
Relatório de 
Atividades 2018

http://www.free-power-point-templates.com/


Atividades de formação/ capacitação

• Minicurso “Inglês para Viagens” em parceria com CNA 
(janeiro)

• Curso de Fotografia “Como construir um repertório visual” 
(fevereiro)

• Curso Comunicação e Direitos LGBTI+ (junho)

• Curso “Telejornalismo hoje: textos e vídeos para reportagem 
hipermídia”, em Juazeiro do Norte (julho)

• Curso Abdias Nascimento – Comunicação e Igualdade Racial





Debates/ rodas de 
conversa/ palestras/ 

entrevistas

• Debates “Mulher, Direitos e Mídia”, em alusão ao 8 de março 
(março)

• Sindjorce debate “Identidade Jornalística” com alunos da UFC 
(abril)

• Sindjorce debate regulação da mídia no Acampamento Lula 
Livre

• Diretores do Sindjorce participam da Semana de Comunicação 
da UniFanor (abril)

• Debate sobre documentário “O mercado de notícias”, em 
alusão ao Dia do Jornalista (abril)

• Mediação de debate no Seminário Internacional sobre 
Segurança Pública (junho)



Debates/ rodas de conversa/ 
palestras/ entrevistas

• Debate “Arte e Midialivrismo na construção das narrativas na 
política” no 15º Congresso Estadual da UJS-CE (junho)

• Diretores do Sindjorce debatem regras de estágios com alunos de 
Jornalismo da UFC (julho)

• Roda de conversa “Todo assessor de imprensa tem direitos” 
(julho)

• Roda de conversa “Identidade Jornalística” e importância de 
representação classista na UFCA (agosto)

• Sindjorce participa da IV Semana do Jornalismo do Centro 
Universitário Inta em Sobral (novembro)



Atividades sindicais 

• Sindicato retoma visitas aos locais de trabalho, com 
foco nas TVs e assessorias (janeiro)

• Assembleia vai debater campanhas salariais de Rádio e 
TV (janeiro)

• Jornalistas vão às ruas de Fortaleza no Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Aposentadoria (fevereiro)

• #EstágiosArrombados: Sindjorce recolhe relatos 
anônimos de estagiários explorados (fevereiro)

• Campanha Mulher jornalista: conheça seus direitos nas 
Convenções Coletivas (março)



Atividades sindicais

• Sindjorce lança campanha de divulgação dos direitos dos 
jornalistas cearenses (março)

• Sindjorce solicita vagas para Jornalista no concurso da Secult
(abril)

• Sindjorce exige respeito e garantia de livre exercício 
profissional para os jornalistas  - Nota sobre manifestações 
(abril)

• Nota de solidariedade ao jornalista Renato Abê vítima de 
insultos do ator Carlos Vereza (abril)



Atividades sindicais

• Sindjorce e FENAJ repudiam agressões à jornalista Mari Rios 
(abril)

• Sindicato participa do Ato Unificado do 1º de Maio (maio)

• Sindicato lança nova Campanha de Sindicalização (maio)

• 1º de Maio na AL: Sindicalistas denunciam precarização do 
trabalho no Brasil (maio)

• Jornalistas mostram confiança no Sindicato e autorizam 
contribuição sindical (maio)

• Sindjorce e FENAJ repudiam violência contra jornalistas em 
protestos (maio)



Atividades sindicais 

• Greve dos Eletricitários: Nota de apoio do Sindjorce (junho)

• Sindjorce e FENAJ repudiam demissões no Sistema Verdes 
Mares (junho)

• Diretores do Sindjorce participam do 6º Seminário Unificado 
da Imprensa Sindical e do 4º Encontro de Jornalistas Sindicais 
(junho)

• Sindicato participa da 19ª Parada Pela Diversidade Sexual do 
Ceará (junho)

• Sindjorce participa do ato protesto Democracia a Raiar na 
Praça da Imprensa (junho)



