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1 ANO DE MUITO TRABALHO
Mariana Raphael/Ascom GDF

No primeiro ano da gestão
2013-2016, o Sindicato dos
Jornalistas realizou diversas
ações e já teve conquistas
importantes. PGs|4 e 5

Alan Santos/CICV
Pedro Vilela

Floriano Rios/Agência Câmara

Prorrogação de jornada

Clube da imprensa

Saiba quais são os direitos dos jornalistas quando
trabalham mais do que cinco horas diárias. PG|6

Ajuizada ação para rescindir contrato de arrendamento
do Clube, celebrado em 2011. PG|8
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Ação judicial garante regularização
de salários e indenização
Arquivo SJPDF

Acordo firmado em juízo
obriga empresa a pagar
salários atrasados,
multa por atraso e 14º
salário
Depois de meses de atraso
de salário no Jornal da Comunidade, o Sindicato dos Jornalistas ajuizou ação contra
a empresa cobrando a regularização dos pagamentos e
danos morais. O processo resultou em um acordo que previu o pagamento dos quatro
salários atrasados, multa por
atraso de 4% ao mês e um 14º
salário a título de indenização
por danos morais, que deverá
ser pago até junho de 2015.

Diretores do Sindicato em ato em frente ao jornal

A regularização total dos
salários dos funcionários deveria ter ocorrido até 25 de
novembro. O Sindicato ques-

tionou e a empresa informou
que cumpriu quase integralmente esse item do acordo. A
diretoria cobrou novamente

o repasse do que faltava.
A empresa solicitou ajuda do
SJPDF para liberar uma verba
bloqueada, na justiça, referente
a outro processo. O Sindicato
atuou junto ao juiz que reteve
a verba para tentar assegurar
sua liberação. “Estamos agindo
para que o dinheiro bloqueado seja revertido aos trabalhadores, mas isso não exime a
responsabilidade da empresa
de regularizar os salários”, diz
Wanderlei Pozzembom, coordenador-geral do Sindicato.
A diretoria do Sindicato informou ao Grupo Comunidade
que se o acordo não for respeitado, a entidade tomará as providências cabíveis para cobrar
que a Justiça puna a empresa.

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Fórum discute desafios para emissoras públicas
Antônio Cruz/Agência Brasil

Entidades defendem
mais recursos, reserva
de espectro e maior
participação em rádios
e TVs do setor
Cerca de 500 pessoas – entre representantes de rádios e
TVs comunitárias, educativas,
universitárias, legislativas e públicas – marcaram presença no
Fórum Brasil de Comunicação
Pública, que ocorreu nos dias
13 e 14 de novembro, na Câmara dos Deputados. As entidades organizadoras, entre
elas o SJPDF, entregaram um

Trabalhadores da EBC realizaram atos durante o Fórum

documento com propostas ao
ministro da Secretaria-Geral da
Presidência, Gilberto Carvalho.

Entre as propostas elencadas no documento estão:
aprovar uma nova legislação

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF
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Maffezoli (coordenadora administrativa), Alan Marques, Fábio Varela e Juliana Cézar Nunes. Coordenação
Administrativa| Lincoln Macário e Luís Augusto Soares Gomes. Coordenação de Comunicação| Daniela
Luciana e Lúcio Mello. Coordenação de Cultura, Esporte e Lazer| Carlos Moura, Fábio Pozzembom e Lecino
Filho. Coordenação Jurídica| Fábio Varela, Gésio Passos e Marcos Urupá. Coordenação de Formação| Flávia
Azedo, Mel Bleil Gallo e Pedro Rafael Ferreira. Coordenação de Condições de Trabalho e Qualidade de
Vida| Daiana Lima, Reginaldo de Aguiar e Soane Guerreiro.
Conselho Fiscal| Eduardo Wendhausen, Beth Fernandes e Mayrá Lima.
Comissão de Ética| Eraldo Peres, Jacira da Silva, Sionei Leão, Mara Régia e Fernando Bizerra.

