
 

 Campanha Salarial 2021                    Fevereiro/2021 
Radialistas realizam Assembleia Virtual de Abertura da 

Campanha Salarial 2021 próxima quarta-feira (10) 

 
Vai para quatro anos que os patrões se negam a assinar a Convenção Coletiva de Trabalho da 

categoria - CCT. São perdas e mais perdas salariais sem uma CCT assinada. Na assembleia 
estadual virtual, todo trabalhador da categoria dos radialistas pode participar e votar para 

aprovação ou não, da pauta a ser negociada com os patrões. 
 

Qual radialista vai querer ficar sem o 
pagamento do PPR? E, ainda por cima, com 
demissões correndo solto nas empresas de 
Rádio e TV, sem a cobertura da Convenção 
Coletiva?!  É em tempos sombrios e de 
desespero que os patrões aproveitam para nos 
atacar e é justamente nesse período que 
devemos estar unidos para lutar. Nossa história 
de luta garantiu uma categoria organizada, um 
sindicato presente e uma 
legislação que regulamenta 
nossa atividade. 
 
Com os ataques do governo 
e dos patrões, os radialistas 
precisam retomar sua 
posição de defesa de seus 
interesses. E isso perpassa 

por garantir um sindicato forte e que continue 
presente na vida profissional dos radialistas. 
Para isso é fundamental fortalecer seu 
sindicato sendo sindicalizado. Entre no site do  
Sindicato e preencha sua proposta de sócio.  
Trabalhador sindicalizado, tem sindicato para 
defender seus interesses, tanto contra os 
patrões, como contra o governo. Sindicalize-se. 
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Assembleia Estadual Virtual de Abertura da 
Campanha Salarial 2021 

Quarta-feira (10), a partir das 19h, pela plataforma 
do Google Meet em link a ser compartilhado pelo 

site do Sindicato dos Radialistas  
 

http://www.radialistasp.org.br/
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Fundado em 10.03.45 e Reestruturado em 23.10.62 
Filiado à Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão - FITERT 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária 
 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E 

TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu diretor-coordenador infra-

assinado, nos termos em que dispõem o artigo 8°, III da Constituição Federal e 

artigo 22 e seus parágrafos do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os 

membros integrantes da categoria profissional, para a Assembleia Geral 

Extraordinária da entidade, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2021, às 

19hs00min em formato virtual, através da plataforma GOOGLE MEET, 

através do link https://meet.google.com/zqh-acii-nfn, que será enviado 

via SMS, e-mail para sócios e não sócios do sindicato, bem como, 

disponibilizado no site da entidade www.radialistasp.org.br, tendo como 

temário o que segue: a) Formulação, discussão e aprovação da Pauta de 

Reivindicações dos trabalhadores como proposta para celebração da 

Convenção Coletiva de Trabalho com vigência para o período de 2018/2022; 

b) Conceder poderes à Diretoria do Sindicato para enviar e iniciar o processo 

de discussão e negociação de mencionada pauta de reivindicações junto ao 

Sindicato Patronal; c) Conceder poderes à diretoria do Sindicato para celebrar 

convenção e/ou instaurar o competente Dissídio Coletivo; d) Autorização para 

que seja descontada em folha de pagamento a Contribuição Assistencial; e) 

Manter a assembleia aberta em caráter permanente cuja convocação para 

as próximas será feita via boletim sindical Antena Ligada.  

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021.  

 

Sérgio Ipoldo Guimarães 

Diretor-Coordenador 
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