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Ativistas de várias organizações, artistas, ex-
funcionários e funcionários das emissoras de 
rádio e TV Cultura realizaram um ato político 
cultural contra as demissões e a política de des-
manche e privatizações da TV Cultura. 

O ato aconteceu no dia 10 de julho, na mesma 
hora em que acontecia a reunião do conselho 
curador da emissora. A atividade foi parte do 
movimento Eu quero a RTV Cultura Viva!!
Leia mais na página 08

Campanha: Eu quero a RTV Cultura Viva!!



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

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 Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
wilsongaucho@radialistasp.org.br
17 97400-8951 /55*84*253720

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 
secretaria@radialistasp.org.br/ www.radialistasp.org.br / 11 3145-9999

Ouça a Rádio web 
Antena Ligada

www.radialistasp.org.br



Nos próximos meses o Sindicato substituirá as car-
teirinhas de associados.
Para receber a nova versão, será necessário que o 

sócio entre em contato com a entidade sindical para 
atualizar seus dados cadastrais.
Só receberão as novas carteirinhas os trabalhado-

res que entrarem em contato e realizarem a solicita-
ção. 
Mais informações no setor secretaria: 

(11)3145-9999 ramal 06  
secretaria@radialistasp.org.br

Sindicato firma novos convênios para conceder 
descontos em serviços aos associados

O Sindicato dos Radialistas estabeleceu parcerias e 
convênios com alguns prestadores de serviços. Neles 
o radialista sindicalizado e seus dependentes poderão 
usufruir de serviços com descontos. Veja abaixo como 
funcionarão os novos convênios:

Park Idiomas - Escola de Idiomas. Oferece metodo-
logia inovadora no aprendizado de inglês e espanhol. 
Segundo a escola fluência no idioma cursado em até 
140 horas. Descontos de 15% nas mensalidades, no 
momento da matrícula.

Club de Férias - Empresa de benefícios que 
oferece serviços de cultura e lazer. Hospeda-
gens em apartamentos, chalés, pousadas, ho-
téis e colônias de férias com descontos de até 
40%. 

Convênio Odontológico - Localizado na Av. 
Brigadeiro Luís Antonio, próximo ao Sindicato, o 
consultório oferece descontos de 25% na tabe-
la de valores referenciais, para procedimentos 
odontológicos.

EFL Global Idiomas - Escola de Idiomas, de 

baixo custo. Oferece cursos de inglês, francês, espa-
nhol, italiano e alemão com descontos de 10% no va-
lor integral do curso.

Colônia de Férias do Sindicato dos Radialistas, 
em Itanhaém-SP - Continua a disposição da catego-
ria. Para utilização entre em contato com o sindicato 
e agende. Sócios e seus dependentes diretos tem os 
seguintes valoresnas diárias; R$ 20,00 para quem é 
da Capital e R$ 14,00 para quem é do interior do es-
tado.

COMunICAdO AOS ASSOCIAdOS



A audiência sobre o cancelamento das demissões 
ocorridas na RTV Cultura, aconteceu dia 24 de julho.

O juiz não cancelou as demissões já ocorridas, en-
tretanto, proibiu a Cultura de fazer qualquer demissão 
até julgamento do processo, sob pena de multa de 
R$10.000,00 por trabalhador demitido no período.

Isso representa uma vitória aos trabalhadores nesse 
embate com a RTV Cultura, pois, segundo os repre-
sentantes legais da empresa, presentes na audiência, 
a determinação do governador Geraldo Alckmin é de 
fazer um corte total de 15% no atual quadro de funcio-
nários. Se na semana passada foram demitidos cer-
ca de 5% dos empregados, nos próximos dias seriam 
demitidos mais 10%. Fica claro então que, outras de-
missões estavam sendo programadas pela empresa, 
o que agora está proibido pela decisão proferida no 
processo movido pelo Sindicato.

Os empregados da RTV Cultura se manterão  mo-
bilizados até que as reivindicações sejam atendidas, 
tendo como principal bandeira de luta, a manutenção 
dos postos de trabalho.

Justiça reverte justa 
causa aplicada a tra-
balhador pela TV Cul-
tura

Em data recente a 
TV CULTURA demitiu 
por justa causa um tra-
balhador que, após ser 
abusado moralmente por outro trabalhador, durante 
vários meses sem que a empresa tomasse qualquer 
atitude, acabou perdendo a cabeça dando-lhe um 
chute em sua bunda. A empresa mais do que depres-
sa demitiu mencionado trabalhador por justa causa, 
não lhe pagando nada de seus direitos. Recentemen-
te, em processo movido pelo Sindicato, a justa causa 
foi revertida sendo que, a Justiça entendeu que ao dar 
um chute na bunda do assediador o trabalhador ape-
nas se defendeu das agressões que vinha sofrendo. 
Fundamentou ainda que o trabalhador foi discrimina-
do com a demissão por justa causa quando a TV CUL-
TURA nada fez contra o assediador. 

