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Secretaria de Segurança Pública
 proíbe radialistas de acompanhar 

diligências policiais 
A partir de um ofício encaminhado pelo Sindicato 

dos Radialistas no estado de SP para a Secretaria 
de Segurança Pública do estado de São Paulo, 
fica proibido que trabalhadores radialistas acom-
panhem diligências policiais dentro das viaturas.

Isso acontece em programas como Operação de 
risco, da REDE TV! e o Polícia 24h da TV Band, 
colocando em risco a integridade física destes tra-
balhadores que ficam em linha de conflitos, muitas 
vezes com armamento pesado envolvido. O traba-
lhador não tem garantia de que nenhuma eventu-
alidade venha acontecer durante as abordagens, 
por isso o intuito do Sindicato foi  garantir que o 
radialista não esteja exposto a fatalidades, garan-
tindo sua segurança.

Segundo a Portaria de Delegacia Geral de Polí-
cia presente no despacho “ é expressamente proi-
bido o acesso, a participação, o acompanhamento 

ou a assistência de pessoas estranhas às carrei-
ras policiais civis, a qualquer título ou pretexto, em 
diligências e em sua formalização ressalvadas as 
hipóteses previstas em lei”.

A mesma determinação foi encaminhada ao co-
mandante geral da polícia militar que também de-
verá acatar a proibição.

CAMARADA WALDEMAR ROSSI JUNTOS SEMPRE!
Um operário, que dedicou a vida à luta de sua 
classe, um metalúrgico que junto com tantos 
outros companheiros bravamente enfrentou 
os porões da ditadura militar, a violência do 
Estado e do Capital. E sempre com fé inaba-
lável na luta da classe trabalhadora ajudou 
a construir a Oposição dos Metalúrgicos de 
São Paulo.
Um militante da Pastoral Operária, que com 
sua garra e energia não se curvou à estrutu-
ra da hierarquia eclesiástica e não só ajudou 
a construir a P.O. em várias regiões do País, 
como também até a hora em que o corpo fa-
leceu esteve junto aos jovens e auxiliou dezenas deles no espaço 
da igreja a construir a Pastoral da Juventude, em tempos em que 
essas se transformaram em instrumentos que auxiliam no avanço 
da consciência e da luta.
Waldemar sempre foi daqueles que não se rendem, não se curvou 
ao peleguismo, se consolidou como um dos principais dirigentes da 
Oposição Metalúrgica pois se construiu junto com os seus, junto à 

sua classe.
Waldemar sempre foi daqueles que são 
exemplo de dedicação à causa. Comunis-
ta não de retórica, mas de fato, daqueles 
cobertos de solidariedade, intransigentes 
na defesa da classe, daqueles que dedi-
cam a vida a lutar por uma sociedade sem 
exploração.

Waldemar é nosso irmão de classe, sua 
morte nos trouxe tristeza, mas sua vida 
nos encheu de energia e ele continuará 

entre nós, a cada a nova trincheira que a 
classe consegue avançar, derrotando os velhos e novos pelegos, a 
cada luta que juntos com os trabalhadores e na base, em cada local 
de trabalho, moradia e estudo avançamos na luta de classes e nos 
fortalecemos para construirmos uma outra e nova sociedade.
Waldemar Rossi segue sendo parte dessa luta e está presente ago-
ra e sempre.

Fonte: INTERSINDICAL

A partir deste ano a Campanha Salarial na RTV 
Cultura será realizada em conjunto com os jor-
nalistas, como já acontece, por exemplo, na Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC). 
Os Sindicatos dos radialistas e dos jornalistas 
discutiram, em assembleias, a pauta de reivin-
dicação unificada. A proposta de data-base é 1º 
de julho e as negociações devem ser realizadas 
diretamente com os representantes dessa em-
presa.

Campanha Salarial na RTV Cultura 
será negociada conjuntamente entre 

radialistas e jornalistas



Aconteceu, no último sábado, na cidade de Ita-
nháem, o Torneio de pesca dos Radialistas deste ano 
de 2016. 

