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Depois de 25 longos anos, finalmente foi liberado o 
restante do crédito em favor dos radialistas que traba-
lhavam na TV Bandeirantes em dezembro de 1990.  
Para quem perdeu esse dia especial de pagamento, 
pode ir ao Sindicato em seu horário de atendimento 
e solicitar o pagamento (O Sindicato funciona no en-
dereço Rua Conselheiro Ramalho, 992 bela vista SP, 
das 8:30h às 17h), verifique no link abaixo se você 
está listado entre os beneficiados. No dia do paga-
mento o trabalhador deverá apresentar: RG; CPF e 
Carteira de Trabalho com registro da época. Se even-
tualmente algum trabalhador tiver falecido, a viúva de-
verá apresentar: certidão de Óbito; RG; CPF e Cartei-
ra de Trabalho com registro da época e Declaração de 
dependente junto ao INSS.

ENTENDA O CASO
Em maio de 1990 o Sindicato conquistou para a ca-

tegoria o direito de receber as primeiras duas horas 
extras com adicional de 100% pois antes era 50%. O 
Dissídio somente foi julgado em novembro, sendo que 
até então a Bandeirantes continuou pagando as horas 
extras com adicional de 50%. Em dezembro de 1.990 
a Bandeirantes pagou as diferenças de tais horas ex-
tras, mas sem a correção monetária. Foi assim que o 
Sindicato entrou com o processo para que essa cor-
reção fosse paga. Embora os valores a receber não 
sejam tão significativos,  pertencem integralmente aos 
trabalhadores.

SINDICATO LUTA PELO DIREITO DE TODA A 
CATEGORIA

Importante esclarecer que na fase de apresentação 
dos cálculos iniciais o Perito havia calculado os va-
lores para toda a categoria, sendo que na ocasião a 
TV BANDEIRANTES espertamente não concordou 
afirmando que somente os sócios do Sindicato é que 

tinham direito 
ao processo. O 
Juiz de primeira 
instância con-
cordou com a 
TV Bandeirantes 
e mandou tirar 
todos os nomes 
dos trabalhadores que não eram sócios do Sindicato e 
liberou o dinheiro apenas para quem era sócio, o que 
aconteceu em 2001. Apesar do entendimento do Juiz 
o Sindicato recorreu da decisão e no Tribunal conse-
guiu reverter o entendimento do Juiz de primeira ins-
tância. No Tribunal o Sindicato conseguiu conquistar 
o direito para todos. Todo esse esforço do Sindicato 
demorou nada menos que 14 anos. Por isso, o paga-
mento que está sendo realizado na presente oportu-
nidade refere-se àqueles trabalhadores que à época 
não eram sócios do Sindicato, já que o dinheiro dos 
sócios foi liberado em 2001.

SER ASSOCIADO É FORTALECER A LUTA DOS 
TRABALHADORES

Esse caso demonstra claramente que ser sócio do 
Sindicato somente traz beneficio para a categoria e 
por consequência ao Sindicato, que se fortalece na 
representatividade quando sai  na defesa dos direitos 
da categoria.

Não fosse esse fato, todos já teriam se beneficia-
do do processo em 2.001 e o Sindicato não teria que 
gastar tempo e dinheiro durante 14 anos para fazer 
prevalecer o direito, no caso, dos não sócios.

Para que o Sindicato seja cada vez mais atuante 
nessa luta, é importante que a categoria se associe, 
pois quanto mais trabalhadores se unirem nessa enti-
dade sindical, mais ela poderá fazer pela categoria.

Convocação dos radialistas para pagamento do processo de 
diferença de horas extras da TV Bandeirantes



Subsede Ribeirão Preto 
R.Alvares de Azevedo, 476  Tibério Ribeirão Preto SP -14050-370  /16 3931-
1060
Subsede Taubaté
Av. Vila Rica, 27 - sala 04 Estiva  Taubaté SP - 12050-480 / 12 3624-7090
Subsede Santos
Av Ana Costa, 55 vl Mathias Santos SP - 11060-002 

Subsede Araçatuba
Rua Euclides da Cunha,237 Bandeirantes Araçatuba SP - 16015-495  /18 3624-
6588
Subsede Presidente Prudente
R. Wenceslau Braz,08  sl 14  Euclides Presidente Prudente SP - 19014-030 / 18 
3223-6573

Ademir Gomes dos Santos 
Apelido: Billy
ademirbilly@radialistasp.org.br
11 94728-1024 / 45*5*149866