Acompanhe o processo pelo site http://www.trtsp.
jus.br/ com o número 00007826-62-2014-5-02-0056

Justiça proíbe RTV Cultura de demitir 
por tempo indeterminado

Trabalhadoras lançam campanha 
“EBC, menos desculpas, mais mulheres”

As mulheres trabalhadoras da Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC) 
iniciaram campanha para reforçar a 
necessidade de valorização da força 
de trabalho feminina na empresa, tan-
to na programação, quanto na gestão. 
A campanha tem o lema “EBC, menos 
desculpas, mais mulheres”, e utiliza 
a frase #NósExistimos para chamar a 
atenção para a falta de atenção para a 
fração feminina de empregadas.

A ação tem o apoio dos Sindicatos dos Jornalistas 
do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e de São Paulo, 
dos Radialistas do Rio de Janeiro e de São Paulo e da 
Comissão de Empregados da EBC.

Dos principais pontos de discussão da Campanha, 

está a escassez de mulheres como 
apresentadoras e comentaristas na 
programação da emissora. Das jus-
tificativas do Conselho Curador para 
as ausências, é a falta de “funcioná-
rias qualificadas”, o que as lideranças 
da Campanha descordam categori-
camente.

Isso pode ser comprovado pelo alto 
nível de qualidade dos conteúdos e 
até mesmo os prêmios que diversas 

mulheres funcionárias da EBC já receberam.
As mulheres que dizem #SimExistimos, acreditam 

que é dever da EBC, como Meio de Comunicação Pú-
blico, garantir a diversidade e pluralidade em sua pro-
gramação e gestão, nisso, incluíssem as mulheres. 



Trabalhadores da Rádio Cumbica permanecem em 
greve

Em 6 de junho, os radialistas da Rádio Cumbica entra-
ram em greve. O descaso do dono da emissora, Ger-
son Marcondes, ex-deputado estadual, foi tão grande, 
que sequer recebeu os trabalhadores.
Para piorar, Marcondes não apareceu na audiência 
sobre o dissídio de greve, passando por cima das leis 
e de suas responsabilidades.
O Sindicato solicitou ao Ministério Público do Trabalho 
uma fiscalização nas dependências da emissora, um 
dos motivos da greve foi a insalubridade do local de 
trabalho.
Enquanto não há decisão do processo e da fiscaliza-
ção, os trabalhadores permanecem em greve e lutan-
do por seus direitos.

Sindicato luta junto com trabalhadores na região 
de Presidente Prudente pela garantia de direitos 

O vale refeição é um benefício garantido pela Conven-
ção Coletiva de trabalho da categoria dos Radialistas 
de SP, no entanto, algumas empresas, cometendo 
irregularidades, não pagam de forma correta esses 
direitos aos trabalhadores. 
As rádios Comercial AM e Divisa não estão garantindo 
esse direito a seus trabalhadores. Ações de cumpri-
mento estão em andamento para resolver a questão, 
no caso da Rádio Divisa, em Ourinhos, a audiência 
está marcada.

Dirigentes são impedidos de entrarem em emissoras
Os representantes do Sindicato têm o direito de cir-
cular pelas empresas para conversar com os traba-
lhadores, porém, algumas empresas dificultam ou até 
mesmo proíbem que os dirigentes sindicais entrem na 
empresa. É o que na TV Fronteira, Rádio Diário e na 
Rádio Globo na região de Presidente Prudente. No 
entendimento da entidade sindical, esse impedimento 
está sendo motivado pelos processos trabalhistas que 
a entidade abriu sobre estas emissoras. 

RECORd continua a terceirizar e precariza postos 
de trabalho 

Depois de demitir um setor quase por completo e ter-
ceirizar a maquinaria, a Record continua a demitir, 
recentemente foram 8 trabalhadores do mesmo setor 
substituídos pelas produtoras I9 e New Vision.