Foram premiados 3 participantes, em primeiro lugar 
ficou José Silva Melo da emissora SBT, que pescou 
o peixe mais pesado cerca de 3 quilos e 700 gramas. 
EM segundo lugar ficou Nadir Jacob da Rede Record, 
e em terceiro Ricardo Santos do SBT da Capital.

Cada um dos ganhadores levou como prêmio um kit 
de vara de pesca e molinete. Todos os participantes 
receberam um vara de pesca simples como brinde 
pela participação.

Veja as fotos dos ganhadores

Veja os ganhadores do torneio de pesca

1º Lugar

2º Lugar
3º Lugar

Michel Temer trocou o comando da Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) em seus primeiros dias na 
posição de  presidente interino. A exoneração do jor-
nalista Ricardo Melo, que estava no cargo de diretor-
presidente da EBC, foi publicado no dia 17 de maio 
de 2016 no diário oficial, ele havia sido nomeado por 
Dilma Rousseff duas semanas antes.
A lei de criação da EBC diz que o mandato do diretor-
presidente é de quatro anos, o que não está atrelado 
ao mandato de presidente da República. Essa des-
vinculação é um dos modos de garantir a necessária 
independência como empresa pública, isso é, a em-
presa pública de comunicação não deve ter nenhum 
caráter mercadológico, político-partidário ou gover-
namental. 
Além disso, o afastamento de um diretor-presidente 

da empresa só pode ser realizado em hipóteses le-
gais ou se receberem dois votos de desconfiança do 
Conselho Curador, no período de 12 meses, emitidos 
com interstício mínimo de 30 dias, o que não se acon-
teceu neste caso.
A estruturação de uma comunicação pública no Bra-
sil é bastante recente e ainda carece de suporte para 
não ter interferência dos interesses privados.
A atitude de Temer pode, portanto, ser vista como 
grave, já que ele com um decreto sem bases legais 
quer interferir na gestão dessa empresa colocando 
em xeque os princípios da comunicação pública que 
deve ser de zelar pela garantia do direito à informa-
ção e à liberdade de expressão à população de todo 
país.

Temer exonera presidente da EBC que deveria
 cumprir o mandato até 2020



Justiça do Trabalho determina Reintegração de trabalhador 
adoecido, demitido pela Band

A Justiça do Trabalho determina que a Bandeirantes 
reintegre um Operador de Câmera de UPE demitido 
durante tratamento médico.
Cledsvaldo Jacinto Oliveira, 
iniciou um tratamento mé-
dico em 2013 e no decorrer 
dos anos precisou ser afas-
tado diversas vezes por 
consequência da doença.
O trabalhador foi um dos 
eleitos pela categoria para 
compor a diretoria do sin-
dicato dos radialistas. En-
tretanto, no ano de 2015 Cleds-
valdo pediu renúncia das funções sindicais para se 
dedicar ao tratamento médico.
Em outubro de 2015 o trabalhador retornou de uma 
licença previdenciária, e em fevereiro de 2016 a Ban-
deirantes sem dó nem piedade demitiu o radialista.

A direção da Bandeirantes foi alertada da injustiça e 
solicitada a sua reintegração uma vez que se trata 
de uma doença grave e não poderia deixa-lo sem 

nenhuma assistência.
A Bandeirantes ignorou o 
pedido.
Em razão disso foi proposto 
processo pelo departamen-
to jurídico de nosso sindi-
cato, onde conseguimos 
liminar para reintegração 
imediata do trabalhador.
Na decisão a Juíza afirmou 

“O individuo não pode ser aban-
donado pela reclamada como se fosse mero objeto 
descartável justamente no momento em que mais 
necessita de recursos médicos e financeiro” e deter-
minou sua reintegração.

