
 
TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES 2016 

 
 
O Sinjorgran (Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Grande Dourados) 
aprovou em assembléia extraordinária realizada com a categoria em 29 de janeiro 
de 2016, na sede da entidade, valores de referência para prestação de serviços 
jornalísticos em sua área de abrangência. 
 
 
Redação 
Elaboração de textos para reportagem em qualquer mídia 
a) Valores por lauda com 1.400 caracteres (incluídos os espaços) 
- Com uma fonte R$ 280 
- Com duas fontes R$ 336 
- Com três fontes ou mais R$ 392 
b) Valor sugerido para contratação por diária (cinco horas): R$ 840 
* No caso de contratação por diária, o jornalista estará livre de qualquer despesa 
referente a transporte (viagens), hospedagem e alimentação. As mesmas devem 
ser custeadas pelo contratante. 
 
Edição 
Valores por página 
- Standard R$ 224 
- Tablóide R$ 193 
- Revista R$ 202 
- Veículo eletrônico* R$ 213 
*página com 1.400 caracteres, incluindo espaços 
 
Pauta 
- Com até três contatos prévios R$ 224 
- Com mais de três contatos R$ 280 
 
Revisão 
- Lauda (1.400 caracteres com espaços) R$ 168 
- Standard (por página) R$ 448 
- Tablóide (por página) R$ 280 
- Revista (por página) R$ 213 
- Cartilha (A5, por página) R$ 168 
 
Tradução 
Valor na tabela do Sintra (Sindicato Nacional dos Tradutores) 
 
Diagramação e Projeto Gráfico 
a) Diagramação 
Valores por página 
- Tablóide R$ 190 



- Standard R$ 246 
- Revista R$ 213 
- Cartilha (A5) R$ 190 
- Veículo eletrônico (atualização) R$ 224 
b) Projeto gráfico 
Valores por página 
- Tablóide R$ 560 
- Standard R$ 784 
- Revista R$ 560 
- Veículo eletrônico (criação) R$ 672 
 
Ilustração 
- Charge R$ 280 (PB) R$ 448 (Cor) 
 
Fotojornalismo 
- Saída de até 3 horas R$ 448 
- Diária (cinco horas) R$ 840 
Valores para venda de fotos para utilização jornalística 
a) Editorial 
Veículo Miolo Capa 
Jornal R$ 280 R$ 448 
Revista R$ 336 R$ 784 
Site R$ 280 
Cópia foto R$ 230 
Cópia de arquivo R$ 280 
Cópia inédita de arquivo R$ 448 
b) Institucional: para fotos institucionais aplicar 100% nos valores acima descritos 
 
Repórter Cinematográfico 
- Saída de até 3 horas R$ 448 
- Diária (cinco horas) R$ 840 
 
Assessoria de Imprensa/Comunicação 
- Hora de trabalho* R$ 280 
*Para elaboração de projetos e atendimento de contas, podendo englobar 
atividades como reunião de briefing, avaliação, planejamento, produção, textos, 
atendimento à imprensa, atualização e monitoramento de mídias sociais, entre 
outros. 
- Diária (cinco horas) R$ 840 
- Redação de release** R$ 280 
** valor por lauda com 1400 caracteres 
- Redação de discursos*** R$ 448 
*** valor por lauda 
 
Obs. Os valores servem como base para negociações realizadas durante o ano de 
2016. 
 



Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 
Art. 7º O jornalista não pode: 
“I - 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”. 


