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Sindicato Patronal orienta as empresas a fazerem acordo 

coletivo direto com Sindicato dos Radialistas 

 
Sem uma Convenção Coletiva de Trabalho há quatro anos e dependendo do Sindicato patronal para 
fazer isso, diversas empresas tem se preocupado com o passivo financeiro que está se tornando pela 
não assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, o que tem feito o Sindicato das empresas orientar 
as empresas a procurar o Sindicato dos Radialistas para fazer um Acordo Coletivo de Trabalho direto 

com a entidade sindical da categoria.  
  
Os trabalhadores estão descobertos pela convenção coletiva da categoria há 4 

anos devido a intransigência do sindicato patronal. Poucas empresas se preocuparam com a saúde 
financeira de seus trabalhadores nesse período, que a cada dia veem seus salários serem corroídos pela 
inflação ou terem de entrar em dívidas com as quais o orçamento familiar não está dando mais conta.  

Sem reajustes, sem 
pagamento de abono ou Programa de Participação 
de Resultados - PPR, sem falar nas mais de 50 
cláusulas da convenção coletiva econômicas e 
sociais, os trabalhadores estão cada vez mais no 
limite de sua paciência com as empresas e, estas, a 
mesma coisa com o sindicato patronal, já que uma 
hora a conta vai chegar e elas já sabem quem vai ter de pagar. Por isso algumas empresas tem sido 
orientadas pelo Sindicato patronal a estabelecer Acordo Coletivo de Trabalho – ACT direto com o 
Sindicato dos Radialistas. Por sua vez o Sindicato dos Radialistas tem enviado a minuta do acordo às 
empresas interessadas, para conhecimento e avaliação, para posterior assinatura do acordo. 

As empresas interessadas em assinar um acordo coletivo com o Sindicato dos 
Radialistas devem entrar em contato através do e-mail diretoria@radialistasp.org.br para que possa ser 
enviada a minuta do acordo para ser avaliada. 

 Nenhum direito a menos. Rumo a novas conquistas. 
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Sem Convenção Coletiva de 
Trabalho assinada, empresas de 

Rádio e TV veem seu passivo 
trabalhista só aumentar. 
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