além de diretores do Sindicato 
das Empresas de Rádio e televisão do Pa-
raná e alguns donos de jornais do interior, 
participaram da reunião.

o Sindijor-PR, mesmo recebendo dos 
patrões uma posição de não negociar 
questões fundamentais para os jorna-
listas, apresentou as pautas que haviam 
sido eleitas pela categoria como priori-
tárias: implantação de plano de cargos e 
salários, plano de saúde (integral e para 
dependentes) e aumento do tempo de 
estabilidade de emprego para 3 anos. 

“também cobramos o cumprimento de 
algumas cláusulas, entre elas o direito 
autoral dos profissionais e os registros 
profissionais como jornalistas para re-
pórteres fotográficos, cinematográficos, 
além de ilustradores e diagramadores”, 
completa o presidente do Sindijor-PR.
 

  24 de outubro (foto): a reunião 
pautou as cláusulas econômicas. os jor-
nalistas paranaenses levaram à mesa de 
negociação as reivindicações para a reno-
vação da Convenção Coletiva de trabalho 
(CCt) que tratam do salário normativo, 

reajuste e aumento real, gratificação por 
qualificação, plano de cargos e salários, 
ajuda para alimentação, ajuda para trans-
porte e seguro de vida.
 

  9 de outubro: no início do mês, na 
primeira rodada de negociação, o sindi-
cato reafirmou sua posição de defesa da 
valorização, respeito e reconhecimento 
profissional como mecanismo para ga-
rantir qualidade de vida aos jornalistas 
do Paraná. Já os patrões cogitaram a pos-
sibilidade de diferenciação entre os pisos 
salariais da capital e do interior.

É uma questão (auxílio 
alimentação) que o 

patronal reconhece como falha, 
mas alegam não ter recurso para 
dar este direito ao trabalhador. 
Ao mesmo tempo o inter-
meios e o dieese têm mostrado 
que houve crescimento no 
faturamento das empresas, 
provando que é possível 
melhorar as contrapropostas”

Guilherme Carvalho, 
presidente do Sindijor-PR

AusênCiA: a presidente do Sindicato das Empresas Proprie-
tárias de Jornais e Revistas do Estado do Paraná, ana amélia 
filizola, não compareceu às negociações coletivas dos jorna-
listas, assim como o presidente do Sindicato das Empresas de 
Rádio e televisão do Paraná, Carlos alexandre Barros.
 
o que será ACordAdo em AssembleiA: a contrapro-
posta patronal de reajuste da inflação mais 0,5% de aumento 
real, a mudança da data-base para 1 de maio (hoje a negociação 
acontece em 1 de outubro; isso quer dizer que em 1 de maio de 
2014 a Convenção Coletiva de trabalho (CCt) será novamente 
negociada – estando o reajuste da inflação já garantido para 
1 de outubro de 2013). outro ponto definido é a cláusula que 
trata do seguro de vida dos jornalistas. Consta na pauta de 
reivindicações dos trabalhadores a proposta de triplicar os 
números neste item, já que os valores estavam defasados há 13 
anos, segundo assessoria jurídica do Sindijor-PR; os números 
foram dobrados.  
 
Ponto negAtivo: os patrões rechaçaram um tema ampla-
mente defendido pelos jornalistas do Paraná (vale refeição 
no valor mínimo de R$ 15). na pesquisa que o Sindijor-PR fez 
com a categoria, o item foi o segundo mais votado, ficando 
atrás apenas do aumento real. as empresas de comunicação 
alegaram alto custo na folha de pagamento.

Segundo a diretoria do Sindijor-PR, o justo é que os tra-
balhadores tenham acesso a parte dos lucros das empresas 
por meio do reconhecimento financeiro incorporados aos 
ganhos salariais, mas não de forma competitiva entre os tra-
balhadores, o que afeta diretamente o ambiente de trabalho 
e a qualidade de vida desses profissionais.
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“tv Privata”: 
laurindo leal Filho 
explica como os tucanos
vêm desmontando
às tv’s Públicas 

quando o jornalista Elio Gaspari criou o 
neologismo “privataria” (privatização 
e pirataria) na década de noventa, 

para relatar as privatizações na gestão de 
Fernando Henrique Cardoso, não se imagi-
nava que a palavra se tornaria regra hoje. 
O que também contribuiu foi o lançamento 
do livro “A privataria tucana”, do jornalista 
Amaury Ribeiro Jr., que se tornou um marco 
de vendas, também material para a CPI´s e 
leitura básica de jornalistas. Mas nada tem 
justificado tanto o termo quanto o próprio 
modelo de gestão dos tucanos. 