Alexandre Samuel Oleto 
Apelido: China
alexandrechina@radialistasp.org.br
11 94754-5993 / 45*13*45067

Antonio Carlos Lamim 
Apelido: Lamim
lamim@radialistasp.org.br
11 94756-9593 /55*84*120235

Alexsandro Franco da Rocha 
Apelido: Pinguim
alexpinguim@radialistasp.org.br
14 97400-2016 / 55*92*187494

Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
toninho.mendonca@radialistasp.org.
br
11 94767-2663 / 35*24*75441

Arnaldo Marcolino da S Filho
arnaldo.marcolino@radialistasp.org.
br
11 94734-6620 /55*84*120233

Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
carlos.gugu@radialistasp.org.br
11 94006-0245 / 35*24*3778

Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
cicero.caixa@radialistasp.org.br
11 94758-7817 / 35*24*12526

Daily de Oliveira
daily@radialistasp.org.br 
12 97403-9839/ 55*84*119403

Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da Rocha
denis@radialistasp.org.br
18 9111-0331 

Éder Carlos Lourenço
eder@radialistasp.org.br
13 97405-8936 /55*84*120241

Edson Amaral
Apelido: Edinho
edinho@radialistasp.org.br
11 94731-2320 /55*84*119415

Geraldo Targino
Apelido: Targino
targino@radialistasp.org.br
11 94762-0298 /55*84*119406

Hegberto Paschoa Balboni
Apelido: Beto
betobalboni@radialistasp.org.br
11 94773-2472/ 35*24*70073

João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
joaocultura@radialistasp.org.br
11 94751-0976/ 55*84*120231

José Carlos Rodrigues Alves
josecarlos@radialistasp.org.br
11 94769-2664 / 35*24*75442

José Loureiro
Apelido: Loureiro
jose.loureiro@radialistasp.org.br
11 94751-0974 /55*84*119408

José Luis Foga
Apelido: Foga
foga@radialistasp.org.br
19 97406-8756 /45*13*43773

José Marcos de Souza
Apelido: Zé Marcos
jose.marcos@radialistasp.org.br
11 94734-6621 /55*84*119410

José Marcos Posca
Apelido: Posca
posca@radialistasp.org.br
16 97401-2681 /55*84*120236

João dos Reis
Apelido: Jota Reis
jotareis@radialistasp.org.br
19 97407-1387 /55*84*119409

Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
laertepiru@radialistasp.org.br
16 97401-2680 /55*84*120230

Maria Irismar R dos Santos
Apelido: Iris
irisrodrigues@radialistasp.org.br
13 97406-5594 / 45*5*149871

Nadir Donizete Jacob
nadir@radialistasp.org.br
11 94728-1023 / 35*24*1605

Odílio Fortin de Oliveira
odilio@radialistasp.org.br
18 98127-9404

Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
neiclosel@radialistasp.org.br
19 97408-2830 / 35*24*84445

Sérgio Ipoldo Guimarães
sergio.ipoldo@radialistasp.org.br
11 94734-6619 /55*84*120238

William Ribeiro Gomes
william@radialistasp.org.br
11 94728-1026/ 35*24*17092

Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
wilson@radialistasp.org.br
11 94756-7473/ 55*84*119405

Wilson Santiago
Apelido:Will
wilsantiago@radialistasp.org.br
11 94728-1050 / 45*5*149891

Contatos

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo 
Rua Conselheiro Ramalho, 992 Bela Vista  São Paulo/SP - 01325-000 
diretoria@radialistasp.org.br/ www.radialistasp.org.br / 11 3145-9999

Ouça a Rádio web 
Antena Ligada

www.radialistasp.org.br



COLÔNIA DE FÉRIAS 
RESERVAS PARA ALTA TEMPORADA 2015/2016

Nos períodos de Alta 
Temporada (dezem-
bro-janeiro e fevereiro) 
nenhum sócio poderá 
reservar mais de um 
quarto e por perío-
do nunca superior a 7 
(sete) dias.

