
TABELA SALARIAL DOS JORNALISTAS 

DO NORTE DO PARANÁ 2010/2011 

 

Os valores abaixo são sugestões para serviços de free lancer, baseados no piso 
salarial definido na Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011. 

 

Tabela de preços (em R$) 

 

Tabela de salário de ingresso 

 

Out. 

2010 

 

 

Repórter, redator, revisor, ilustrador, diagramador, repórter fotográfico    

e repórter cinematográfico 
2.151,56  

Editor 2.797,03  

Pauteiro 2.797,03  

Editor chefe 3.227,34  
Chefe de setor 

Chefe de reportagem 

 

3.227,34 

3.227,34  

Estes são os valores do piso e dos demais salários das redações, incluindo os adicionais previstos 
na Convenção. 
Os valores acima são para a jornada de trabalho de cinco horas diárias.  

 

 

Free Lancer 
  

Assessoria de imprensa 

Serviço mensal local 

Serviço de Gestão de Assessoria de Imprensa  

2.151,56 

3.227,34 

  

Redação 

Lauda de 20 linhas (1.440 caracteres) 

Mais de duas fontes: 

80,80 
50% a 

mais 

Edição por página 

Tablóide 104,66 

Standard 125,40 

Diagramação por página 

Tablóide 52,33 

Standard 71,36 

Revista 38,89 

Tablita / Ofício / A4 26,57 

Revisão 

Lauda (1.440 caracteres) 21,05 

Tablóide 43,98 

Tablita 33,16 

Standard 91,96 

Ilustração 

Cor 124,85 

P&B 83,13 



 
 
 
FREE-LANCE DE REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS E 
CINEMATOGRÁFICAS/ARFOC–PR 

 

Reportagem Fotográfica 
 

Saída cor ou P&B até 3 horas 382,00  
 

Saída cor ou P&B até 5 horas 578,00 
 

Saída cor ou P&B até 7 horas 978,00 
 

Adicional por foto solicitada 137,00 
 

Foto de arquivo para uso editorial 373,00 
 

 

Reportagem Cinematográfica 

Equipamento e estrutura funcional fornecida pelo contratante 

 

Saída até 5 horas 368,00 
 

Saída até 7 horas 531,00 
 

Adicional por hora 100% 
 

  

Foto de arquivo para uso em: 
 

Anúncio de jornais (interna) 580,00 
 

Anúncio de revista (interna) 624,00 
 

Capa de disco, calendário, revista, jornal 978,00 
 

Outdoor 1.230,00 
 

Cartazes, folhetos e camisetas 401,00 
 

Audiovisual até 50 unidades 1.661,00 
 

Audiovisual acima de 50 unidades a combinar 
 

Diária em reportagem que inclui viagem 1.529,00 
 

Reportagem aérea internacional a combinar 
 

Horatécnica                                                                                 78,00 

 

Observações Importantes 
 
Lembramos que os valores acima referem-se apenas ao trabalho do profissional, 

incluído o uso do equipamento básico necessário para se executar uma cobertura 

fotográfica. 

Despesas com filmes, revelações, provas - contato, cópias, duplicatas, molduras, 
transmissões, transporte, alimentação, hospedagem, seguro de vida, credenciamento, 

dentre outras, correm por conta do contratante. 

Trabalhos realizados entre 22h00 e 6h00, aos domingos e feriados, e as saídas mistas 

(P&B e Cor) serão acrescidos em 50%. 

Conforme a Lei 9610/98 o fotojornalista realiza um trabalho de criação intelectual, que 

não pode ser confundido com mera prestação de serviços, portanto a LICENÇA DE 
REPRODUÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA é um documento legal de cobrança e deve 

substituir a nota fiscal de serviços.  
 

 

O crédito na foto é um direito do autor e obrigação de quem divulga, previsto pela Lei 

  



9.610, de 19/02/1998. Trabalhos publicados sem crédito, junto à foto, sofrerão multa 

de 50% sobre seu valor, conforme a Lei 9.610 de 19/02/98. 

Na republicação será cobrado 100% do valor da Tabela. A foto editorial não pode ter 
utilização comercial. 
 