Essa questão tem explicação. A gestão 
do PSDB, em geral, segue uma cartilha. “Há 
exemplo de desmontes radicais como o que 
ocorreu na gestão da governadora Yeda Crus-
sius, no Rio Grande do Sul. Mas não foi um ato 
isolado. Decorreu de uma política mais geral 
defendida pelo partido por ela representada”, 
explica Laurindo Leal Filho, atual ouvidor e 
apresentador da TV Brasil. 

Lalo, como também é conhecido, trabalhou 
por oito anos na Fundação Padre Anchieta e 
tem a TV Cultura como tema de vários artigos. 
Em recente entrevista à revista Caros Amigos 
(edição de agosto), por exemplo, ele falou da 
decadência contínua e progressiva pela qual 
tem passado a TV Cultura de São Paulo. O 
Sindijor-PR, receoso de que a emissora pública 
paranaense RTVE (Rádio e Televisão Pública 
do Paraná) também siga o mesmo caminho, 
conversou com Laurindo para entender como 
tem operado o governo paulista nesta questão.

se privatizam 
a saúde, a 

educação e vários 
outros serviços 
públicos essenciais, por 
que não fariam isso com 
a comunicação?”

Laurindo Leal filho

extrA PAutA: Como o senhor vê a questão da 
privatização da tv Cultura por parte do governo 
paulista?
Laurindo Leal Filho: Faz parte de uma política mais geral de 
privatizações decorrente do ideário desse partido (PSDB). 
No caso da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da 
Rádio e TV Cultura, como não é possível privatizar como 
qualquer outra companhia, pois já é uma fundação de 
direito privado, ainda que mantida por recursos públicos, 
ela foi sendo abandonada. Em São Paulo esse processo 
foi iniciado na gestão do governador Mário Covas, em 
1995, e persiste até hoje. O investimento em instituições 
públicas de Rádio e Televisão nunca foi uma prioridade 
desses governos. Em alguns momentos é vista, quando 
interessa, como um veículo de divulgação política. Não 
é à toa, portanto, que o último grande momento da TV 
Cultura foi antes da entrada desses governos neoliberais 
quando, por exemplo, sua programação infantil chegou 
a 12 pontos de audiência, índice jamais reconquistado. 

eP |  você considera que esse modelo de gestão 
faz parte das administrações tucanos em todos 
os estados? 
LLF: Sim. Trata-se da aplicação da política do “Estado 
mínimo” onde, por definição, não cabem emissoras de 
rádio e TV. Se privatizam a saúde, a educação e vários 
outros serviços públicos essenciais, por que não fariam 
isso com a comunicação? Há exemplo de desmontes 
radicais como o que ocorreu na gestão da governadora 
Yeda Crussius, no Rio Grande do Sul. Mas não foi um ato 
isolado. Decorreu de uma política mais geral defendida 
pelo partido por ela representado.

eP | qual é a função da Fundação Padre Anchieta 
hoje? 
LLF: De hoje e de sempre: servir como canal de expressão 
da diversidade cultura, política e social existente no Es-
tado de São Paulo, servindo de alternativa aos conteúdos 
oferecidos pelas emissoras comerciais. Fazendo isso ela 
estaria cumprindo com o papel das TVs públicas, que é 
não só oferecer uma programação de qualidade para o 
seu público, mas também criar um novo público para a 
televisão, que passa a exigir da TV comercial os mesmos 
padrões que vê na pública. Foi isso que aconteceu, no 
início dos anos 1990, quando o público passou a perceber 
a qualidade da programação infantil, a dar audiência e co-
meçou a exigir das outras emissoras a mesma qualidade. 
O SBT, por exemplo, que tinha também uma programação 
infantil no final da tarde, sentiu a concorrência e tratou 
de melhorar os seus programas. Foi até buscar pessoal 
na Cultura, como o Cao Hamurger, o Sérgio Groissman. 