Para reservas no período acima, considera-se 
prazo de 30 (trinta) dias antes, sendo que para 
as datas específicas fica aqui, desde já, pré-
agendado:

Para o natal de 2015 – reservas a partir de 
25/11/2015

com o pagamento em no máximo até o dia 
04/12/2015

Para o Ano Novo/2016 - reservas a partir de 
07/12/2015

com pagamento em no máximo até o dia 
14/12/2015

Para o Carnaval/2016 – reservas a partir de 
11/01/2016

com pagamento em no máximo até o dia 
18/01/2016

Para mais informações, acesse o site da enti-
dade

www.radialistasp.org.br

A Sede Social da Capi-
tal está fechada para 
o recesso de final de 
ano no período de 19 de 
dezembro de 2015 até 
03/01/2016. 
As atividades retorna-
rão a normalidade no 
dia 04/01/2016 a partir 
das 8:30h.

Intersindical realiza a Plenária Nacional nos dias 05 e 06 de Dezembro
A Intersindical realizará sua Plenária nacio-
nal nos dias 05 a 06 de dezembro, além da 
análise da conjuntura, haverão as definições 
de novas ações e lutas gerais para o próximo 
período da entidade em todo o país.
A plenária contará com representantes dos 
seguintes estados: SP,RJ, MG, MT, SC, PR, 
RS, DF e uma bancada representando a re-
gião Nordeste.
O Sindicato dos Radialistas de SP enviará 
uma bancada para contribuir com os debates 
e desenvolver a luta. 
Nenhum direito a menos, avançar rumo a no-
vas conquistas!



Sindicato REINTEGRA trabalhador da Record demitido com estabilidade

Há 03 anos, aproximadamente, o que se vem 
assistindo é o desmantelamento da Rádio e Te-
levisão Record, desde a terceirização ilegal de 
sua mão de obra, até o desrespeito aos mínimos 
direitos de seus empregados.

Conforme denúncia feita em 
diversos boletins anteriores, 
tentando livrar-se dos traba-
lhadores que adquiriam doen-
ça em suas dependências, a 
empresa os afasta como mero 
auxílio-doença.

Essa prática foi objeto de de-
núncia pelo Sindicato junto ao 
Ministério Público que em ação 
judicial obteve a condenação da Record no pa-
gamento de multa de R$500.000,00 (quinhen-
tos mil reais)  se continuar com essa prática.

Não satisfeita o que se observa é que agora a 
empresa não vem respeitando direitos mínimos 
de seus empregados. Isso porque, na data de 
03 de agosto de 2015 demitiu um trabalhador 

que lhe prestava serviços a mais de 18 anos. 
Isso não seria de se espantar se esse trabalha-
dor não estivesse em tratamento médico com 
cirurgia marcada e ainda, às vésperas de sua 

aposentadoria.
Em processo movido pelo 

Sindicato, o Juiz cancelou 
a demissão do trabalhador, 
mandou a Record reinte-
gra-lo e a restabelecer seu 
convênio médico sob pena 
de pagar multa diária de R$ 
10.000,00 (Dez mil reais). 
Na sentença o juiz disse: “ A 
reclamada (Record) ao pro-

mover a dispensa do reclamante, sem qualquer 
motivação, tomou uma atitude mais do que 
reprovável. Sua atitude foi desumana, cruel e 
imoral e revela total descompromisso e despre-
zo com a função social da empresa e com a 
vida daqueles que estão trabalhando em seu 
beneficio”

Comissão da Câmara dos Deputados apro-
va adicional e aposentadoria especial para 
Operadores de UPE e fotógrafo de externas, 

o projeto segue tramitando
A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania aprovou, o Projeto de Lei 6781/10, que 
estabelece o pagamento de adicional para fotó-
grafos, operadores de UPE e outros funcionários 
de empresas de comunicação que, em atividade 
externa, precisem carregar ou apoiar sobre os 
ombros equipamentos que pesem acima de três 
quilos. 
Pela proposta, esses profissionais terão direito a 
uma folga semanal a cada 14 dias, desde que 
tenham realizado nesse período pelo menos um 
trabalho externo.
O projeto também estabelece que eles poderão 
requerer aposentadoria após 30 anos de serviços 

efetivamente prestados. 
As empresas de comunicação deverão submeter 
os funcionários a avaliações anuais de saúde, 
além de fornecer, durante o expediente, ginástica 
laboral por 15 minutos diários, no mínimo.
A proposta tramita em regime de urgência e ain-
da precisa receber parecer das comissões de 
Seguridade Social e Família; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e de Finanças 

e Tributação. 
Em Plenário, 
será necessá-
rio 257 votos 
para ser apro-
vado.

Com informações de 

Câmara dos Depu-

tados



Teve início a Campanha Salarial para nego-
ciar a CCT (Convenção Coletivo de Trabalho) 
da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) para 
o próximo ano.

