SINDJOR foi decisivo para a
vacinação de jornalistas
Em 27 de maio mais de mil
profissionais começaram a ser
vacinados em Cuiabá, a primeira
capital do país a atender aos
jornalistas, abrindo assim,
caminho para outras cidades.
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SINDJOR/MT Publica
Prestação de Contas

Hoje o Sindicato não tem mais anotações no SERASA ou SPC,
dívidas com fornecedores e os processos na Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional foram liquidados, assim como multas, pela
ausência de balanços anteriores.
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Assessoria Jurídica faz
balanço de atividades
Graças a orientações jurídicas, muitos
contratos de trabalho foram preservados,
jornalistas têm sido protegidos de
ameaças e assédio, além de atuações nos
tribunais garantirem nossos direitos.
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Prestando contas:

Palavra do Presidente

O Balanço 2020 do Sindjor/MT

Quem Somos?
A

pandemia nos obrigou a
conhecer a nossa realidade
sindical, quando a prefeitura
de Cuiabá exigiu o registro
profissional para acesso às vacinas.

pela emissão de uma Declaração
Substitutiva, emitida pelo Sindicato
quando se constatou que a grande
maioria não tem “registro DRT”,
como é comumente denominada a
obrigação legal de reconhecimento
do exercício profissional.
Surpreendentemente, até formados,
sequer procuraram fazer esse
registro instituído por lei, o que de
fato os credencia e protege para
trabalharem como jornalistas.

Esse evento extraordinário e
verificável, que em média, acaba
ocorrendo uma vez a cada 100
anos, trouxe um quadro ainda mais
complicado, devido à informalidade,
E o que mais surpreende ainda,
a precarização do
constavam dos
trabalho e aos métodos, “A foto de “quem
arquivos do Sindicato
onde se via consignada,
cerca de 1.052
inicialmente, a formação somos” precisa
profissionais (muitos
acadêmica.
ser mudada, já
já falecidos), dos quais
que
as
instituições
apenas 31 contribuíam
A dinâmica da profissão
para a instituição.
profissionais só
vem mudando muito,
Em outras palavras, a
principalmente com
podem suportar as ausência do imposto
a inclusão dos meios
demandas: “Cadê
sindical compulsório,
digitais.
em declínio pela
o Sindicato?” se
O desafio a ser
sonegação, impôs
houver a tomada
superado exigiu
um rigoroso jejum às
de consciência da
iniciativa do Sindicato,
finanças da instituição.
a considerar a
própria categoria
Mas em síntese,
formação acadêmica
sobre seu papel.”
conseguimos vacinar
convencional,
profissionais contra a
a legislação de
Covid-19 em Cuiabá e
reconhecimento (Lei Camata) e
Sorriso, mercê da constatação, com
a liminar vigente, emanada do
a contribuição de um levantamento
STF, reconhecendo o aprendizado
que realizamos, mostrando que 55%
profissional nas Redações, Estúdios,
da categoria foi contaminada em
Ambientes de Edição ou Redes
serviço com muitos casos graves
Sociais – igualmente, trazendo novos
e, infelizmente, mortes, além dos
perfis para o mercado.
sequelados que remanescem até
Assim, ilustradores, cartunistas,
hoje. Foram vacinadas ao todo 1.882
diagramadores, fotógrafos e
pessoas vinculadas à profissão.
repórteres cinematográficos,
Além disto, é preciso destacar que
qualificados no trabalho,
o Sindicato foi demandado para
videografistas, animadores,
arquivistas de imagens e outros
profissionais vindos do ambiente de
comunicação social se apresentaram.

