SINDIJOR-SE
Sindicato dos Jornalistas de Sergipe

Tabela de Freelancer 2009-2010
COMO FICA A REMUNERAÇÃO DOS JORNALISTAS PARA TRABALHOS
"FREELANCER"
De acordo com o artigo 7º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o jornalista
não pode "aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a
carga horária legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou
passivamente para a precarização das condições de trabalho". A entidade de classe dos
jornalistas em Sergipe é o Sindijor, e no estado existe uma tabela mínima de serviços
livres dos profissionais do jornalismo. Exija o seu cumprimento. Denuncie
irregularidades ao Sindijor. No caso dos repórteres fotográficos e cinematográficos, a
atual gestão do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, cumprindo compromisso de
campanha, adota a tabela definida pela Arfoc-SE - Associação dos Repórteres
Fotográficos e Cinematográficos de Sergipe.
+ Piso salarial = R$ 1.021.64 (por cinco horas diárias)
+ Lauda (1.400 caracteres) = R$ 168,00
*Lauda padrão - referência à antiga lauda de papel para máquina de escrever com 20
linhas, 70 toques por linha. Acréscimo de 30% sobre o total de laudas em caso de
reportagem com mais de três fontes. Se o trabalho exigir entrevistas com mais de dez
fontes, o acréscimo será de 50% sobre o valor da matéria. Acréscimo de 50% nos
trabalhos realizados aos sábados, domingos e feriados. Os custos de produção, bem
como material de pesquisa, transporte, alimentação e telefone serão pagos
separadamente, contra a apresentação de notas.
+ Edição (página tablóide) = R$ 537,00
Prestação de serviços em house-organs, jornais de entidades e outras publicações. Na
edição de página STANDARD acréscimo de 100%.
+ Projeto (página tablóide) = R$ 477,00
Planejamento editorial para veículo de comunicação impresso.Quando página
STANDARD acréscimo de 100%.
+ Assessoria de Imprensa (o dia) = R$ 488,25
Dia trabalhado: Inclui a organização de eventos e outras atividades em sua relação com
a imprensa. Prevê a divulgação de notas prévias, preparação de material de apoio,
organização de coletivas e divulgação de deliberações de eventos ou atividades, além do
serviço de reportagem contratada por dia ou determinados períodos.
OBS.: Se a jornada de trabalho exceder as cinco horas (período estipulado por lei para o
exercício da profissão) para cada dia trabalhado deverão ser pagas horas extras
conforme acordo coletivo de trabalho.
+ Vídeo e Tv
- Câmera: R$ 118,50 por hora com equipe
- Edição: R$ 118,50 por hora com equipe
- Reportagem: R$ 118,50 por hora
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- Produção: R$ 118,50 por hora
+ Diagramação*
- Página Diagramada: R$ 118,50
- Planejamento (GRÁFICO): R$ 515,00
*Esses trabalhos correspondem à diagramação de jornal já em circulação, com o
acompanhamento de editor durante a diagramação ou com as páginas devidamente
editadas com títulos, legendas, olhos etc. Não é tarefa do diagramador editar
redacionalmente. Para diagramação de revista P&B ou colorida o preço deve ser
especial, dependendo da natureza do trabalho. Nas páginas onde tenha que diagramar
gráficos, tabelas e outros, haverá um acréscimo de 25% do valor cobrado por página
diagramada. O preço do trabalho deverá ser calculado pelo número de páginas de
edição. Sendo assim, anúncios de páginas inteira ou qualquer outro tamanho e forma
serão considerados como página comum.
+ Revisão Jornalística
Revisão - incluídas leituras de emenda (Por Lauda - 1.400 caracteres): R$ 45,00
Revisão de original (Por Lauda - 1.400 caracteres): R$ 45,00
Revisão em idioma estrangeiro (Por Lauda - 1.400 caracteres): R$ 55,00
Revisão de dois idiomas simultaneamente (Por Lauda - 1.400 caracteres): R$ 105,00
+ Ilustração
- Capa: R$ 448,50
- PB: R$ 328,50
Cor: R$ 385,00
Vinheta PB: R$ 190,00
Cartum PB: R$ 503,00
Charge PB: R$ 503,00
Obs: Cor - acrescentar 20%
+ Fotojornalismo e Cinegrafistas
Saída (até 3h): R$ 338,50 e (até 5h): R$ 393,00
Diária Viagem: R$ 596,75
Plantão (até 7h): R$ 596,75
Observações:
1) Uma saída compreende a realização de trabalho único e local específico, no prazo
máximo de 3h computadas a partir da saída da redação.
2) Uma jornada compreende a realização de trabalho único e local específico, no prazo
máximo de 5h computadas a partir da saída da redação.
3) Um plantão compreende a realização de um trabalho num período de, no máximo, 7h
contínuas. Deslocamento do local específico para complementação de matéria, mesmo
dentro das 3h, é considerado como saída.
4) As fotos vinculadas à reportagem que publicadas na primeira página dos jornais terão
como pagamento adicional R$ 239,00. As publicadas em capa de revista, R$ 515,00.
5) Ultrapassada as 5h consideradas de trabalho normal, será cobrado R$ 179,00 ou
fração - hora de trabalho mais 20%, segundo mínimo estabelecido pela CLT.
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6) A produção, filmes, revelação, contato, cópias, transporte, hospedagem, alimentação,
seguro de vida e credenciamento, para execução das reportagens, fica por conta do
cliente.
7) Acréscimo de 50% nas reportagens:
I - realizados aos sábados, domingos e feriados;
II - no período entre 21h e 6h;
III - no exercício da função de laboratorista - revelação ou ampliação, ou operador de
telefoto - dupla função.
8) Trabalhos publicados sem crédito junto a foto, multa de 50% sobre seu valor,
conforme a lei nº 9610 de 19/02/98.
+ Diária para serviços fotográficos de Assessoria de Imprensa
Valor mínimo a ser cobrado para trabalhos de assessoria de imprensa, com a prestação
de serviço que abranjam obtenção e distribuição de tratamento de imagens, visitas à
redação e acompanhamento de entrevistas e/ou eventos, é de R$ 1.790,00*.
*OBS: Valor a ser pago também a qualquer outra função jornalística.
+ Repórter Cinematográfico
- Sem equipamento:
Reportagem Telejornais / Institucional
Jornada (5h): R$ 304,00
Hora-extra a 100% (*): R$ 135,50
- Com equipamento:
BETACAM - Similares, CAMCORDE (com VT acoplado)
Jornada de 5h de contratado: (+) R$ 304,00
Utilização de 5h do equipamento: ( + ) R$ 342,00
10% do seguro do equipamento: ( + ) R$ 135,50
Horas Extras a 100%: R$ 206,00
Observações:
1) A produção, transporte, hospedagem, alimentação, seguro de vida e credenciamento,
para execução das reportagens, ficam por conta do cliente.
2) Acréscimo de 50% nas reportagens:
a) realizadas aos sábados, domingos e feriados;
b) no período entre 21h e 6h.

***

