Ano 17 | No 105 | Março / 2013

www.sjpdf.org.br | sjpdf@sjpdf.org.br

SJPDF inicia as negociações da Data-base 2013

A

Foto: Arquivo SJPDF

diretoria do Sindicato dos
Jornalistas do DF já iniciou
as negociações da data-base 2013 com o Sindicato das Empresas de Televisões, Rádios Revistas e
Jornais do Distrito Federal (Sinterj-DF). As reivindicações da categoria
neste ano contemplam apenas as
cláusulas econômicas (que dizem
respeito a reajustes e auxílios). Entre os principais itens da negociação estão o reajuste salarial de 13%,
aumento de 35% para 42% do percentual da Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) e a consignação
de um valor de R$ 20 por dia para o
auxílio-alimentação.
O Sinterj-DF apresentou uma contraproposta que deixa de fora vários
itens da pauta de reivindicações dos
jornalistas e diminui consideravelmente o percentual dos reajustes
solicitados. Os patrões ofereceram a
UHSRVLomR GD LQÁDomR WUDEDOKDQGR
com 6% enquanto o índice de abril
não é divulgado) e a aplicação dessa variação aos benefícios, como PLR,
DX[tOLRFUHFKH H VHJXUR GH YLGD (

mais uma vez, rejeitaram
a instituição de um valor
para o auxílio-alimentação
na Convenção (veja a íntegra das propostas abaixo).
Os representantes patronais também recusaram a
inclusão na negociação de
cláusulas sobre o adicional
GHKRUDH[WUDHRDF~PXORGHIXQomR
Segundo Wanderlei Pozzebom,
presidente em exercício do SJPDF,
os patrões mostraram mais uma
vez a incompreensão sobre a necessidade de garantir a recuperaomR GDV SHUGDV GRV ~OWLPRV DQRV
“Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apontam
24,09% de perdas no salário dos
MRUQDOLVWDV QRV ~OWLPRV GH] DQRV
Por isso nossa proposta é de 13%
de reajuste”, afirma.

PLR e auxílio-alimentação
No PLR, os jornalistas propõem o aumento do percentual de 35% para 42%
usando a remuneração integral como
referência, não apenas o salário-base.
Já no caso do auxílio-alimentação, a
luta é para superar a resistência dos
patrões e incluir o valor do benefício
na Convenção. “Existem locais de traEDOKR TXH IRUQHFHP XP WtTXHWH FRP
valor inferior a R$ 10. Isso não custeia
QHP XP ODQFKH TXDQWR PDLV XPD UHfeição decente”, ressalta Jonas Valente,
secretário-geral do SJPDF.
Outro ponto considerado relevante
pRUHDMXVWHQRSHUFHQWXDOGDVKRUDVH[WUDV´(PERUDRDFRUGRWHQKDVLGR
de apenas seis cláusulas, é importante abordar também o adicional
GH KRUDVH[WUDV (VVD FOiXVXOD SRGH
DMXGDU QD KRUD GR IHFKDPHQWR GR
DFRUGRµDÀUPDDWHVRXUHLUDGR6-3')
Leonor Costa.

Proposta dos jornalistas

Proposta dos patrões

Reajuste salarial

13%

6%

Participação nos Lucros e
Resultados (PLR)

42% da remuneração
teto de R$ 2.000
mínimo de R$ 1.390

35% da remuneração
teto de R$ 1.908
piso de R$ 1.270

Auxílio-alimentação

R$ 20,00 por dia

Sem consignação de
valor

$X[tOLRFUHFKH

5SRUÀOKR

5SRUÀOKR

Seguro de Vida

R$ 11.300 para morte
acidental e R$ 6.780 para
natural ou invalidez
permanente

R$ 10.600 acidental e R$
6.390 morte natural ou
invalidez permanente

Horas-extras

VREUHDKRUDQRUPDO

Não discutir

Licenças maternidade e
paternidade

6 meses e 30 dias

Não discutir

Novas ações contra a Plano
Brasília são preparadas

Mudanças no
GDF preocupam
entidades da área
de comunicação

E

E

x-empregados da Plano Brasília
e a diretoria do SJPDF começaram uma ofensiva em cima da
empresa. A Plano responde a mais
GHSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVSRUQmR
pagar os funcionários e/ou por praticar assédio moral contra os profissionais.
$KLVWyULDGHDEXVRVFRQWUDRVMRUnalistas é bem parecida. A empresa
contrata profissionais, não paga,
demite todos eles e, logo depois,
recontrata novas pessoas, que tam-