Isso mostra que não é verdade que as televisões públicas 
são condenadas a não ter audiência, depende da forma 
como a emissora é gerida.

eP | você acredita que o trabalho da Fundação 
atende ao papel da tv Pública? 
LLF: Pelo potencial instalado, pela qualidade dos profis-
sionais que ainda permanecem por lá e pelo histórico de 
momentos brilhantes em sua programação, acredito que 
ela poderia oferecer muito mais ao público telespectador. 
O que não pode é se nivelar às comerciais traindo dessa 
forma a sua própria razão de existir.

eP | hoje, o senhor considera a relação entre 
interesses políticos e a informação pública cor-
rompidos? 
LLF: Tentativas de Interferências políticas sempre exis-
tem. O que muda é a resistência a elas nas emissoras 
públicas. Conselhos autônomos e representativos da 
sociedade, abertos à discussão, são o melhor antídoto 
para essas ingerências.

eP | As demissões em massa que ocorreram em 
são Paulo podem ser regra em outros estados? 
LLF: Podem ocorrer, na medida em que o desmonte, como 
disse, faz parte de um ideário político-administrativo.

eP | e a terceirização faz parte desse processo de 
desmonte?
LLF: Sim. É uma forma de tornar precárias as relações de 
trabalho com a contratação de profissionais como pessoas 
jurídicas. Quanto à compra de programas de produtores 
independentes, ela deve ser estimulada, mas obedecendo 
critérios de transparência e atendendo às especificações 
de uma grade de programação montada pela emissora.

eP | qual a alternativa para a tv Pública hoje? você 
acredita que o concurso público é uma saída? 
LLF: Desde que realizados a partir de editais formulados 
com rigor, detalhando minuciosamente as funções neces-
sárias a serem desenvolvidas pelos candidatos, pode-se 
optar pelo concurso público. É uma forma de desperso-
nalizar as contratações. No entanto, pelas especificidades 
dos serviços de rádio e televisão deve haver uma margem 
para contratações sem concurso público, mas com grande 
transparência.

eP | o senhor acredita, de acordo com o atual 
panorama da comunicação e da política, que a 
tv Pública consiga resgatar seu caráter social? 
LLF: Sim, basta vontade política.



Marco favero 

FenAJ e sindicatos preparam “placar
do diploma” na Câmara dos deputados 

A PEC 206/2012 está na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e, para agilizar a tramitação da 
matéria, está sendo organizado um ato nacional 

em defesa da proposta. A FENAJ e os Sindicatos de 
Jornalistas preparam o “Placar do Diploma” na Câmara.

Originada na PEC 33/09, aprovada no Senado, a 
PEC 206/2012 está na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara desde o dia 28 
de agosto. Tramitando em regime especial, a proposta 
aguarda a definição do relator.

Além das articulações com lideranças da Câmara e da 
Comissão de Constituição e Justiça, a direção da FENAJ 

proporá aos deputados Paulo Pimenta (PT/RS) e Rebecca 
Garcia (PP/AM), presidente e vice-presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa do Diploma, respectivamente, a 
organização de um ato nacional em defesa da proposta.

Outra ação vem dos Sindicatos de Jornalistas em 
todos os estados, que levantam posições dos deputados 
federais de seus estados e regiões. “Nossa sugestão é que 
cada Sindicato publique, na sua página e veículos de di-
vulgação, seu placar local de votação, e envie o resultado 
para a FENAJ elaborar o Placar Nacional”, diz a diretora 
da FENAJ Valci Zuculoto. O Sindijor_PR está realizando 
o levantamento e publicará a primeira relação em breve.

As articulações junto a lideranças da Câmara Federal 
e a Frente Parlamentar em defesa do diploma não param

gerAl
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Ameaças aos 
jornalistas marca 
mês de outubro

na assembleia Legislativa do Paraná o deputado 
ademar traiano (PSdB) teve “um comportamento 
típico de coronel”, diz Celso nascimento, jorna-

lista da Gazeta do Povo, que foi atacado pelo político. ao 
usar a tribuna da aL, traiano desqualificou o colunista 
político da Gazeta do Povo, batendo na tecla de que o jor-
nalista usa do “seu ressentimento” em relação ao governo, 
para criticá-lo. além de desqualificá-lo como profissional, 
o que foi percebido quando o político usou do argumento 
de que o jornalista “não cumpria religiosamente com o 
horário determinado” – declaração feita relativa ao perí-
odo em que o articulista político foi anistiado e voltou a 
quadro de serviço público. 

