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3223-6573
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V Encontro Nacional 
da Intersindical

Nos dias 03 e 04 de dezembro, a Intersindi-
cal realiza seu quinto encontro nacional, na 
cidade de Campinas em São Paulo.
O momento marca10 anos de atuação da In-
tersindical junto a classe trabalhadora contra 
os ataques do sistema capitalista e do esta-
do burguês.
Participam do encontro as categorias de todo 
país organizadas pelo movimento. Entre os 
objetivos do encontro está a criação de um 
plano de luta unificado para enfrentar a grave 
situação que vivemos.
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RESERVAS DA COLÔNIA DE 
FÉRIAS PARA ALTA TEMPORADA 

2016/2017

Nos períodos de Alta Temporada (de-
zembro-janeiro e feverei-
ro) nenhum sócio pode-
rá reservar mais de um 
quarto e nem período 
superior a 7 (sete) dias.
Para o período acima, 
as reservas deverão ser 
feitas com 30 (trinta) dias 
de antecedência, sendo 
que, para as datas especiais, o calen-
dário de reservas já está definido, con-
forme abaixo:
Para o Natal de 2016 – reservas a partir 

de 24/11/2016., com o pagamento em 
no máximo até o dia 06/12/2016.
Para o Ano Novo/2017 – reservas a par-
tir de 06/12/2016, com o pagamento em 
no máximo até o dia 12/12/2016.

Para o Carnaval/2017 
– reservas a partir 
de 26/01/2017, com 
o pagamento em no 
máximo até o dia 
09/02/2017.
Não havendo o paga-
mento nas datas pré-
estabelecidas a reser-

va estará automaticamente cancelada, 
independentemente de qualquer aviso.
Não serão mais aceitos alterações de 
pessoas na reserva após o pagamento.

Recesso de final de ano
A sede na Capital entrará em recesso no dia 23/12/2016
 e retorna ao atendimento regular a partir de 03/01/2017

Prazos de solicitação de atestado de capacitação 

Em decorrência do recesso de final de ano, as solicitações de atestado de 
capacitação feitas a partir do dia 09/12 (sexta-feria), só terão respostas no 
mês de janeiro de 2017, com o retorno das atividades da comissão de regis-

tro profissional. 
Portanto, aqueles que necessitarem do atestado para este ano, deverão fa-

zer a solicitação até dia 08/12 (quinta-feira).



O ano de 2016 foi de grandes desa-
fios para nossa categoria, e mesmo 
com toda a adversidade houveram 
conquistas significativas para todos 
nós. Quem luta, sempre conquista

Record é condenada por terceiri-
zar função de radialistas
Uma das vitórias dos trabalhadores 
mais emblemáticas, foi a condena-
ção da Tv Record por terceirizar pos-
tos de trabalho de radialistas. Isso 
aconteceu a partir de um processo 
iniciado pelo Sindicato junto ao  Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), 
responsabilizando a Record e tam-
bém a Magma cenografias e mon-
tagens (empresa terceirizada para o 
setor) pelas demissão e pela terceiri-
zação do setor da maquinaria, o que 
é contra a lei.
A justiça determinou a recontratação 
de trabalhadores substituídos pela 
empresa terceirizada na Record. A 
sentença ainda proibiu a Record de 
manter qualquer trabalhador radia-
lista terceirizado sob pena de pagar 
multa de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por trabalhador nessa situação.
As recontratações já foram realiza-
das. inclusive, a empresa teve que 
contratar mais maquinistas além dos 
recontratados, para subir a demanda 
do setor.
Outra ação do Sindicato que surtiu 
efeito positivo aos trabalhadores foi o  
ofício encaminhado para a Secreta-
ria de Segurança Pública do estado 
de São Paulo, denunciando o perigo 
que os profissionais radialistas esta-
vam se colocando quando acompa-
nhavam diligências policiais.  
A entidade pública acatou e denún-
cia do Sindicato e proibiu  que tra-
balhadores radialistas acompanhem 
diligências policiais, mesmo fora da 
viatura, em todo o estado. 
A ação visa zelar pela integridade 
dos profissionais radialistas no exer-

cício de suas atividades.

