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Adilson Oliveira 
Repórter da TV 
Cidade Verde 

CONHEÇA a página da Fenaj e saiba tudo sobre a legislação profissional 
(regulamentação da profissão).   www.fenaj.org.br
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Jornalista, agende aí!!!
Reunião do Núcleo da Sindjor-MT
Quando: Último sábado de cada mês
Horário: 9h      Local: Câmara Municipal

Acesse:  www.sindjormt.org.br
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*A eleição da Personalidade do Mês é realizada pelos membros do Núcleo de Tangará do Sindjor-MT
Os eleitos de cada edição, juntamente com os jovens talentos, vão participar no final do ano do Troféu Imprensa Tangará, 
evento a ser organizado pelo Núcleo de Tangará do Sindicato dos Jornalistas.  

O Registro Profissional de Jornalista pode ser feito online no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego em Registro Profissional.

Acesse Sistema Informatizado do Registro Profissional – SIRPWEB e selecione “Registro Profissional” para 
preencher a solicitação de registro profissional.

DOCUMENTO EXIGIDOS
– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): páginas do Número, série e qualificação civil;
– Documento de Identificação (RG);
– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
– Comprovante de Residência;
– Certidão de Casamento (se houver alteração de nome);
– Declaração negativa de ilícito penal;
– Diploma de conclusão de curso superior se houver (devidamente assinado).
O prazo para divulgação é de 10 dias, e pode ser acompanhado pelo SIRPWEB clicando na aba da lateral 
esquerda “Emitir Cartão de Registro Profissional”.

Lembramos que, mesmo sendo um documento importante e essencial em determinados processos 
seletivos, deixamos claro que somos 100% a favor da legitimidade do Diploma em Jornalismo.

ERONILDO LUCAS 

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 

Núcleo é recebido pela prefeitura de Tangará 02

Johnny Marcus fala de seu livro Beco sem Saída   03
Perfil: Conheça o Tangará em Foco                                03

Criado no ano de 2019, o Fotoclube Tangará é um
grupo de fotógrafos profissionais e amadores. São
quase 50 membros. O objetivo é fomentar eventos
e cursos na área.

Para mais informações, falar com Jean Claude
(Professor de IFMT – campus Tangará), no
whatsapp 66 98462-2483.

Jeferson Boldrini
Assessor de Imprensa

Unemat Tangará

SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO
Núcleo de Tangará da Serra-MT          <<distribuição gratuita>>
SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO

Carol Lynch
Apresentadora 

TV Centro América

Personalidades de Junho*

Talvez seja necessário incorporar o
termo “fake news” como
neologismo e, apesar do anglicismo,
sinônimo de notícias falsas.
Normalmente composições de
pronúncias fortes – mais uma
questão de fonética – acabam
pegando mais. E nos dois sentidos:
na construção do significado e do
significante.

O Senado e a Câmara travam uma
discussão sobre o projeto que
precisa ser aperfeiçoado, mas entre
se ter algum projeto e a não ter,
preferível ter e aperfeiçoar as
deficiências depois.

Há muita dificuldade para alguém se
contrapor a uma notícia falsa. Inicia
pela peça jurídica onde a queixa é o
instrumento inicial a viabilizar uma
pretensão punitiva de caráter penal
e outra, indenizatória.

Vão-se anos e honorários nesses
processos quando o que alguém
ofendido espera é a reparação mais
breve da honra agredida. A
atribuição de fatos falsos,
acontecimentos nefandos e outras
modalidades próprias de quem se

Estudante de Jornalismo e 
Bolsista do MT Horticultura

LORRAINE FRANCISCA

Estudante de Jornalismo, 
Fotógrafo e Editor TVCA

TALES STEIGER

Núcleo SINDJOR-MT / TGA

❑ Sergio Reichert (Coordenador)
❑ Humberto Ferreira  (Secretário) 
❑ Renan Coelho 
❑ Lawrenberg Advincula da Silva 

Membros acadêmicos 
❑ Thayná Vieira Pereira
❑ André Ferreira da Silva
❑ Gustavo Corrêa Braun  
❑ Julian Silva

Diretoria SINDJOR-MT

❑ Itamar Perenha (Presidente)
❑ Silvia Calicchio
❑ Gibran Lachowski
❑ Fátima Lessa
❑ Mário Hashimoto
❑ Enock Cavalcanti da Silva
❑ Adilson Azevedo Costa
❑ André Luís Alves
❑ Magda Victor de Matos
❑ Luci Mary Dias Rosal
❑ Brás Rubson Ferreira Barbosa

Artigo do jornalista Mano Resk                                       02 OUTROS DESTAQUES DE JUNHO
Fabíola Tormes A jornalista é a nova presidente da Lions Club Tangara
da Serra.