Locais de trabalho insalubre
Além de precarizar postos de trabalho, a Record man-
tém locais de trabalho insalubres. As ilhas de edição e 
os switcher estão com o ar condicionado desregulado, 
a temperatura fica sempre muito fria ou muito quente. 
Isso vem adoecendo os trabalhadores que precisam 
permanecer nestes locais.
Você, trabalhador da Record, que tem informações de 
outras irregularidades, denuncie à entidade sindical.

TV Tem de Bauru é obrigada a reverter irregulari-
dades 

 Após denúncia realizada pelo Sindicato dos Radia-
listas do estado de São Paulo, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) ingressou com uma Ação Civil Públi-
ca (ACP) contra a TV Tem de Bauru. A empresa então 
aceitou o acordo do MPT que visa reverter irregulari-
dades e se comprometeu aos seguintes itens:
- Não prorrogar a jornada normal de trabalho, além do 
limite legal de 2 horas diárias, sem qualquer justifica-
tiva contratual;
-Conceder o intervalo mínimo de 11horas consecuti-
vas para descanso entre duas jornadas de trabalho;
-Conceder ao empregado um descanso semanal de 
24 horas consecutivas, atendendo a legislação ou a 
convenção coletiva;
-Conceder intervalo para repouso ou alimentação de, 
no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas, durante jor-
nadas que excedam 6 horas. Em jornadas inferiores, 
conceder o intervalo conforme a legislação trabalhis-
ta.
O descumprimento do acordo implicará em multa 
mensal de R$ 2.000,00 por cada item descumprido, 
independentemente do número de trabalhadores. O 
valor da multa é revertido ao FAT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador).

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

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



A Bandeirantes também integra o rol de empresas 
que costumam mascarar as doenças profissionais 
adquiridas pelos trabalhadores nas suas dependên-
cias. Doenças essas que são consideradas acidentes 
de trabalho, afastando os empregados por doença 
comum, ao invés de emitir o C.A.T.. Essa prática vem 
sendo desmascarada, pois, após emissão do C.A.T. 
pelo Sindicato, o INSS vem transformando esse Au-
xilio Doença em Auxilio Acidente. Em razão disso, em 

data recente, a Bandeirantes foi obrigada a reintegrar 
um trabalhador doente, após abertura de processo 
pelo Sindicato. Em outra decisão a Justiça foi além: 
condenou a empresa a pagar indenização pelos 12 
meses de estabilidade; indenização por dano moral 
no valor de 50 mil, além de pensão mensal vitalícia. 
Ou seja, até o trabalhador morrer. 

Para saber mais acesse http://www.trtsp.jus.br/ 
com o número 0001975-32-2013-5-02-0063. 

RECoRd é CondEnada a pagaR mulTa dE 500 mil REaiS poR dano moRal 
ColETiVo, além dE 10 mil REaiS poR TRaBalhadoR poR C.a.T. SonEgada

O processo 
teve origem 
em denúncia 
f o r m u l a d a 
pelo Sindi-
cato dos Ra-
dialistas de 

São Paulo ao Ministério Público do 
Trabalho depois que vários traba-
lhadores da Record, que haviam 
sido afastados por auxilio doen-
ça tiveram o benefício modificado 
para acidente de trabalho. Essa 
situação é bastante grave e ocor-
re em várias emissoras. O traba-
lhador é acometido de alguma do-
ença que está relacionada ao seu 

trabalho sendo que isso para a lei 
é um acidente de trabalho. Porém, 
as empresas ao invés de forne-
cer o Comunicado de Acidente de 
Trabalho (C.A.T.), simplesmente 
afasta esse trabalhador por doen-
ça. As empresas costumam fazer 
isso porque, quando é acidente do 
trabalho o trabalhador tem muitos 
outros direitos como: estabilidade 
no emprego por 1 ano, readapta-
ção em outra função, se for o caso 
ou até mesmo aposentadoria por 
invalidez. Além disso, se a em-
presa tem muitos acidentes desse 
tipo, aumenta o valor que tem que 
pagar para a previdência social.

Segundo inquérito aberto, che-
gou-se a conclusão que na RE-
CORD 68,57% dos casos de tra-
balhadores que sofreram acidente 
de trabalho, a emissora não abriu 
o Comunicado de Acidente de Tra-
balho (CAT).

Por essa razão, ao julgar, o juiz 
condenou a empresa a pagar mul-
ta de 500 mil reais por dano moral 
coletivo, mais uma multa de 10 mil 
reais, para cada trabalhador que a 
mesma deixar de emitir a C.A.T. 

