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Campanha salarial
É hora de organizar a luta!



Alexandre Samuel Oleto- China
E-mail: alexandrechina@radialistasp.org.br 
Fone: 11 7894-5063 / 55*84*120234
 
Antonio Carlos Lamin
E-mail: lamim@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-2519 / 55*84*120235
 
Antonio Marcos Batista - Marquinhos 
E-mail:marquinhos.ribeirao@radialistasp.org.br
Fone: 16 7811-4109 / 55*84*120230

Antonio Mendonça de Lima
E-mail: toninho.mendonca@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5319 / 55*84*119417

Arnaldo Marcolino da Silva Filho
E-mail:  arnaldo.marcolino@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3105 / 55*84*120233
 
Carlos César Cecílio Ramos - Gugu
E-mail: carlos.gugu@radialistasp.org.br
Fone: 11 7751-1637 / 55*125*45979
 
Cícero Francisco de Lima - aixa d´água 
E-mail:cicero.caixa@radialistasp.org.br
Fone: 11 7770-1701 / 55*125*51260
 
Daily de Oliveira
E-mail: daily@radialistasp.org.br 
Fone: 12 7812-0680 / 55*84*119403

Denis Rocha
E-mail: adenir@radialistasp.org.br
Fone: 18 9111-0331 / 9693-1851

Éder Carlos Lourenço
E-mail: eder@radialistasp.org.br
Fones: 13 7807-0560 / 55*84*120241

Edson Amaral
E-mail: edinho@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3442 / 55*84*119415
 
Geraldo Targino
E-mail: targino@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3476 / 55*84*119406
 
João da Cultura
E-mail: joaocultura@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5070 / 55*84*120231
 
José Antonio Jesus da Silva
E-mail: jajssp@radialistasp.org.br
Fone: 11 7747-3059 / 55*11*95252

José Loureiro
E-mail: jose.loureiro@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-9037 / 55*84*119408

 José Luis Foga
E-mail: foga@radialistasp.org.br
Fone: 19 7806-6429 / 55*84*119419

José Marcos
E-mail: jose.marcos@radialistasp.org.br 
Fone: 11 7894-8537 / 55*84*119410
 
José Marcos Posca 
E-mail: posca@radialistasp.org.br
Fones: 16 7811-3847 / 55*84*120236

Jota Reis
E-mail: jotareis@radialistasp.org.br
Fones: 19 7806-6608 / 55*84*119409
 
Marquinhos Capixaba
E-mail: marquinhos.cruzeiro@radialistasp.org.br
Fones: 12 7812-0912 / 55*84*119418 

Maurício - Alemão
E-mail: mauricio@radialistasp.org.br
Fone: 7434-5330

Nilton Soares- Dunga
E-mail:  niltondunga@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-4718 / 55*84*119413
 
Odílio Fortin de Oliveira
E-mail: odilio@radialistasp.org.br
Fone: 18-8117-9404 

Reinaldo Nunes - Português
E-mail: reinaldo.portugues@radialistasp.org.br
Fones: 18 8117-4303

Sérgio Ipoldo Guimarães
E-mail: sergio.ipoldo@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-7910 / 55*84*120238
 
Toninho Tenório
E-mail: toninhotenorio@radialistasp.org.br
Fone: 11 7784-2041 / 55*84*120242
 
Wellington Leite
E-mail: wellington@radialistasp.org.br
Fone: 14-9725-6108

Wilson de Oliveira
E-mail: wilson@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-7610 / 55*84*119405

Assessor Sindical: Adilson Bianchi
E-mail: bianchi@radialistasp.org.br
Fone: 18 8162-9653

Assessor Sindical: Ronaldo Werneck
E-mail: werneck@radialistasp.org.br
Fone: 18 8127-7919
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Sindicato dos Trabalhadores em 
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Os patrões, mais uma vez, querem enganar 
os trabalhadores. As empresas divulgaram que 
o sindicato patronal apresentou uma proposta 
para fechamento dos acordos coletivos de 2012 
e 2013. Mas, na verdade, a proposta sequer foi 
oficializada pois os patrões quiseram impor a as-
sinatura da ata de reunião para impedir a livre ne-
gociação.

