
 
 

Ofício SJPEES/nº  007/ 17     

Vitória 15 de março de 2017 

A Nassau Editora Rádio e TV Ltda. 

A/C:  Diretora de Recursos Humanos 

Sra.: Angela Soares 

 

REF: Informações quanto aos atrasos frequentes dos salários dos jornalistas. 

 

 

Prezada Senhora: 

 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Espírito Santo vem através deste ofício 

solicitar os seguintes esclarecimentos: 

 

- Qual a previsão para o pagamento que deveria ter sido realizado hoje, 15 de março? E o do 

próximo mês, será pago na data estabelecida por lei, quinto dia útil? 

- Quais são os critérios que a empresa tem adotado para pagar uns e outros não? 

- Visto que a Rede Tribuna é uma das empresas do Grupo João Santos, e que conforme é 

público e notório, o mesmo apresenta um quadro também de crise junto aos seus 

colaboradores, existe alguma ação efetiva do grupo no geral de planejamento para a 

regularização dos atrasos da Rede Tribuna? 

- Se sim, quais são as ações já desenvolvidas pela diretoria do Grupo e da Rede Tribuna para 

regularizar os fatos?  

- Diante a gravidade dos fatos, foi colocado à venda ativos das empresas, quais? Foi realizada 

venda de ativos dos sócios? Foi requisitado empréstimos bancários? Foi realizado negociação 

para antecipação de verbas publicitárias junto ao SBT? E junto aos órgãos públicos?  

- Diante ao fato da empresa ter afirmado ao Sindicato que a demissão de profissionais iria 

regularizar os atrasos, e até o momento não ter conseguido honrar para com seu compromisso, 

há possibilidade de venda da empresa, total ou parcial, para que seu novo acionista regularize 

os atrasos? 

- As certidões negativas de débitos trabalhistas foram regularizadas? Os pagamentos do FGTS 

e do INSS estão em dia? Solicita-se cópia dos extratos dos mesmos. 

- Diante aos inúmeros casos de jornalistas que tem sido prejudicados devido ao não 

pagamento em dia do Plano de Saúde, e muito menos comunicado deste atraso, solicita-se que 

essa empresa informe à este Sindicato: a data de vencimento da Unimed e comprovante de 

pagamento dos últimos seis meses. Solicita-se ainda que em caso de não pagamento por parte 

da empresa que imediatamente todos os jornalistas sejam comunicados para evitar transtornos 

e constrangimentos como tem sido relatados; 

- Para melhor resguardar e garantir a transparência e planejamento familiar dos jornalistas, 

cobra-se desta empresa que todo dia seja estabelecido e enviado circular, até as 17h, 

confirmando ou não que o pagamento será depositado no próximo dia útil;  

- Aproveitamos para comunicar que conforme a CCT vigente prevê:  

CLÁUSULA 9ª – SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA 

Nas empresas com sede no município de Vitória, quando ocorrer a substituição de 

caráter provisório, assim entendida aquela por período igual ou superior a 20 (vinte) 



dias, será paga ao jornalista substituto, durante o período da substituição, a diferença 

de remuneração entre o substituído e o substituto, sem considerar as vantagens 

pessoais, na proporção da duração da substituição. 

E diante à habitualidade em realizar o referido o pagamento, a regra não pode ser mudada, por 

gerar Direito adquirido. Dessa forma, notificamos que a redução do percentual pago aos 

substituídos conforme tem sido relatado à este Sindicato é flagrantemente ILEGAL. Com 

isso, notificamos que os valores não pagos sejam devidamente corrigidos e cópia desses 

pagamentos encaminhados ao Sindicato; 

A diretoria deste Sindicato, diante aos fatos já relatados acima, aguarda breve retorno em até 5 

dias úteis. 

 

Externando o sincero desejo coletivo da categoria de breve restabelecimento econômico 

da Nassau Editora Rádio TV Ltda. apresento nossas cordiais saudações sindicais. 

 

 

        

 

 

Douglas Dantas 

Coordenador Geral do Sindijornalistas/ES 


