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Colônia de férias
Veja regras para reservas em alta 

temporada 2014-2015

Intersindical promove 
Plenária Nacional 

Trabalhadores da ebC em Três 
esTados realizam paralisação

Os trabalhadores da EBC realizaram assembleia no dia  4 de dezembro, para debater, mais uma vez, 
a revisão do Plano de Carreiras da empresa e decidiu-se por 224 a favor 01 contra e 11 abstenções pela 

paralisação no dia 9 do mesmo mês.

Informamos que a Sede Social  

na Capital entrará em recesso a 

partir do dia 20 de dezembro e 

retornará às atividades no dia 5 

de janeiro de 2015 das 8:30 às 

17:30.

O Sindicato dos Radialistas em 

SP deseja a todos os trabalha-

dores, Boas Festas!



Sede

Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão e Televisão 

no Estado de São Paulo 
Jornalista responsável: 

Ana Rosa Carrara   MTB. 67269/sp
imprensa@radialistasp.org.br

Rua Conselheiro Ramalho, 
992/988  Bela Vista 
São Paulo/SP - 01325-000 
secretaria@radialistasp.org.br
www.radialistasp.org.br
Fone/Fax: (11) 3145-9999

Sub  sedes
Subsede Araçatuba
Rua Euclides da Cunha,237
Bandeirantes
Araçatuba SP - 16015-495 
Fone: (18) 3624-6588
 
Subsede Presidente Prudente
R. Wenceslau Braz,08  sl 14 
Vl. Euclides
Presidente Prudente SP - 
19014-030
Fone: (18) 3223-6573
 
Subsede Ribeirão Preto 
R.Alvares de Azevedo, 476 
Vl. Tibério (próx. Rodoviária)
Ribeirão Preto SP - 14050-370  
Fone: (16) 3931-1060
 
Subsede Taubaté
Av. Vila Rica, 27 - sala 04
Estiva 
Taubaté SP - 12050-480
Fone (12) 3624-7090

Subsede Santos
Av Ana Costa, 55 vl Mathias
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Contatos da diretoria 

Ademir Gomes dos Santos 
Apelido: Billy
E-mail: ademirbilly@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94728-1024 / 
45*5*149866
 
  
Alexandre Samuel Oleto 
Apelido: China
E-mail: alexandrechina@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94754-5993 / 
45*13*45067
 
  
Antonio Carlos Lamim 
Apelido: Lamim
E-mail: lamim@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94756-9593 / 
55*84*120235
 
Alexsandro Franco da Rocha 
Apelido: Pinguim
E-mail:alexpinguim@radialis-
tasp.org.br
Fone: 14 7834-9458 / 
55*84*119417
 
Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
E-mail: toninho.mendonca@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94734-2709 / 
45*5*149872
 
Arnaldo Marcolino da Silva 
Filho
Apelido: Marcolino
E-mail:  arnaldo.marcolino@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94734-6620 / 
55*84*120233
 
Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
E-mail: carlos.gugu@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94754-5992 / 
45**13*45066
 
Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
E-mail:cicero.caixa@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94758-7817 / 
45*13*43775
 
Cledisvaldo Jacinto de Oliveira
E-mail:  cledisvaldo@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94738-5829 
/45*5*149873
   
Daily de Oliveira
E-mail: daily@radialistasp.
org.br 
Fone: 12 97403-9839/ 
55*84*119403
  
Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da Rocha
E-mail: denis@radialistasp.
org.br
Fone: 18 9111-0331 
 

Éder Carlos Lourenço
E-mail: eder@radialistasp.
org.br
Fones: 13 97405-8936 / 
55*84*120241
 
Edson Amaral
Apelido: Edinho
E-mail: edinho@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94731-2320 / 
55*84*119415
 
Geraldo Targino
Apelido: Targino
E-mail: targino@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94762-0298 / 
55*84*119406
 
Hegberto Paschoa Balboni
Apelido: Beto
E-mail:  betobalboni@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94724-2662 / 
55*86*39941
   
João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
E-mail: joaocultura@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94751-0976 / 
55*84*120231
 
José Carlos Rodrigues Alves
E-mail:josecarlos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94729-3190 / 
45*5*149869
 
José Loureiro
Apelido: Loureiro
E-mail: jose.loureiro@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94751-0974 / 
55*84*119408
 
José Luis Foga
Apelido: Foga
E-mail: foga@radialistasp.
org.br
Fone: 19 97406-8756 / 
45*13*43773
 
José Marcos de Souza
Apelido: Zé Marcos
E-mail: jose.marcos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94734-6621 / 
55*84*119410
 
José Marcos Posca
Apelido: Posca
E-mail: posca@radialistasp.
org.br
Fones: 16 7811-3847 / 
55*84*120236
 