Programa Tangará 40 graus (TV Cidade Verde). Sob a apresentação de
Márcia Kappes, o programa vem realizando uma série de entrevistas
especiais com prefeitos, deputados e com o governador de MT.

presta ao ofício, demora a ser
punida e o desmentido tardio nem
sempre repara o dano moral
causado.

O projeto traz uma possibilidade: o
direito imediato de resposta. É um
progresso. A outra é a possibilidade
de ser tratado como crime de ação
pública incondicionada, ou seja,
quem se sentir ofendido não terá
que, além da ofensa, gastar de
imediato com honorários
advocatícios e as taxas forenses no
mais das vezes desconfortáveis.

Os danos ao indivíduo, à
personalidade e ao conjunto de
atingidos são como os grãos de areia
atirados ao vento: jamais se vai
recuperar o punhado que estava nas
mãos.

A ampliação da rapidez, das
possibilidades de resposta e da
imputação criminal do(s) autor(es) é
um avanço neste momento, mas,
nada substitui o jornalismo de
qualidade.

No momento em que muitos se
travestem dessa profissão de forma

inescrupulosa, mais necessário se faz
o jornalismo profissional, consciente,
com o cruzamento de dados,
checagem das fontes e da qualidade
da informação publicada.

O jornalismo nas suas diversas
modalidades volta a ganhar
importância e reconhecimento como
o antídoto eficaz para as fake news e
como instrumento que ajuda o
cidadão a construir o arcabouçou
diário de sua tomada de decisões.

Decidimos com base no cardápio de
informações todos os dias. O
jornalismo de qualidade neste
período de pandemia é um insumo
tão indispensável quando as
condutas preventivas como lavar as
mãos, usar álcool em gel, evitar
aglomerações e um conjunto de
mudanças comportamentais
indispensáveis para melhorar a
condição sanitária do lugar em que
se vive e como se vive.

Boas vindas ao projeto de combate
às fake news!

ITAMAR PERENHA – PRESIDENTE
DO SINDJOR-MT

Fala, Presidente           |        As notícias falsas

http://www.fenaj.org.br/
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/principal.seam


Reinventando-se, essa é a
palavra que define a situação em
que vive a mídia impressa no
Brasil e por que não aqui em
Mato Grosso e Tangará da Serra.
Não é exclusivo da mídia
impressa mas como todos
podemos notar todas as mídias
buscam apoio nas redes sociais
como forma de dinamizar a
atividade uma vez que as
pessoas estão saindo pouco de
suas casas onde normalmente
recebem sinal de internet que
facilita este contato mais
próximo.

A SITUAÇÃO DA MÍDIA IMPRESSA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Expediente

Agora, falando pelo lado
administrativo, e também não é
exclusivo das mídias impressas,
mas das empresas de maneira
geral, a pandemia promoveu um
esvaziamento das redações com
uma grande maioria trabalhando
em home office, mudando
inclusive o trabalho de busca de
informações, mais uma vez
utilizando-se de plataformas em
redes sociais para entrevistar e até
receber imagens.

Aqui, no Diário da Serra, a
pandemia nos obrigou a rever a
forma de trabalhar para fechar cada

edição mudança de horários
com turnos diferenciados,
equipe reduzida e edição
impressa limitada em número
de páginas e por consequência
em conteúdo, que passou a ser
menor e sempre
complementado pela internet,
pois encontramos dificuldades
toda semana para receber esse
ou aquele insumo necessário
para a produção do jornal
impresso. Estamos literalmente
nos reinventando e acho que
algumas mudanças
permanecerão.

*Mano Resk é jornalista e
proprietário do jornal impresso
Diário da Serra.

ARTIGO DE JUNHO  |  MANO RESK* 
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Por LAWRENBERG SILVA
O Núcleo de Tangará da Serra do Sindicado
dos Jornalistas de Mato Grosso (SINDJOR-
MT), através dos jornalistas Sérgio Roberto
Reichert (Coordenador) e Humberto Ferreira
(Secretário), reuniu-se com o prefeito Fábio
Martins Junqueira, no Gabinete da Prefeitura
de Tangará, na manhã do último dia primeiro
de julho. Na ocasião, o Núcleo reivindicou o
fornecimento de doses de vacinas contra
Influenza a profissionais de Imprensa e pediu
esclarecimento sobre o episódio envolvendo
o gestor com um membro do grupo da
Defesa Civil do município, em que a
seriedade da imprensa local fora
questionada.