bém não recebem. E assim sucessivamente.
Segundo Wanderlei Pozzebom,
presidente em exercício do SJPDF, o
Q~PHUR GH GHQ~QFLDV FRQWUD D 3ODno Brasília é recorde. “Entramos com
mais de dez ações na justiça. Os direitos básicos dos funcionários são colocados de lado. Os jornalistas passaUDPSRUGLÀFXOGDGHVFRPRDXVrQFLDV
de pagamento dos salários, do plano
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GH VD~GH GR YDOHWUDQVSRUWH H
do vale-refeição”, ressalta.
“A intenção é alertar a categoria sobre a forma precária
como a Plano trata as questões
GRV WUDEDOKDGRUHV 'HVGH 
R6LQGLFDWRDFRPSDQKDWRGDVDV
reclamações e vamos atuar para
garantir os direitos dos trabaOKDGRUHVµ DÀUPD -RQDV 9DOHQWH
secretário-geral do SJPDF.
Os abusos sofridos foram
reunidos e vão embasar novas
ações judiciais. O SJPDF e os
jornalistas também irão organizar atos em frente à empresa. A mobilização contará com
faixas e carro de som.
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ntidades e movimentos sociais
da área de comunicação, entre
elas o SJPDF, foram surpreendidos
com a troca de comando da Secretaria de Comunicação do Governo do DF. A área responsável
pelas políticas de comunicação
foi transferida para uma coordenadoria de comunicação da Copa.
A decisão é um retrocesso no tratamento do tema e põe em risco
a agenda das políticas de comunicação no GDF.
Desde o início do governo, as
entidades discutem com o governo o tema. No ano passado, foi
realizado o 1º Seminário de Comunicação do DF, que aprovou 12
propostas para promover a diversidade na mídia do DF. A mais voWDGDIRLDFULDomRGHXP&RQVHOKR
Distrital de Comunicação.
Depois de muito debate, governo e sociedade civil conseguiram
construir a proposta para o projeWRGHOHLSDUDFULDUR&RQVHOKRGH
Comunicação Social do DF. O texWRIRLVXEPHWLGRjFRQVXOWDS~EOLca e recebeu mais 130 sugestões.
Agora, o projeto de regulamentaomR GR &RQVHOKR SUHFLVD VHU HQviado à Câmara Legislativa.
“O governador Agnelo Queiroz
precisa garantir espaço e estrutura para a execução das propostas de políticas de comunicação
aprovadas no ComunicaDF. Essa
agenda foi construída a muito
custo e esse compromisso precisa
ser respeitado pelo GDF”, afirma
Jonas Valente, secretário-geral do
SJPDF.

SJPDF cobra correção de problemas
no Jornal de Brasília
SJPDF enfatizaram que o veículo precisa
respeitar a legislação e garantir os direitos dos jornalistas, além de cobrar do
jornal o cumprimento do acordo feito
no ano passado para implantar de forma correta o controle de frequência dos
jornalistas. “Sabemos que o acordo anWHULRUÀUPDGRHQWUHRYHtFXORHR6-3')
IRLXPDYDQoRYLVWRTXHKRMHDHPSUHVD
Foto: Arquivo SJPDF
assina todas as carteiras dos jornalistas.
Para além desse direito, outros direitos
RÀQDOGRPrVGHIHYHUHLURGLUL- estagiários fazendo plantões.
A direção da empresa alegou que o básicos também devem ser cumpridos
gentes do Sindicato dos Jornalistas do DF se reuniram com a 3/5IRLSDJRDWRGRVRVWUDEDOKDGRUHV FRPRpRFDVRGDFRPSHQVDomRGHKRdiretoria do Jornal de Brasília. Durante a KDYHQGRDSHQDVDOJXQVFDVRVSHQGHQ- UDVH[WUDVµ DÀUPRX :DQGHUOHL 3R]]HUHXQLmRIRUDPH[SRVWDVGHQ~QFLDVUHFH- tes. Argumentou que os problemas na bom, presidente em exercício do SJPDF.
“Cobramos a documentação sobre
bidas sobre problemas como: 1) paga- GLVSRQLELOL]DomR GR FRQWUROH GH KRUDVmentos abaixo do piso; 2) o pagamento H[WUDV VH GHYHUDP D GLÀFXOGDGHV GH DVGHQ~QFLDVIHLWDV6HFRQVWDWDUPRV
GHIRUPDHUUDGDGHKRUDVH[WUDVFRQWUD- JHVWmR$ÀUPRXTXHRFDVRGRSODQWmR irregularidades vamos cobrar de fortuais; 3) o não pagamento do PLR; 4) o realizado por estagiários foi pontual e ma direta ou até mesmo na Justiça a
QmRUHSDVVHGRVFRQWUDFKHTXHV DQmR não se repetirá. E disse que iria averi- correção de quaisquer irregularidades”, diz Jonas Valente, secretárioapresentação da dinâmica de pagamento guar pagamentos abaixo do piso.
HRXFRPSHQVDomRGDVKRUDVH[WUDVH 
Durante a reunião, os dirigentes do -geral do Sindicato.
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&DPSDQKDGH6LQGLFDOL]DomRGH nalistas
FKHJRXDRÀPQR~OWLPR a
dia 16. Mais de 70 pessoas fo-

