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SBT  implementa regime de quase escravidão com 
radialistas trabalhando até 14 horas por dia 

 

Emissora de Sílvio Santos demite trabalhadores com mais 
de 20 anos de casa, alguns doentes e outros próximos da 

aposentadoria. O SBT não pagou PPR e muito menos o 
retroativo das perdas salariais 

 
Sem limites de horário para trabalhar 
Antes da reforma trabalhista, sem banco de horas, as horas 
extraordinárias entravam na folha de pagamento. Com a 
implementação do banco de horas, agora o trabalhador vive a 
disposição da empresa, sem limites, já que as horas não são 
pagas em dinheiro. O que é ilegal, pois no máximo duas horas-
extras podem ser feitas por dia. 
 

Programa da Eliana 
É o programa que mais tem abusado do trabalho dos 
radialistas com até 14 horas de trabalhadores a seu dispor. 
Uma total falta de respeito e consideração. Até quando? Até 
quando vocês permitirem, companheirada. 
 

Demitidos depois de uma vida de trabalho na emissora 
Informações que chegam ao sindicato são de vários trabalhadores entre 20 ou 30 anos de casa estão sendo 
demitidos, mesmo com alguns deles com problemas de saúde sendo que, tanto Sílvio Santos e o vice 
presidente do SBT, Maciel, deveriam impedir esse absurdo. Para quem usa a história para valorizar a 
emissora, no mínimo esses trabalhadores antigos deveriam estar sendo protegidos pela direção da 
empresa. O que se vê é que não há consideração por quem construiu a história de sucesso da emissora. 
 

Correção de salário 
A Record anunciou na última sexta-feira (15) que vai dar mais 2.46% de reajuste salarial. Bom lembrar que 
esta empresa já tinha antecipado os 3.80%.  ESPERAMOS QUE O SBT FAÇA O MESMO, AINDA ESTE MÊS. 
 
Cartão alimentação x Cesta básica 
Depois da troca da cesta pelo cartão alimentação, o crédito do cartão não dá para comprar a mesma cesta 
básica e sem falar que não houve reajuste algum nesse período. Ou seja, se já era ruim, do jeito que está, é 
muito pior. O crédito do cartão deveria garantir a compra da cesta básica como era antes. 
 
 

 
 

 

NENHUM DIREITO A MENOS RUMO A NOVAS CONQUISTAS 
Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo – www.radialistasp.org.br 

Problemas de saúde no trabalho? 
Procure o Sindicato. 

Trabalhadores com problemas de 
saúde devem procurar o Sindicato 
dos Radialistas para avaliação. Já 
tivemos trabalhadores que foram 

demitidos injustamente e que foram 
reintegrados, através do trabalho da 

comissão de saúde do Sindicato. 

Para garantir reajuste salarial, pagamento do retroativo, do PPR e de horas trabalhadas, em 
dinheiro, o acordo coletivo, entre Sindicato e o SBT tem de ser assinado. E só vai haver disposição 

do SBT assinar, se houver mobilização de todos, junto com o Sindicato  

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

