Moção de solidariedade aos jornalistas do Paraná e de repúdio às práticas antissindicais das
empresas do setor
As delegadas e os delegados participantes do 39° Congresso Nacional dos Jornalistas se
solidarizam com os jornalistas do Paraná e repudiam as práticas antissindicais das empresas do
Estado.
Os patrões seguidamente interrompem as negociações coletivas com o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Paraná o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná,
ameaçando romper as Convenções Coletivas de Trabalho e insistindo em propostas já negadas
em Assembleias da categoria. Assim, os jornalistas paranaenses têm enfrentado o risco de
adoecimento e morte, dificuldades financeiras, condições precárias de trabalho, demissões e
ainda estão sem a proteção da CCT.
Os empresários ainda têm ignorando os apelos quanto à regulamentação do teletrabalho,
fazendo com que a pandemia seja usada como desculpa para transferir os custos de produção
aos jornalistas - que literalmente, acabam pagando para trabalhar.
Reivindicamos que os jornalistas sejam respeitados e que os empresários de comunicação do
Paraná renovem urgentemente a convenção coletiva, aplicando minimamente a reposição da
inflação acumulada e arcando com os custos de produção hoje assumidos pelos trabalhadores.
Os jornalistas paranaenses entendem que já vêm dando sua cota de contribuição às empresas
ao aceitar trabalhar em condições adversas, ao sofrer cortes de salários e ao ter concordado
em ter os salários reajustados abaixo da inflação em 2020. Se o Jornalismo é essencial, os
jornalistas também o são.
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