O
Itamar Perenha
obtenção de UTIs aéreas, quando as
vagas de UTI se esgotaram e, antes
disso, para a busca de vagas onde
existissem. Mas não ficou por aí.
Durante a pandemia, fomos
procurados por empresas para
auxiliar na tramitação de processos,
para encontrar alternativas para
suprir os salários de jornalistas, cujas
jornadas foram reduzidas e até por
empresas que não conseguiam aderir
ao PRONAMP, para se manterem
ativas e garantirem os empregos.
A foto de “quem somos” precisa
ser mudada, já que as instituições
profissionais só podem suportar as
demandas: “Cadê o Sindicato?” se
houver a tomada de consciência
da própria categoria sobre seu
papel. Os jornalistas precisam
abdicar de algumas cervejas e,
contribuírem para a organização que
os representa, já que nos momentos
mais difíceis, é ela que terá força
para os amparar.
Não é bonita a foto de um Sindicato
na qual sequer são os jornalistas,
aqueles que compram as rifas,
espetinhos, peixadas, subscrevem
“livros de ouro” e outros eventos
para manter uma organização que os
sirva, e mais, sempre na expectativa
do sistema “boca livre”.
Quem pode mudar essa foto e o
“quem somos” é apenas você!

Itamar Perenha – presidente do Sindicato

A incumbência de validar a atuação
destes profissionais foi suportada
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dos Jornalistas de Mato Grosso

balanço patrimonial do
sindicato, referente ao
ano de 2020, segue para
conhecimento da categoria
demonstrando seus Ativos e Passivos
para prestar contas do quadro
geral de sua situação econômica e
contábil.
Nesse balanço é possível perceber
que o ano foi fechado com o
patrimônio Líquido NEGATIVO de
R$ 47.647,19, apesar da aplicação de
treze mil reais e mais R$ 28.345,54
de dinheiro em caixa, contudo, o
saldo é negativo por conta da dívida
trabalhista e previdenciária, deixada
por gestões anteriores que totaliza
R$ 86.179,31. Vale ressaltar que hoje
o sindicato já dispõe do valor para o
pagamento da Dívida Previdenciária.
Como há perspectiva de até 90%
de descontos nas multas, aguardase a aprovação do Programa de
Reescalonamento do Pagamento
de Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (Relp), para quitação da
dívida.
É fundamental esclarecer que
assim que a atual gestão tomou
conhecimento dessa dívida, fato
ocorrido ao longo dos dias, pois
não foi comunicada sobre a
mesma, conseguiu suspendê-la
temporariamente, já que não havia
dinheiro disponível em caixa.
Na ocasião descobrimos que o CNPJ
do Sindicato estava desabilitado, o
que foi revertido e a dívida relapsa
que estava prestes a constituir
litisconsórcio com as direções
anteriores e, levar ao cancelamento
da carta de concessão sindical, foi
paga e o caso arquivado.
Hoje o Sindjor/MT não tem mais
anotações no SERASA ou SPC, assim
como dívidas com fornecedores,

fortemente junto às empresas,
inclusive, naquelas que iriam realizar
desligamentos em decorrência da
pandemia, mas obtendo orientação
e sentando para negociar, acabaram
por declinar das possíveis demissões.

Atualmente, o sindicato compõe
sua renda com o pagamento de
mensalidades por cerca de 170
jornalistas, o que mostra uma
ampliação substancial no número
de associados nesta última gestão.
Vale destacar que a gestão recebeu
o Sindjor/MT em 2019 com 31
associados pagantes.

O sindicato louva os jornalistas
que reconhecem a importância e o
sentido da sindicalização, e mantêm
suas contribuições mensalmente,
pois são eles que têm mantido o
funcionamento do sindicato, inclusive,
garantindo o direito de centenas de
outros colegas não associados.

Apesar do fim da obrigatoriedade de
contribuição, que vêm dificultando
sobremaneira uma atuação mais
efetiva dos sindicatos, ao mesmo
tempo, o Sindjor/ MT atuou
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os processos na Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional também
foram liquidados, assim como as
multas impostas pela ausência de
apresentação de Balanços e DIPJ’s
junto à Receita Federal.