Em 2014, ao ser eleito dirigente 
sindical, Willian Ribeiro Gomes, 
passou a ser perseguido pela TV 
Bandeirantes. Com objetivo de 
afastá-lo da sede (onde os proble-
mas são mais visíveis), a Bandei-
rantes pretendia transferi-lo para o 
Pico do

Jaraguá, onde ficaria isolado. Em 
razão da ordem ilegal dada pela 
emissora o trabalhador se recusou 
em ir e foi punido 03 vezes.

Tempos depois, enquanto exer-
cia suas funções sindicais junto 
aos trabalhadores, foi acusado 
mentirosamente pela empresa de 
estar “forçando uma greve”. A con-
sequência foi outra punição, com 
suspensão do trabalho com des-
conto no salário.

A empresa com isso queria im-
pedir e intimidar o dirigente sindi-

cal de exercer suas funções como 
representante dos trabalhadores.

Porém, a liberdade sindical é um 
direito e todos os trabalhadores 
devem lutar por ele.

Embora a Bandeirantes desco-
nheça a Convenção 135, OIT (Or-
ganização Internacional do Traba-
lho) ratificada pelo Brasil, garante 
proteção contra qualquer ato que 
prejudique o trabalhador represen-
tante dos trabalhadores. Diz tal 
Convenção:

”Os representantes de traba-
lhadores na empresa gozarão da 
efetiva proteção contra qualquer 
ato que os prejudique, incluída a 
demissão, em virtude de suas fun-
ções ou atividades como represen-
tantes de trabalhadores ou de sua 
filiação sindical de participação em 
atividades sindicais, desde que 

atuem de conformidade com as 
leis vigentes ou contratos coletivos 
ou outros acordos convencionais 
em vigor”.

Por isso, os casos foram levados 
a Justiça do trabalho em processo 
movido pelo departamento jurídico 
do sindicato.

Na decisão vencedora, o Juiz 
além de ANULAR todas as puni-
ções por considerá-las injustas e 
sem base legal, ainda condenou a 
emissora a pagar danos morais ao 
dirigente sindical, considerando a 
atitude da emissora como assédio 
moral.

Diretores Sindicais acompanham a reintegração

Bandeirantes é condenada a pagar dano moral a dirigente sindical



No mês de março de 2015 a TV Record, com o ob-
jetivo de faturar mais explorando os trabalhadores, 

demitiu todos os tra-
balhadores do setor 
maquinaria colocando 
uma empresa tercei-
rizada para cumprir a 
função. Ademir Gomes 
do Santos, conhecido 
como Billy, dirigente 
sindical e trabalhador 
do setor saiu em de-
fesa da categoria e co-

brou do diretor executivo da emissora que reintegras-
se todos os trabalhadores.

Ao invés disso, a empresa além de manter as de-
missões, também demitiu o Billy, mesmo sabendo de 
sua estabilidade garantida pela constituição.

O Sindicato então abriu processo no Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), responsabilizando a Record 
e também a Magma cenografias e montagens (em-
presa terceirizada para o setor) pelas demissão e pela 
terceirização do setor da maquinaria, o que é contra 
a lei;

Além das vias judiciárias, o Sindicato procurou orga-
nizar os trabalhadores para resistir ao ataque do patro-
nal, foram feitos vários atos na porta da emissora para 

mobilizar a categoria, já que a intenção da Record era 
terceirizar mais setores e realizar mais demissões.

O Sindicato junto-se a FITERT e fez uma denún-
cia na Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
contra a Record sobre o impedimento de organização 
sindical e por desrespeitar as leis de proteção ao tra-
balho.

Por ter sido condenada, a emissora deverá recon-
tratar, num prazo de 45 dias, todos os maquinistas 
demitidos em março de 2015, o setor foi substituído 
por uma empresa terceirizada, caso não cumpra a de-
terminação, a empresa deverá pagar multa de 5 mil 
reais ao dia por trabalhador.

A empresa está PROIBIDA de manter contratos de 
terceirizados em funções de radialistas, sob pena, 
também, de pagar multa de 5 mil reais por trabalhador 
terceirizado.