As negociações acontecem conjuntamente 
para todas as sucursais da empresa, isso é, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Maranhão. 
Diferente dos outros anos, onde a Contcop 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Comunicações e Publicidade) era a única 
representante dos trabalhadores, por vontade 
dos próprios funcionários da EBC, os Sindica-
tos dos Radialistas e Jornalistas destes esta-
dos, farão parte da mesa de negociação.

Mesmo contrariando a vontade da empresa, 
um representante da Comissão de empregados 
da EBC participará das reuniões, na primeira 

reunião  que ocor-
reu no dia 9 a re-
presentação não 
foi autorizada por 
parte da empresa 
a estar presente.

As futuras reu-
niões debaterão a 
CCT ponto a pon-
to, no entanto, já foram aprovadas  por consen-
so 29 cláusulas que não tiveram modificação, 
são elas: 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 28, 29, 
34, 35, 36, 38, 43, 46, 51, 52, 55, 59, 61, 64, 65, 
66, 67, 68, 71 e 74.

A negociação dos itens econômicos já se ini-
ciou, no entanto, não houve avanços, assem-
bleias ocorreram sempre que necessário.

Campanha Salarial EBC 2015

No final da tarde do dia 16 de setembro foi de-
cretado o fim da Greve dos Radialistas da Rádio 
Clube Guaratin-
guetá. Os salários 
atrasados foram 
pagos e os traba-
lhadores voltaram 
ao trabalho.

No dia 17 de 
agosto o Sindica-
to dos Radialistas 
de SP foi chama-
do para negociar 
junto a empresa o pagamento dos salários não 
recebidos, que agora já estão com um mês de 
atraso. A empresa solicitou um prazo para colo-
car os pagamentos em dia, mas isso não acon-
teceu, os trabalhadores continuaram sem rece-
ber os pagamentos que lhe são de direito.

A pressão dos trabalhadores surtiu efeito, a 
empresa aceitou conversar e realizou o paga-

mento dos salá-
rios atrasados. 
Além disso, o ter-
mo assinado pela 
empresa garante 
30 dia de estabi-
lidade, nenhum 
desconto dos 
dias parados e o 
compromisso da 
empresa em pa-

gar a Participação de Lucro e Resultados deste 
ano, que também estava em atraso.

Mais um exemplo de força e união da cate-
goria Radialista de São Paulo!

Trabalhadores da Rádio Guaratinguetá realizam 
Greve e conquistam direito



Audiência sobre demissão em massa dos trabalhadores da Rádio Estadão manter liminar 
que proíbe demissão até o fim do processo

Na data de 21 de outubro de 2015 foi realizada a audiência de conciliação do dissídio interposto pelo 
Sindicato dos Jornalistas e Radialistas de São Paulo por conta da demissão em massa de trabalhadores 
da Rádio Estadão. 
Na audiência o Juiz fez uma proposta de acordo para que a empresa efetuasse o pagamento de 01 

salário a mais com manutenção do plano de saúde até novembro do ano em curso. Apesar da empresa 
não ter dado resposta, os trabalhadores presentes na audiência não aceitaram a proposta, pois preten-
diam: pagamento de 03 salários a mais com manutenção do plano de saúde por 01 ano ou pagamento 
de 05 salários a mais com manutenção do plano de saúde por mais 06 meses. 
Como a contra proposta não foi aceita pela empresa o processo será julgado. Na audiência o Juiz 

manteve LIMINAR concedida aos sindicatos nos garantindo que NENHUM TRABALHADOR PODERÁ 
SER DEMITIDO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO. 
Recentemente em situação idêntica o Tribunal cancelou as demissões em massa de trabalhadores da 

TV Tribuna de Santos, determinando suas reintegrações no emprego.
O Sindicato dos Radialistas moverá também outra ação contra a Rádio Estadão para coibir o exercício 

ilegal da profissão que passaram a praticar. Com a demissão dos trabalhadores (as) a emissora con-
tratou uma pessoa para ensinar os jornalistas que ficaram (13) a operar a mesa de som. Estes jorna-
listas por imposição do Diretor Administrativo da rádio já estão de forma ilegal exercendo funções que 
pertencem a Legislação dos Radialistas, Locutor/Operador. A 
emissora esta cometendo varias irregularidades. Não cabe aos 
jornalistas exercerem as funções de radialistas, cuja Legislação 
exige o registro profissional prévio.