Para o próximo ano, a expectativa é
que a apresentação do balanço de
2021 se dê logo no início do ano e,
principalmente, que a Receita supere
as Despesas.
CNPJ: 03.990.454/0001-45

Junta Administrativa Sindjor/MT 2020-2021
Itamar Perenha- Presidente
Silvia Calichio – Tesoureira
Adilson Costa – Segundo Tesoureiro
Sérgio Reichert - Núcleo Tangará da Serra
Robson Alex - Coordenação Lucas do Rio Verde
Esmael Marcelos – Vogal

A Revista Segunda Dose é uma
publicação do Sindicato dos
Jornalistas de Mato Grosso Sindjor/MT que encerra o ano de
2021, expressando suas opiniões
e prestando contas de suas
principais ações.
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Jornalistas de Cuiabá são
vacinados contra Covid-19
E abrem caminho para atendimento a outros colegas no país
Cinthya Rocha

Jacques Gosch

Isabela Mercuri

Adilson Costa

A

Covid-19 chegou e mudou
a vida de todos trazendo
uma nova realidade
repleta de incertezas. Medidas
de proteção como uso de
máscaras, higienização das mãos
e o isolamento social foram bases
para buscar manter-se saudável,
mas estar trabalhando nas ruas
ou cuidando de infectados,
exigiu uma vigilância constante
- difícil e sofrida, principalmente,
para aqueles que prestam
serviços essenciais, entre eles os
profissionais da imprensa.
Repórteres, cinegrafistas,
fotógrafos e muita gente em
redação continua cobrindo o
desenrolar da doença, mantendo
contato diário com familiares de
pacientes, pessoal de funerária,
gestores e profissionais de saúde.
Para grande parte, a possibilidade
do Home Office não foi possível,
nem nos momentos mais críticos,
tudo para garantir a informação
certa à população, principalmente
diante de tanta fake news e
desinformação.
Desde o mês de janeiro, o Sindjor/
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Iviuch Beloto

MT começou a lutar pela inclusão
mais de 5 colegas já haviam de
dos profissionais da imprensa
recontaminado. Isso iniciou o
entre os grupos prioritários
cadastramento dos profissionais
para a vacinação. “No dia 28
para a vacinação. O critério para
protocolamos a solicitação ao
a imunização, estabelecido pela
governo do Estado e começamos
prefeitura, foi à apresentação
a conversar, mas a
da DRT. Empresas
possibilidade de incluir
enviaram uma listagem
“Em 27 de maio com o nome de seus
nossa categoria ficou
condicionada à liberação
profissionais e, coube
mais de mil
do imunizante Sputinik V”,
ao sindicato, a partir
explica Itamar Perenha,
da apresentação
profissionais
presidente do Sindjor.
de documentos
começaram a
comprobatórios, emitir
De lá pra cá o sindicato
a declaração daqueles
ser vacinados
buscou cumprir seu
que estivessem em
papel e proteger os
em Cuiabá, a
situação excepcional –
trabalhadores. Em abril
primeira capital recém desempregados,
um levantamento foi
trabalhadores
disponibilizado aos
do país a atender autônomos, freelancers
profissionais de Mato
outros com formas
aos jornalistas” eprecárias
Grosso para que se
de contratação.
conhecesse o nível de
contaminação dentro da
Foi então que em 27
categoria e 55% dos participantes
de maio mais de mil profissionais
(140 jornalistas), declarou ter sido
começaram a ser vacinados em
contaminado pelo vírus.
Cuiabá, a primeira capital do
país a atender aos jornalistas,
No mês de maio, a Prefeitura de
abrindo assim, caminho para que
Cuiabá se sensibilizou com os
outras cidades brasileiras, como
dados, que também mostrou que
Salvador e São Luis, no Maranhão,
47,23% sabiam que entre dois e
incluíssem os profissionais dentro