têm

liberdade

de

atualizar

ram sindicalizadas ou regularizadas. A

seus

iniciativa começou no mês de janeiro

H YHULÀFDU D

com diversas atividades como visitas às

situação

redações e realização de sindicalizações

adimplência.

QRORFDOGHWUDEDOKRGRVMRUQDOLVWDV
2XWUDDomRTXHLQWHQVLÀFRXDFDP-

dados
de

O secretá- Foto: Arquivo SJPDF
rio-geral do SJPDF, Jonas Valente,

das lutas”, ressalta.

SDQKDGHVWHDQRIRLRODQoDPHQWRGR UHDÀUPD D LPSRUWkQFLD GD VLQGLFDOL-

Para o presidente em exercício do

QRYR VLVWHPD GH JHVWmR GH ÀOLDGRV H zação para a categoria. “Um sindica-

SJPDF, Wanderlei Pozzebom, a cam-

novo site, que facilitaram a emissão

WR Vy p IRUWH VH D FDWHJRULD VH XQLU SDQKD WHUPLQD PDV D VLQGLFDOL]DomR

de boletos e o pagamento das men-

Sofremos muitas mazelas no merca-

continua. “A associação do jornalista

salidades. Esse novo espaço foi criado

GR GH WUDEDOKR H QRVVDV UHLYLQGLFD-

à sua entidade de classe deve ser um

para mel a relação da entidade com

ções não serão aceitas se o jornalista

ato constante. Somente assim vamos

o associado. Na área, além de poder

não se empoderar das informações

fortalecer a atuação pelos direitos da

HPLWLU VHXV SUySULRV EROHWRV RV MRU-

sobre seus direitos e estiver longe

categoria”, destaca.
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SJPDF vai rever estatuto para
melhorar atuação

ssembleia realizada no dia 2
de março aprovou a proposta da diretoria de reforma do
estatuto do Sindicato dos Jornalistas
do DF. A norma está obsoleta e traz
amarras para o bom funcionamento
da entidade. As propostas de atualização serão colocadas em consulta
junto à categoria e aprovadas em
uma assembleia itinerante prevista
para o mês de abril.
A revisão foi proposta para modernizar o modelo de gestão (a
versão atual da norma é do início
da década de 1980) e permitir que
R 6LQGLFDWR WHQKD PDLV DJLOLGDGH
para dar conta das demandas da
categoria. Além disso, é preciso
adequar a Comissão de Ética às regras estipuladas pelo regulamento

FULDGRMXQWRFRPR&yGLJRGHeWLFD PHOKRUDU D DWXDomR GDV RUJDQL]Ddos Jornalistas em 2006.
ções.
Para Wanderlei Pozzebom, presidente em exercício do SJPDF, o
“Independentemente de ser um ano
processo de construção do novo
eleitoral ou não, nosso proposito é
Estatuto é prioridade para a entifazer essa revisão estatutária. Essa
dade. “Independentemente de ser
mudança é uma demanda antiga e
um ano eleitoral ou não, nosso
é necessária para a categoria e não
proposito é fazer essa revisão espara uma diretoria específica”
tatutária. Essa mudança é uma deWanderlei Pozzebom, presidente
manda antiga e é necessária para a
em exercício do SJPDF
categoria e não para uma diretoria
específica”, afirma.
Um seminário será realizado para
Segundo Jonas Valente, secretáouvir experiências de gestão de ou- rio-geral do SJPDF, é fundamental
tras entidades sindicais. O objetivo a participação da categoria. “Essa
é avaliar como reformas como a contribuição dos associados é muipretendida procederam e se as alte- to importante, afinal o estatuto é a
rações, em especial a para uma di- lei maior da nossa entidade”, resreção colegiada, contribuíram para salta.

