
27 de janeiro de 2020

De novo, ficamos sem reajuste salarial!

Em reunião na quinta-
feira, dia 23 de janei-

ro, entre os sindicatos dos 
Jornalistas e dos Radialis-
tas com o RH da Funda-
ção Padre Anchieta, fomos 
comunicados da resposta 
oficial do governo do Esta-
do em relação às nossas 
reivindicações entregues 
em setembro de 2018. A 
resposta, assinada pelo 
secretário estadual das 
Finanças, Henrique Mei-
relles, em 27 de dezembro 
de 2019, é de que não se 
concede nem reajuste sa-
larial, nem reajuste de va-
les refeição e alimentação. 

Diante disso, os dois sin-
dicatos chamam uma 
reunião com os trabalha-
dores para uma primeira 
discussão sobre o que fa-
remos para manter nossa 
luta por um reajuste que 

Reunião discute situação na 4ª feira (29/1), às 14h. Compareça! 

reponha as perdas sala-
riais (último reajuste dos 
jornalistas: 1º/12/2013; úl-
timo reajuste dos radialis-
tas: 1º/5/2014; desde en-
tão, houve apenas 3,5%). 
O congelamento dos nos-
sos salários por anos ex-
pressa uma política de 
sucateamento da Rádio 
e TV Cultura por parte do 
governo do Estado, que 
não podemos aceitar. 
Como em nossa área de 
Comunicações o grande 
patrimônio das empresas 
são seus recursos huma-
nos, a redução dos salá-
rios pela inflação, que já 
supera os 30%, significa 
a destruição progressiva 
da emissora, com prejuí-
zos não só para nós, fun-
cionários, mas para toda 
a população do Estado. 

Sabemos que a situação é 

Reunião conjunta 
jornalistas e radialistas:

29 de Janeiro (quarta-
feira) às 14h

Na frente da emissora

difícil, mas o primeiro passo 
para enfrentarmos os pro-
blemas é compartilhar as 
informações e organizar o 
debate. É muito importan-
te participar e chamar os 
colegas para decidir os ru-
mos da nossa mobilização. 
 
Será na próxima quarta-
-feira, dia 29/1, às 14h, 
na frente da emissora.


