
Nota da Editora Gráfica Atitude 

A Editora Gráfica Atitude Ltda. é uma empresa comercial de direito privado 

criada em 15 de março de 2007 por iniciativa de dirigentes sindicais, jornalistas 

e personalidades, com a missão de construir uma plataforma de meios de 

comunicação voltada para o mundo do trabalho, economia, política e cultura em 

geral. Está instalada na Rua São Bento, 365, 19º, no Centro de São Paulo. 

Nesses anos, após 105 edições da Revista do Brasil, a Editora pautou-se pelo 

melhor do jornalismo, com entrevistas, fotos, textos, edição e impressão de cerca 

de 28 milhões de exemplares da publicação, que são distribuídos pelo correio e 

manualmente para sócios dos sindicatos participantes, numa operação logística 

de grande magnitude. Pesquisas mostram a satisfação do público leitor e ouvinte 

com a proposta de construção da cidadania que a revista se propõe. 

A Editora produz também conteúdo jornalístico para o portal na web 

www.redebrasilatual.com.br, que registra acesso mensal de um milhão de 

visualizações, que vem duplicando sua produção e acessos anos após anos 

mesmo com a enorme concorrência que a internet tem atualmente. 

A Editora produz um programa também jornalístico para a Rádio Brasil Atual, 

de duas horas, transmitido entre 7h e 9h da manhã, de segunda a sexta, na FM 

98,9, para todos os municípios da Grande São Paulo, ABCD, Alto Tietê, com 

sintonia num diâmetro que alcança desde Mogi das Cruzes até Jandira e cidades 

no entorno. 

A Editora conta com 34 trabalhadoras e trabalhadores e quase uma centena de 

colaboradores, articulistas, correspondentes e prestadores de serviços. A 

Editora mantém firmes laços de parceria com a imprensa sindical e com a 

blogosfera democrática e progressista, sempre centrada no mundo do trabalho e 

nos direitos humanos. 

As receitas da Editora Gráfica Atitude Ltda provêm da prestação de serviços 

para entidades sindicais, anúncios públicos, privados e patrocínios. Prática 

comum de todos os meios de comunicação 

Todas as receitas são revertidas para os pagamentos destinados a essa 

plataforma de comunicação. Para pagar as contas, como se diz na linguagem 

popular. 

Em relação às denúncias veiculadas na imprensa, a Editora informa que mantém 

seus contratos de forma regular, registrados, e está à disposição da Justiça para 

prestar todos os esclarecimentos. 

São Paulo, 16 de abril de 2015 

Paulo Salvador 

Coordenador da Editora Gráfica Atitude Ltda 

Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2015/04/a-rba-a-

liberdade-de-expressao-e-o-direito-de-incomodar-8138.html 
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