Ery Ramos, Itamara Figueiredo
e Gabriela Carvalho

Deyse Boroviec

do grupo prioritário.
Profissionais de Sorriso, a 397
km da capital, também foram
contemplados a partir de julho.
Ao todo 1.882 profissionais
foram atendidos nestas cidades,
garantindo mais segurança na
execução do seu trabalho, além de
certo alívio para as suas famílias.
A atuação do Sindjor/MT para
que os jornalistas em todo Estado
fossem atendidos, foi extenuante,
mas questões políticas foram
entraves para que a categoria
pudesse ser melhor contemplada.
De qualquer forma, o trabalho
aconteceu e a conquista da
vacina para o pólo de maior
contingente de profissionais foi
uma grande vitória, e hoje, vários
colegas comemoram a imunização
em diferentes partes do Brasil.
Contudo, a pandemia segue
arrefecida, mas os cuidados com o
uso de máscara, higienização das
mãos e a evitação de aglomerações
ainda têm contribuído para salvar
vidas!

Andreia Coutinho

Thiago André de Almeida

Elyane Mendes

Menotti Griggi

Angela Jordão

Luzimar Collares
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O futuro do jornalista
Por Itamar Perenha

Difícil não se preocupar com o
futuro do jornalismo e com a
profissão. Muitos se perguntam
se vale à pena ingressar numa
carreira em um aparente
processo de extinção.
O jornal impresso vai definhando
pelo distanciamento dos fatos
e o jornalismo “online” vai se
resumindo às manchetes e
poucas linhas explicativas. Aqui
quase todos se copiam, com
uma ou outra troca de
palavras, mas isso não
significa, ainda, plágio.

o jornalista em seu papel de
construção diária, mas, há
necessidade de cérebros nas
redações.

aplicação em investimentos
complexos ou onde encontrar
alimentos bons e baratos, para
ficar em apenas dois exemplos.

A facilidade das teclas Ctr C e
Ctrl V, estas sim, estão com os
dias contados diante daqueles
que

Observemos o caso da
Fundação Renova, que trata
da recuperação do Vale do
Rio Doce e os atingidos pela
tragédia do rompimento de
barragens. Há informações
de diversos campos do
conhecimento: engenharia
de solos, ciências
biomédicas, realocação
de atividades humanas
e recuperação de uma
bacia hidrográfica, mas
todas são tratadas por
jornalistas.

E, reconheça-se, há
uma migração para
o noticiário policial,
na lógica de quanto
mais bárbaro o crime,
maior a chance de
audiência.
Mas francamente, não
vejo esse declínio.
Das inscrições rupestres de
tempos imemoriais à leitura de
“emojis”, fez-se, no intervalo,
um grande progresso. Nada,
porém, vai substituir o trabalho
de elaboração mental de
um jornalista, formulado na
linguagem e no conjunto de
signos que definem a língua.
Tanto as inscrições rupestres
como os “emojis” cumprem
o papel de comunicar, sejam
fatos, sentimentos ou outras
interações. Da grafia à linotipo e
desta à modernidade, prestes a
desbancar o papel impresso, as
tecnologias sempre conspiraram
a favor da profissão.
A migração para os meios
digitais, por si só, não vai suprir
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encontrarão fórmulas mais
inteligentes e interessantes
de apresentar os fatos e suas
consequências.
É verdade que o “online” atrai
para outras modalidades e a
capacidade de processar os
fatos vai fazer o resto, pouco
importando os meios ou a sua
modernidade, mas o primeiro
sinal de inteligência é colocá-la
a serviço do jornalismo, e isto,
vem sendo feito.
O homem vai continuar
precisando de informações para
decidir cotidianamente sobre
a sua conduta, seja para uma

As páginas da
Renova se utilizam
do conhecimento
de diversas áreas,
transpostas para uma
modalidade simples de
serem compreendidas num
ecossistema de informações
úteis, como para os pequenos
produtores, que oriundos
de áreas devastadas, tinham
dificuldade de venderem seus
alimentos.
E tudo isso não seria possível
sem jornalistas comprometidos e
capazes de processar diferentes
dados, elaborando informações
úteis ao tempo presente e em
consonância com as demandas
daquela realidade.
Antes que me esqueça, não
há receita pronta! Você e seu
grupo de trabalho sempre serão
artífices do próprio sucesso,
atuando é que se aprende a
reinventar. Acredite, faça a sua
parte e vá em frente.

