
 
 
 
 

 
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2019         Março 2019 
Sindicato já protocolou pauta de reivindicação desde o 

dia 28/fev, mas patronal não deu as caras até agora  

 
Dia 28  de fevereiro o Sindicato dos Radialistas protocolou a pauta de reivindicação da 

Campanha Salarial 2019, aprovada pela categoria, e não houve manifestação dos patrões 
até o momento, embora ela contemple a proposta de reajuste de 2.5% do ano passado. 

Bora dar um recado pra eles, companheirada? 
 

 
Sem compaixão 
A história já nos mostrou que o coração dos 
patrões de rádio e TV chama-se “bolso”. 
Não há santo que faça eles terem 
compaixão com os salários baixos, os 
assédios morais o não pagamento de 
direitos conquistados. Eles tem 
“dificuldade” entender o que significa 
direitos, reajuste ou aumento salarial. Para 
isso é necessário que todos os 

trabalhadores tenham consciência de que 
se não houver mobilização, o que 
queremos, não vem.  
 
Mobilização é a ordem 
Não podemos ficar parado esperando o 
resultado das negociações. Estamos com os 
salários defasados. A inflação tem subido 
muito. A Vitória só depende da nossa 
mobilização e participação.  

 



 
Chantagem, não! 
Em nossa última assembleia os 
trabalhadores presentes aprovaram a 
proposta de não chamar assembleia dos 
trabalhadores, se os patrões vierem com 
chantagem para retirar direitos. Ou tomam 
jeito e negociem como deve ser feito, ou a 
categoria vai dar sua resposta.  
 
 

Sem mobilização, sem conquistas 
Em 2018 os patrões suspenderam as 
negociações e neca de pitibiriba de reajuste 
salarial no ano passado, muito menos o 
PPR/abono. As empresas correram atrás 
para fazer uma antecipação salarial de 
2,5% este ano, para não virar uma bola de 
neve e ter de pagar mais caro, por não 
concederem o reajuste. 

 

A responsabilidade é de todos. Não podemos deixar que quem não 
participa da luta e nem contribui com ela, decidam por nós para 

beneficiar o patrão. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhum direito a menos, rumo a novas conquistas 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo – Fone 11 3145 9999 diretoria@radialistasp.org.br 

Para lembrar uma parte 
importante de nossa pauta 
de reivindicação e que foi 
apresentado aos patrões 
para darmos início as 
negociações; 
 
- Proposta de reajuste de 
2,5% retroativo a maio de 
2018.  
- Aplicação do Índice do 
Custo de Vida (ICV) do 
DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos socioeconômicos), 
sobre os salários de maio 
de 2019. 
- Ganho real de 5%  

 

Para lembrar os 
companheiros de  
uma parte que os patrões 
quiseram retirar dos 
radialistas em 2018: 
 
- Congelamento do 
Quinquênio 
- Fim da estabilidade pré-
aposentadoria 
- Fim da estabilidade da 
gestante 
- Fim das Horas Extras 
- Banco de Horas 
- Vale refeição apenas para 
quem completar, 
efetivamente, a jornada de 
trabalho. 
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