Afiliada da Globo em Presidente Prudente se compromete a regularizar jornada e intervalos 
de seus trabalhadores

Após uma denúncia realizada pelo Sindicato, a Tv Fronteira, afiliada da Globo em Presidente Prudente, 
assinou um Termo de Ajustamento de Conduta e se comprometeu em regularizar os seguintes pontos:

-Respeitar a duração normal do trabalho de jornada de trabalho para 
jornalistas, que é de 5 horas, po- dendo haver horas extras também limi-
tada pela regulação.

-Garantir intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora para 
um período de trabalho de 6 horas.

O descumprimento dos limites das horas acarretará em pagamento 
de multa de R$ 100,00 (cem reiais) por dia em que houver extrapolação 
ilegal das horas, multiplicado pelo número de trabalhadores prejudicados.

O descumprimento da concessão do intervalo para alimentação trará a obrigação de pagamento de multa 
de R$ 100,00 (cem reais) por dia em que houver irregularidade no intervalo, multiplicado pelo número de 
trabalhadores prejudicados.

F i q u e  a t e n t o !



Processo coletivo da nona 
hora da Record - tribunal 
superior do trabalho reco-
nhece direito do sindicato 
reivindicar o direito para os 

radialistas

A  RECORD, até 2008 não 
pagava aos seus empregados 
a nona hora. Esse direito é as-
segurado para todos os traba-
lhadores que prestam serviços 
no horário das 22hs às 05hs00, 

sendo que a cada hora traba-
lhada o empregado tem direito a 
07min30seg que, ao final, soma 
01 hora inteira de 52hs30seg 
que é a hora noturna. 

O Sindicato entrou com proces-
so e ganhou para todos aqueles 
que trabalhavam a noite ( 22hs 
às 05hs) no período de feverei-
ro de 2005 a julho de 2.008 (em 
atividade em fevereiro de 2010) 
e ainda para aqueles que ha-

viam sido de-
mitidos após 
25/02/2008. 

Em 2013 perdemos o proces-
so, pois o Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo enten-
deu que o Sindicato não pode-
ria estar discutindo essa maté-
ria coletivamente. Recorremos 
e esse mês o Tribunal Superior 
do Trabalho reformou a decisão 
do  Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo afirmando que 
o Sindicato tem sim o legítimo 
interesse de defender esse di-
reito dos trabalhadores. Agora o 
processo vai voltar para o TRT 
julgar o mérito do processo.F i q u e  a t e n t o !

F i q u e  a t e n t o !
Justiça suspendendo demissões na Rá-

dio Cultura FM de Santos

O Sindicato dos Radialistas no estado de SP 
conquista liminarmente, a suspensão de demis-
sões em massa ocorridas na Rádio Cultura de 

Santos. 
A decisão 

determina que 
a direção da 
empresa deve 
recontratar os 
trabalhadores, 

caso não cumpra, a multa é de R$ 15.000,00 por 
cada demissão realizada.

A Rádio Cultura FM 106,7 de Santos LTDA., foi 
arrendada pela Igreja Plenitude. Com essa medi-
da praticamente todos os trabalhadores da emis-
sora foram demitidos, alguns deles com mais de 
30 anos de casa. 

O TRT designou audiência de instrução e conci-
liação para o dia 20 de outubro, onde,  a direção da 
empresa e Sindicato dos Radialistas no estado de 
SP deverão negociar medidas que evitem efeitos 
prejudiciais aos trabalhadores e para a sociedade.
(Blog do Radialista)

Denunciada pelo Sindicato, TV Record de Franca é condena por irregularidades

A Tv Record Franca foi denunciada, pelo Sindicato dos Radialistas, por não conceder descanso remu-
nerado semanal, por não garantir a segurança do trabalho (No caso da utilização de máquina de solda) 
e não convocar eleições da CIPA no ano de 2013.
O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas julgou e condenou a TV pelas irregularidades, a senten-
ça determina que a empresa deva conceder a seus empregados um descanso semanal remunerado de 
24 horas consecutivas, caso não cumpra, a multa é de R$100,00 (cem reais) por cada trabalhador que 
não tenha o descanso respeitado. 
Além de pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.0000,00, que deverá ser 
revertida ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).