A atuação jurídica do
Sindjor/MT nos últimos meses

A

atual Junta Administrativa do
Sindjor/MT vem trabalhando
desde 2019, mas na pandemia as
demandas se ampliaram e o sindicato
não pôde parar. No setor jurídico, em
2020 foram realizadas orientações que
permitiram que diferentes veículos
de comunicação pudessem aderir ao
Programa do Governo Federal, que
possibilitou o acesso ao BEM - Benefício
Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda - uma alternativa
às demissões.
O benefício permitiu a redução
proporcional de jornada de trabalho
e de salário, assim como a suspensão
temporária de contratos, mantendo os
empregos. Assim, depois de 10 anos
sem fechar qualquer Acordo, foram
celebrados 19 Acordos Coletivos e
posteriormente, Termos Aditivos que
trataram das novas situações trazidas
pela pandemia, como por exemplo, o
Home Office.

Com o apoio do sindicato, ela teve o
recálculo da rescisão, mais o direito
à multa pelo não cumprimento
de prazo rescisório e, com ordem
judicial, o depósito de todo seu
FGTS feito diretamente em sua
conta bancária. Outro problema que
necessitou da ordem de um juiz foi à
apresentação, por parte da empresa,
dos documentos para a obtenção do
seguro-desemprego. A empresa não
entregava e quando o fez, colocou
dados errados, fazendo com
que a profissional ficasse
mais tempo sem acesso
a recursos financeiros.
Este processo está
concluído.

Outra situação
atendida pelo
sindicato, que é mais
comum do que se pensa,
é de um jornalista da
capital que vinha
trabalhando, com a
promessa, mas sem a
carteira devidamente assinada, há mais
Casos de risco à integridade de
de um ano. O salário estava aquém do
jornalistas, com
piso e, mesmo com
“Casos de risco
perseguições, ameaças
5 meses em atraso,
e tentativa de obstrução
o profissional
à integridade de
em suas atuações,
foi desligado
jornalistas, com
também demandaram
sem nenhum
perseguições,
a atenção do sindicato.
pagamento.
Foram efetuadas três
ameaças e tentativa
A ausência
representações em
de obstrução em suas de contrato
defesa de profissionais
atuações, também
parece deixar
nas cidades de Lucas do
o empregador
Rio Verde e Cuiabá.
demandaram a
livre para tomar
atenção do sindicato. qualquer medida
No cotidiano, alguns
Foram efetuadas três arbitrária! O
casos que mostram
como o mercado vem
setor jurídico do
representações em
se comportando mal
realizou
defesa de profissionais sindicato
e a importância da
então os cálculos
nas cidades de Lucas trabalhistas e
assistência sindical,
principalmente, quando
do Rio Verde e Cuiabá.” entrou com a
os conflitos ocorrem,
prova de que há
seguem aqui exemplificados.
vínculo empregatício. No momento a
empresa está impugnando o vínculo,
Há alguns meses uma jornalista de
já em processo de contestação pelo
Cuiabá foi atendida pelo Sindjor/MT,
sindicato. O próximo passo deve ser a
após ser demitida sem justa causa e sem
sentença favorável ao jornalista.
rescisão contratual condizente com sua
atuação, e, além disto, tendo descoberto
Além destes casos emblemáticos,
que a instituição não depositava seu
há dois casos recentes de jornalistas
FGTS há mais de cinco anos.
do interior que buscaram orientação