7º Encontro do interior
A cada dois anos, o Sindicato pro-
move um encontro direcionado aos 
trabalhadores das cidades do inte-
rior. Este ano o tema foi “A crise é 
cibernética?”.
As mesas de debate trataram de as-
suntos como Assédio Moral e Novas 
Tecnologias no Local de Trabalho.
Um dos debatedores do mesa sobre 
assédio moral , Jair dos Santos, diri-
gente do sindicato dos metalúrgicos 
de Campinas e região diz que o mé-
todo de trabalho atual já é assedia-
dor. “Para o modo de produção atual 
é necessário que exista o assédio 
nas relações de trabalho, com a fina-
lidade de o trabalhador gerar a mais-
valia para os capitalistas”.
Já sobre as Novas Tecnologias, Mar-
co Ribeiro, radialista, disse que a 
crise extrapola esse nicho e abrange 
inclusive a política ideológica vinda 
do neoliberalismo. E, para o radialis-
ta,  a solução para a crise é a orga-
nização no local de trabalho, que é 
árdua, mas necessária.

Bandeirantes é condenada a pagar 
dano moral a dirigente sindical
Em 2014, ao ser eleito dirigente sin-
dical, Willian Ribeiro Gomes, passou 
a ser perseguido pela TV Bandei-
rantes. Com objetivo de afastá-lo da 
sede (onde os problemas são mais 
visíveis), a Bandeirantes pretendia 
transferi-lo para o Pico do Jaraguá, 
onde ficaria isolado. Tempos depois, 
enquanto exercia suas funções sindi-
cais junto aos trabalhadores, foi acu-
sado mentirosamente pela empresa 
de estar “forçando uma greve”. A 
consequência foi outra punição, com 
suspensão do trabalho com descon-
to no salário.
Por isso, os casos foram levados a 
Justiça do trabalho em processo mo-

vido pelo departamento jurídico do 
sindicato.
Na decisão favorável ao trabalhador, 
o Juiz além de ANULAR todas as pu-
nições por considerá-las injustas

e sem base legal, ainda condenou 

a emissora a pagar danos morais 
ao dirigente sindical, considerando 
a atitude da emissora como assédio 
moral.

Reintegrações
Uma das formas que as empresas 
retiram direito de seus trabalhadores, 
é com demissões indevidas. 
Esse foi o caso do Cledisvaldo Ja-
cinto Otero de Oliveira, Operador de 
Câmera de UPE da Bandeirantes. A 
sentença afirma que “a dispensa do 
reclamante foi discriminatória, eis 
que decorrente de sua condição de 
saúde, o que, inegavelmente, lhe 
trouxe lesão à dignidade, pois se viu 
desempregado no momento em que 
mais precisava dos salários e plano 
de saúde”. Desta forma se fez justiça 
com a decisão que condena a emis-
sora a reintegração do trabalhador, a 
reinclusão no plano de saúde, e uma 
indenização financeira por de dano 
moral.
Outra demissão injustificada que 
teve que ser revertida foi do radialista 
Estáquio, na emissora SBT Ribeirão 
Preto, que foi demitido em período de 
pré-aposentadoria, que caracteriza 
estabilidade. O trabalhador recebeu, 
retroativamente, os salário de todo o 
período da dispensa.

Mesa de debate sobre asspedio moral

Relembre alguns momentos importantes desse ano



No último dia 27 de novembro, 
teve início a  gestão da nova di-
retoria que estará representando 
os trabalhadores radialistas no 
estado de São Paulo até o ano 
de 2019.

A eleição, que foi de chapa úni-
ca, aconteceu entre os dias 27 e 29 de setembro 
em todo estado  e demonstrou que a categoria 
segue firme na defesa do Sindicato como ins-
trumento de luta e organização dos trabalhado-
res, pois atingindo um quórum com 1839 votos, 
98,4% foram para aprovar essa nova diretoria.

Na página 02 dessa edição estão os contatos 
de toda diretoria eleita.  Houve uma renovação 

de 30% desses representa-
tes.