para o setor, ampliar o financiamento das emissoras,
garantir a reserva de canais
e recursos para custear a estrutura de transmissão no sinal digital e políticas públicas
de incentivo à produção de
conteúdos de qualidade. O
texto também defende a valorização dos trabalhadores
como forma de fortalecer a
comunicação pública.
Como um dos encaminhamentos, foi aprovada a realização de um encontro nacional
dos trabalhadores de emissoras públicas em 2015. O SJPDF
participará da organização.
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Ação judicial
garante
pagamento
de feriado
O SJPDF ganhou ação na
Justiça do Trabalho que garante o pagamento dobrado
no feriado do dia do evangélico (30 de novembro). O
questionamento foi feito porque a empresa não respeita
esse feriado nem remunera
os seus trabalhadores de
forma dobrada, como prevê
o Acordo Coletivo de Trabalho. Para receber, o jornalista
deve entrar em contato com
o Sindicato para entregar os
documentos
necessários.
Também será definido um
dia em que um representante do Sindicato estará na
sede da empresa para receber os documentos.

Por um plano de
carreiras que valorize
os trabalhadores
Categoria defende
aumento dos pisos
e gratificação por
formação
Depois de três anos de debates, a revisão do Plano de
Carreiras da Empresa Brasil
de Comunicação se encaminha para sua reta final. Um
grupo de trabalho criado
para elaborar propostas sobre o tema foi concluído com
pouca acolhida pelos gestores da empresa das propostas dos trabalhadores. Uma

paralisação foi realizada no
dia 9 de dezembro para sensibilizar a direção da empresa e o governo federal sobre
a importância da pauta dos
trabalhadores.
Os empregados defendem a melhoria da tabela
salarial com redução dos
níveis e aumento dos pisos.
Querem também que os
recursos para promoção e
progressão sejam divididos
igualmente para a evolução
por mérito e por tempo de
serviço. Defendem ainda a
criação de uma gratificação

Arquivo SJPDF

por formação e que a descrição dos cargos respeite a lei.
Os gestores da empresa
divergiram da grande maioria das propostas. Apresentaram uma inovadora e
preocupante tabela salarial
com pisos diferenciados
por carga horária. Se ela for
aprovada pelo governo federal, pode criar um modelo
perigoso para outros planos
de carreira no qual as categorias com jornada especial
(como os jornalistas) poderão ter pisos menores do
que as demais.
Wanderlei Pozzembom

Empregados da EBC em assembleia sobre o Plano de Carreira

Práticas antissindicais na EBC
Os sindicatos dos jornalistas e radialistas do DF, RJ e
SP apresentaram à direção
da EBC, ao governo federal
e ao Ministério Público do
Trabalho um dossiê com denúncias de práticas antissin-

dicais dentro da empresa.
Elas envolvem perseguição,
desqualificação de dirigentes
e obstáculos colocados à atuação das entidades de representação dos trabalhadores.
Um dos casos foi a con-

vocação de integrantes da
Comissão de Empregados
para depor na Comissão de
Ética pela atuação em defesa
dos trabalhadores. Outro foi
a campanha de difamação
feita por gestores buscando

atribuir a entidades e dirigentes a responsabilidade pela
escolha política da empresa
de implantar o intervalo intrajornada. O dossiê na íntegra
pode ser conhecido no site
do SJPDF.
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SETEMBRO DE 2013 - SETEMBRO 2014

1 ano, muitas

Arquivo SJPDF

Roque Sá - FENAJ

Carlos Moura

realizações

Arquivo SJPDF

Congresso Distrital dos Jornalistas

Greve da EBC
Em novembro de 2013, o SJPDF
atuou ativamente na maior
greve envolvendo jornalistas
realizada no Brasil em mais de
10 anos. A paralisação durou
15 dias e mobilizou mais de 700
trabalhadores da Empresa Brasil
de Comunicação (EBC).

Em março de 2014, o Sindicato realizou o 4º
Congresso Distrital dos Jornalistas, que reuniu
cerca de 150 pessoas na sede da entidade.
O evento discutiu temas como precarização
das relações de trabalho, democratização
da comunicação, violência contra jornalistas,
eleições e atuação dos profissionais assessores
de imprensa, entre outros.