João dos Reis
Apelido: Jota Reis
E-mail: jotareis@radialistasp.
org.br
Fones: 19 7806-6608 / 
55*84*119409
   
Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
E-mail:laertepiru@radialistasp.
org.br

Fone: 16 7811-4109 / 
55*84*120230
 
Maria Irismar Rodrigues dos 
Santos
Apelido: Iris
E-mail:irisrodrigues@radialis-
tasp.org.br
Fone: 13 97406-5594 / 
45*5*149871
 
Nadir Donizete do Oliveira 
Jacob
Apelido: Nadir
E-mail: nadir@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94728-1023 / 
45*5*149865
   
Nilton Soares
Apelido: Dunga
E-mail:  niltondunga@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94756-7472 / 
55*84*119413
 
Odílio Fortin de Oliveira
Apelido: Odílio
E-mail: odilio@radialistasp.
org.br
Fone: 18 8117-9404
 
Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
E-mail: neiclosel@radialistasp.
org.br
Fone: 19 97408-2830 / 
45*5*149870
 
Rosineide Matos de França 
Pereira
Apelido: Rose Matos
E-mail:rosedematos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 14 7811-9282 / 
55*92*187494
   
Sérgio Ipoldo Guimarães
E-mail: sergio.ipoldo@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94734-6619 / 
55*84*120238
 
William Ribeiro Gomes
E-mail:william@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94728-1026 / 
45*5*149868
 
Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
E-mail: wilson@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94756-7473 / 
55*84*119405
 
Wilson Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
E-mail: wilsongaucho@radia-
listasp.org.br
Fone: 17 7812-1222 / 
55*84*253720
 
 Wilson Santiago
Apelido: Wil
E-mail: wilsantiago@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94728-1050 / 
45*5*149891

Ouça a Rádio web 
Antena Ligada

www.radialistasp.org.br



  Dezembro2014 - www.radialistasp.org.br                                                                                                                              3

RESERVAS PARA ALTA TEMPORADA/2014-2015
Sócios independentes só poderão reservar 30% (trinta por 

cento) das acomodações da colônia, ou seja, 6 acomoda-
ções. As demais acomodações serão disponibilizadas para 
os sócios que tem desconto em folha de pagamento.

Caso hajam mais sócios independentes interessados, 
aguardarão numa fila de espera, cronológica. Caso os sócios 
que tem desconto em folha não lotem, 
este excedente será repassado aos in-
dependentes. Valendo como data limite 
as datas abaixo relacionadas.

 
Nos períodos de Alta Temporada (de-

zembro-janeiro e fevereiro) nenhum só-
cio poderá reservar mais de um quarto 
e por período nunca superior a 7 (sete) 
dias.

 
Para o período acima, as reservas de-

verão ser feitas com 30 (trinta) dias de antecedência, sendo 
que, para as datas especiais, o calendário de reservas já está 
definido, conforme abaixo:

 
Para o Natal de 2014 – reservas a partir de 25/11/2014,
com o pagamento em no máximo até o dia 05/12/2014.
 
Para o Ano Novo/2015 – reservas a partir de 04/12/2014,
com o pagamento em no máximo até o dia 11/12/2014.
 
Para o Carnaval/2015 – reservas a partir de 13/01/2015,
com o pagamento em no máximo até o dia 20/01/2015.

 Não havendo o pagamento nas datas pré-estabelecidas a 
reserva estará automaticamente cancelada, independente-
mente de qualquer aviso.

 
Não serão mais aceitos alterações de pessoas na reserva 

após o pagamento.
 
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO 

E/OU REMANEJAMENTO DE RE-
SERVA

 
Não haverá mais devolução de 

dinheiro ou remanejamento de 
períodos, especialmente na ALTA 
TEMPORADA, sendo isso possí-
vel, só e somente só se a desistên-
cia ocorrer em até 15 dias antes 
do início da reserva e desde que o 

sócio compareça pessoalmente ao sindicato para informar ou 
envie um e-mail para o Sindicato (tesouraria@radialistasp.
org.br) comunicando a desistência.

 
QUARTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
 
O prazo da reserva também é de 30 (trinta) dias antes, sen-

do que se prorroga até no máximo 20 (vinte) dias antes. Neste 
caso o pagamento para garantia da reserva também terá que 
ser até o limite da reserva, ou seja, 20 (vinte) dias antes. Não 
havendo reserva por pessoas deficientes nos prazos estabe-
lecidos, os quartos serão preenchidos por pessoas comuns.