EDITORIAL
A fatura de farta ajuda ao Capital, é cobrada dos trabalhadores, por INTERSINDCAL

Em 2009 o governo do PT sentenciou que a crise aqui 
não chegaria, depois recuou e afirmou que seria uma ma-
rolinha e depois a realidade mostrou que o Capital aqui 
exigiu as mesmas medidas anticíclicas, ou seja, muito in-
vestimento do Estado para salvar indústrias, isenções e 
diminuição de impostos e claro: demissões, mais arrocho 
e perda de direitos dos trabalhadores.
A dívida pública que se estabelece a partir do compromis-
so do governo com as dívidas privadas do Capital e de 
seu próprio endividamento com os bancos para manter 
essa política hoje chega a 65.5% do PIB brasileiro, o que 
é muito pouco se comparada à dívida dos EUA que repre-
senta 103,4% do PIB americano, mas estamos numa eco-
nomia dominada, ou seja, subordinada e, portanto sem as 
condições de garantir as mesmas medidas que exige o 
Capital para mais uma rodada de ações anticíclicas como 
as que foram implementadas em 2009.
As ações realizadas pelo governo na saída da crise de 
2009, o pacto celebrado entre as centrais sindicais pele-
gas que permitiram aos patrões reduzir salários e direitos, 
permitiram uma nova fase de expansão do Capital e de 
aumento da lucratividade.
Uma nova crise chegou ao Brasil, como em outros países 
de economias dominadas e as medidas aplicadas pelo 
governo em 2009 provocaram um rombo nas contas do 
Estado e, portanto agora não há mais gordura para quei-
mar.
E o que fez o governo democrático e popular? A imposi-
ção de um pacotaço contra os direitos dos trabalhadores 
que atacaram direitos básicos como o seguro-desempre-
go, abono salarial (PIS/PASE), auxílio doença, pensões. 
Um segundo pacote no segundo semestre congelando 
salários e atacando direito dos trabalhadores do Estado, 
redução dos já poucos recursos destinados à assistên-
cia social, saúde, educação. A política do governo federal 
não é ação isolada do PT, ao contrário esse continuou 
e aprimorou a política de governos que o antecederam, 
que continuam espalhadas nos governos estaduais e 
municipais. É só ver o ataque que os trabalhadores do 
Estado estão sofrendo em vários estados do país: atraso 
e parcelamento do pagamento dos salários, ataque à Pre-
vidência, são os governos depois da farta ajuda ao Capital 

demonstrada em políticas de isenções de impostos princi-
palmente agora, tentam cobrir o rombo atacando salários 
e direitos do funcionalismo.
O projeto de lei sobre o PPE (Programa de Proteção ao 
Empresariado) votado na Câmara no dia 14 de outu-
bro prorrogou o programa até o final de 2017 e embora 
a emenda proposta por dois deputados do PMDB que 
abriam a porteira para eliminar direitos, impondo que o 
negociado prevalecesse sobre o legislado tenha caído, 
não caiu o movimento dos representantes do Capital de 
pautar tanto para o governo como para o Congresso Na-
cional reformas na legislação trabalhista que tem por ob-
jetivo reduzir o preço da força de trabalho. Ensaiam dessa 
forma desengavetar o projeto da CUT, o ACE (Acordo 
Coletivo Especial) que tem por objetivo não só reduzir di-
reitos e salários, como impedir ações judiciais exigindo a 
recuperação desses direitos arrancados. 
As pedaladas fiscais dadas por todos os governos só 
estão sendo motivos para pedidos de impecheament da 
presidente, porque o PT pensando já ser aceito quis subir 
na bicicleta até então pedalada pelos legítimos represen-
tantes da burguesia. E no Congresso a lama da corrupção 
também se espalha entre os que dominam a pauta, pauta 
também voltada para atender os interesses da burgue-
sia.
Mas seja no governo ou no Congresso Nacional o funda-
mental não está na corrupção, mas sim que sua “agenda” 
para o Brasil tem o mesmo objetivo garantir ao Capital 
uma nova e profunda rodada de ataques aos trabalhado-
res.
O momento exige cada vez mais rigor em nossa prática, 
enraizar nossa ação nos locais de trabalho, impulsionar 
a mobilização de resistência, construir as condições para 
paralisações que se ampliem em greves e junto a isso 
estabelecer com regularidade mais espaço de discussões 
com os trabalhadores para além dos locais de trabalho.
Em cada mobilização e greve por categoria e pautas es-
pecificas é exigência a cada um de nós junto aos traba-
lhadores mostrar que é preciso ir além da pauta imediata 
e juntos a nossa classe. Isso não é tarefa para o próximo 
ano, é tarefa a se fazer no quente das mobilizações onde 
estamos.  