Campanha Salarial 2014
Renata Mafezzoli

Campanha pela aprovação da PEC do Diploma
O SJPDF participou das mobilizações pelo avanço da Proposta
de Emenda à Constituição que restabelece a obrigatoriedade do
diploma para o exercício do jornalismo. Depois de aprovada no
Senado, a matéria tramita na Câmara dos Deputados.
Arquivo SJPDF

Renato Araújo

Durante quatro meses, o Sindicato mobilizou
as redações do DF. Após votação, jornalistas
aprovaram proposta que garantiu ganho real
no piso, aumento importante da PLR, criação da
comissão de segurança e ampliação da licençapaternidade.
Arquivo SJPDF

Segurança dos Jornalistas
na Copa e em manifestações

Aposentadoria Especial
para jornalistas de imagem

O SJPDF cobrou de autoridades o respeito ao
trabalho dos jornalistas, denunciou abusos,
distribuiu materiais com orientações e
acompanhou a cobertura durante a Copa do
Mundo e em manifestações para interceder em
caso de agressões contra jornalistas.

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas
lidera a campanha pela aprovação do
o “PL Santiago Andrade” (6781/2010),
que prevê aposentadoria especial
para repórteres fotográficos
e cinematográficos e regime
diferenciado de folgas.

Arquivo SJPDF

Campanha de Sindicalização 2014
A iniciativa foi realizada em fevereiro deste ano.
A campanha, promovida todos os anos pelo
Sindicato, contou com um cronograma extenso
de visita a redações e assessorias de órgãos
governamentais. Cerca de 100 profissionais
passaram a fazer parte do quadro regular do
Sindicato.

Campanha “Assessor de Imprensa é Jornalista”
Iniciativa foi criada para afirmar os direitos dos jornalistas
nesses locais de trabalho. O primeiro tema tratado foi jornada. A
diretoria visitou dezenas de assessorias e tomou medidas como
pedidos administrativos de correção e ações judiciais.

Arquivo SJPDF

Comissão da Verdade
dos Jornalistas do DF
A Comissão recolheu
depoimentos de 12 jornalistas
sobre violações de direitos
humanos sofridas por eles
durante a ditadura militar. As
declaração serviram de base
para o relatório entregue
à Comissão da Verdade,
Memória e Justiça dos
Jornalistas Brasileiros.

Clube da Imprensa de Brasília
O consórcio que arrendou parte da área
do Clube interrompeu o pagamento
dos repasses mensais e tentou impor
um rebaixamento do contrato. Foram
realizadas duas assembleias para
tratar do assunto. A última decidiu pelo
ajuizamento de ação pedindo a rescisão
do contrato para dar andamento à
revitalização do Clube.

Criação da Ouvidoria
do SJPDF
Em outubro de 2013, o
Sindicato abriu um canal
de denúncias para receber
sugestões, comentários e
reclamações. A partir deles,
a diretoria tem tomado
providências, como cobranças
administrativas ou até mesmo
ações na Justiça do Trabalho.
Para fazer denúncias
entre no www.sjpdf.org.
br/ouvidoria. O e-mail é
ouvidoria@sjpdf.org.br.

www.sjpdf.org.br/acoes/balanco-de-gestao.
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O que diz a Lei

Saiba como funciona
a prorrogação da
jornada especial
Profissional que trabalha
seis ou sete horas
por dia tem direito ao
adicional de 70%
O cumprimento da jornada especial de trabalho dos
profissionais de jornalismo
por parte das empresas tem
sido uma das principais reclamações dos jornalistas
que atuam nas redações ou

assessorias de imprensa em
todo o país.
Além de ficarem atentos
para o respeito à jornada
especial, esses profissionais
devem observar o fato de
que se fizerem mais de 5
horas têm direito à prorrogação de jornada. Ela deve
ser firmada em contrato
adicional. Qualquer profissional da área que trabalhe
mais de cinco horas por dia

A jornada de trabalho
de cinco horas dos jornalistas é estabelecida no
artigo 303 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Ela foi definida levando-se em consideração as peculiaridades da
profissão e o stress da
atividade, sendo, portanto, uma medida de saúde
e segurança no trabalho.
A CLT também prevê,
no artigo 304, a possibilidade de elevação da jornada para até sete horas
diárias, desde que com
aumento de ordenado.
Nesse caso, a prorrogação deve ser feita mediante contrato escrito e
registrada na carteira de
trabalho.

tem direito a um adicional
para a sexta e sétima horas, independentemente de
acordo escrito. A PJ incide
sobre 13º, férias e outros
benefícios.
A diretoria do Sindicato
dos Jornalistas do DF alerta
que se o trabalhador verificar qualquer desrespeito a
essas garantias e irregularidades deve denunciar a situação junto ao SJPDF.