Nossas propostas
Conselho Fiscal e Comissão de
Integração entre SJPDF
mudança proposta é trocar o e Clube da Imprensa: na Ética autônomas: os dois seriam
Direção colegiada: a principal

modelo presidencialista pela
GLUHomR FROHJLDGD $ ÀJXUD GR
presidente seria substituída por
três coordenadores-gerais. Cargos
como 1o tesoureiro e 2o secretário
seriam extintos. Os diretores se
organizariam em coordenações:
JHUDO DGPLQLVWUDWLYD H ÀQDQFHLUD
comunicação; formação; condições
GH WUDEDOKR H YLGD FXOWXUD
esporte e lazer; e jurídica. A ideia
pGHVFRQFHQWUDUDFDUJDTXHKRMH
UHFDLVREUHRSUHVLGHQWHPHOKRUDU
a divisão de tarefas e tornar as
ações ainda mais coletivas.

proposta, as diretorias do SJPDF
e do Clube seriam eleitas em
XPD PHVPD FKDSD &RPR R
Clube é patrimônio do SJPDF, a
integração entre as direções das
duas entidades é fundamental
SDUDJDUDQWLUXPDPHOKRUJHVWmR
desse importante patrimônio.

desvinculados da diretoria e teriam
caráter autônomo. A indicação seria
DYXOVDHQmRHPFKDSD2VDVVRFLDGRV
votariam em uma pessoa.

Modernizar a convocação das
assembleias: KRMHDGLYXOJDomRGDV

DVVHPEOHLDVSUHFLVDVHUIHLWDHPyUJmR
de imprensa e deve se dar três dias antes.
Retirar regras que deixam o O que muitas vezes tira a agilidade em
SJPDF na ilegalidade: exigências VLWXDo}HV FRPR FDPSDQKDV VDODULDLV
FRPRDUHQRYDomRGDÀOLDomRDFDGD Pela proposta, as assembleias seriam
dois anos seriam retiradas. Regras FKDPDGDV SRU PHLRV GRV FDQDLV GH
como essa colocam o SJPDF em uma comunicação do sindicato e com um
SUD]RGHKRUDV
situação de insegurança jurídica.
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͗ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĐŽďƌĂŵ ƌĞǀŝƐĆŽ ĚŽ
PECS junto ao novo diretor

Foto: Marcelo Casal/EBC

R

HSUHVHQWDQWHV GRV WUDEDOKDdores da Empresa Brasil de
Comunicação se reuniram no
dia 13 de março com o novo diretor
DGPLQLVWUDWLYR H ÀQDQFHLUR -RVp 9Lcentine. A principal demanda apreVHQWDGD IRL R HQFDPLQKDPHQWR GD
revisão do Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS). Além disso,
foi cobrada a implantação do Acordo Coletivo 2012-2013.
9LFHQWLQH VH DSUHVHQWRX H DÀUPRXTXHFKHJDSDUDFRQWULEXLUFRP
a construção da empresa, que tem
uma missão importante para a sociedade brasileira. Ele informou que
solicitou à diretoria a criação de uma
gerência executiva de gestão de pesVRDV SDUD HVWUXWXUDU PHOKRU D iUHD
Sobre o PECS, ele e demais representantes da empresa informaram
TXHRFRQWUDWRHVWiVHQGRÀQDOL]DGR
e que será repassado à área jurídica
para posterior aprovação.
“Tivemos um processo muito difícil envolvendo o Plano no ano passado. E já estamos no meio de março e ainda sem o contrato assinado.
É preciso garantir o máximo de ce-

