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MPT MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 19a REGIÃO 

  

ATA DE AUDIÊNCIA 
IC N° 000888.2019.19.000/4 

Aos 27 dias do mês de junho de 2019, as 11h00, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 19a 
Região, perante o Exmo. Senhor Procurador Regional do Trabalho, RAFAEL GAZZANÉO JÚNIOR, 
compareceram as empresas requeridas GAZETA DE ALAGOAS, SISTEMA PAJUÇARA DE 
COMUNICAÇÃO E TV PONTA VERDE, o SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE 
ALAGOAS, por meio dos subscritores, além das pessoas constantes em lista anexa à presente 
ata. Instalada audiência, o órgão do MPT passou a palavra ao sindicato profissional, que prestou 
as seguintes declarações: que o sindicato enviou a propo'sta de Acordo Coletivo de Trabalho para as 
empresas no mês de fevereiro do corrente ano; que no mês de abril, nas tratativas sobre o ACT, o 
sindicato foi surpreendido com a proposta das empresas de redução do piso da categoria em 40%; que, 
a partir de então, o sindicato realizou oito propostas as empresas, sempre reduzindo conquistas da 
categoria e no intuito de evitar a redução do piso salarial proposto; que o maior receio da categoria é a 
substituição gradual dos profissionais que laboram atualmente por outros que venham a ser 
remunerados pelo piso proposto pelas empresas. Em seguida, foi dada a palavra ao representante da 
TV Pajuçara, que prestou as seguintes declarações: que ê público e notório que o mercado de 
telecomunicações enfrenta uma situação critica; que ê necessário destacar que o piso dos jornalistas 
de Alagoas é o segundo maior do Brasil; que a realidade de mercado varia em cada um dos Estados da 
federação; que a receita do Sistema Pajuçara, a titulo de exemplo, foi reduzido na ordem de 50%; que a 
ideia da empresa não ê a redução do piso, mas a existência de pelo menos três faixas progressivas de 
salário; que a empresa fez uma proposta para seus empregados, a qual foi estendida e aceita pelas 
demais empresas requeridas; que, no entanto, apôs formalizada, a proposta foi recusada pelo sindicato 
e a greve foi deflagrada pela categoria. Logo após os representantes das demais empresas fizeram 
outras colocações relacionadas á questão em debate. Em seguida, o Procurador ouviu separadamente 
a categoria profissional e as empresas requeridas, tendo sido realizada pelo órgão do MPT a seguinte 
proposta para a resolução negociada do conflito: 1) encerramento do movimento grevista a partir da 
meia-noite de hoje (27/06/19); 2) manutenção provisória do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, 
em todos os seus termos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 3) prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentação do valor referente às três faixas de um plano salarial a ser elaborado pelas 
empresas, ficando desde já combinado que a apresentação do valor será acompanhada da 
definição do percentual de profissionais que será inserido em cada uma das faixas; 4) garantia 
de emprego pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da deflagração da greve 
(25/06/19). Apresentada a proposta, as empresa presentes aceitaram a proposta do MPT. O sindicato 
profissional, por seu turno, declarou que realiz á assembleia na data de hoje com a categoria e 
informará, até amanhã (28/06/19), o resultado a assembleia as empresas e • PT. Por. fim, o 
Procurador designou nova au 	ta p 	plóximo 	dia 29/07/19 (segun feira), às 11h00, na 
sede do MPT, desde que a proposta ora a. esentada pelo órgão o MPT seja aceita pelo 
sindicato profissional. Part s cientes. Nada m.1 	
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