
2018 termina e Patrões de Rádio e TV dão 
“banana” para os Radialistas 

 
A instransigência dos patrões não tem tamanho. Seus interesses econômicos estão acima da 

remuneração e do bem estar dos radialistas 

 
O ano de 2018 foi o ano que os patrões ganharam. E ganharam muito. Aprovaram a reforma 
trabalhista, retirando conquistas dos trabalhadores através de um governo golpista. Esse mesmo 
governo baixou um decreto que mexeu com a 
regulamentação das funções dos radialistas, mas que está 
sendo contestado judicialmente pela Federação dos 
Radialistas do Brasil. E, se não bastasse, os patrões 
emplacaram seu candidato preferido para continuar o 
desmonte das conquistas dos trabalhadores e ataques em 
seus instrumentos de luta, de defesa e conquistas de 
direitos, que são seus sindicatos.
 

Entra ano e sai ano e os patrões continuam os mesmos 
Não dá para baixar a guarda. Se depender dos patrões de 
rádio e TV os radialistas continuarão lascados. Foi assim 
durante o ano de 2018 e não se espera mudança nesse 
quadro no ano que vem, a não ser que haja reação dos 
trabalhadores de forma organizada. 
 
 
 
 

Se os radialistas 
querem mudar 
essa situação de 
exploração, 
somente com 
luta, organização 
e junto ao 
Sindicato. 

 

Sindicato dos Radialistas estará em recesso de final de ano a partir do dia 21 de dezembro ao dia 02 de 
janeiro de 2019. A todos os radialistas e familiares, boas festas e um feliz ano de muita luta em 2019! 



 
 
 
 
 
Mais de 140 organizações da sociedade e 
personalidades das mais variadas áreas 
assinam documento em defesa da EBC. 
Defender a EBC é defender uma comunicação 
de todos.  Comunicação Pública reforça a 
democracia. 

Empresa quebrou 
esquema  de não 
negociar do sindicato 
patronal  e avança nas 
negociações, de forma 

individual, com os Sindicatos dos Radialistas e 
dos Jornalistas para assinatura do acordo 
coletivo. Cláusulas econômicas foram 
acordadas, até o momento, mas há 
pendências ainda para serem resolvidas. 
 
 

RTV Cultura continua sem reajustes salariais há mais de cinco anos. 
Desde maio de 2014 a emissora se especializou numa novela que 
ninguém gosta de assistir, pois não apresenta solução às 
reivindicações dos trabalhadores. Início deste ano o governo estadual 
liberou 3,5%, mas não está atrelado ao acordo coletivo. As categorias 
dos Radialistas e Jornalistas, junto aos seus Sindicatos, estão  
aguardando uma posição da Conselho de Defesa dos Capitais do 
Estado (CODEC), que gera a política salarial do governo do estado. 

 

SBT aceitou a contraproposta dos trabalhadores sobre o processo de 
periculosidade, movido pelo Sindicato dos Radialistas, que gira em 
torno de 40 milhões de reais. Em assembleia os trabalhadores 
recusaram a proposta de parcelamento em 30 vezes apresentada 
pela empresa. O pagamento, retroativo, será realizado em 16 

parcelas, que serão feitas, num primeiro momento, aos que tem 
menos a receber, ficando para depois quem tem mais. Mais uma vez o 

Sindicato não mediu esforços na busca pelo direito dos trabalhadores (as), por isso é 
importante sempre fortalecer a sua entidade com a sua contribuição. Não fique só, fique 
sócio. 
    

Os radialistas que procuraram sua 
entidade de classe para, juntos, discutirem 
soluções de problemas, geralmente 
criados pelas empresas, conseguiram 
empenho do Sindicato para solução dos 
problemas enfrentados. O trabalho  

conjunto entre categoria e seu sindicato 
rende frutos históricos e toda a classe dos 
trabalhadores sai beneficiada. Sem 
mobilização com organização não há 
avanço na luta dos trabalhadores.

 



Você acha que vai ter escolha? Quem vai escolher é o patrão, que vai demitir quem tem direito 
para depois contratar pela carteira verde e amarela sem direitos. E as demissões vão continuar, 
pois os patrões depois de sugar o trabalhador até ele adoecer, vão continuar a demitir. 
O ano não foi só de choro. Teve conquistas, mas apenas onde houve mobilização, com organização 
do Sindicato.  
 

