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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2017 
 
No dia 12 de janeiro de 2017, realizou-se, às 13 horas e 10 minutos, em frente à sede da 
NC Comunicações (antigo Grupo RBS), e às 13h45, em frente à sede do jornal Notícias do 
Dia, ambos situados à Avenida do Antão, s/n, assembleia geral extraordinária dos jornalis-
tas catarinenses. O presidente em exercício do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Santa Catarina, Renan Antunes de Oliveira, conforme disposições estatutárias, em segun-
da chamada, deu por aberto o encontro para apreciação de proposta realizada pelo seg-
mento patronal de jornais e revistas, relativa à campanha de negociação coletiva 
2016/2017. Renan justificou a ausência do presidente, Aderbal João da Rosa Filho, por 
motivo de férias, e fez uma apresentação geral da proposta. O diretor Leonel David Jesus 
Camasão apresentou os detalhes, quais sejam: a) no que tange ao reajuste salarial, apli-
cação do INPC parcelado em três vezes, sendo 5% retroativo a maio de 2016, com as ver-
bas retroativas pagas em duas parcelas (janeiro e fevereiro); mais 2,41% a partir de 1º de 
fevereiro de 2017 e mais 2,42% a partir de 1º de abril de 2017, totalizando reajuste de 
9,83%; b) no piso da categoria, a proposta inclui um arredondamento, chegando ao valor 
de R$ 2.310 (dois mil trezentos e dez reais). Após a apresentação, a assembleia abriu-se 
para intervenções dos jornalistas presentes, que debateram a proposta e esclareceram 
dúvidas sobre os detalhes de sua aplicação. Aberta a votação pelo diretor Leonel, foram 
expostas duas propostas, sendo a primeira a aprovação do acordo nos termos apresenta-
dos pelo Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de Santa Catarina 
(Sindejor), desde que extensíveis à todas as empresas da NC Comunicações (antiga RBS) 
e do Grupo RIC-Record, com sede em Santa Catarina; e a segunda, o não aceite da pro-
posta do Sindicato patronal e o prosseguimento do dissídio coletivo, já protocolado na Jus-
tiça do Trabalho. Ato contínuo, os jornalistas presentes manifestaram-se da seguinte ma-
neira: 20 votos favoráveis à PROPOSTA 1, nove votos favoráveis à PROPOSTA 2 e uma 
abstenção. Após a aferição do resultado, a assembleia foi suspensa por 15 minutos, para 
ser retomada em novo turno, desta vez em frente ao jornal Notícias do Dia, também sito à 
Avenida do Antão, S/N. As propostas foram reapresentadas pelos diretores Renan e Leo-
nel, e novamente colocadas em votação. Desta vez, a PROPOSTA 1 obteve 12 votos favo-
ráveis; a PROPOSTA 2 nenhum voto e ainda, uma abstenção. Totalizados os votos dos 
dois turnos da assembleia geral, obteve-se a participação de 43 jornalistas presentes na 
Assembleia, sendo que dois não assinaram a lista de presença anexa. Obteve-se, portanto 
o resultado de 32 (trinta e dois) votos favoráveis à PROPOSTA 1, 9 (nove) votos favorá-
veis à PROPOSTA 2 e 2 (duas) abstenções. Nada mais havendo a tratar, eu, Leonel David 
Jesus Camasão, que secretariei a assembleia, lavrei a presente Ata ao final dos trabalhos. 
 
Florianópolis, 12 de janeiro de 2017. 
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