Centro de Cultura e Memória do Jornalismo
Campanha de Doação de Documentos para o Acervo Histórico
Regulamento:

1. A campanha tem como objetivo reunir documentos e objetos para o
acervo do Centro de Cultura e Memória do Jornalismo, iniciativa do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro;
2. Podem ser doados documentos e objetos que estejam relacionados à
história do jornalismo no Brasil. Veja abaixo a lista de exemplos de
documentos e objetos esperados;
3. Os documentos e objetos doados devem ser enviados para a sede do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, na rua Evaristo
da Veiga, 16 / 17º andar, Centro – Rio de Janeiro, RJ. Eventuais custos
de postagem ficam a cargo do doador;
4. O doador receberá um certificado de doação;
5. O material doado não será devolvido.
6. O doador deverá anexar ao material doado o Termo de Cessão de
Direitos

de

Uso

devidamente

preenchido.

O

termo

encontra-se

disponível para download e impressão neste site;
7. O doador não receberá qualquer tipo de remuneração pela doação, nem
por sua utilização no acervo ou em produtos derivados desse, como
exposições, site, livros e outros;
8. Cabe à coordenação do Centro de Cultura e Memória do Jornalismo a
avaliação acerca do material recebido e das formas de sua utilização no
acervo e em produtos derivados desse;
9. Dúvidas poderão ser esclarecidas pela coordenação do Centro de Cultura
e Memória do Jornalismo. O contato inicial deverá ser feito através do
SJPMRJ, pelo e-mail sindicato-rio@jornalistas.org.br ou pelo telefone
(21) 39062450.

Exemplos de documentos e objetos esperados:
- coleções ou exemplares avulsos de jornais e revistas antigos;
- registros fotojornalísticos antigos;
- registros radiojornalísticos antigos;
- registros telejornalísticos antigos;
- livros, documentos e objetos relacionados à história sindical dos jornalistas
no Brasil;
- livros, documentos e objetos relacionados ao desenvolvimento técnico do
jornalismo no Brasil;
- livros, documentos e objetos relacionados ao ensino do jornalismo no Brasil;
- livros, documentos e objetos relacionados à história de jornalistas e de
veículos jornalísticos no Brasil;
- entre outros.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO

1. Pelo presente instrumento particular, eu, na qualidade de cedente, abaixo
identificado, cedo e transfiro graciosamente ao Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Município do Rio de Janeiro, sediado na rua Evaristo da Veiga,
nº 16 / 17º andar – Centro, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o
número 34054448/001-63, em caráter definitivo, irrevogável e exclusivo, todos
os direitos de uso do material doado ao Centro de Cultura e Memória do
Jornalismo e abaixo relacionados.
2. Esta autorização inclui o uso, no todo ou em parte, pelo Centro de Cultura e
Memória do Jornalismo, de todo o material cedido de forma compatível com sua
missão institucional, notadamente para toda e qualquer forma de comunicação
ao público, desde que no âmbito do aludido Centro.
3. O cedente, ora signatário, declara, para todos fins, que está apto a firmar o
presente instrumento e que esta autorização não viola direito de terceiros.
4. O Regulamento para a campanha de doação de documentos e objetos para o
acervo do Centro de Cultura e Memória do Jornalismo, constante do site do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, é parte
integrante deste instrumento, sobre o qual o (a) cedente declara ter pleno
conhecimento, concordando com todas as suas condições.

Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 20__.

ASS.: _________________________________
Nome: ________________________________
End.: _________________________________
E-mail: ________________________________
RG: ___________________________________
CPF: __________________________________
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