
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companheiros/as 

A propaganda dos patrões e do governo se 

desmancha a cada dia. Eles diziam que sua 

reforma trabalhista era para garantir 

empregos, mas a verdade é que o 

desemprego continua alto e as contratações 

informais aumentaram. 

É pra isso que serve a reforma trabalhista 

dos patrões: diminuir salários e direitos do 

conjunto dos trabalhadores e continuar 

com as demissões. 

Os lucros aumentam, a miséria se espalha, 

esse é o resultado dos ataques dos patrões 

e seus governos: é cada vez maior o 

número de trabalhadores e suas famílias 

que estão perdendo até o teto onde moram 

e indo para rua. Isso é o resultado das ações 

impostas pelo Capital e de seus governos, 

básico para sobrevivência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reforma trabalhista dos patrões quer 

acabar com os direitos que estão na 

Convenção Coletiva de Trabalho: com a 

reforma dos patrões, acaba o que se chama 

ultratividade, que era a garantia que 

mesmo sem o encerramento da Campanha 

Salarial, os direitos contidos na Convenção 

Coletiva anterior continuavam valendo. Mas 

agora isso acabou. 

Isso significa que os patrões vão tentar de 

tudo para acabar com direitos que 

garantimos na Convenção Coletiva, que não 

foram presentes dos patrões, foram  

Conquistados na luta organizada pelo 

Sindicato. 
 

 

Radialistas fazem assembleia da Campanha Salarial nos dias 14 e 15 de abril, 
tanto na capital, como no interior, para ampliar a luta da categoria. 

 

A LUTA DA CAMPANHA SALARIAL É POR AUMENTO SALARIAL E 
EM DEFESA DOS DIREITOS NA CONVENÇÃO COLETIVA QUE OS 

PATRÕES QUEREM ACABAR 
 

"VAMOS JUNTOS E FIRMES LUTAR PELA REPOSIÇÃO DAS PERDAS, 
POR AUMENTO SALARIAL E EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS." 

 

 



 

 

 Quinquênio: que é o reajuste dos 

salários além do período da data-

base para todo trabalhador com 

mais de 5 anos na empresa. 

 Adicional noturno de 30%. 

 Horas extras de 100%. 

 Diárias de viagem. 

 Vale refeição 

 Estabilidade pré-aposentadoria. 

 Complementação salarial nos 

afastamentos por auxilio doença e 

acidente de trabalho. 

 Auxílio creche. 

  

Veja algumas cláusulas que estão na Convenção Coletiva de 

Trabalho dos Radialistas no estado de SP que estão ameaçadas: 

 

VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DAS DATAS E LOCAIS DAS ASSEMBLEIAS 
NA CAPITAL E NO INTERIOR 

Expediente: Antena Ligada é uma publicação de responsabilidade da diretoria colegiada do Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo, situado na rua 
Conselheiro Ramalho n. 992, no bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo – SP. CEP 01325 000 – Fone 11 3145 9999 - Dezembro 2017 www.radialistasp.org.br  
Tiragem: 7.000 -  Jornalista responsável Ronaldo Verneck Gonçalves MTB 84820-SP. 

 

 ARAÇATUBA - 14/04 ás 14hs - SUBSEDE R Euclides da Cunha n. 

237, B. Bandeirantes 

 BAURU 14/04 ás 10:30hs - SUBSEDE - Rua Bandeirantes 12-50 

– Centro 

 CAMPINAS - 14/04 - 10:30hs - SUBSEDE – R Dr Quirino, 560 - 

Centro 

 PRESIDENTE PRUDENTE - 14/04 - 18hs - Rua René Antônio 

Sanches 344, Mário Amato 

 RIBERÃO PRETO - 14/04 - 12HS - SUBSEDE - Rua Alvares de 

Azevedo, nº 432 - Vl Tibério 

 SÃO J. DO RIO PRETO - 15/04 - 10hs - CÍRCULO OPERÁRIO – R 

Dr Luiz Américo de Freitas, 65 - Vl Ercília 

 SANTOS - 14/04 - 14/04 - 19hs - SUBSEDE - AV ANA COSTA, 55 

– Vl Mathias (subsede) 

 CAPITAL – 15/04 - 10h e 19h - SEDE – Rua Conselheiro 
Ramalho n. 992, B. Bela Vista 

 

http://www.radialistasp.org.br/


 
 
 

A Campanha Salarial é um momento de 
defendermos a manutenção e a 

ampliação dos direitos na Convenção 
Coletiva para o conjunto da categoria. 