Para saber mais você pode aces-
se o processo em http://www.trtsp.
jus.br/ com o número 0002188-83-
2013-5-02-0048 

Band também recebe condenação por não emitir cat aos 
trabalhadores acidentados na empresa 

Allan Rapp é orientado pelo rh da Band a não 
comparecer à reunião convocada pelo sindicato

Allan Rapp é orientado pelo RH da Band a não com-
parecer à reunião convocada pelo Sindicato

O diretor do programa pânico, Allan Rapp, denun-
ciado por assédio moral, afirma ter sido orientado pelo 
setor de Recursos Humanos da Band a não compare-
cer à reunião convocada pelo Sindicato dos Radialis-
tas no estado de São Paulo.

O Sindicato recebeu denúncia de que Allan Rapp 
xingou e destratou funcionários da técnica e da pro-
dução do programa Pânico na Band -do último dia 9- 

(colocaria aqui “no começo de julho). Na denúncia foi 
mencionada uma possível paralisação caso a atitude 
do diretor voltasse a se repetir.

Após repercussão em diversos meios de comunica-
ção, Allan se retratou junto aos trabalhadores e confir-
mou participação na reunião marcada pelo Sindicato 
para essa sexta-feira (no dia agendado), o que não 
aconteceu. Segun-
do Allan, o RH in-
formou a ele que o 
caso será tratado 
entre entidade sin-
dical e empresa.



TV SBT é condenada a restituir 
desconto, sobre o ticket 

refeição, que mensalmente 
fazia nos salários de seus 

empregados 

Em 2013, após longos anos de luta, finalmente 
a categoria dos radialistas conquistou o direito de 
receber o Ticket Refeição. Apesar de constar de 
forma clara na Convenção Coletiva de Trabalho, 
que a empresa deverá fornecer integralmente o 
valor nela estipulado, o SBT concede o ticket no 
valor, mas desconta dos salários dos empregados 
um percentual de 20%. O Sindicato entrou com 
processo e o juiz determinou que o SBT parasse 
de descontar esse percentual nos salários de seus 
empregados, sob pena de multa. E também man-
dou devolver os valores descontados nesses últi-
mos 02 anos. Acompanhe o processo http://www.
trtsp.jus.br/ com o nú-
mero 1002634-94-2014-
5-02-0384.

TV globo continua enrolando o 
processo de periculosidade

A emissora platinada após perder em todas as ins-
tâncias e agora, no momento em que o processo 
está concluindo, com a elaboração dos cálculos, a 
TV GLOBO continua tentando enrolar o processo de 
periculosidade, utilizando de práticas processuais 
das mais desonestas. Apesar de reconhecer o direi-
to para alguns trabalhadores, pagando o adicional 
respectivo, no início da execução tentou dar um gol-
pe, alegando que que após a mudança para a Be-
rine (em 1.998/1999) os trabalhadores deixaram de 
trabalhar em condições de periculosidade, como se 
eles tivessem deixado de exercer suas funções. O 
golpe não deu certo e o juiz mandou prosseguir com 
o processo tal como foi julgado. Decorridos mais al-
guns anos, vem de novo com a mesma conversa 
no processo, acreditando que algum desavisado 
vai cair no seu golpe. Entretanto, esse golpe, ob-
viamente, não colou, pois ninguém está dormindo, 
nem na Justiça e nem no Sindicato. Enquanto isso o 
processo vai engordando, já que não existe no país 
nenhuma aplicação que renda 1% ao mês, além da 
correção monetária. Acompanhe o andamento do 
processo em http://www.trtsp.jus.br/ com o número 
01624-0008-1996-5-02-0070. 

TRABALhAdOR
FIquE ATEnTO!

O Sindicato alerta todos os 
Radialistas para que fiquem 
atentos quando de seus afas-
tamentos médicos, pois muitas 
empresas burlam seus direitos. 
Assim, se você trabalhador ficou 
acometido de alguma doença, 
que está relacionada as ativida-
des que você exerce na empre-
sa, isso para a Lei é um acidente 
de trabalho sendo que, obrigato-
riamente, a empresa deve emitir 

o C.A.T. e seu afastamento deve 
ser por Auxilio Acidente e não 
Auxilio Doença. Nesses casos 
as empresas costumam afastar 
o trabalhador por Auxilio Doen-
ça, como se a doença que aco-
meteu o trabalhador fosse uma 
doença comum. Não aceite isso. 
Vá imediatamente no Sindicato, 
pois ele também pode emitir sua 
C.A.T.. E não fique com medo 
de reivindicar o seu direito, pois, 
se você estiver mesmo com al-
guma doença do trabalho, logo 
que você retornar a empresa vai 
ser colocado “no olho da rua”, 

pois é isso que acontece todos 
os dias. Isso porque, a respon-
sabilidade da empresa, quando, 
você trabalhador, adquirir uma 
doença decorrente do trabalho, 
é infinitamente maior: você terá 
direito a uma estabilidade de 12 
meses após a alta para garantir 
que você se curou mesmo; caso 
não consiga voltar a fazer suas 
funções tem o direito de ser trei-
nado para outra. Pode, inclusive, 
se aposentar por invalidez e pe-
dir indenização por dano moral 
decorrente da doença. 

