Outubro/ 2021

Patronal recusa a assinar Convenção Coletiva, que
garante o reajuste e manutenção dos direitos

Sindicato dos Radialistas propõe o Acordo Coletivo por emissora, mas até o
momento não houve resposta.
A situação salarial dos
Mobilização é a solução
trabalhadores radialistas vai de mal a
Para garantir a reposição salarial, o
pior e em Campinas não está sendo
pagamento do PPR, além dos demais
diferente. Esses trabalhadores não
direitos, o caminho é estar em movimento
tiveram o reajuste salarial a que
com o Sindicato. Esta é a única forma de
merecem, muito menos o pagamento do
fazer o patrão sentar para negociar.
PPR/abono a que tem direito.
Radialistas de fora
Recentemente a EPTV estabeleceu um acordo de PLR interno entre a empresa e a
comissão de empregados, pois o Sindicato dos Radialistas se recusou a assinar esse acordo por
não incluir os trabalhadores das rádios. O companheiro radialista dessas emissoras de rádio tem
importância menor? Essas emissoras do grupo ficam dentro da TV em Ribeirão Preto e em São
Carlos. Não podemos ignorá-los.
Com a desculpa do Sindicato dos patrões não terem assinado a convenção coletiva,
Grupo Band (TV e Rádios), Rede Século 21 e EPTV, não apresentaram uma solução, que está
disponível por parte do Sindicato dos Radialistas, que é a assinatura de um acordo coletivo
entre essas empresas e a entidade sindical.
O passivo de um reajuste salarial, acumulado, acaba sendo das empresas e não do
sindicato patronal. Afinal, quem é que irá pagar essa conta? Preocupação que não está sendo
levada em conta e os radialistas da EPTV, Rede Século 21 e o grupo Band de Rádio e TV
merecem o que lhes é de direito.
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