 

Nessa Campanha Salarial, os patrões vão 
tentar retirar os direitos que estão na 
Convenção Coletiva de Trabalho, direitos 
que a luta organizada pelo Sindicato 
garantiu para toda a categoria. 
Num momento de intensos ataques aos 
direitos dos trabalhadores, é preciso estar 
junto com seu instrumento de defesa e luta 
que é o Sindicato. Então se você ainda não é 
sindicalizado, a hora é agora e se ainda não 
conseguiu se sindicalizar é importante 
contribuir de alguma forma com seu 
sindicato. 
Nesse ano os trabalhadores definiram que 
aqueles que ainda não são sócios do 
Sindicato vão contribuir com uma taxa de 
10% do salário base e na assembleia vamos 
afirmar que a Convenção Coletiva segue 
protegendo os direitos do conjunto da 
categoria representada pelo Sindicato, 
sejam sindicalizados ou não ao Sindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os direitos que temos não são presentes 
das empresas, foram conquistados através 
da luta organizada pelo Sindicato para o 
conjunto da categoria: 
 
os patrões fizeram de tudo para tentar 
acabar com os Sindicatos, mas não 
conseguiram. Os Sindicatos continuam a ser 
o representante legítimo dos trabalhadores, 
são eles que discutem a pauta de 
reivindicações, que entram com as ações 
judiciais contra os calotes dos patrões aos 
direitos. É o Sindicato que representa o 
conjunto dos trabalhadores seja ele 
sindicalizado ou não 

 
 

Num momento de intensos 
ataques à classe trabalhadora, 
com a reforma trabalhista dos 

patrões, é fundamental 
fortalecemos o nosso 
instrumento de luta. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA ASSEMBLEIA VAMOS DECIDIR A PRÓXIMA PASSOS DA MOBILIZAÇÃO E 
REDEFINIR A FORMA DE CONTRIBUIÇÃO DAQUELES QUE AINDA NÃO SÃO 

SÓCIOS DO SINDICATO 

O Imposto Sindical criado por Getúlio Vargas foi feito com o objetivo de tentar calar 

os sindicatos contra os ataques dos patrões e dos governos. 
Juntos com a Intersindical defendemos o fim do imposto sindical, pois foi ele que garantiu até hoje a 

existência de um grande número de pelegos que ainda estão em vários sindicatos a serviço dos 

patrões e dos governos aceitando a redução de direitos dos trabalhadores. 

 

Esses pelegos que sobreviviam com o imposto sindical, buscam formas de seguir com os descontos 

compulsórios dos salários dos trabalhadores e buscam taxas pagas pelos patrões. Ou seja, vão seguir 

entregando direitos dos trabalhadores. 

 

Mas quando o Sindicato é comprometido com os trabalhadores, como é o Sindicato dos Radialistas de 

SP, não tem acordo com o patrão que aceite a redução de salários e direitos. Por isso se você ainda 

não é sócio do Sindicato, a hora é agora. 
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Rua Conselheiro Ramalho, 992/988 - Bela Vista – São Paulo - SP – CEP 01325-000 

www.radialistasp.org.br Fone/fax: (11) 3145.9999 e-mail: 
diretoria@radialistasp.org.br 

 

Ficha Simplificada de Sindicalização 
 

Sócio Novo (  ) Recadastramento (   )  
 
Nome Completo: __________________________________________________________________  
 
RG: ______________________ CPF: ___________________ Data de Nascimento: ____/____/____  
 
Endereço: _________________________________________Nº _______Complemento________  
 
Bairro: _________________________ Cidade: ____________________________ CEP: __________  
 
Celular: _______________________________ E-mail: ____________________________________ 
 
Empresa: _________________________________________________________________________  
 
Data de Admissão: ____/ ___ /____ Salário Base: R$_____________ Função: _________________ 
 
Nº do Registro Profissional (DRT) ________________  
 
(  ) Autorizo o desconto da mensalidade associativa em minha folha de pagamento, de acordo com a 
legislação em vigor, bem como das deliberações da assembleia.  
 
( ) Como sócio independente, pagarei as mensalidades sindicais através de boleto bancário. 
Observação: Está opção é apenas para os profissionais que não estejam trabalhando na área com 
registro em carteira.  

 
_____________________________, _____ de _______________________ de ______________ 

Cidade, dia, mês e ano 

Para defender o emprego e os direitos é preciso se colocar em movimento: a única 
forma de garantir emprego e o respeito aos direitos é lutando. É ilusão achar que ficar 
quieto e não participar das mobilizações organizadas pelo Sindicato vai garantir 
emprego. Abaixar a cabeça só facilita para os patrões continuarem com o desrespeito 
aos direitos e também e continuarem demitindo. 