O sindicato não abre mão do direito de nego-
ciar! Entretanto, não vai se sujeitar as imposições 
patronais. Se as partes estão em igualdade de 
negociação, ambas devem ter garantido seu di-
reito de ingressar com dissídio. Já que os patrões 
quiseram impor sua vontade em detrimento a dos 
trabalhadores, entendemos ser necessário um 
mediador nas negociações.

Por isso, o Sindicato dos Radialistas já apre-
sentou seu protesto judicial para garantir nossa 
data base e está providenciando árbitro junto ao 
Ministério do Trabalho para continuar as negocia-
ções.

Sobre a proposta feita pelo patronal 
Em um comunicado informal, o sindicato patro-

nal propõe pagar um reajuste salarial de 12,5%, 

reajuste esse que abrange os anos de  2012 e 
2013 conjuntamente. Esse reajuste representa os 
mesmos 5,5% já recusados pelos trabalhadores 
o ano passado e 6,64% desse ano, ou seja, me-
nor que a inflação. 

Nessa proposta os patrões ainda deixam de pa-
gar as diferenças retroativas que os trabalhadores 
têm direito do período de maio de 2012 até abril 
desse ano. Propuseram um “cala boca” de 80% 
sobre o salário reajustado que não cobre as dife-
renças nem sobre a proposta deles. Os demais 
pontos objeto das reivindicações que beneficiam 
o trabalhador, nem foram citados pelo patronal.

O profissional radialista perde muito com isso. 
A proposta do Sindicato dos Radialistas é a re-
posição integral da inflação do período de 2012 e 
2013 e um ganho real de 5%.

Quanto ao ano passado, está para ser julgado 
no próximo dia 22 de maio, a deliberação já to-
mada pela categoria , foi que se aguarde o julga-
mento. 

Participem das assembleias que decidirá os 
rumos que serão tomados nessa negociação!

Campanha salarial
É hora de organizar a luta!

No dia 04 de maio, o Sindicato dos Radialistas, reali-
zou, na porta da emissora TV Jornal da Cidade de Li-
meira, manifestação contra a postura das empresas no 
processo de negociação da campa-
nha salarial dos Radialistas. O local 
foi escolhido porque essa emissora 
é presidida por Ricardo José Zovico, 
atual presidente do sindicato patro-
nal.

O objetivo da manifestação foi mos-
trar que os trabalhadores e o sindi-

cato que representa os Radialistas, estão atentos e não 
irão admitir que os patrões enganem a categoria, com a 
falsa impressão de que estão negociando.

Segundo diretores presentes na 
manifestação, ela cumpriu seu 
papel: mostrou aos patrões que  
os trabalhadores não cederão às 
pressões e estão dispostos a lu-
tar por condições dignas de tra-
balho e vida.
foto: Ronaldo Werneck  

Sindicato dos Radialistas faz protesto contra a atitude das 
empresas nas negociações da Campanha Salarial 2013



  4                                                                                                                            Maio/Junho 2013 - www.radialistasp.org.br                                                                                                                          

Há tempos tentam esconder o ver-
dadeiro significado do 1º de Maio. 
Um dia que surgiu para homenagear 
e resgatar a história de resistência da 
classe trabalhadora, que tem como 
exemplo, a greve 1886 nos Estados 
Unidos, onde trabalhadores foram 
cruelmente reprimidos por lutarem 
por melhores condições de trabalho.

As grandes centrais sindicais, que 
deveriam ser as principais responsá-
veis em manter viva a combatividade 
dessa data, são as primeiras a de-
turpar o sentido do 1º de Maio, rea-
lizando festas sem conteúdo político 
e sorteios para ludibriar os trabalha-
dores. Tudo isso para esconder que 
de fato, assim como em 1886, temos 
muito que nos colocar na luta para 
garantir nossos direitos e avançar 
nas conquistas.