A proposta dessa nova 
gestão é dar continuida-
de aos trabalhos junto aos 
radialistas e intensificar 
as lutas por recuperação 

de perdas e aumento salarial, manutenção e 
ampliação dos direitos, contra a terceirização 
, como contratação na forma de pessoa jurídi-
ca (que te por objetivo atacar direito dos traba-
lhadores), melhores condições de trabalho e 
contra os ataques do governo Temer que quer 
aumentar a idade para aposentadoria, acabar 
com direitos e diminuir salários.

Nota de solidariedade - Acidente com o voo da Chapecoense
É com grande pesar que todo o país amanheceu no dia 29/11, com a de-

vastadora notícia do acidente com o vôo fretado do time de futebol Chapeco-
ense para a final da Copa Sul-Americana.

 No vôo, que saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, rumo à Colômbia 
haviam 81 pessoas a bordo, sendo 9 tripulantes, 48 pessoas da delegação 
do Chapecoense e 21 profissionais radialistas e jornalistas. As informações 
contam 75 mortos, dentre eles 20 profissionais de comunicação.

Nesse momento de consternação, o Sindicato dos Radialistas no estado 
de SP presta sua solidariedade a todos os familiares e amigos das pessoas 
vitimadas neste trágico acidente que abalou a todos nós.

As negociações da Campanha Salarial para os 
trabalhadores da EBC (Empresa Brasil de Comu-
nicação) foram suspensas pela empresa no dia 
19 de outubro. A alegação da direção da empresa 
é que a CONTCOP (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Comunicações e Publicidade) 
notificou a empresa que não participaria das ne-
gociações.

O caso foi levado para a justiça, no dia 21 de no-
vembro, ocorreu o início da mediação  no TST sem 
a presença da CONTCOP, para o estabelecimento 
do ACT entre trabalhadores e a EBC. O juiz definiu 
que a direção da empresa deveria apresentar nova 
proposta para os trabalhadores até o dia 30 de no-

vembro, quando aconteceu uma nova audiência.
Os Sindicatos dos Jornalistas e Radialistas do 

DF, RJ e SP, acompanhados pelas Federações 
dos Jornalistas e Radialistas, afirmaram a rejeição 
dos empregados aos cortes de 39 cláusulas do 
ACT já apresentadas pela EBC ao TST e contra a 
proposta de arrocho salarial imposta pela empre-
sa. O ministro fará uma nova proposta até o dia 07 
de dezembro.

Enquanto isso, os trabalhadores da EBC se man-
têm em estado de greve e realizando assembleias 
periódicas, para avaliar a situação e organizar a 
mobilização dos trabalhadores.

trabalhaDores Da ebc mantêm estaDo De greve e aguarDam Definição no tst 

Gestão 2016-2019 toma posse



TRT não garante reajuste salarial aos trabalhadores 
da RTV Cultura

Após 6 dias de greve, a nego-
ciação de Acordo Coletivo para 
radialistas e jornalistas da RTV 
Cultura foi levada a dissídio. O 
acórdão que foi publicado no 
dia 16/11, não aponta nenhu-
ma porcentagem de reajuste 
econômico para os trabalhado-
res. Isso é, além dos salários, 
os pisos e o vale refeição, por 
exemplo, não terão reajuste. O 
texto faz referência apenas às 
cláusulas sociais.

A justiça diz que a emissora,  
por ser uma empresa pública, 
não está obrigada a realizar 
gastos que não estejam pre-
vistos no orçamento público.

Lembrando que os radialistas 
estão sem reajuste desde 2014 
e os jornalistas desde 2013.

Representantes da emissora 
se comprometeram em viabili-
zar uma Proposta de Emenda 
Orçamentária para garantir 
essa verba para os reajustes, 
no entanto, até agora nada foi 
encaminhado.

Por isso, as duas categorias 
fizeram mobilizações nesse 
sentido e conseguiram apre-
sentar, via o deputado Carlos 
Giannazi, Proposta de Emenda 
no Projeto de Lei Orçamentária 
Estadual para 2017, buscando 
garantir recursos para os rea-

justes e aumento salariais para  
ano que vem.

