
 

 Campanha Salarial 2019                 maio/2019 
Todos Radialistas convocados para Assembleia Estadual  

Sábado (18) e domingo (19) 

 
Em dois dias os radialistas poderão dar resposta ao calote que os patrões 

querem dar, Sindicato convoca os trabalhadores da categoria para se 
organizar 

É fato, os patrões já responderam que vão embolsar as perdas salariais de 2018, o PPR/abono e 
além disso querem retirar direitos históricos da categoria, sumindo com a 

data base da categoria. 
É tudo ou nada 
Não adianta mais esperar sentado no sofá 
vendo a casa pegar fogo. Sim, nossa 
convenção coletiva corre o risco de virar 
cinzas se a categoria não se mobilizar junto 
com o Sindicato. Tá bom receber os tickets? 
E o respeito a jornada de trabalho? E o 
pagamento de adicionais por tempo de 
serviço? Pois é, é isso que os radialistas 
poderão perder se não se mexerem agora e 
é, no próximo sábado (18) e domingo (19), 
que todos trabalhadores da categoria devem 
participar. É lá no Sindicato que vamos nos 
reunir para decidir a melhor forma de dizer 

não aos patrões e mostrar o nosso 
descontentamento. Essa é a pauta. 
Desrespeito/desconsideração 
Não dá mais para aguentar nossos salários 
cada vez mais baixos, sendo corroídos pela 
inflação. E nosso PPR/abono, que vinham em 
boa hora, para “desafogar” as contas?! Pra 
pagar, querem enfiar um péssimo acordo pra 
nós. É muito desrespeito e desconsideração 
para quem põe as emissoras de pé. O 
faturamento é alto das empresas, fecham 
contratos milionários de publicidade e na 
contratação de estrelas”, mas quem de fato 
faz acontecer na emissora, nada.  

Faturamento das emissoras cresce conforme sacrifício imposto aos trabalhadores e você 
quer ficar olhando isso até quando?  



 

 

 

 
 

Após os ataques a CLT (reforma 
trabalhista) e a Lei do Radialistas (que está 
sendo contestado na justiça), os patrões 
avançam cada vez mais prejudicando os 
trabalhadores. E não dá para deixar nas 
mãos da Justiça que só irá se mexer, se for 
provocada. E a única provocação que 
aceitam é a greve na categoria. 
 

Demissão em massa, extinção de direitos, 
calote no que é devido aos trabalhadores, 
vem mais coisas ruins por aí e você não 
pode ficar parado.  
 
Salve seu emprego, lutando por ele 
O Sindicato vem afirmando, todos esses 
meses, que esperar não vai salvar seu 
emprego, seu salário ou o bem estar de 
sua família. Temos de nos mobilizar.  

 

Venha participar da assembleia no próximo sábado e domingo. São os dias que 
iremos discutir o que devemos fazer, para garantir nossos empregos, nossos salários 

e nossas conquistas. 
 

Sábado (18) a partir das 10h00 da manhã 
Domingo (19) a partir das 10h00 da manhã 

 

Participe! Não deixe de decidir por aquilo que interessa a você e sua família. 
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