
Relatório Parcial de 

Atividades 

Janeiro a maio de 2019 



Sindicalizações e emissão de carteiras 

• Sindicalizados (até 20 de maio) – 18 pessoas 

• Carteiras nacionais de jornalistas (até 22 de maio) – 22 carteiras 

• Carteiras internacionais (até 7 de maio) – 4 carteiras 



Atividades sindicais 

• Continuidade da Campanha Salarial de Jornais e Revistas 2018/2019 (data-base 1º 
de setembro de 2018) 

• Início da Campanha Salarial de Rádio e TV 2019 (data-base 1º de janeiro) 

• Sindjorce orienta jornalistas sobre segurança na cobertura dos ataques de facções 
(janeiro) 

• Denúncia: TV União deixa trabalhadores sem 13º e salários de dezembro (janeiro) 

• Participação da delegação cearense na divulgação do Relatório da Violência e 
Liberdade de Imprensa no Brasil 2018 e reunião extraordinária do Conselho de 
Representantes da FENAJ no Rio de Janeiro (janeiro) 

 



Atividades sindicais 

• Denúncia: Ceará continua sendo o estado mais violento para os jornalistas no NE (janeiro) 

• Nota de Repúdio às demissões no jornal O Estado (janeiro) 

• Jornalistas protestam contra atrasos de salários e descumprimento de direitos na TV União 
(fevereiro) 

• Sindjorce sedia encontro preparatório para a Cooperativa de Jornalistas do CE (fevereiro) 

• Nota de Solidariedade ao jornalista Kaio Cézar (fevereiro) 

• Protestos chamam atenção da sociedade cearense para situação dos jornalistas – Atos 
realizados no O Povo e no Sistema Verdes Mares (fevereiro)  

 

 



Atividades sindicais 

• Denúncia: Diário do Nordeste suspende auxílio-creche e descumpre Convenção Coletiva 
dos Gráficos (fevereiro) 

• MPT começa a ouvir funcionários da TV Verdes Mares por acusação de assédio (fevereiro) 

• Sindjorce convoca jornalistas em defesa das mulheres e dos direitos no 8 de Março 

• Campanha Salarial de Impresso: Jornalistas deflagram estado de greve (março) 

• Em Fortaleza, mais de 30 mil vão às ruas em defesa da Previdência (março) 

• Sindjorce participa de atos contra a ditadura militar em São Paulo (março) 

• Denúncia: O Povo assedia jornalistas que protestaram contra reajuste de 1% e retirada de 
direitos (abril) 

 

 

 



Atividades sindicais 

• Jornalista: Profissional Coragem! (nota em homenagem ao Dia do Jornalista) 

• Sindjorce participa de coletiva de imprensa com a jornalista Manuela d’Ávila (abril) 

• Mídia Impressa: Jornalistas acordam 11 cláusulas e cobram avanço nas negociações (abril) 

• Por unanimidade, jornalistas escolhem comissão que organizará eleições do Sindjorce e da 
FENAJ (abril) 

• Denúncia: Ceará é o estado em que os jornalistas trabalham mais horas semanais (abril) 

• Nota de Solidariedade aos trabalhadores do IDT e em defesa da informação pública (abril) 

 

 



Atividades sindicais 

• Sindjorce e FENAJ repudiam demissões e práticas antissindicais no Grupo O Povo (abril) 

• Sindjorce convoca a categoria a participar do ato de 1º de Maio 

• 1º de Maio: Sindjorce na luta contra o aniquilamento da classe trabalhadora (nota) 

• Sindjorce denuncia descaso dos donos de jornais no ato do 1º de Maio 

• Lute como uma mãe jornalista! (Nota Dia das Mães) 

• Ceará é o 8º do país em contratação de jornalistas com carteira assinada (maio) 

• Sindjorce se junta aos 100 mil no Dia Nacional de Greve da Educação (maio) 

• Dia de Enfrentamento à LGBTIfobia: Por um Jornalismo que combata o ódio (maio) 



Atividades institucionais e comemorativas 

• Confraternização dos jornalistas na barraca Vira Verão (janeiro) 

• Sindjorce participa da solenidade de formatura da Estácio (fevereiro) 

• Café e Memória do Jornalismo debate longevidade no Brasil (abril) 

• Dia do Jornalista: Sindjorce de Portas Abertas tem reunião sobre cooperativa e 
bazar (abril) 

• Em Sessão Solene, presidente do Sindjorce destaca luta pela valorização da categoria 
(abril) 

• Paulo Bonavides reforça trajetória de luta do Sindjorce (maio) 

 



Palestras/ debates/ cursos 

• Sindjorce discute “Convergência e Reestruturação das redações” na UFC (fevereiro) 

• Sindjorce fala sobre cooperativismo na aula inaugural do semestre da Estácio 

(março) 

• Sindjorce realiza debate sobre violência de gênero e Lei do Feminicídio (março) 

• Cripto.Baião: Sindjorce apoia evento sobre cibervigilância e segurança (março) 

• Sindjorce comemora 66 anos com Programa de Aperfeiçoamento Profissional 

(maio) 



Atividades administrativas 

• Anuidade sindical 2019 pode ser paga com desconto de até 30% (janeiro) 

• Sindjorce sorteia hospedagens para incentivar sindicalizações e pagamentos em dia (campanha de 
fevereiro a março) 

• Sindjorce passa a emitir boletos de mensalidades via PagSeguro (março) 

• Jornalistas sindicalizados têm 20% de desconto na Clínica Leiria de Andrade do RioMar Kennedy 
(abril) 

• Jornalista sindicalizado paga meia no show Nós do Rock Rural (abril) 

• Colégio Batista inicia período de matrículas com descontos para 2020 (maio) 

• Convênio garante desconto de 15% para cursos a distância da Comtexto Comunicação (maio) 

 



Vitórias jurídicas 

• TRT manda Diário do Nordeste indenizar diagramador demitido na pré-aposentadoria 
(fevereiro) 

• Sindjorce consegue liminar que mantém desconto em folha das mensalidades no O Povo 
(abril) 

• Liminar mantém o desconto em folha das mensalidades dos jornalistas do SVM (abril) 

• Diagramadora da Embrapa tem jornada de 5 horas reconhecida (maio) 

• MPT ingressa com Ação Civil Pública contra TV Verdes Mares pelo correto enquadramento 
funcional de jornalistas – Sindjorce atuará como assistente do procurador (maio) 