Arquivo SJPDF

Jornalistas trabalhando na redação do Jornal de Brasília

Remuneração da Prorrogação de Jornada
A CLT estabelece o adicional de 50% para as horas
extraordinárias. Por meio de
negociação coletiva, o Sindicato dos Jornalistas do DF conquistou uma condição mais
benéfica, o direito ao adicional
mínimo de 70% para as duas
primeiras horas e 65% para as
demais.
O jornalista deve estar atento para a variação do piso com

a prorrogação de jornada. No
DF, o piso para cinco horas
está em R$ 2.100. Se houver
PJ, aplica-se o adicional.
Atenção ao intervalo
para repouso ou alimentação - O jornalista que trabalha
mais de seis horas também
tem o direito a um intervalo
para repouso ou alimentação.
Ele deve ser de no mínimo
uma hora de repouso/alimen-

tação. No caso de cumprimento de mais de quatro horas de

trabalho, se faz obrigatório o
intervalo de 15 minutos.

Pisos salariais considerando
a prorrogação de jornada
5 horas

R$ 2.100,00

5 horas + 1 hora-extra

R$ 2.814,00

5 horas + 2 horas-extras

R$ 3.528,00
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Homologação da Convenção
Coletiva de Trabalho 2014/2016
A Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2016 foi homologada no dia 21/11 pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do DF. O documento está vigente desde sua
assinatura em 18/7. No entanto, empresas justificaram o não
cumprimento das cláusulas da CCT pela falta da homologação.
Desde então, o Sindicato vem fazendo cobranças junto aos
empregadores. Os trabalhadores que ainda não receberam
os benefícios devem informar isso ao SJPDF. As denúncias podem ser enviadas pelo site www.sjpdf.org.br/ouvidoria ou pelo
e-mail ouvidoria@sjpdf.org.br.

Público marcou presença nas edições da Cozinha de 2014

Cozinha Fotográfica
No mês de novembro, o Sindicato encerrou a realização
de edições da Cozinha Fotográfica de 2014. Durante este
ano, a entidade promoveu oito eventos com a presença de
repórteres fotográficos, profissionais e estudantes da área
de comunicação. A novidade ficou com a edição de outubro,
que teve a participação de alunos do ensino fundamental
de uma escola de Samambaia. Na última edição, o jornalista
Renan Carvalhais apresentou sua experiência na Escola de
Fotografia e Cinema de Cuba.

Sindicato solicita reunião com equipe de
transição do governador Rollemberg
O Sindicato solicitou, em nome das entidades integrantes do
Comitê pela Democratização da Comunicação do DF, reunião
com a equipe de transição do futuro governo para tratar das políticas de comunicação na gestão do governador eleito Rodrigo
Rollemberg. As entidades querem que a nova gestão não repita o
total descaso do governo Agnelo com o tema. Algumas das reivindicações são: instalação do Conselho Distrital de Comunicação e
criação de uma TV Pública Distrital e de um fundo para financiar
veículos alternativos, comunitários e independentes.

Festa “La Pauta”

Sindicato fiscaliza cumprimento
dos direitos trabalhistas
A diretoria do Sindicato dos Jornalistas do DF oficiou, em novembro, diversos órgãos públicos e as empresas que prestam
serviços para eles. A entidade chama a atenção para o fato de
que o órgão público que terceiriza serviços não pode se eximir
da responsabilidade de fiscalizar as relações de trabalho. Deve,
também, vigiar o cumprimento das obrigações das empresas terceirizadas contratadas, já que o órgão é considerado subsidiário
na responsabilidade de cumprimento dos direitos trabalhistas.
O jornalista que quiser que seu órgão seja fiscalizado deverá entrar em contato com o Sindicato por telefone 3343-2251 ou pelo
e-mail secretaria@sjpdf.org.br. Para denunciar irregularidades
mande e-mail para ouvidoria@sjpdf.org.br ou acesse a página
http://www.sjpdf.org.br/ouvidoria.

O SJPDF, em parceria
com o Studio Remix, botou no calendário cultural
da cidade a festa “La Pauta”. Já foram realizadas
duas edições, em novembro e dezembro. Com os
DJs Prezi, Maria Mello e
Jonas Valente, os eventos
foram boas oportunidades de congregação não
só de jornalistas mas de
pessoas interessadas em
boa música e diversão.