FIQUE DE OLHO ABERTO. 



Nos últimos anos, a TV e as rádios Cultura estão pas-
sando por um processo de desmonte e terceirização 
da programação, com a degradação de seu caráter 
público e da sua qualidade. Vários programas de refe-
rência da emissora foram extintos, como Zoom, Gran-
des Momentos do Es-
porte, Vitrine, Cocoricó 
e Bem Brasil. Outros 
tantos sofreram ris-
co de extinção, como 
o Manos e Minas e, 
mais recentemente, 
há a ameaça de aca-
bar com o Viola Minha 
Viola, líder de audiência da emissora, e o Provoca-
ções. Além disso, o premiado Quintal da Cultura per-
derá a participação dos artistas e será reestruturado 
para ser apenas o espaço de veiculação de desenhos 
animados.
Esse processo vem acompanhado de demissões em 
massa e de precarização das relações de trabalho, 
tanto na TV quanto nas rádios, com estrangulamento 
da equipe de jornalismo e radialismo; enfraquecimen-
to da produção própria de conteúdo, inclusive dos in-

fantis; entrega, sem critérios públicos, de horários na 
programação para meios de comunicação privados, 
como a Folha de S.Paulo; sucateamento da cenogra-
fia, da marcenaria, de maquinaria e efeitos, além do 
setor de transportes. O mais recente ataque à estru-

tura da TV foi a reti-
rada do seu sinal das 
antenas parabólicas, 
excluindo 30 milhões 
de pessoas de acesso 
ao canal.

Queremos a Cultura 
Viva, refletindo a di-

versidade e a pluralidade do povo paulista e brasilei-
ro. Queremos a Cultura Viva, mas queremos que ela 
seja ainda mais pública, que ouça a sociedade, que 
espelhe de forma criativa a complexidade e a eferves-
cência cultural do nosso estado e do Brasil.

ASSInE nOSSO MAnIFESTO da Campanha (http://
bit.ly/1ds1oCy) e dê sua contribuição para espa-
lhar a luta em defesa da Cultura, um patrimônio de 
todos/as nós!

Campanha: Eu quero a RTV Cultura Viva!!

Entenda os critérios 
do Fundo dos 

desempregados
Há anos o Sindicato administra o 
fundo do desempregado à disposi-
ção da categoria. Ele é mantido com 
a contribuição de R$4,00(quatro 
reais) por mês, descontado em fo-
lha, de cada trabalhador que dese-
ja contribuir.
 O objetivo do fundo é subsidiar 
requalificação e apoio financeiro 
para radialistas desempregados 
com baixa remuneração.
Veja abaixo as formas de apoio e 
as regras para solicitar cada uma 
delas.

 Custeio integral de cursos
-Para os desempregados: compro-
var mediante holerite que contribuiu 
com o fundo dos desempregados 
por no mínimo seis meses.
-Para os trabalhadores que estão 
na ativa, comprovar mediante hole-
rite que contribui com o fundo dos 
desempregados há no mínimo seis 
meses, seus rendimentos brutos 
mensais. não ultrapassem dois pi-
sos regionais.
Custeio parcial de cursos
-Para os que recebem rendimen-
tos brutos mensais entre dois e até 
quatro pisos regionais terão ajuda 
de 50% (cinquenta por cento) do 
valor do curso.-Para os que rece-
bem rendimentos brutos mensais 

entre quatro e até seis pisos regio-
nais terão ajuda de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do curso.
Cesta básica e verba de passa-
gem
Destinado apenas os desemprega-
dos nas seguintes condições:
-Estar desempregado e já ter rece-
bido todas as parcelas do seguro 
desemprego.
-Não estar recebendo nenhum be-
nefício do INSS.
-Na retirada do benefício, o desem-
pregado deverá apresentar: CTPS 
(carteira de trabalho e previdência 
social), RG, CPF e holerite compro-
vando que contribuiu com o fundo 
dos desempregados há no mínimo 
seis meses.