“Uma claríssima repetição de semelhante perseguição 
política de que fui vítima 26 anos antes. agora qualquer 
jornalista que se aventure a fazer uma crítica ao governo é 
atacado pessoalmente. Uma atitude tipicamente fascista”, 
completa o jornalista, que já havia sido perseguido pelo pai 
(José Richa) do atual governador paranaense, Beto Richa. 

AmeAçAs no Período eleitorAl 
toledo: na madrugada do dia 5 de outubro, em toledo, 
região oeste do Paraná, funcionários do Jornal do oeste 
foram cerceados e intimidados em frente à sede da empresa 
Jornal do oeste. o Boletim de ocorrência registrado na 20ª 
SdP (Subdivisão Policial) da cidade consta atentado contra 
a liberdade de trabalho, crime contra a organização de tra-
balho, ameaças contra pessoas e crime contra o patrimônio. 
o fato aconteceu quando integrantes de uma das coligações 
que disputava a prefeitura da cidade, pararam em frente ao 
Jornal com o objetivo de impedir impressão e distribuição 
de material de campanha. 

Segundo o jornalista Marcos Pimentel, editor do Jornal 
do oeste, “o sentimento na redação é de perplexidade 
e, ao mesmo tempo, de irritação profunda pela falta de 
respeito com a profissão”. Em nota oficial, a Coligação 
toledo Humano explicou que “não houve em nenhum 
momento o cerceamento a liberdade de imprensa, pois 
o jornal circulou normalmente em diversos pontos da 
cidade e outros municípios”.

PontA grossA: também no dia 5 de outubro, no calçadão 
de Ponta Grossa, uma caminhada do governador Beto Richa 
em apoio ao então candidato a prefeito Marcelo Rangel, 
aflorou a rivalidade entre grupos políticos. o fato gerou 
conflitos entre militantes políticos que ultrapassou o bom 
senso e gerou cerceamento no trabalho de dois profis-
sionais que cobriam o evento. o repórter fotográfico do 
jornal o diário dos Campos, Marco favero, junto à repórter 
e vice-presidente regional da subseção de Campos Gerais 
do Sindijor, aline Rios. 

Segundo relato de Marco favero, nas redes sociais, dal-
ton felipe Cepeluski, funcionário da campanha de Rangel, 
tentou pegar sua câmera e impedi-lo de trabalhar. “o que 
chama atenção é a falta de respeito em relação ao profis-
sional que estava trabalhando”, diz aline Rios, repórter que 
testemunhou o fato.

no dia 19 de outubro aconteceu a Primeira oficina de 
fotografia realizada no Colégio dr. Xavier da Silva, um 
dos mais respeitados e conceituados estabelecimento 
de ensino do Paraná. o evento contou com a participação 
do presidente da aRfoC, Valquir aurealiano, junto com o 
1º. Secretário, andré Luis Rodrigues, e franklin de freitas, 
Conselheiro da associação dos Repórteres fotográficos e 
Cinematográficos, que atenderam os alunos do Colégio. 

o objetivo do evento, segundo o presidente da aRfoC, 
foi cumprido. “Realizamos três oficinas, debatendo com 
os alunos as atividades que envolvem os profissionais da 
cinematografia e fotografia, as suas dificuldades, o prepa-
ro psicológico, dando ênfase à postura ética e profissional 
dos jornalistas e repórteres fotográficos”, explicou au-
reliano. a conversa com alunos, diretores e professores, 
abordou questões gerais sobre o fotojornalismo. 

também o Sindijor-PR participou do evento represen-
tado pelo jornalista e professor Hamilton Cezario, mem-
bro do Conselho de Ética do Sindicato. no encerramento 
da oficina, os representantes da aRfoC e do Sindijor-PR 
entregaram  às diretoras do Colégio dr. Xavier exemplares 
do Código de Ética dos Jornalistas (fEnaJ) e o jornal Extra 
Pauta, periódico oficial do Sindicato dos Jornalistas.  

exPosição de FotogrAFiA 
também no Colégio dr. Xavier, a aRfoC realizou a Primeira 
Exposição de fotografia, com apoio do Sindijor-PR, nos 
dias 8 e 12 de outubro. a amostra fez parte da Semana 
Cultural do Xavier, evento tradicional entre as entidades 
educacionais do Paraná.