A sentença condena a emissora a pagar uma multa 
de 5 milhões de reais por substituir trabalhadores por 
uma empresa terceirizada, o recurso será destinado 
ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), o mesmo 
destino terá as multas, se forem necessárias.

Foi uma vitória para os trabalhadores Radialistas, 
não apenas da Record, mas de todo Brasil.

A diretoria do Sindicato junto com seu corpo jurídico 
empenharam-se ao máximo, porque ninguém e ne-
nhuma empresa está acima da lei.

Justiça determina recontratação de trabalhadores substituídos 
por empresa terceirizada na Record

O Programa de participação de resultado (P.P.R.) e o 
Abono (no caso de associações e sem fins lucrativos e 
públicas) para 2016 foram conquistas firmadas na Con-
venção Coletiva de Trabalho assinada em 2015.

Em ambos os casos o valor é de 50% do salário-base 
e deve ser pago na folha do mês de maio.

É importante lembrar que há valores máximos e míni-
mos para o pagamento, veja abaixo os valores :

Capital: valor máximo de R$ 3.479,20 sendo o valor 

mínimo de R$ 932,15.
Cidades do interior com mais de 80.000 habitantes: 

valor máximo de R$ 2.743,96 sendo o valor mínimo de 
R$ 722,09;

Cidades do interior com menos de 80.000 habitantes: 
valor máximo de R$ 2.061,26 sendo o valor mínimo de 
R$ 588,00;

Mais informações sobre o pagamento deste ano aces-
se a CCT 2015-2016 no site da entidade.

Pagamento do Abono e do P.P.R.



EPTV de Campinas deverá 
cumprir TAC sobre assé-
dio moral
Após a realização de denún-
cias pelos trabalhadores, 
o Sindicato e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
entraram com um processo 
sobre assédio moral contra 

a EPTV de Campinas.
Depois de muito tempo de espera, finalmente o foi 
feito um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
onde a empresa se comprometeu aos seguintes 
pontos:
-Elaborar e divulgar material impresso contendo 
orientações sobre Boas Práticas de Convivência no 
Ambiente de Trabalho
-Realizar treinamento ou palestra a ser oferecida até 
31 de julho de 2016 e destinada a todos os funcioná-
rios da EPTV, sendo que até o 31 de dezembro de 
2016 deve realizar palestra ou treinamento voltado 
exclusivamente aos funcionários que exerçam cargo 
de gestão (coordenadores, supervisores, chefes de 
redação, gerentes e diretores), com a finalidade de 
orientá-los a identificar e resolver eventuais conflitos 
que possam ser caracterizados como assédio moral 
praticado por colegas de trabalho ou superiores hie-
rárquicos.
-Treinamento sobre assédio, pelo menos uma vez 
ao ano, contado a partir de janeiro de 2017.
-Apurar e, após a devida apuração dos fatos, aplicar 
as medidas corretivas necessárias aos empregados 
que, comprovadamente, procederem atos de assé-
dio moral, objetivando, inclusive, impedir que no-
vos casos venham a ocorrer, promovendo o devido 
acompanhamento da conduta do trabalhador.
O TAC será acompanhado pelo MPT que poderá 
solicitar esclarecimentos a qualquer momento. O 
TAC também prevê uma doação na importância de 
R$ 30.000,00 a uma entidade indicada pelo MPT.
O descumprimento do TAC pode acarretar em multa 
de R$ 30.000,00 por item ou subitem descumprido.

Birigui Rádio Pérola FM 
Emissora, que só toca música sertaneja na região 
de Araçatuba não paga vale refeição para seus tra-
balhadores, e não efetua o pagamento do salário em 
conta bancária, como determina convenção coletiva 
de trabalho. O Sindicato está tomando providências 
para resolver os problemas. O dono desta emissora 
é o mesmo da Nativa FM de Jaú. 