PRESTAÇÃO PARCIAL DE CONTAS 
DO FUNDO DOS DESEMPREGADOS

Para a Convenção coletiva de trabalho assinada em 2014 o 
fundo do desempregado foi aprovado e é mantido com a contri-
buição de R$4,00, descontado em folha, dos trabalhadores que 
desejarem contribuir.

Neste ano, em assembleia geral, foi deliberado pelos trabalha-
dores que este fundo seria destinado também a requalificar tra-
balhadores empregados que não tivessem condições de custear 
um curso ou especialização.

É política desta entidade manter a transparência de suas ações, 
para tanto, publicamos um balanço resumido dos gastos com 
este fundo. Lembrando que na assembleia orçamentária, todos 
esses valores serão reapresentados em detalhes.

RECEITAS – R$ 584.000,00 (incluso no montante 

saldos de anos anteriores)

Cestas básicas de alimentos – R$ 38.800,00

Transportes – R$ 8.300,00

Outras despesas (água, luz, telefone, medicamen-

tos, etc.) R$ 9.990,00

Despesas com formação profissional (Cursos de 

qualificação e requalificação)  R$ 356.300,00

Total parcial de despesas – R$ 413.390,00

Saldo parcial– R$ 170.610,00
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Trabalhadores da ebC em 4 
esTados realizam paralisação

Os trabalhadores da EBC realizaram as-
sembleia no dia  4 de dezembro, para de-
bater, mais uma vez, a revisão do Plano 
de Carreiras. Com participação de traba-
lhadores em quatro estados,  DF, SP, MA 
e RJ, a assembleia avaliou o resultado das 
negociações , que ao olhar dos trabalha-
dores não avançaram satisfatoriamente e 
decidiu-se por 224 a favor 01 contra e 11 
abstenções pela paralisação no dia 9 do 
mesmo mês.

O Grupo de Conver-
gência foi instituído 
para sistematizar con-
tribuições dos traba-
lhadores ao novo plano 
e elaborar um relatório 
com recomendações à 

Diretoria Executiva. Ele é formado por re-
presentantes da empresa e das entidades 
representativas dos trabalhadores.(Propos-
ta dos trabalhadores, disponível no site).

A paralisação teve como objetivo pres-
sionar a direção da empresa a atender as 
reivindicações dos trabalhadores quanto 
ao plano de carreira, assunto que já vem 
sendo debatido desde 2012.

Entre os dias 6 e 7 de dezembro, aconteceu 
na cidade de Campinas, neste estado, a Plená-
ria Nacional da Intersindical que contou com a 
participação demais de 500  pessoas de todo 
país. O Sindicato dos Radialistas no estado de 
SP esteve representado por uma delegação 
composta por dirigentes das diversas regiões 
do estado.

Dentre a programação houve um apanhado 
de discussões, entre elas: saúde do trabalha-
dor; Gênero, etnia, lgbt e Conjuntura política. 

Foi debatido também as ações futuras do Mo-
vimento para fortalecer sua base de sindicatos 

e a luta da classe trabalhadora. A troca de ex-
periência foi um ponto forte do encontro, que 
definiu um calendário de lutas para o próximo 
ano, inclusive com a temática da saúe do traba-
lhador, das questões de gênero, etnia e lgbt.

inTersindiCal promove plenária naCional 
e reúne mais de 500 pessoas 
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Equipe da EPTV é assaltada e agredida em 
Campinas

Na tarde do dia 2 de dezembro, uma equipe de gravação 
da EPTV foi assaltada e agredida na cidade de Campinas. A 
equipe, no momento de ir embora, foi abordada por três as-
saltantes armados que levaram a viatura com o equipamento 
de gravação e todos os pertences da equipe. Na ocasião, o 
motorista e o iluminador foram agredidos.

 
O sindicato dos Radialistas, já entrou em contato com o RH 

da empresa para saber sobre o estado físico e mental destes 
trabalhadores, além de solicitar a cópia da emissão da CAT do 
ocorrido. O Sindicato pediu ainda um esclarecimento quanto a 
utilização de equipamento de proteção para as gravações ex-
ternas, item discutido durante a campanha salarial deste ano.

 
Em nota oficial a empresa la-

mentou o acontecimento, mas não 
esclareceu se medidas serão to-
madas quanto a este caso e para 
que novos casos não venham a 
acontecer.

Rádio Clube FM Araçatuba é denunciada 
por irregularidades

As fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho nas 
emissoras do Sistema Regional de Comunicação estão dando 
frutos. Recentemente uma ex-funcionária da Rádio Clube FM, 
de Araçatuba, entrou com processo contra emissora devido ao 
não cumprimento da legislação. Tanto em relação Convenção 
Coletiva de Trabalho como da Lei do Radialista.