a falta de avanço nas negociações da campanha salarial 
2012/2013 fez com que os comunicadores sergipanos 
realizassem um ato público no dia 23 de outubro, em 
frente à sede do Jornal do dia, na avenida ivo do Prado 
276, que tem como proprietário Elenilton Pereira, vice-
-presidente do sindicato patronal.  “Convocamos todos 
os comunicadores do estado de Sergipe para um ato de 
protesto pelo não avanço nas negociações da conven-
ção 2012/2013. os patrões não aceitam negociar pontos 
fundamentais para nós trabalhadores”, disse fernando 
Cabral presidente do Sindicato dos Radialistas. 

diz o texto sobre a ação que “as empresas de co-
municação em nosso estado nunca faturaram tanto, o 

mercado da comunicação vem crescendo ano após ano 
muito acima do PiB nacional (de janeiro e junho deste 
ano, cresceu 11,02% em relação ao mesmo período de 
2011, apesar do baixo desempenho da economia), mesmo 
assim os patrões se negam a pagar um salário digno aos 
seus colaboradores, que vivem com salários achatados”. 

a presidente do Sindijor do Sergipe, Caroline Santos 
explica que “na última audiência, ocorrida em setem-
bro, ainda quiseram retroceder no quesito reajuste, não 
aceitam o piso administrativo e dizem não a publicação 
da escala de folga dos jornalistas em 30 dias. não há boa 
vontade em valorizar os trabalhadores da comunicação. 
Só dizem não para nossas pautas” (fonte: Sindijor-Sergipe). 

Jornalistas e radialistas do sergipe fizeram ato público

Contestado vive! 
no dia 31 de outubro aconteceu, no auditório da 
SEtS, o debate “Contestado Vive!”. foi feita a pro-
jeção do documentário “Guerra do Contestado”, do 
diretor Sérgio Rubin. Houve também palestra com 
o jornalista Milton ivan Heller, autor do livro “a 
atualidade do Contestado”, além de debate sobre 
o tema com a professora Evandir Codato (Universi-
dade Estadual de Maringá – UEM), Cezar Benoliel e 
Bruno Meirinho. 

Caravana da Anistia  
passou por Curitiba 
no fim de outubro 

Primeira oficina de 
Fotografia aconteceu 
no Colégio dr. xavier

a 63ª Caravana da anistia esteve na capital para-
naense nos dias 25 e 26 do mês passado. o evento 
contou também com o lançamento do documentá-
rio “Eu me Lembro”, de Luiz fernando Lobo, realiza-
do em parceria com o projeto Marcas da Memória 
da Comissão de anistia. Um dos destaques foi a 
realização, em parceria com o fórum Paranaense 
de Resgate da Verdade, Memória e Justiça, da 
passeata “os Caminhos da Resistência”, em que 
foram demarcados alguns importantes locais de 
memória, de resistência e repressão durante o Re-
gime Militar. o objetivo da 63ª Caravana da anistia 
é promover um marco para o Paraná no sentido de 
efetivar o resgate da verdade e da memória da luta 
do povo brasileiro (fonte: fórum Paranaense de 
Resgate da Verdade, Memória e Justiça). 
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o diretor de ação e cidadania do Sindijor-PR, 
Ismael Freitas, participou, no início de outu-

bro, de bate-papo com os alunos do terceiro ano 
do curso de jornalismo da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG). Aproveitando a aula de 
Deontologia (Ética), Freitas abordou temas como 
o código de ética da categoria, regulamentação da 
profissão e a luta na pela aprovação da PEC dos 
jornalistas, agora tramitando na Câmara Federal.  

Estas ações do Sindicato vêm acontecendo em 
diversas cidades do Paraná, com o objetivo de es-
treitar os laços com os acadêmicos. “É importante 
que os alunos de jornalismo conheçam um pouco 
do nosso trabalho e compreendam as nossas lutas. 
Os acadêmicos nos recebem sempre muito bem e 
a palestra foi produtiva”, explica Ismael Freitas. 

  a última edição da revista foi lançada no mês de outubro somente em formato para 
web. dez funcionários foram demitidos devido ao encerramento das atividades da 
empresa, cinco deles eram jornalistas – Mariane Maio, arieta arruda, iris alessi, Bianca 
nascimento e Roberto dziura Jr. “Há um clima de tristeza aqui na redação”, disse a ex-
editora arieta arruda. os jornalistas estão de aviso prévio e aguardam o recebimento dos 
seus direitos. a justificativa dada pela empresa foi à falta de investimento publicitário.  
a Editora Mês já havia fechado as portas de outra sucursal, em São Bernardo, no aBC 
paulista. o Sindijor-PR manteve contato com os jornalistas da Revista Mês. o objetivo 
foi acompanhar a situação e saber se os pagamentos dos direitos desses trabalhadores 
estavam sendo efetuados.