Araçatuba Rádio Difusora AM 
Identificamos que nesta emissora, nem todos os tra-
balhadores tem recebido o vale refeição e a função 
de Roteirista de Intervalos Comerciais, está sendo 
exercido por algum trabalhador, mas provavelmente 
é acúmulo de função já que não há profissional des-
tacado para a tarefa. Será encaminhado solicitação 
ao MTE para procedimentos. 

Penápolis Rádio Ativa FM 
A empresa não tem regularizado, em seu quadro de 
funcionários, o trabalhador que exerce a função de 
Roteirista de Intervalos Comerciais, função impres-
cindível nas emissoras de rádio e TV. A empresa foi 
comunicada, verbalmente, sobre essa irregularida-
de. O não encaminhamento de solução, o Sindicato 
dos Radialistas irá providenciar a regularização des-
ta questão via Ministério do Trabalho e Emprego. 

Mirandópolis Rádio Clube AM 
Após auditoria do Ministério do Trabalho, a empre-
sa foi autuada, e passando a fornecer vale refeição. 
Após alguns meses, a empresa fez o pagamento 
retroativo do direito, dos meses que não havia sido 
pago aos trabalhadores, solucionando a irregulari-
dade. 

Taubaté
Rádio Difusora
Em visita na rádio Difusora de Taubaté foi constata-
do que trabalhadores estavam exercendo a função 
do radialista sem o registro profissional. O Sindicato 
mostrou a lei e mostrou o caminho para regularizar 
a situação.
A empresa tirou do ar alguns locutores, esses traba-
lhadores estão fazendo curso para adquirir o regis-

FIqUE ATENTO!



tro profissional.
Caso a falta de registro profissional permaneça, o 
Sindicato irá realizar o boletim de ocorrência por 
exercício ilegal do profissão

Rádio Metropolitana de Taubaté
Havia trabalhadores sem registro profissional exer-
cendo função regulamentada, alguns desses traba-
lhadores já estão fazendo o curso, a empresa está 
ciente que o exercício ilegal da profissão é crime.
Ainda existem mais trabalhadores sem DRT, o sin-
dicato vai estar pedindo reunião com a direção da 
emissora para resolver de vez a questão.

Rádio Piratininga de Guaratinguetá
A rádio Piratininga de Guaratinguetá AM vem atra-
sando o salário dos trabalhadores, como não bastas-
se a emissora não vem pagando do vale refeição.
O sindicato vai acionar  a justiça mais uma vez, pois 
a rádio Piratininga não está acima da lei.

Região do Vale do Paraíba
Alguns trabalhadores demitidos no Vale do Paraíba 
estão usufruindo do fundo de desempregado para 
fazer cursos de especialização e atualização. Estes 
trabalhadores cumprem os critérios que garantem 
esse direito a eles. Um exemplo da importância des-
sa iniciativa e da solidariedade dos radialistas em 
manter as contribuições com este fundo.

Tv Plenitude dificulta negociações e mantém ir-
regularidades
O Sindicato solicitou, por diversas vezes, reunião 
com os representantes da empresa, o pedido só sur-
tiu efeito depois após o envio formal de telegrama. 
A reunião aconteceu no dia 6 de novembro de 2015 
com a presença do gerente técnico Mauricio de Je-
sus Pelúcio Pavim, o supervisor técnico Ricardo 
Paulino e o advogado da empresa Dr. Djalma Sousa 
de Almeida.
 A pauta de reivindicação é extensa, falta de registro 
em carteira de seu funcionários, trabalhadores sem 
registro profissional(DRT), dupla função ou acumu-
lo de função não pagos, falta de comprovação de 
pagamento de vale transporte, falta de controle de 

jornada (não é marcação de ponto) e não pagamen-
to de vale refeição para os trabalhadores do período 
noturno.
O advogado da emissora  se colocou a disposição 
em resolver todas as situações irregulares, inclusive 
pagar aos trabalhadores todos os seus direitos atra-
sados como, férias, décimo terceiro,abono. Além 
de  registrar todos os trabalhadores em carteira de 
trabalho e regularizar os registros profissionais de 
quem estiver sem cumprir os critérios.
Mesmo com todo o esforço do Sindicato em resolver 
os problemas sem conflitos, a empresa não cumpriu 
o que prometeu, o Sindicato inclusive deu um novo 
prazo para a empresa, dia 30 de abril de 2016, como 
a empresa não cumpriu de novo o acordado, o  sin-
dicato solicitou uma mesa redondo via delegacia do 
trabalho, agora esse caso será resolvido  junto ao 
Ministério Público do Trabalho.

