
EM ASSEMBLEIAS,
TRABALHADORES
DIZEM NÃO À 
REAJUSTE ÍNFIMO 
E DIFERENCIAÇÃO 
DA CATEGORIA



Jornalistas dizem NÃO 
 à proposta patronal 

Em assembleias realizadas pelo SindijorPR e Sindijor Norte PR, mais
de 100 jornalistas rejeitaram a proposta dos empresários.

A proposta apresentada pelos patrões visava uma diferenciação de
valores de reajuste, insistindo na criação de um degrau entre a
categoria - o piso ficaria congelado com somente 4,5% de aumento,
enquanto quem já estivesse empregado receberia 6%. Mesmo
assim, o 'reajuste cheio' só seria pago de forma fracionada.

Por maioria quase absoluta, e com apenas uma abstenção, os
profissionais jornalistas que participaram de assembleia organizada
pelo SindijorPR recusaram a proposta. Na assembleia realizada pelo
Sindijor Norte PR, a decisão foi unânime em rechaçá-la.

A dignidade dos jornalistas não é negociável - o salário sim.
Trabalhadores pedem que sindicatos liderem mobilizações e que
empresários apresentem proposta com melhor valor de reajuste
salarial. O valor da inflação incidente na data-base (1º de maio), por
exemplo, é de 12,47%.

Sem jornalistas valorizados, não há Jornalismo!



Histórico da Negociação
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Evolução da Proposta Patronal

 



R$ 3.982,17 4,5%* R$ 171,48
R$ 4.039,33 6% R$ 228,64
R$ 4.285,88 12,47% ** R$ 475,19

Proposta Patronal em Números

*Primeira parcela do reajuste
segundo a oferta patronal.
Também corresponde ao que
passaria a ser o piso para as
novas contratações, caso a
proposta dos patrões tivesse
sido aprovada.

**Reajuste com base na
aplicação do índice de inflação
incidente na data-base.



-Há uma luta histórica dos jornalistas paranaenses  no
sentido de resistir às investidas do patronato que visam
diferenciar trabalhadores e o 'degrau no piso' seria mais
uma perda para a classe;  

-Aceitar a diferenciação seria aceitar também mais
perdas,  uma vez que os trabalhadores vêm amargando
prejuízos sucessivos desde a CCT de 2020;

-As empresas deveriam organizar planos de cargos e
salários, ao invés de criar uma política de rebaixamento
do piso na CCT. Além disso, a medida prejudica a
mobilidade na carreira; 

-O 'degrau no piso' é visto como uma artimanha que
poderia levar os patrões a demitir profissionais mais
antigos, optando pela contratação de novos, com o piso
rebaixado. A medida empobrece ainda mais a categoria.