Convênios Renovados
Escola Nossa Senhora de Fátima e Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa
Senhora de Fátima
n Associados e seus dependentes

Desconto

Sindicato lançará
em janeiro
Campanha de
Sindicalização 2015
O SJPDF lançará em janeiro
a Campanha de Sindicalização
2015. A iniciativa ocorre todos
os anos com o objetivo de
sensibilizar os jornalistas para
a importância da participação
da categoria para fortalecer
as bandeiras de luta dos trabalhadores. Além de apresentar algumas facilidades para a
sindicalização e regularização
dos filiados inadimplentes, a
campanha contará com visitas aos locais de trabalho e
presença de funcionários do
Sindicato para efetuar a sindicalização dos profissionais
interessados.

							15% nas mensalidades do 		
							berçário, educação infantil, 		
							ensino fundamental e médio
							20% para o nível superior
IESB
n Associados e seus dependentes

Desconto
20% na graduação
15% na pós-graduação
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CLUBE DE IMPRENSA

Ajuizada ação para resolver
o impasse do Clube
Arquivo SJPDF

Medida foi aprovada
em duas assembleias
do SJPDF e do Clube da
Imprensa
A diretoria do Sindicato
dos Jornalistas (que também é a diretoria do Clube
da Imprensa) ajuizou ação
para rescindir o contrato de
arrendamento celebrado em
2011 com um consórcio de
empresários da cidade comandado pela incorporadora LB Valor, de Luiz Bizerra.
Também integram o grupo
os donos das empresas Moena, Bianna, Viu Participações e LDH Construções.
O objetivo da ação é a

Setor jurídico do Sindicato protocolando a ação na Justiça

rescisão do contrato e o pagamento dos valores que os
empresários devem ao Sindicato dos Jornalistas do DF

(entidade signatária do instrumento por ser detentora
do Clube). Ela foi aprovada
em assembleias do SJPDF e

do Clube da Imprensa realizadas em maio e agosto.
A medida foi necessária
uma vez que o consórcio deixou de fazer o repasse mensal dos recursos (então em
cerca de R$ 43 mil) em novembro de 2013 e não aceita fazer a rescisão amigável
do contrato. Ao contrário, os
empresários tentaram impor
um rebaixamento dos termos
com a redução das parcelas
para R$ 25 mil e a construção
de um “embrião de Clube”. O
contrato previa que ao explorar empreendimentos comerciais em parte dos dois lotes
do Clube os empresários teriam de construir um novo
Clube da Imprensa.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Campanha fecha o ano com roda de conversa
Debate reuniu
assessores de imprensa
de sindicatos, ONGs e
movimentos sociais
O Sindicato dos Jornalistas do DF fechou as atividades da campanha “Assessor
de Imprensa é Jornalista”
em 2014 com a realização
de uma segunda roda de
conversa. Desta vez as discussões foram direcionadas
para jornalistas que atuam
em assessorias de imprensa
de sindicatos, ONGs e movimentos sociais.
Segundo Renata Maffezoli,
coordenadora administrativa
do SJPDF, essa última roda de
conversa serviu para fazer um
balanço das atividades desenvolvidas pela campanha “Assessor de Imprensa é Jornalista”. “Neste segundo semestre,

Arquivo SJPDF

Diretores em visita
da Campanha

além de visitar diversos locais
de trabalho, o Sindicato também oficiou muitos órgãos
públicos e privados por irregularidades. Por isso, foi
muito importante fazer uma
análise dos primeiros resultados da campanha e apontar
os encaminhamentos para
2015”, afirma Maffezoli.

Visitas - Lançada em
agosto pelo Sindicato, a
campanha já visitou 36 órgãos públicos e privados. A
intenção é conscientizar os
jornalistas que atuam em
assessorias de que eles têm
os mesmos direitos daqueles
que trabalham nas redações.
Para além das visitas e dos

debates, os diretores do Sindicato também realizaram
contatos e encaminharam
materiais para cerca de 70
órgãos do Governo do DF. O
Sindicato também recebeu
várias denúncias de irregularidades nos locais de trabalho e solicitações de visitas
por meio da sua ouvidoria.

