
 
 
 
 

 
 

 

                     CAMPANHA SALARIAL 2018 - 2020                 Junho 2019 
Todos às Assembleias Regionais para construir nova 

contra proposta aos patrões 

 
Esta semana haverão diversas assembleias em várias cidades do estado e os 

trabalhadores radialistas tem um compromisso com a categoria, 
comparecendo nas assembleias, para construir nova contra proposta a ser 

apresentada aos patrões. 
 

Depois de quase um mês de mobilização e 
de luta em torno da Campanha Salarial e 
contra a reforma da Previdência, na porta 
das grandes emissoras, os patrões 
resolveram não apresentar uma proposta 
oficial ao Sindicato mas para confundir a 
categoria, publicou apenas a parte que lhe 
interessa internamente nas empresas, mas 
a pauta dos patrões nao atende os anseios 
dos trabalhadores. Por isso, o Sindicato dos 
Radialistas, em respeito a categoria, 
convoca todos os radialistas do estado a 
comparecerem numa das assembleias 

regionais, para discutirmos a construção de 
uma contra proposta, que deverá ser 
apresentada aos patrões de forma oficial e 
não clandestina. 
 
Participe! 
Procure o representante do Sindicato para 
viabilizar sua participação numa das 
assembleias regionais. Veja no verso as 
datas, locais e horários dessas assembleias. 
 
O emprego e o salário são de todos, o 
interesse nas assembleias, também. 



Veja abaixo as datas, horários e locais das assembleias regionais na 
capital e interior do estado. 

Assembleias Regionais  

 

Na cidade de Araçatuba 

Local: Subsede 
Endereço: Rua Euclides da Cunha n. 237, Vila Bandeirantes Araçatuba-SP 
Data: Quinta feira (27) 
Horário: 17h 

 

Na cidade de Bauru 
Local: Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem,  
Endereço: Rua Bandeirantes n. 12-50, centro de Bauru – SP 
Data: Quinta feira dia 27 
Horário: 19h30 

 

Na cidade de Ribeirão Preto 

Local: Subsede 
Endereço: R. Alvares de Azevedo, 432 - Vl. Tibério (próximo da Rodoviária) 
Data: Sexta feira (28) 
Horário: 19h 

 

Na cidade de Santos 
Local: Sindicato dos Metalúrgicos de Santos 
Endereço: Av. Ana Costa n. 55 – Vila Mathias – Santos-SP 
Data: Segunda feira, dia 24 
Horário 19h 

 

Na cidade de São Paulo 

Local: Sede 
Endereço: Rua Conselheiro Ramalho n. 992, bairro Bela Vista, São Paulo-SP 
Data: Quinta feira (27) 
Horário: 19h 

 
 

Nenhum direito a menos. Rumo a novas conquistas. 