MPT processa TV TEM Bauru por jornada 
excessiva

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma ação ci-
vil pública contra a TV Bauru S.A. - afiliada da Rede Globo em 
Bauru, a TV TEM -, pedindo que a em-
presa seja condenada a manter seus 
empregados em jornada de trabalho le-
gal e à obrigação de disponibilizar um 
ambiente de trabalho seguro e sadio. 
O MPT também pediu a condenação 

da emissora ao pagamento de indenização no valor de R$ 1 
milhão por danos morais coletivos. 

 
Após uma denúncia encaminhada pelo Sindicato dos Traba-

lhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado 
de São Paulo, sete autos de infração foram lavrados, devido a 
irregularidades como prorrogação da jornada de trabalho além 
do limite legal de 2 horas extras diárias, sem qualquer justifi-
cativa legal, falta de intervalos e permissão para o trabalhador 
iniciar suas atividades sem ser submetido à avaliação clínica 
prévia. 

 

Sindicato formaliza denúncia sobre as ter-
ceirizações na Record

O Sindicato dos Radialistas de SP, protocolou, junto ao Mi-
nistério Público do Trabalho, uma denúncia contra as tercei-
rizações na Rede Record. A emissora mantém, a quase um 
ano, o setor de externa terceirizado. As funções de Câmera, 
áudio e iluminação de externas são responsabilidade de uma 
empresa contratada.

Por lei, esta prática é ilegal, funções e setores que façam 
parte da realização do produto final (que é chamada atividade-
fim), não podem ser terceirizadas. Além de manter um setor 
nessa ilegalidade, a emissora pretende terceirizar outros se-
tores nessa mesma situação, são eles:   Cenografia, Artes, 
Maquinaria ,Contrarregra, Pintura, Marcenaria, Serralheria, 
Tapeçaria, Cenotécnica, além de mais 5 equipes de externa 
do  Jornalismo.

Com o Ministério Público do Trabalho acionado, em breve se 
espera que ocorra uma fiscalização, para solucionar a ques-
tão. O Sindicato dos Radialista no estado de SP se coloca à 
disposição para qualquer esclarecimento ou receber informa-
ções que possam ajudar no caso.

b a s T i d o r e sb a s T i d o r e s
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As discussões do Fórum Brasil de Comunica-
ção Pública, nos dias 13 e 14 de novembro, na 
Câmara dos Deputados, em Brasília tiveram como 
resultado uma plataforma pelo fortalecimento da 
comunicação pública no Brasil e também uma 
carta de pontua ações de luta.

Na carta, além da democratização do campo da 
comunicação, da regulação para garantir autono-
mia política e editorial e a descriminalização das 
rádios comunitárias como pontos de luta, foi dada  
ênfase à necessidade do respeito aos trabalhado-
res e trabalhadoras de comunicação.

As organizações participantes que formularam a 
plataforma de demandas para a comunicação pú-
blica, intitulada, Plataforma para o Fortalecimento 
da Comunicação Pública no Brasil, também des-

taram a valorização dos trabalhadores como as-
pecto primordial, vejam os pontos da plataforma: 

- A consecução dos objetivos do campo público 
depende da existência de um corpo funcional em 
número correspondente às demandas, com per 
pectivas de carreira, remuneração justa e com 
condições adequadas de trabalho.

- Nos entes públicos de comunicação e nos ó 
gãos públicos que possuem emissoras, faz-se ne-
cessária a realização de concursos para a admi 
são de empregados e o fim das práticas de ter-
ceirização.

- Nesses entes e órgãos, devem ser instituídos 
planos de carreira que valorizem os trabalhad 
res e estimulem a formação e a capacitação, com 
quadros de remuneração adequados.

- Esses entes e órgãos devem celebrar acordos 
coletivos de trabalho a serem celebrados com os 
sindicatos representantes das categorias atua tes 

no local.
- Os trabalhadores do quadro de cada ente ou 

emissora não devem ser vistos apenas como exe-
cutores, mas como corpo perene dos veículos e 
elemento de fortalecimento da autonomia edito-
rial. Por isso, devem ser estabelecidos percent 
ais mínimos de ocupação dos postos de coman-
do e gestão por esses trabalhadores.

- Os trabalhadores de entes públicos de com 
nicação e de órgãos que possuem emissoras de-
vem participar das instâncias diretivas, tendo as-
sento nos conselhos e nos órgãos relacionados 
às orientações editoriais e de conteúdo.

Foi também discutida a possibilidade de se re-
alizar, no próximo ano, um encontro amplo dos 
trabalhadores e trabalhadoras do setor para forta-
lecer ainda mais a organização da categoria.

Fórum Brasil de Comunicação Pública