jurídica do sindicato, um deles
descobriu que está há um ano sem
depósitos de Fundo de Garantia e o
outro; apesar de trabalhar há 2 anos,
continua sem o vínculo empregatício.
Segundo o advogado, consultor do
Sindjor/MT, Waldex Mattos, que atua
com direito trabalhista, tributário e do
consumidor, o trabalhador deve sempre
observar, junto a Caixa Econômica, se
os depósitos estão ocorrendo, caso
não, num primeiro momento deve
se reportar ao patrão. O
advogado lembra que em
tese, todos acreditam
que os descontos estão
sendo feitos e os
valores depositados.
Mas a abertura de
processo, nesse caso,
pode ocorrer mesmo
após o desligamento,
caso os direitos não
tenham sido
respeitados.
Outra atuação
inédita executada pelo Sindjor/MT é
a confecção da primeira Convenção
Coletiva de Trabalho, o que garante
direitos ampliados aos jornalistas,
inclusive, superando os Acordos
Coletivos que possam ter sido
fechados. Judicializada, ela evita o
exercício ilegal da profissão e normatiza
situações passíveis de regulamentação
para reduzir a precarização das relações
trabalhistas. Hoje a convenção segue
seu curso, atendendo aos prazos para
que o Ministério do Trabalho convoque
o patronato para a negociação.
Com o cenário de desidratação dos
direitos trabalhistas no país e, o avanço
da precarização, Waldex Mattos
lembra a importância da união dos
trabalhadores e a sindicalização. “Um
indivíduo sozinho não consegue as
coisas, mas se juntarem dez, a força já
é maior, e a força dos sindicatos está
nessa união. Hoje muitos jornalistas
estão usufruindo de direitos que eles
nem sabem quem brigou por eles,
temos agora um exemplo, a conquista
da vacinação. Será que sozinho algum
teria conseguido, individualmente,
como jornalista, teria sido vacinado?”,
questiona o advogado.
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O Jornalista e a importância
do seu Registro Profissional
O registro para o exercício do jornalismo
voltou a ser obrigatório no Brasil desde
21 de abril de 2020, após a revogação da
Medida Provisória 905/2019. Hoje, quem
estiver atuando como jornalista, sem o
registro, está ILEGAL.
Além de ser um elemento de
regulamentação da atividade, a DRT é o
documento que garante o reconhecimento
de que se é um jornalista. É ele que
possibilita o acesso a direitos específicos
dentro da categoria, como as prerrogativas
de “Liberdade de imprensa” e “Sigilo da
Fonte”, tão caras ao nosso cotidiano.
Recentemente pessoas perderam ações
na justiça, por não serem consideradas
jornalistas, devido a falta do registro.

Aos nossos colegas
levados pela Covid-19

É

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos

com imenso pesar que o Sindjor/MT lamenta a perda desses nossos colegas de profissão.
Alguns deles se foram lutando, mesmo depois da fase crítica, diante de sequelas da doença,
mas, em cada cidade que atuaram, ficam as lembranças e um legado de prestação de serviços
à sociedade, no dever sagrado de informar.

Lenine Martins
Cuiabá

Rosivaldo Sena
Cuiabá

Ary Bob Lee
Cuiabá

João Bosquo de Almeida
Cuiabá

Elisângela Neponuceno
Várzea Grande

João Batista Pereira
“Jota Batista”
Juína

Oscar José de Souza Júnior

Juvelino da Silva Lara

Thiago Ribeiro

Márcia Caetano

Cuiabá
Cuiabá
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Cuiabá
Cuiabá

José Paulo Becker
Juara

Walmor Miranda
Rondonópolis

Renan Dimuriz

Guarantã do Norte

Liliane Aparecida Leal
Alta Floresta

Ondino Rodrigues
Lima Neto
“Ondininho”
Alto Araguaia

Vitor Aunape Peruare
Canarana

Lucélia Andrade

Tangará da Serra

Claudiomiro Henrique
Vieira “Chico Tello”
Nova Mutum

Pedro Severino
dos Santos Barros
“Pedrinho”
Cuiabá

Generoso Rodrigues
Barra do Garças