  o jornal o Paraná, de Cascavel, que mantinha uma sucursal em Curitiba, fechou suas 
portas. a empresa mantinha uma jornalista contratada que, após o desmonte do diário, 
recebeu proposta de trabalhar no oeste do Paraná, algo inviável para a profissional. o 
Sindijor-PR tentou negociar com a empresa, que preferiu não abrir mão do fechamento 
da sucursal, além de não oferecer outra alternativa à jornalista. a empresa de 
comunicação pertence ao grupo empresarial do deputado federal alfredo Kaefer. 

  outubro marcou a eleição do Conselho de Ética do Sindicato. Em assembleia Geral 
Extraordinária foram eleitos os seguintes membros do Conselho: Presidente - Sulamita 
Mendes; Membros efetivos: osni Gomes, Hamilton Cezario, daniel Mittelbach e andré 
Machado; Suplentes: Bernardo Bittencourt, Mário Messagi Júnior, Silvia Calciolari e 
alessandra oliveira.

o Conselho de Ética é composto por três jornalistas e dois representantes da 
sociedade escolhidos nominalmente pela categoria. É competência do conselho aplicar 
o código de Ética do Jornalista, apurar transgressões ao código e aplicar sanções que 
julgar pertinentes. 

sindijor e Arfoc preparam
prova para registro de repórter 
Fotográfico e Cinematográfico

Jornalistas são impedidos 
de trabalhar no Fórum 
de Foz do iguaçu

diretor do sindijor-Pr fala aos alunos 
do terceiro ano de jornalismo da uePg

revista mês fecha as portas

Jornal o Paraná fecha sucursal em Curitiba 

saiba quem são os membros 
do Conselho de Ética do sindijor-Pr 

na segunda quinzena do mês de 
novembro acontece, na sede do Sin-

dicato dos Jornalistas Profissionais do 
Paraná (Sindijor-PR, Rua José Loureiro, 
211, Centro, Curitiba - PR), o segundo 
teste do ano para quem deseja obter 
registro de Repórter Fotográfico e Re-
pórter Cinematográfico. A avaliação é 
promovida pelo Sindijor em parceria com 
a Associação dos Repórteres Fotográficos 
e Cinematográficos do Paraná (Arfoc-PR) 
semestralmente, na sede do Sindicato. O 
objetivo da prova é qualificar profissionais 
para obter registro na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), 
capacitar tecnicamente e dar noção da 
responsabilidade ética da profissão.

ProvA
A avaliação é composta de questões 
discursivas e objetivas, além da redação 
(todas eliminatórias). Os candidatos 
devem chegar ao local 15 minutos antes 
do horário estipulado (13h), trazer ca-
neta esferográfica azul ou preta, lápis e 
borracha. São necessários os seguintes 
documentos: fotos (publicadas de dois 
anos atrás até os dias atuais) divulgadas 
em sites, revistas ou jornais; imagens 
(publicadas de dois anos atrás até os dias 
atuais) que foram exibidas em telejornais 

ou sites, com crédito de imagem, além de 
histórico escolar de conclusão do 2º grau, 
comprovante de residência (obrigatório 
domicílio no Paraná), declaração (em pa-
pel timbrado) do veículo de comunicação 
onde o profissional trabalha ou tenha 
trabalhado como frila. 

É importante que no texto da declara-
ção do candidato conste que o profissional 
atuou como Repórter Fotográfico ou Ci-
nematográfico. A documentação deverá 
ser entregue no Sindijor-PR em data a 
ser definida. Contato: 41 3224 9296 e no 
e-mail: sindijor@sindijorpr.org.br. 

o vice-presidente da Subseção de 
Foz do Iguaçu, Wemerson Augus-
to, relatou que “os jornalistas da 

cidade querem saber o porquê desse blo-
queio à imprensa em um local que deveria 
dar exemplo de democracia”. A situação 
tornou-se insustentável quando, no dia 
16 de outubro, repórteres fotográficos, 
repórteres cinematográficos e repórteres 
foram impedidos novamente de registrar 
imagens no Fórum da cidade. 

