
Companheiro radialis-
ta, queremos ser franco 
e direto com você, que 
trabalha nessa empre-
sa de radiodifusão ou 
televisão; venha ser 
sindicalizado.

Antes, porém, vamos 
justificar o motivo de 
estarmos lhe fazendo 
este convite;  para ser-
mos uma categoria for-
te e com muitos direitos, 
temos de estar juntos e 
organizados numa en-
tidade de classe. E o 
Sindicato é o caminho. 
Ele é seu instrumento 
de luta, para conquista 
de novos direitos, como 
de defesa, para proteger aquilo que já con-
quistamos.

Os patrões não são bobos e apostam na 
desorganização dos trabalhadores para im-
pedir a sua mobilização.

Ao longo da história da humanidade, di-
ferentes formas de organização social, po-
lítica e econômica, foram surgindo. Nesse 
processo, uma elite política e econômica se 
destacava e aproveitava da desorganização, 
de quem produzia a riqueza, para garantir 
seus privilégios. Essa história ainda persiste 

Uma andorinha só, 
não faz verão
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NENHUM DIREITO A MENOS 
AVANÇAR RUMO A NOVAS CONQUISTAS!

nos dias de hoje, mas com menos 
intensidade onde os trabalhadores 
estão organizados através de seus 
sindicatos.

Os patrões também se organizam 
em suas entidades de classe. Pois sabem 
que assim tem mais força, para tentar impe-
dir o avanço de nossa organização. Mas há 
um limite. A Consolidação das Leis do Tra-
balho, em seu Artigo 540, garante ao traba-
lhador o direito de se sindicalizar. Qualquer 
dificuldade criada pelos patrões para impedir 
sua sindicalização pode ser considerada cri-
me contra a organização do trabalho.

O fato de estarmos dentro das empresas e 
convidando todos os trabalhadores a somar 
forças com o sindicato é justamente para 
garantir sua força política e econômica, pois 
dessa forma temos independência financeira 
tanto dos patrões como do governo, para al-
cançarmos nossos objetivos.

O Sindicato dos Radialistas além da sede, 
que fica no bairro da Bela Vista em São Pau-
lo, mantém uma colônia de férias em Itanha-
ém, litoral sul de São Paulo, subsedes em 
diversas cidades do interior, para organiza-
mos os radialistas paulistas tem uma estrutu-
ra jurídica, de comunicação e administrativa, 
que mantém esse nosso instrumento de luta 
funcionando e sempre alerta.

Também garante a participação democrá-

tica de todos os sócios como assembleias, 
congressos estaduais e nacionais e encon-
tros. Obedecendo critérios discutidos esta-
belecidos pela própria categoria.

Por isso reforçamos a necessidade e impor-
tância de convencer o seu colega de trabalho 
a vir somar forças com o Sindicato.

O salário e os benefícios sociais e econô-
micos, que temos em nossa convenção co-
letiva de trabalho é fruto de nossa luta. Não 
se consegue nada esperando a bondade do 
patrão.

Recentemente os patrões tem iniciado uma 
campanha para desregulamentar o trabalho. 
Seja através dos PJs (trabalhadores que são 
obrigados a abrir firma e trabalharem como 
Pessoas Jurídicas), sejam através das ter-
ceirizações (quando as empresas contratam 
outras empresas menores, para desempe-
nho de funções dentro dela).

A falta de organização impede, inclusive, 
dos trabalhadores terem consciência desse 
perigo. Será um desastre para os trabalhado-
res se os patrões avançarem sobre os nos-
sos direitos. Salários menores, piores serão 
as condições de trabalho e, com isso, muitos 
acidentes  e doenças ocupacionais serão ro-
tina para os trabalhadores.

Como se vê, sem organização, seremos ví-
timas dos patrões.

Não fique só, seja sócio.