A Assembleia Legislativa ini-
ciará as votações das Emen-
das Orçamentárias no dia 06 
de Dezembro. Foi aprovado a 
organização de uma comissão 
para participar da reunião  do 
Colégio de Líderes na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, 
para dialogar com os deputa-
dos sobre a necessidade da 
aprovação da proposta para se 
garantir o direito dos trabalha-
dores da RTV Cultura. 

Enquanto aguardam essa 
decisão, os trabalhadores con-
tinuarão se organizando.

Quando os trabalhadores se organizam, conquistamos vitórias!
Na reunião de negociação que aconteceu dia 

17/11, mais uma vez a bancada patronal rejeitou 
a contraproposta dos trabalhadores e manteve 
a proposta que retirava vários dos  direitos.
Exemplo disso é a proposta de diária de via-

gem, que limita o pagamento das horas extras. 
Elas não seriam pagas na integralidade, mas 
sim substituídas por “um salário-base dia a 
cada dia de permanência, acrescido de horas 
contratuais, quando houver, além do salário no-
minal”, como está na proposta do patronal. E  
trabalhadores que exerçam cargos de direção, 
gerência, supervisão, coordenação e/ou cargos 
de confiança/gestão, não teriam direito em re-
ceber esses adicionais previstos.
Em razão disso, e tendo em vista que a garan-

tia da data base valia até o dia 18/11, não res-
tou alternativa ao Sindicato dos trabalhadores 
a não ser entrar com o Dissídio Coletivo junto 
ao (TRT) Tribunal Regional do Trabalho de São 

Paulo, o que inclusive, havia sido aprovado na 
última assembleia.
Segundo informações que correm nos basti-

dores, algumas empresas aprovaram a propos-
ta dos trabalhadores, mas a maioria das empre-
sas, por sinal, as mais ricas, não concordaram.
No dia 25/11 o Sindicato realizou um ato em 

frente ao SBT para mais uma vez cobrar uma 
atitude das emissoras. Nessa mesma semana 
algumas empresas entre elas o SBT, a Record 
e a Gazeta decidiram antecipar o reajuste. No 
geral, as empresas anteciparão 6% de reajuste 
salarial.
A primeira audiência de conciliação do Dissí-

dio está marcada para acontecer dia 06/12.
Vamos nos mobilizar e aguardar o desfecho 

da intransigência dos Patrões, pois a palavra 
de ordem dos trabalhadores continua a mesma: 
NENHUM DIREITO A MENOS. NÃO ABRIRE-
MOS MÃO DE NOSSAS CONQUISTAS!



FiQue atento!

Band
A emissora vem pagando valores mais altos aos 
‘câmeras amadores’ do que os seus próprios profis-
sionais Câmeras de UPE. Além disso, o valor pago 
sai da verba para o jornalismo. Dirigentes sindicais 
neste local de trabalho já solicitaram ao setor de Re-
cursos Humanos, uma explicação, mas até agora, 
nada foi dito sobre o caso. Estamos de olho.

Band Litoral
Após algumas reuniões com a empresa, o Sindicato 
realizou, no dia 28 de outubro, uma visita ao local 
de trabalho e constatou que há funcionários na si-
tuação de acúmulo de função e duplos contratos. 
A partir disso, foi dado um prazo de 30 dias para a 
empresa fazer uma proposta de regularização que 
será discutida em reunião com a Entidade Sindical 
ao final deste prazo. 

Rádio Band Vale Jacupiranga
A empresa não vinha cumprindo a cláusula de Vale 
Refeição, não estava pagando esse direito aos tra-
balhadores. A questão já foi denunciada e a  Au-
diência que discutirá o caso já está marcada para  
fevereiro de 2017.