Foto: Marcelo Casal/EBC

WySLFRVGDH[HFXomRGR$FRUGRMi
foram colocados.
“Um ponto central cuja implantação deveria ser agilizada pela
empresa é a ocupação dos cargos
de coordenação pelos empregados do quadro em 60%. E isso
precisa contemplar cada praça”,
GHIHQGHX *XLOKHUPH 6WUR]L GD
Comissão de Empregados.
Também foram destacadas as
Acordo Coletivo
Os representantes dos traba- cláusulas de inclusão da EBC no
OKDGRUHV WDPEpP OHPEUDUDP GR programa de equidade de gênero
pacto feito com a empresa para o do governo federal, a concessão
DFRPSDQKDPHQWRGDLPSODQWDomR de roupas adequadas para quem
do Acordo Coletivo. As reuniões WUDEDOKD QR YtGHR D UHDOL]DomR GD
deveriam ter começado em feve- FDPSDQKD GH HVFODUHFLPHQWR FRQUHLURPDVVyWHUmRLQtFLRHPPDU- tra o assédio moral, a instalação
oR(PERUDDFRQYHUVDWHQKDVLGR da Comissão Interna de Prevenção
marcada para apresentação do de Acidentes (CIPA) e garantir do
novo diretor às lideranças, alguns WUDQVSRUWH SDUD RV WUDEDOKDGRUHV
TXHHQWUDPHQWUHPHLDQRLWHHK
“Um ponto central cuja imO gerente responsável pela área
plantação deveria ser agilizada
de pessoal, Anderson Sega, aprepela empresa é a ocupação dos
sentou uma primeira organização do
cargos de coordenação pelos
SURFHVVRGHDFRPSDQKDPHQWR8PD
empregados do quadro em 60%”.
nova reunião foi marcada para que a
*XLOKHUPH6WUR]LGD&RPLVVmR
empresa repasse informações sobre
de Empregados da EBC
o estágio da execução do Acordo.
leridade para que esse processo
comece”, cobrou o secretário-geral
do SJPDF, Jonas Valente. “Essa é a
SUHRFXSDomR FHQWUDO GRV WUDEDOKDdores, a revisão do plano precisa
sair para corrigir os problemas da
versão atual”, afirmou o presidente
do Sindicato dos Radialistas do DF,
Carlos Paes.
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Debates homenageiam o
Dia Internacional das Mulheres
%DKLD 8)%$  H 5HQDWD 0DUL] UHSyUWHU
do Correio Braziliense.
A abordagem da representação da
PXOKHU QD PtGLD IRL GHEDWLGD QR GLD
15. Participaram do debate virtual Jacira Melo, diretora-executiva do Instituto
3DWUtFLD*DOYmR-~OLD=DPERQLPHVWUD
em Comunicação pela Universidade
de Brasília (UnB) e integrante da MarFKD GDV 9DGLDV QR ') H /ROD $URQRYLFK SURIHVVRUD GR GHSDUWDPHQWR GH
Comunicação da Universidae Federal
do Ceará (UFC) e criadora e manteneSJPDF preparou uma sé- GDGHLJXDOLWiULDHOLYUHGRPDFKLVPR dora do blog “Escreva, lola, escreva”.
rie de debates virtuais para
No dia 8 de março, o debate abordou
2~OWLPRGHEDWHHVWiPDUFDGRSDUD
março. Com o tema “Mu- a “A contribuição de jornalistas para a RGLDFRPRWHPD´'HVDÀRVSDUD
OKHUHV H -RUQDOLVPR GHVDÀRV SDUD D JDUDQWLDGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVµ3DU- D DWXDomR GDV PXOKHUHV MRUQDOLVWDVµ
igualdade”, o objetivo é colocar em ticiparam Juliana Cézar Nunes, 1ª secre- Os debates são transmitidos pelo site
discussão como a atuação das pro- tária do SJPDF; Maíra Kubík, jornalista e do Sindicato www.sjpdf.org.br e os
ÀVVLRQDLV GH LPSUHQVD SRGH FRQWUL- SURIHVVRUDGREDFKDUHODGRHPJrQHURH links dos vídeos estarão disponíveis
buir para a formação de uma socie- diversidade da Universidade Federal da na página.