Os jornalistas da Foz já haviam proto-
colado (21 de maio deste ano) reivindica-
ção a respeito desta situação, pois casos 
recorriam diariamente, principalmente 
com profissionais de imagem. “A questão 
da informação é um direito da sociedade 

que precisa estar informada. Órgãos pú-
blicos deveriam dar exemplo, mas estão 
restringindo jornalistas. Isso não só fere 
a liberdade de expressão, como prejudica 
toda sociedade”, explicou Wemerson.

  na foto (da esquerda para direita): guilherme Carvalho (presidente do  
sindijor-Pr), hamilton Cezario, silvia Calciolari, André machado, sulamita mendes, 
daniel mittelbach, Alessandra oliveira, bernardo bittencourt e osni gomes

Gustavo Vidal
andré Luís Rodrigues

Kiko Sierich

arquivo pessoal/web

o sindijor-Pr encaminhou denúncia ao ministério 
Público do trabalho e à Corregedoria do tribunal 
de Justiça do Paraná referente a restrição ao trabalho 
de profissionais de imprensa no Fórum estadual 
de Justiça de Foz do iguaçu



o sindijor-Pr é o representante legal dos jornalistas do Paraná. 
Mas essa representatividade não vale de nada se os profissionais 

da área não estiverem sindicalizados. a sindicalização garante 
legitimidade para o sindicato nas mesas de negociação e 

fortalece a representatividade. além disso, é com o dinheiro 
das mensalidades que se pagam a estrutura, os salários dos 

funcionários do sindicato, as campanhas e os eventos realizados 
anualmente. seja um jornalista sindicalizado!

vAlor dA mensAlidAde:
R$ 23,23 (equivalente a 1% do piso salarial)

Como se sindiCAliZAr:
1. Preencher ficha de sindicalização (site, 

e-mail, diretores ou na sede do sindicato).
2. Entregar pessoalmente ou via correio os 

seguintes documentos anexados à ficha: 
 2 fotos 3x4;  cópia do registro 

profissional no Ministério do trabalho 
(carteira de trabalho);  cópia do 
diploma de graduação em Jornalismo/
Comunicação Social-Jornalismo. 

oPções PArA PAgAmento:
desconto em folha (apenas para 
profissionais contratados por empresas 
jornalísticas):
1. Preencher duas vias da autorização para 

desconto em folha (site, e-mail, diretores 
ou na sede do sindicato).

2. Entregar uma via no RH da empresa e 
outro para o Sindijor (pode ser enviado 
via correio, aos diretores, scaneada por 
e-mail ou pessoalmente).

boleto bancário:
1. Existem duas opções, neste caso. Pode ser 

paga a anuidade, com desconto de 10% ou 
a mensalidade. o boleto é enviado no final 
do ano para a casa do sindicalizado.

Como regulAriZAr suA sindiCAliZAção:
1. Entrar em contato com o  

Sindijor por telefone ou e-mail  
e solicitar a regularização.

2. Cobra-se até 7 mensalidades  
para colocar tudo em dia. 

3. Boleto será encaminhado  
por email, correios ou pode ser  
retirado na sede do sindicato. 

4. Com boleto pago, a situação é 
regularizada automaticamente.

Como obter suA CArteirA 
ProFissionAl de JornAlistA 
a carteira nacional de jornalista é 
documento de identidade pessoal e 
profissional, válido em todo o território 
nacional e só poderá obtê-lo o jornalista 
que tenha registro profissional no 
Ministério do trabalho e Emprego com 
formação profissional. o documento é 
emitido pelos Sindicatos de Jornalistas 

nos estados e é uma ferramenta para 
assegurar a prática da profissão em 
qualquer local com validade de 3 anos. 
além disso, o documento também é aceito 
para alguns convênios (confira lista no site 
do Sindijor-PR).
vAlores:
sindicalizado em dia: R$ 85,00
sindicalizado que não  
está em dia: R$ 170,00
não sindicalizado: R$ 340,00

Como obter suA CArteirA 
internACionAl de JornAlistA
a carteira internacional é o documento 
de identificação do jornalista no exterior. 
o titular da carteira internacional tem 
benefícios - desconto ou gratuidade - no 
ingresso de cinema, museus, espetáculos, 
etc, que variam de país a país. outra 
finalidade importante do documento é 
facilitar o acesso às entidades sindicais 
filiadas à fiJ (federação internacional de 
Jornalistas) e a eventos profissionais. dessa 
forma, fica mais fácil encaminhar solução 
de problemas que possam surgir quando 
o jornalista está em outro país. a validade 
é de 2 anos. Para obter a sua é necessário 
estar sindicalizado. 
doCumentos neCessários:

 fotocópia da carteira nacional  
de jornalista em dia;