Tv Record Litoral
O Sindicato repudia e vem discutindo com a em-
presa a postura autoritária da chefia local que vinha 
proibindo os trabalhadores de utilizarem o refeitório 
e permanecerem na recepção no horário de interva-
lo, negando aos trabalhadores questões básicas de 
descanso. Outro absurdo é o setor operacional ficar 
no estacionamento, sendo que existe estruturas de 
salas bem equipadas que poderia ser destinadas a 
essa equipe. Além disso, há informações de que a 
empresa está com pagamentos em atraso, o que é 
um descaso com os trabalhadores. Para fingir que 
nada está acontecendo, a empresa promove chur-
rascos e cafés. Em reunião, a empresa disse que 
os pagamentos atrasados foram um caso pontual e 
não se repetirá. Quanto a sala para a equipe opera-
cional, a empresa disse que já está providenciando. 
O setor jurídico admitiu que a postura intransigente 
deve ser sanada, foi dado um prazo até janeiro de 

2017 para que eles apresentem todas as questões 
solucionadas. 

Tv Tribuna Santos
O Sindicato recebeu várias denúncias sobre não 
pagamento de horas extras, pressão por parte da 
chefia, entre outras situações. A empresa, ao ser 
procurada, negou os fatos. O Sindicato já está to-
mando as medias para averiguação do caso. Os tra-
balhadores que estiverem sofrendo com esse tipo 
de irregularidade, podem procurar um dirigente sin-
dical da região.

TV Câmara de Cubatão
O Sindicato esteve no local de trabalho vistoriando e 
conversando com os trabalhadores. Uma das ques-
tões que estão sendo tratadas, é a falta de regis-
tro profissional para algumas funções. Organizar os 
trabalhadores no local de trabalho colabora para a 
garantia de direitos e melhora as formas de luta de 
toda categoria.

Rádio Águas Quentes e Mais FM
No dia 26 de outubro o Sindicato dos Radialistas se 
reuniu com a direção das emissoras Rádio Águas 
Quentes de Fernandópolis e Rádio Mais FM para 
resolver diversas irregularidades que foram levan-
tadas pela Entidade Sindical. Nas discussões ficou 
definido da empresa apresentar documentações 
que comprovem o pagamento dos vale refeição, pa-
gamento de salários em conta bancária, relação de 
todos os trabalhadores da empresa com seus res-
pectivos registros profissionais (para aqueles que 
exercem funções regulamentadas), contrato de tra-
balho e documentos relacionados aos programas de 
riscos ambientais e saúde do trabalhador. Estamos 
atentos e sempre atuando pela garantia de direito 
dos trabalhadores.

Tv Diário de Mogi afiliada da Globo 
A partir de uma ação do Sindicato a emissora  regu-
larizou todos os trabalhadores que estavam regis-
trados com a nomenclatura  Operador de Sistema, 
que não existe na categoria de radialistas e passan-
do para as funções de acordo com a nossa lei.

FiQue atento!



 EPTV de Campinas, afiliada da Globo, de-
verá pagar direito de hora noturna retroa-
tivamente para 30 trabalhadores
Mais uma ação do Sindicato se reverteu em direito garantido aos 

trabalhadores radialistas.
A EPTV de Campinas vinha pagando de forma equivocada a hora 

noturna para seus funcionários.
A Hora Noturna é um direito previsto na CLT (Consolidação de Leis 

Trabalhistas) e diz que jornadas realizadas entre as 22h e 5h do 
dia seguinte, devem ser contabilizadas não como 60 minutos, mas 
reduzidas em 7 minutos e 30 segundos. Isso porque o desgaste que 
o corpo humano tem durante esta jornada é considerado maior que 
o desgaste durante jornadas diurnas.
No caso da EPTV Campinas, o que não estava de acordo com a 

CLT é que, as jornadas trabalhadas durante a madrugada e que 
ultrapassem às 5h da manhã deveram ser pagas de forma integral 

como hora noturna, isso é, uma jornada que se 
estenda até às 7h da manhã deverão contar as 
duas horas após às 5h também como horas no-
turnas.
Isso está presente na Súmula nº 60, que diz 

“Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada 
esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas”.
O caso da emissora foi resolvido em uma conciliação entre empre-

sa e sindicato no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). Trinta tra-
balhadores, de diversos setores, que se encontram nessa situação, 
receberão retroativamente o valor de 5 anos deste direito acresci-
dos de juros e correção, além de terem coberto essa pagamento a 
partir de agora.
A garantia dos direitos trabalhistas depende também da ação 

direta dos trabalhadores. O Sindicato recebe, via seus dirigentes 
sindicais, todas as denúncias de forma sigilosa, portanto, denuncie 
sempre que houver desrespeitos aos direitos trabalhistas.