O

A

Público marca presença na
ϭǐŽǌŝŶŚĂ&ŽƚŽŐƌĄĮĐĂĚĞϮϬϭϯ

 &R]LQKD )RWRJUiÀFD GH
2013 ocorreu no dia 26/2
e contou com a presença
GH YiULRV UHSyUWHUHV IRWRJUiÀFRV
estudantes e amantes da fotograÀD(PXPDPELHQWHGHVFRQWUDtGR
$QGUp&RHOKRGRMRUQDO2*ORERH
André Dusek e Beto Barata, ambos
do Estado de S. Paulo, apresentaUDPRWUDEDOKRTXHGHVHQYROYHP
$QGUp &RHOKR PRVWURX IRWRV GH
garimpeiros da Comunidade de
Lavra, município de Crixás, Goiás.
Ele fotografou um grupo de oito
garimpeiros que buscam o ouro
na mina com condições mínimas
GHWUDEDOKR$QGUp'XVHNWDPEpP

OHYRX IRWRJUDÀDV GH JDULPSR (OH impresso a fazer imagens do local.
apresentou um material precioso Os jornalistas não podiam entrar,
da cobertura que fez em 1980 em PDV HX WLYH D VRUWH GH FRQKHFHU
R 0DMRU &XULy TXH QD pSRFD HUD
quem comandava os mais de 25 mil
JDULPSHLURVµDÀUPRX'XVHN
Beto Barata mostrou fotos que
fez para o projeto “Brasília SubPHUVDµ FRP XP RXWUR ROKDU VRbre a capital federal revelando a
vida da cidade debaixo d’água, no
Lago Paranoá. Na sua exposição,
Barata também mostrou um material que produziu dentro do mar.
Foto: Arquivo SJPDF
)RWRJUDILDVGD,OKDGH*RUJRQDH
Serra Pelada, no Pará. “Fui o primei- de outras regiões da Colômbia foUR UHSyUWHU IRWRJUiÀFR GH YHtFXOR ram o destaque da apresentação.
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SJPDF recolhe dados para o Censo do
Governo Federal

D

esde o mês de dezembro,
o Coletivo dos Assessores
do SJPDF realiza o Censo
dos Jornalistas do Governo Federal. Questionários estão sendo
UHVSRQGLGRV SRU SURÀVVLRQDLV TXH
WUDEDOKDP QDV DVVHVVRULDV GH yUgãos do governo federal. Mais de
100 jornalistas já responderam à
pesquisa. A coleta de dados deverá continuar por mais três meses.
2SURÀVVLRQDOTXHTXLVHUSDUWLFLSDU
do Censo pode entrar em contato
com o Sindicato e agendar uma visita à sua assessoria.
O questionário aborda quesW}HV FRPR MRUQDGD GH WUDEDOKR
vínculo empregatício, média saODULDO JUDWLILFDo}HV H DF~PXOR
de funções, entre outros. Pelo
instrumento, também é possível

C

saber a faixa etária dos profissionais, bem como sexo e cor. Ao final, a entidade irá sistematizar as
informações e apresentá-las para
a categoria.
Segundo Leonor Costa, 1ª
Tesoureira do SJPDF, o Censo vai ajudar o Sindicato a ter
informações sobre a realidaGH GDV DVVHVVRULDV GRV yUJmRV
S~EOLFRV SDUD SRGHU DWXDU QD
resolução dos problemas que
esse setor da categoria vem
enfrentando. “Sem a colaboração dos colegas assessores de
imprensa não vamos conseguir
obter o resultado desejado. É
preciso que todos respondam
e também orientem os colegas a par ticipar da pesquisa.
Em breve, vamos disponibili-

zar o questionário em nosso
site para que aqueles que não
conseguiram responder em seu
ORFDO GH WUDEDOKR SRVVDP ID]HU
isso vir tualmente”, afirmou.
Para o jornalista do Instituto
Nacional de Colonização e ReIRUPD $JUiULD ,QFUD  /~FLR 3Hreira, que já respondeu ao questionário, ao Censo é importante
porque esse segmento emprega
muitos jornalistas. “O SindicaWR SUHFLVD ROKDU FRP FXLGDGR H
DWHQomR SDUD HVVH S~EOLFR 2V
jornalistas das assessorias estão
distantes da entidade e esse é
um diálogo importante, já que a
diretoria realiza visitas para falar sobre a pesquisa, mas tamEpP HVFODUHFH G~YLGDV VREUH RV
nossos direitos”, ressalta.