FIqUE ATENTO!

Vem aí o 
7º Encontro
 do Interior 

no Estado de 
São Paulo, 
em julho !

AGUARDEM...



Durante a negociaçãofoi apresentada pelos pa-
trões uma “contraproposta”  para as reivindicações 
dos trabalhadores.

Esse ano os patrões capricharam na investida para 
reduzir os direitos dos trabalhadores, pois, além 
de rejeitar a nossa pauta, na tal “contraproposta” 
apresentada, querem retirar direitos já existentes. 
Veja abaixo:

REAJUSTE SALARIAL- Enquanto a inflação ofi-
cial apurada por todos os institutos supera os 10%, 
os patrões fizeram uma proposta de 5% de rea-
juste  para os salários, pisos e demais cláusulas 
econômica. A desculpa dos patrões, a crise. Os 
patrões só se esqueceram que os trabalhadores 
já estão pagando a conta da crise que não criaram 
com as infinidades de demissões que estão ocor-
rendo. Também se esqueceram que jamais deram 
um centavo de aumento real nos tempos de vacas 
gordas. Na verdade não querem reduzir os seus 
enormes lucros, nem que para isso tenham que 
tirar o pão da boca dos trabalhadores.

COMUNICADO DA PRÉ-APOSENTADORIA- 
Pretendem que para ter direito o trabalhador deve 
comunicar a empresa, sem qualquer garantia do 
recebimento do documento. Isso já ocorria no pas-
sado e demonstrou ser totalmente ineficiente e 
prejudicial ao trabalhador.

DIREITO A APOSENTADORIA- Garantir o direito 
apenas para as aposentadorias proporcionais. Ou 

seja, o trabalhador deixa de ter direito a estabilida-
de caso queira requerer a aposentadoria integral.

VIGENCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA- Para 
as clausulas sociais vigência da Convenção Cole-
tiva de Trabalho pelo período de 02 anos. Ou seja, 
pretendem tirar do trabalhador o direito constitu-
cional de lutar por mais direitos.

Como foi  deliberado na assembleia que aprovou 
a pauta, o sindicato informou ao patronal que não 
chamará nova assembleia caso o índice de reajus-
te não garanta minimamente a reposição da infla-
ção. 
ABONO e P.P.R.
P.P.R.– Os patrões não querem  garantir o paga-
mento nem fixar os valores para o pagamento, e a 
proposta deles  é  remeter a discussão para o ano 
que vem. Ou seja, não há qualquer garantia.
ABONO- Além de também não ter qualquer garan-
tia de pagamento, ainda querem parcelar em 03 
vezes. 

Pagamento de 2016
O Programa de participação de resultado (P.P.R.) 
e o Abono (no caso de associações e  sem fins 
lucrativos ou públicas) para 2016 foram conquis-
tas firmadas na Convenção Coletiva de Trabalho 
assinada em 2015.

Em ambos os casos o valor é de 50% do salá-
rio-base e deve ser pago na folha do mês de 
maio.