Igreja Plenitude é autuada por irregulari-
dades trabalhistas

Após receber denúncias sobre irregularidades trabalhistas na Igreja 
Plenitude, o Sindicato chamou a empresa para uma reunião onde 
se discutiu o caso. A empresa se prontificou a regularizar os pro-
blemas denunciados em curto prazo, no entanto,  não foi isso que 
aconteceu.

O Sindicato, então, levou o caso para a DRT (Delegacia Regional 
do Trabalho) que encaminhou uma fiscalização ao local.  Nessa fis-

calização foram identificadas as seguintes irregularidades: Não ter 
ponto eletrônico de entrada e saída dos trabalhadores, manutenção 
de  trabalhadores sem registro em carteira e contratação de funcio-
nários sem registro profissional da categoria ou da função.

A empresa e o Sindicato abriram um novo diálogo, e os represen-
tantes da emissora estão colocando em ordem as questões fiscali-
zadas e se comprometeram a regularizar outros pontos verificados 
pelo Sindicato como acúmulo de função e assédio moral por parte 
de chefias. 

Estão marcadas novas reuniões e visitas à empresa  e espera-se 
que a empresa cumpra o que se comprometeu. O Sindicato sempre 
que recebe denúncias se coloca à disposição dos trabalhadores 
para tomar todas as medidas possíveis para resolver o caso. 

Justiça determina que TV 
Tem Rio Preto regularize 
jornadas de trabalho e 
período de descanso 

O Sindicato dos Radialistas no estado de 
SP denunciou ao MPT (Ministério Público 
do Trabalho), no ano de 2012, a empresa 
TV Tem Rio Preto por irregularidades nas 
jornadas de trabalho e descansos de seus 
funcionários.

Diversas tentativas de diálogo foram re-
alizadas, mas a empresa se negou a par-
ticipar de mesa redonda junto ao MPT e o 
Sindicato, então, a fiscalização foi encami-
nhada e as irregularidades constatadas.

A partir disso, o MPT ingressou com uma 
Ação Civil Pública para a empresa reade-
quar as jornadas e os descansos às leis 
trabalhistas. Em outubro de 2015, durante 
esse processo, a empresa e o MPT acorda-

ram extinguir a Ação Civil Pública na medi-
da em que a empresa seguisse o seguinte 
procedimento:

a) não permitir ou tolerar a prorrogação 
da jornada normal, além do limite legal de 
02(duas) horas diárias (salve casos espe-
cíficos);

b) conceder-lhes descanso semanal re-
munerado de, no mínimo 24 (vinte e quatro) 
horas consecutivas, com gozo no curso da 
própria semana;

c) conceder-lhes período mínimo de 11 
(onze) horas consecutivas para descanso 
entre duas jornadas de trabalho;

d) conceder-lhes intervalo para repouso 
e/ou alimentação de, no mínimo, 01 (uma) 
horas e, no máximo, 02 (duas) horas, em 
qualquer trabalho contínuo cuja duração 
exceda de 06 (seis) horas.

Além de pagar Dano Moral Coletivo de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que foi 
revertido para as entidades filantrópicas Lar 
de Idosos de Engenheiro Schmidt, APAE - 
São José do Rio Preto e o Lar Esperança.

Os valores foram pagos nos prazos esti-
pulados e direcionados para as entidades. E 
as jornadas e descansos dos trabalhadores 
radialistas e jornalistas foram ajustados.

Caso a empresa não cumpra com os 
pontos do acordo, deverá pagar multa de 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por 
item não cumprido, tendo um limite de 
R$100.000,00 (cem mil reais).