Os patrões, que patrocinam os 
grandes shows no 1º de maio, or-
ganizados pelas centrais sindicais, 
têm em troca o empenho dessas 

centrais em não fazer nada contra 
os projetos que irão precarizar a vida 
do trabalhador, como o Acordo Co-
letivo Especial (ACE) e o Projeto da 
Terceirização, que pode ser votado 
ainda esse mês pela Câmara dos 
Deputados.

O Projeto do ACE, ainda pior, foi 
idealizado pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC e vai contra a CLT, 
uma conquista dos trabalhadores.

Enquanto vivermos em uma socie-
dade onde uma minoria se utiliza do 
trabalho de muitos para obter cada 
vez mais riquezas, enquanto estes 
vivem com muito pouco, não haverá 
justiça em nossas vidas. Por isso, a 
luta dos trabalhadores deve ser sim 
por melhores condições de trabalho, 
mas principalmente de vida, com o 
fim da exploração do homem pelo 
homem, e pela construção da socie-
dade justa, que é o socialismo. 

1º de maio de LUTA, para avançar nas conquistas!

Historicamente, o ato de 1º de maio, que acontece na 
Praça da Sé, pretende resgatar o verdadeiro sentido do 
que é o Dia do Trabalhador e a sua origem.

Este ano, o tema do foi a “Precarização do trabalho” 
e o material distribuído para a po-
pulação tratou da substituição de 
horas extras por banco de horas, 
uma das formas que os patrões 
encontraram de cortar direito dos 
trabalhadores.

Uma representação do Sindica-
to dos Radialistas esteve presen-

te no ato. O material informativo sobre a negociação da 
Campanha Salarial deste ano foi panfletado aos presen-
tes, denunciando a manobra das empresas de televisão 
e radiodifusão em enganar a categoria.

O Sindicato, ao partici-
par e colaborar com ações 
como esta, demonstra sua 
posição em sempre lutar 
por vida digna e por garantir 
e avançar em direitos para 
a classe trabalhadora. 

    

NENHUM DIREITO A MENOS, AVANÇAR NAS CONQUISTAS!

Sindicato dos Radialistas marca presença no 1º de maio de Luta na Praça da Sé
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RADIALISTA PROFISSIONAL
DEVE SER 

VALORIZADO!
Nas emissoras é cotidiano o traba-

lho conjunto ente profissionais radia-
listas e jornalistas, até por que, suas 
atividades se completam na idealiza-
ção e veiculação de informação, en-
tretenimento e conteúdo cultural.

No entanto, ficou cotidiano também 
a prática das emissoras em substituir 
radialistas por jornalistas, ou ainda 
pior, acumular função de radialista 
em um jornalista.

Essa confusão é feita de propósito 
pelos donos das emissoras, pois o 
objetivo disso é diminuir os valores 
gastos com funcionários, o que leva 
a um lucro maior para esses empre-
sários.

Por isso, os profissionais radialis-
tas, e também jornalistas, devem fi-
car atentos a este tipo de golpe que 
os patrões tentam fazer.

As funções que dizem respeito aos 
jornalistas, são aquelas que segun-
do o Projeto de Lei 708/2003,são 
relacionadas com: redação, con-
densação, titulação, interpretação, 
correção ou coordenação de texto 
a ser divulgado, comentário, narra-
ção, análise ou crônica, entrevista, 
inquérito ou reportagem. Resumin-
do, consiste na construção do con-
teúdo, eventualmente ele pode ser 
responsável por trabalhos técnicos, 
mas nunca que cumpra uma função 
de radialista.

O profissional radialista tem uma lei 
própria que regula sua atuação, a lei 
6.615/1978. Nessa estão descritas 
todas as funções possíveis para este 
profissional, mas, em linhas gerais, 
e considerado radialista todo aquele 
que exerce função administrativa, de 
produção e técnica para uma empre-
sa de radiodifusão. Algumas citadas 

são: autoria; direção; produção; in-
terpretação; dublagem; locução; ca-
racterização; cenografia; tratamento 
e registros sonoros; tratamento e 
registros visuais; montagem e ar-
quivamento; transmissão de sons e 
imagens; revelação e copiagem de 
filmes; artes plásticas e animação 
de desenhos e objetos; manutenção 
técnica.