CAMPANHA SALARIAL  2016-2017

Essas informações foram atualizadas em 17/05, 
para informações mais atualizadas a CCT 

2016-2017 acesse o site www.radialistasp.org.br 

Acompanhe a Campanha Salarial, fique atento 
àsconvocatórias das assembleias



Junto com as atividades do 1o de Maio da INTERSINDI-
CAL em São Paulo, o auditório do Sindicato dos Radialis-
tas de São Paulo ficou lotado para debater os desafios da 
classe trabalhadora na atual conjuntura.
Trabalhadores do Estado, bancários, radialistas, profes-

sores, estudantes e todos aqueles que não se submeteram 
a conciliação de classes se reuniram para compartilhar 
avaliações e aprofundar nosso processo de mobilização 
e organização. 
A reunião de camaradas que estão disposto a luta e es-

tão junto com a classe nos seus locais de trabalho, estudo 
e moradia, é um momento importante de nossa organi-
zação. Um pequeno passo na grande metrópole de São 
Paulo, mas um grande passo para os desafios da atual 
conjuntura.
A INTERSINDICAL - Instrumento de Luta e Organiza-

ção da Classe Trabalhadora, não está com aqueles que 
seguem na defesa do governo que já mostrou que está 
lá para também dizer amem aos patrões, e não estamos 
com aquela corja que forma a maioria do congresso na-
cional e no dia 17 de abril vibrou com a abertura do pro-

cesso de impeachment contra Dilma/PT.
Seguimos aonde estamos, junto aos trabalhadores na 

luta contra os patrões e seus governos: É a luta organiza-
da nos locais de trabalho, moradia e estudo, ocupando as 
fábricas e as ruas com as bandeiras vermelhas do sangue 
dos nossos companheiros que tombaram defendendo a 
classe trabalhadora que se faz o verdadeiro enfrentamen-
to contra a minoria que segue concentrado riqueza atra-
vés da exploração do conjunto de nossa classe.
NOSSA LUTA SEGUE FIRME POR NENHUM DIREITO 

A MENOS E PARA AVANÇAR EM NOVAS CONQUIS-
TAS, CONSTRUINDO OS PASSOS PARA A NECESSÁ-
RIA SOCIEDADE SOCIALISTA!

TRABALHADORES E ESTUDANTES LOTAM AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS RADIALISTAS DE 
SÃO PAULO EM ATIVIDADE DE ANALISE DE CONJUNTURA DA INTERSINDICAL

Em recente encontro entre o ministro-chefe da SECOM 
(Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República), Edinho Silva e representantes do setor de co-
municação, o presidente da ABERT (Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Televisão), Daniel Slavieiro 
fez declarações em nomes desse setor de comunicação, 
mostrando preocupação com as agressões cometidas 
contra profissionais da comunicação no exercício de suas 
funções.
Nos últimos dias os telejornais noticiaram que iriam pedir 

mais proteção ao Governo Federal.
Um dos casos emblemáticos na categoria dos radialistas 

foi do Operador de UPE, Santiago Ilídio Andrade, funcio-
nário da TV Bandeirantes, morto ao ser atingido por um 
artefato na cabeça enquanto cobria a manifestação contra 
o aumento de passagem no Rio de Janeiro, no dia 6 de 
outubro de 2014.
Isso tudo significa que finalmente os patrões irão apro-

var o pleito contido na pauta de reivindicações referente 
a concessão dos Equipamentos Individuais de Proteção 
necessário para as coberturas externas.
Veja o que pleiteiam os trabalhadores em sua pauta:
“ Para os trabalhadores da externa as empresas se obri-

gam a fornecer além de protetor solar, colete balístico, 
máscaras de gás, capacete, joelheira e cotoveleira”.
Esse pedido vem sendo feito há anos para os patrões e 

sistematicamente negado.
Com todo a preocupação demonstrada é certeza que a 

categoria vai conquistar o beneficio. Ou será que as em-
presa de telecomunicação, que faturam milhões com a 
concessão publica pretende que o povo pague essa con-
ta? Sim porque pedir proteção ao Governo Federal (di-
nheiro do povo) sem sequer fornecer os equipamentos de 
proteção é um pouco demais.
Então vamos aguardar mais essa conquista.

CAMPANHA SALARIAL PROMETE MELHORIAS NAS 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS TRABALHADORES



Prazo para inscrições - 30/05/2015