O Sindicato dos Radialistas continua com 
sua missão de informar os trabalhadores 
da categoria,  dizer quais são os interesses 
dos patrões nesse jogo, que são maiores 
do que os nossos. Isso, porque não houve 

percepção dos trabalhdores de sua 
própria força. 
 

Veja o quadro abaixo do trabalho conjunto 
entre categoria e seu sindicato, seja 
através de denúncias ou de mobilizações. 
 

Empresa Demanda/Irregularidade Situação 
BAND Compensação de horas extras (Banco de 

horas) e pressão para chegar antes do 
horário de trabalho e fazer intervalo no 
início da jornada 

Sindicato aguarda 
posicionamento dos 
trabalhadores para iniciar 
mobilização. 

TVT Campanha Salarial Radialistas e Jornalistas 
acordaram índice de Reajuste 
da inflação, mas negociações 
continuam. 

Globo Insatisfação e desalento por conta de 
mudanças nas nomenclarturas das 
funções acarretando acúmulos. 

Trabalhadores esperando as 
mudanças, que ocorreram para 
pior no setor de operações, a 
irem para outros 
departamentos. 

TV Mundial Atraso nos pagamentos de salários e 
assédio moral 

Solucionando o assédio moral. 
Atrasos dos pagamentos apenas 
com a mobilização dos 
trabalhadores, junto ao 
Sindicato. 

Record  Não pagamento Nona Hora Processo ganho. Fase de 
conferência de cálculos. 

SBT Tickets sem reajuste/ Bagunça nas 
escalas de folga e de trabalho 

Reajustou os tickets e a 
bagunça continua. 

FIC  Processo dos Vales Refeição  Empresa aceitou acordo de 
pagamento. 

Rádio e TV Cultura  Sem acordo coletivo por empresa, sem 
reajuste de salário há anos. 

Depois de greves, dissídio na 
Justiça. 

Rede TV Assédio Moral Solucionado 
EBC (TV Brasil) Campanha Salarial Radialistas e Jornalistas 

prosseguem as negociações 
com a direção da EBC. Empresa 
não apresentou 
contraproposta. Assembleias 
dedicirão mobilização. 



 
 

Menos direitos, menos salários e mais demissões 
Esse é o pacote do Governo e dos patrões contra os trabalhadores. 

 

O governo Bolsonaro nem ainda tomou posse, mas já confirma a que veio: aumentar os lucros dos 
patrões, diminuindo os salários e os direitos dos trabalhadores. E as demissões vão continuar. 
Não é boato e nem mentira. O tal futuro “super ministro” da economia, Paulo Guedes já foi 
liberado por Bolsonaro a fazer o que quiser no governo. 
Assim Paulo Guedes anunciou em nome do futuro governo, a criação de duas Carteiras de 
Trabalho, uma com direitos e outras sem direitos. Para quê? Para acabar com os direitos e reduzir 
ainda mais os salários.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não é menos direitos e mais empregos. É menos direitos e mais demissões 
 

O futuro presidente já falou que de economia nada entende, mas entende que está a serviço dos 
patrões. Aquela conversa durante a campanha, em que dizia que era melhor ter menos direitos e 
mais emprego, agora ficou mais clara. Veja:  

 Os patrões vão demitir quem hoje está contratado conforme determina a CLT. 

 Quem for procurar emprego vai ter que escolher entre a Carteira de Trabalho que tem 
direitos ou a verde e amarela que não garante direito nenhum. 

 Nenhum direito a menos, rumo a novas conquistas 
 Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo – Fone 11 3145 9999 diretoria@radialistasp.org.br 

Veja o que carteira verde e amarela vai fazer contra você: 

 Não tem salário xo, os salários poderão ser menores que o salário mínimo. 

 Não tem limite de jornada de trabalho. A jornada quem vai decidir é o patrão. 

 Nenhum dos direitos que existem hoje nas Convenções e Acordos Coletivos de 

Trabalho vão ser respeitados. 

 Quem for contratado por essa Carteira de Trabalho verde e amarela, quando for 

demitido não vai ter direito ao seguro desemprego. 

 Férias, FGTS, 13º, tudo isso vai ser reduzido. 

 Aposentar? Quase impossível. Nessa contratação, o patrão não vai pagar nenhum 

centavo de contribuição para Previdência. O trabalhador vai ter que pagar sozinho à 

Previdência, ou seja, vai trabalhar muito mais, vai pagar muito mais e não vai ter 

nenhuma garantia de se aposentar. Pois a proposta do governo é entregar para os 

bancos privados a administração da Previdência. 
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