^:W&ĮƌŵĂŶŽǀŽƐĐŽŶǀġŶŝŽƐ
para a categoria

RP IRFR HP PHOKRUDU RV
benefícios dos jornalistas
sindicalizados, o SJPDF
firmou mais dois novos convênios. Com o IPOG (instituição de
ensino superior), o sindicalizado
terá desconto de 25% nas mensalidades. Com a Rede de Hotéis
Privé, os filiados e seus familiares contarão com o abatimento
GH  QR SUHoR GD KRVSHGDgem e em todos os tipos de ingressos da rede.
Outra novidade na área de convênios é a renovação com o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Agora os filiados e seus

dependentes terão desconto de
5% na mensalidade de 22 cursos
acadêmicos. Para ter o abatimento, o sindicalizado deverá solicitar
ao SJPDF carta de apresentação
que a associação à entidade.
O Sindicato tem uma carteira convênios em diversas áreas
H EXVFD IHFKDU PDLV SDUFHULDV
para a categoria. Ela pode ser
vista no site da entidade (www.
sjpdf.org.br) “Os convênios são
uma forma de atrair mais os
jornalistas para perto do Sindicato”, comenta Wanderlei Pozzebom, presidente em exercício do SJPDF.
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Foto: Biblioteca do UniCEUB

Foto: Arquivo SJPDF

SJPDF encaminha junto a parceiros a
construção do novo Clube da Imprensa

D

esde agosto de 2012, o CluEHGD,PSUHQVDHVWiIHFKDdo para reforma. Uma nova
sede será construída como parte
da parceria firmada em 2011 para
a revitalização do local, aprovada
pela categoria em plebiscito. O
FRQVyUFLR GH HPSUHVDV TXH IH] D
parceria irá explorar empreendimentos como restaurantes e centro de convenções e irá repassar
3% do faturamento (sendo o mínimo de R$ 60 mil) para custear a
manutenção do Clube. A diretoria
do SJPDF vai cobrar dos parceiros
a aprovação do projeto e o início
das obras.
A reforma do Clube ainda não
começou por causa da tramitação na Câmara Legislativa do
DF do Plano de Preservação do
Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). A aprovação da lei
garantiria a desafetação de uma
rua no meio da área do Clube,
que está prevista no papel mas
que está ocupada de manei-

ra irregular. Outra vantagem
que o PPCUB seria a mudança
de gabarito para possibilitar a
FRQVWUXomR GH XP KRWHO ´$ SULmeira mudança acabaria com a
insegurança jurídica que sempre
PDUFRX D KLVWyULD GR &OXEH ( D
segunda modificação potencializaria o empreendimento e aumentaria o repasse ao Clube”,
explica Jonas Valente, secretário-geral do SJPDF.
No entanto, recentemente o
GDF retirou do PPCUB da agenda
legislativa. Diante dos fatos, os
diretores do SJPDF vão encamiQKDU D FRQWLQXLGDGH GR SURFHVso. “Estamos com uma reunião
marcada com os responsáveis
pela revitalização do Clube. Depois de toda essa espera, a reforma é prioridade zero para a
diretoria. Iremos cobrar dos parceiros a aprovação do projeto e
o inicio das obras”, afirma Wanderlei Pozzebom, presidente em
exercício do SJPDF.
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Entenda mais sobre
revitalização do Clube

a

Um plebiscito com a participação
dos jornalistas sindicalizados decidiu pela revitalização do Clube da
Imprensa. Na consulta, 94% dos
participantes votaram a favor. O
resultado autorizou a realização da
SDUFHULD FRP R FRQVyUFLR GH HPpresários em uma modalidade sePHOKDQWHDXPDUUHQGDPHQWR
$SDUFHULDQmRVLJQLÀFDDDOLHQDção do patrimônio, visto que a titularidade, posse e usufruto do Clube
permanecem com a categoria. Mas
o parceiro terá o direito de explorar empreendimentos por 20 anos.
O objetivo foi recuperar o projeto
KLVWyULFRGHFRQVWUXomRGHXPKRtel no Clube, além de reconstruir
com uma estrutura adequada aos
associados. Nela estão previstos
espaços como: salões de festa, resWDXUDQWHV SLVFLQDV FKXUUDVTXHLUDV
parque, brinquedoteca, quadras,
academia, pier e uma sede social.