 Preenchimento de requerimento;
 uma foto 3x4.

vAlores:
sindicalizados em dia: ¤ 50,00 
sindicalizados inadimplentes: ¤ 100,00 

Solicite a sua carteirinha pelo e-mail 
gerencia@sindijorpr.org.br ou pelo 
telefone (41) 3224-9296. a emissão é feita 
pela fenaj ou fiJ, mas deve ser solicitada 
nos sindicatos estaduais. o pagamento 
pode ser feito pessoalmente no sindicato 
ou por depósito bancário.

em CAso de dúvidA
Qualquer documento ou ficha do Sindijor-
PR pode ser obtida no site do sindicato em 
“documentos”, com diretores do Sindijor, 
na secretaria do sindicato ou pode ser 
solicitada pelo e-mail gerencia@sindijorpr.
org.br ou, ainda, pelo telefone 3224-9296.

eventos

60 trabalhos inscritos  
para a sétima edição
do Prêmio sangue bom 
do Jornalismo Paranaense

delegados do 35º Congresso 
nacional dos Jornalistas

  os diretores Gustavo Vidal, Júlio Carignano e 
Pedro Carrano foram os delegados indicados para 
participar do 35º Congresso nacional dos Jornalistas, 
que irá acontecer em Rio Branco (aC), dos dias 7 a 
10 de novembro. Este ano o tema é “os desafios do 
jornalismo e sua contribuição para o desenvolvimento 
sustentável”. Simultaneamente acontece também o V 
Encontro nacional de Jornalistas de imagem.

8  |  extrA PAutA           novembro_2012

uFsC traça perfil do jornalista 
brasileiro em levantamento 

  o núcleo de Estudos sobre transformações no Mundo do 
trabalho, da Universidade federal de Santa Catarina (tMt/
UfSC), está realizando desde o dia 24 de setembro uma 
pesquisa sobre o perfil do jornalista brasileiro. o levantamento 
conta com o apoio da federação nacional dos Jornalistas 
(fenaj), do fórum nacional de Professores de Jornalismo (fnPJ) 
e da associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 
(SBPJor). Este é o mais amplo estudo já realizado no país. 

Para participar responda ao questionário disponível na internet 
no endereço: http://perfildojornalista.ufsc.br

dia 4 de dezembro, no tea-
tro da PUC-PR, acontecerá 
o 7º Prêmio Sangue Bom 

do Jornalismo Paranaense. Este 
ano foram 60 trabalhos inscritos. 
Profissionais de várias cidades 
do Paraná procuraram o Sindijor-
-PR para participar da premiação. 
“Procuramos, nesta nova edição, 
manter a proposta inicial de reco-
nhecimento do trabalho jornalísti-
co paranaense, mas aprimoramos 
com quatro novas categorias, 
justamente para valorizar o jor-
nalismo contemporâneo e abrir a 
possibilidade para inovar na nossa 
profissão”, explica Cristiane Le-
belem, diretora administrativa de 
professores e estudantes.

a iniciativa do Sangue Bom 
2012 é do Sindijor-PR e do Sin-
dicato dos Jornalistas do norte 
do Paraná. Este ano a premiação 
conta com o patrocínio da itaipu 
Binacional e tem o objetivo de 
estimular, divulgar e reconhecer 
os jornalistas paranaenses.

Reportagem para tV teve 18 
inscrições, maior número entre 
as 12 categorias, seguida de Re-
portagem impressa com 10 traba-
lhos e Página diagramada (jornal, 
revista) com oito. o Sangue Bom 
foi aberto apenas para jornalistas 
sindicalizados.

 
trAbAlhos insCritos 

Reportagem para tV: 18

Reportagem impressa (jornal/revista): 10

Página diagramada (jornal/revista): 8

arte (ilustração, charges, cartoons, 
caricaturas e quadrinhos): 7

Reportagem para Rádio: 4

fotografia: 4

assessoria de imprensa: 3

Reportagem para internet: 2

Reportagem para impresso Sindical: 2

inovação na Comunicação da informação: 1

Projeto de Comunicação

integrada – Mídias Sociais: 1

Reportagem para impresso 
de organização: 0


