
CAMPANHA SALARIAL JORNAIS E REVISTAS 2019-2020

Empresas oferecem reposição da 
inflação: reajuste de 4,78%

O Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo (SJSP) realiza na próxima 
semana plebiscito nas redações 
para votar a proposta patronal 
para a Campanha Salarial 2019-
2020. As empresas do segmento 
de jornais e revistas da Grande 
São Paulo, do interior e litoral 
propuseram a reposição inflacio-
nária nas cláusulas econômicas. 
Sendo assim, pisos salariais, sa-
lários, auxílio-creche, vale-refei-
ção e PLR serão reajustados em 
4,78%, conforme o índice INPC 
acumulado no período de 1º de 
junho de 2018 a 31 de maio de 
2019.

O patronal propõe ainda que a 
diferença salarial retroativa a 1º 
junho de 2019  (junho e julho)
seja paga nos meses de janeiro 
e fevereiro de 2020.

O SJSP ressalta que a luta pela 
garantia da reposição inflacioná-
ria é muito importante, uma vez 
que a primeira proposta patronal 
era de reajuste zero.

Agora, a categoria será consul-
tada, por meio de plebiscito nas 
redações, a respeito se aceita ou 
não a proposta patronal.

Nos próximos dias, categoria será consultada em plebiscito

A Campanha Salarial está na 
quarta rodada de negociação e 
estendeu a vigência da conven-
ção anterior para garantir os di-
reitos dos jornalistas. A medida 
é necessária já que a reforma 
trabalhista determinou que as 
convenções deixam de valer no 
último dia. A data-base da cate-
goria é 1º de junho.

Diante da atual conjuntura e da 
dificuldade em avançar na pro-
posta, a direção do Sindicato re-
comenda que a categoria aceite 
o reajuste oferecido.

Outras cláusulas
Além da reposição inflacionária, 
as empresas de jornais e revis-
tas da Grande São Paulo, do in-
terior e litoral acataram a propos-
ta de incluir multa por atraso no 
pagamento do 13º salário e nas 
verbas de rescisão na proporção 
de 1/90  avos do salário do tra-
balhador afetado a partir do 11º 
dia até o limite da obrigação prin-
cipal.

A proposta também prevê a ma-
nutenção das cláusulas sociais 
vigentes na convenção coletiva 
2018-2019, como estabilidade 
para gestante e diária de viagem.

GRANDE SÃO PAULO, INTERIOR E LITORAL Confira como 
ficam as cláusu-
las econômicas 
com o reajuste 

de 4,78% 
proposto pelas 

empresas

Piso de 5 horas 
de R$ 2.524,67 para 

R$ 2.645,34

Piso de 7 horas
de R$ 4.039,47 para 

R$ 4.232,55

Vale refeição
de R$ 11,50 para 

R$ 12,04 por dia traba-
lhado (valor mínimo)

Auxílio creche
de R$ 366,33 para 

R$ 383,84
 

PLR
de R$ 955,00 para 

R$ 1.000,64



CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Em legítima defesa, sindicalize-se!
A defesa dos salários (reajuste 
anual, piso salarial), das condi-
ções de trabalho dos jornalistas e 
da própria profissão é uma ques-
tão coletiva que exige a atuação 
de um sindicato. O jornalista pro-
fissional precisa de uma entidade 
sindical como ferramenta de atua-
ção em prol da profissão, e a sin-
dicalização deve ser uma atitude 
natural de quem valoriza sua pró-
pria profissão e suas condições de 
vida.

O Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais no Estado de São Paulo 
(SJSP) trabalha pela organização 
da categoria a partir dos locais de 
trabalho e pelo fortalecimento da 
ação coletiva para defender direi-
tos e conquistas.

Já historicamente atingida pela 
precarização nos locais de traba-
lho (por meio de horas-extras não 
pagas, frilas fixos e pejotização), 

a categoria passou a sofrer ainda 
mais, após a reforma trabalhista, 
com perda de direitos, demissões 
em massa, fechamento de publi-
cações e aumento do assédio mo-
ral.

Nesse cenário, a resposta do Sin-
dicato é o diálogo e a presença 
nas redações e a busca da sin-
dicalização maciça da categoria, 
em busca de um sindicato forte. O 
aumento no número de sindicali-
zados é fundamental, pois, a par-
tir das medidas do governo para 
bloquear o financiamento das en-
tidades sindicais, o Sindicato vive 
um grave déficit financeiro. Com 
a campanha de sindicalização, o 
SJSP quer ampliar sua receita e 
se equilibrar para depender basi-
camente de seus filiados. 

Para fazer frente a este desafio, o 
SJSP aprovou três tipos de men-
salidades (veja ao lado), estabe-

MENSALIDADES SINDICAIS

Mensalidade fixa: R$ 34 Grande 
São Paulo, interior e litoral

Mensalidade proporcional: aos 
jornalistas com vínculo emprega-
tício, 1% do salário bruto, limita-
do ao valor da mensalidade fixa 

(acima)

Mensalidade solidária: aos pro-
fissionais dispostos a pagar mais, 
tendo como referência R$ 60 na 
Grande São Paulo, no interior e 

litoral

Estudantes: R$ 15 – valor semes-
tral de pré-sindicalização
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lecendo que os profissionais com 
carteira assinada paguem 1% 
do salário, com teto de R$ 34 na 
Grande São Paulo, no interior e li-
toral, mas abrindo a mensalidade 
solidária para todos os que pude-
rem pagar mais.

PREVIDÊNCIA
Reforma aprovada prejudica sua aposentadoria

A proposta aprovada em dois tur-
nos na Câmara dos Deputados é 
prejudicial aos jornalistas, que ma-
joritariamente se aposentam pelo 
Regime Geral da Previdência So-
cial (RGPS). 

O texto em tramitação, fruto da 
Proposta de Emenda Constitucio-
nal 06/2019 (PEC 06/19) do Go-
verno Bolsonaro, teve amenizadas 
algumas regras, mas mantém o 

aumento do tempo de contribuição, 
da idade mínima de aposentadoria 
para as mulheres e altera o modo 
de cálculo do benefício, reduzindo 
o valor pago às aposentadorias e 
benefícios previdenciários.

A categoria dos jornalistas é marca-
da pela pejotização e pela informa-
lidade, o que dificulta ainda mais a 
contribuição constante, e por isso 
mobilizar-se contra a reforma da 

previdência é muito importante. 

Dia 13 de agosto é o Dia Nacional 
de Mobilização, Paralisações, 
Assembleias e Greves Contra a 
Reforma da Previdência, em De-
fesa da Educação Pública e por 
Empregos. Mobilize-se e garanta 
sua aposentadoria. 

Veja agenda de atos em sua re-
gião.