Sobre o fornecimento de doses de vacina, o
Núcleo adquiriu a disponibilidade de 50 doses,
a serem distribuídas em 03 assessorias de
imprensa (Câmara, Prefeitura e Sindicato
Rural), e 16 veículos de comunicação, sendo 05
emissoras de TV (TVCA, Band, Cidade, Record e
SBT), 02 jornais (Diário da Serra/site e
TangaráMT/site), 06 sites de notícias (Tangará
em Foco, Bem Notícias, Conheça Tangará,
Enfoque Bussness, Folha Tangará e
Xequematenews), 04 emissoras de rádio (Band
FM, Gazeta FM, Serra FM e Tangará AM).

Já em relação ao episódio em que
o prefeito desdenha toda a
imprensa, o gestor esclareceu que
não houve intenção de
generalizar. O prefeito Fábio
Junqueira reconheceu a
importância da Imprensa e a
seriedade alguns profissionais, mas

NÚCLEO DO SINDICATO DOS JORNALISTAS É 
RECEBIDO PELO PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA

DESTAQUE DE JUNHO 

Por LAWRENBERG SILVA / APOIO GUSTAVO CÔRREA
Criado em 2017, o site jornalístico Tangará em Foco foi Idealizado
pelo jornalista Alexandre Rolim (DRT/MT Nº 2695). O site realiza
a cobertura de Tangará e região, com reportagens e notícias.

Além da página na web, o Tangará em Foco vem se consolidando
nas mídias sociais do interior de Mato Grosso como um dos
principais canais de notícias. Para se ter uma ideia, são mais de
40 mil seguidores no facebook e quase sete mil no instagram.

Site: www.tangaraemfoco.com.br
contato: contato@tangaraemfoco.com.br

SINDJOR  SAÚDA JUIZ 
ANTÔNIO VELOSO DO 

TJ-MT QUE DERRUBOU 
CENSURA CONTRA 

JORNALISTA ENOCK 
CAVALCANTI; VALEU A 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

IMPRESSÃO    

Gráfica Diário da Serra

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO

Bancas de Tangará

Câmara de Veredadores

OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA

JORNALISTAS DE MATO GROSSO TERÃO PISO  
SALARIAL REAJUSTADO PARA R$ 2.766,42   
O piso salarial do jornalista em Mato Grosso vai subir         
para R$ 2.766,42 para a jornada de cinco horas, conforme 
uma atualização inflacionária anual e baseada na variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

O piso anterior é resultado do Acordo Coletivo firmado em 
2019, entre o Sindjor-MT e parte das empresas jornalísticas. 

Jornal da Imprensa de Tangará   |   Editora da Unemat - Cáceres-Mato Grosso
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Estação Cultura
O JORNALISTA JOHNNY MARCUS FALA DE SEU LIVRO “BECO SEM SAÍDA” 

Por JOHNNY MARCUS*
Em 10 de julho de 1998, os
adolescentes Adileu Santos, o Baby,
13, Edgard Rodrigues de Arruda, o
Indinho, 14, e Reginaldo Dias
Magalhães, o Nado, 16, foram
executados a tiros na rua 27 de
Dezembro, popularmente conhecida
como “Beco do Candeeiro”, no
centro histórico de Cuiabá, Mato
Grosso. Eles eram usuários de
drogas e, junto com outras pessoas,
se concentravam no calçadão da
parte comercial da cidade.

O caso ganhou grande repercussão
na mídia local e até mesmo nacional,
e gerou forte comoção social. Contudo,
a história dos três meninos nunca foi
foi devidamente contada.

Essa é justamente a principal proposta de
“Beco Sem Saída – A Chacina do Beco do
Candeeiro 20 Anos Depois”: mostrar como
esses meninos chegaram às ruas.

Revisitar a chacina do Beco do Candeeiro 
não é somente uma forma de não a 
bárbarie cair no esquecimento, mas, 
sobretudo, evitar que eventos dessa 
natureza voltem a ocorrer. 

*JM é jornalista e radialista, em Cuiabá-MT. 

Outro objetivo é esmiuçar as investigações
conduzidas pelo Ministério Público, através
de análise criteriosa dos autos do processo e
entrevistas com autoridades que estiveram
à frente do inquérito, e avaliação de
sumidades da área jurídica.

Perfil 
Conheça mais sobre o site Tangará em Foco, de Alexandre Rolim 
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destacou que tem recebido
ataques de cunho político de parte
da mídia, os quais considera
injustos e afrontosos.
No final da reunião, os
representantes do Núcleo
entregaram uma máscara e caneta
personalizada do Sindjor.
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http://www.tangaraemfoco.com.br/
mailto:contato@tangaraemfoco.com.br