Atividades sindicais 
• Sindjorce promove vacinação contra H1N1 na sede e em 

redações (junho)

• Rádio e TV: Categoria conquista manutenção de benefícios e 
3,09% de reajuste (julho)

• Sindjorce lança a campanha “Assessor de imprensa é 
Jornalista” (julho)

• Por solicitação do Sindjorce, MPT chama empresas e 
universidades para discutir problemas em estágios (julho)

• Emenda de Elmano garante vaga para profissional de 
Comunicação no concurso da Secult (julho)

• Campanha da FENAJ destaca a importância da sindicalização 
(julho)



Atividades sindicais 
• Sindicato realiza assembleias para aprovação das 

reivindicações da Campanha Salarial de Mídia Impressa 
(julho)

• Sindjorce leva serviços, roda de conversa e curso ao Cariri 
(agosto)

• Sindjorce participa do lançamento da Plataforma das 
Mulheres da CUT (agosto)

• Presidente do Sindjorce destaca importância do 
enfrentamento ao racismo na mídia – artigo no O 
Povo(agosto)

• Morte de PMs: Sindjorce e FENAJ repudiam cerceamento ao 
exercício profissional de jornalistas (agosto)

•



Atividades sindicais 
• Respeito é tema da Campanha Salarial de Jornais e Revistas 

2018/2019 (setembro)

• Jornalistas da extinta TV Manchete recebem R$ 85 mil de 
verbas rescisórias (setembro)

• MPT/CE propõe padronização nos convênios e termos de 
compromisso dos estágios (setembro)

• Sindjorce lança Plataforma dos Servidores Municipais, 
Jornalistas e Servidores da Educação de Fortaleza para as 
Eleições 2018 (setembro)

• Sindjorce inicia diálogo com SSPDS para elaboração de um 
protocolo de segurança (setembro)



Atividades sindicais 
• Sistema Verdes Mares demite pelo menos 20 

profissionais da Comunicação – Nota Repúdio 
(setembro)

• Sindjorce oficia Grupo O Povo sobre cerceamento à 
liberdade de expressão dos jornalistas (setembro)

• Sindjorce e FENAJ se solidarizam com os 
trabalhadores demitidos da NordesTV (outubro)

• FENAJ entrega a Fernando Haddad sua Carta Aberta 
aos presidenciáveis (outubro)

• Estágio Não é Exploração: mediação no MPT cria o 
“Fórum Cearense de Estágio” (outubro)



Atividades sindicais 
• Eleição: Sindjorce tem plantão para jornalistas agredidos ou ameaçados 

(outubro)

• Sindjorce e FENAJ repudiam agressões de eleitores de Bolsonaro a 
jornalistas em Fortaleza (outubro)

• Federação lança campanha “Salve a sede da Fenaj” (outubro)

• Integração no Sistema Verdes Mares: MPT dá 30 dias para grupo 
apresentar documentos (outubro)

• Sindjorce e FENAJ repudiam nota que faz apologia ao nazismo 
(dezembro)

• Sindicato entrega pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2019 ao 
patronato de Rádio e TV (dezembro)

• Reforma Estatutária: Sindicato reduz contribuição mensal a 
1,5% do piso (dezembro)















Eventos culturais e institucionais

• Sessão solene na AL Dia do Jornalista (abril)

• Café e Memória do Jornalismo Cearense, com 
participação da jornalista Ian Gomes, apresentando o 
programa Viver Mais, com exibição das entrevistas 
feitas com colegas de profissão (junho)

• Sessão Solene 65 anos do Sindjorce (junho)



Seminários/ Encontros / Congressos

• Seminário Criação de Negócios Digitais e 
Cooperativismo para jornalistas (maio)

• I Encontro Regional de Jornalistas do Cariri 
(outubro)

• I Encontro Estadual de Jornalistas e Comunicadores 
pela Igualdade Racial do Ceará (dezembro)

• IX Congresso Estadual dos Jornalistas do Ceará 
(dezembro)