Para exercer qualquer dessas fun-
ções é necessário formação quali-
ficada na área, só assim é possível 
obter o registro profissional, indis-
pensável para estes trabalhos.

Não é possível se admitir que des-
valorizem a categoria, retirando seu 
posto de trabalho e acumulando fun-
ção para outro profissional, ou ainda, 
contratando pessoal sem formação 
para pagar baixas remunerações. 

Acontecerá, entre os dias 02 e 04 de agosto, o 6º encontro dos radialistas do 
interior do estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e o tema 
deste ano será “O que é ser Radialista no Interior?”.

As pré-inscrições estão disponíveis pelo site do Sindicato dos Radialistas e 
permanecem abertas até o dia 05 de julho. 

Os nomes dos participantes serão divulgados no dia 12 de julho. Será ne-
cessário confirmar a participação até o dia 19 de julho, caso contrário, a vaga 
será direcionada a outro pré-inscrito.

Dentre os temários de discussão estão: O mercado de trabalho e a ra-
diodifusão; A comunicação e os Direitos Humanos; Debate sobre o Acordo 
Coletivo Especial. Além da elaboração do plano de luta da categoria.

Mais informações no site: www.radialistasp.org.br

6º Encontro dos Radialistas 
do Interior
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Presidente Prudente

Rádio Comercial AM
Na equipe de esportes al-
guns membros não pos-
suem registro profissional. 
Há desvio de função na 
equipe, operadores estão 
fazendo gravação, além dis-
so, não estão recebendo as horas extras devidas.

Rádio 98FM
O proprietário expulsou o dirigente sindical que quis 
falar com os trabalhadores. Não é pago nem o piso 
salarial para alguns funcionários. Haverá fiscaliza-
ção em breve.

Marília

Rádio Diário
Não se paga dois pisos para locutor e operador. Nas 
externas não se fornece água aos trabalhadores, 
nem são pagas todas as horas extras devidas. O 
jurídico entrará com ação.

Tv Marília
Há diversos trabalhadores sem registro profissional, 
não é pago o piso da categoria, muito menos as fol-
gas. O Ministério Público já foi acionado.

Rede Itaipú
São poucos funcionários, não se paga horas extras 
e os trabalhadores não tem acesso aos holerites.

Garça

Rádio Universitária
Há jornalistas exercendo a função de radialista, isso 

é exercício ilegal de profis-
são, o Ministério do Traba-
lho já foi requisitado para 
averiguação.

Andradina, Araçatuba e 
Lins

Rádio Clube FM, Rádio 
Andradina, Rádio Cidade FM, Rádio Urubupungá
A empresa foi autuada por diversas irregularidades 
pelo Ministério do Trabalho depois de não retornar 
a mesa redonda para conferência de documentos. 
Os trabalhadores devem fica atento, pois o Sindi-
cato dos Radialistas já, faz algum tempo, tem dado 
alertas para que as informações cheguem até nós. 
Só assim podemos enquadrar o Sistema Regional 
de Rádio, que se orgulham de ter colocado uma 
emissora de TV no ar em Andradina, mas não falam 
nada do que deixam de cumprir perante os trabalha-
dores que trabalham nas emissoras do grupo.

Franca/ Ribeirão Preto

Tv Record Franca e Ribeirão Preto
Houve, neste mês, ma rigorisa fiscalização do minis-
tério do trabalho, onde se constatou várias irregula-
ridades, como cúmilo/ dupla de função. O Sindicato 
dos Radialista está no aguardo do relatório da fiscal, 
para assim, tomar as devidas provicências.

Birigui

Rádio Pérola FM
Mantém trabalhadores sem registro profissional, 
sem carteira assinada e descumpre diversas cláu-
sulas da convenção coletiva. a fiscalização do Mi-
nistério do trabalho foi solicitada.

BASTIDORES 
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BASTIDORES 
Araçatuba

TV Araçatuba/Folha da 
Região
Mantém um canal de TV, 
por distribuição por assi-
natura, onde os poucos 
trabalhadores acumulam 
diversas funções. 

Jaú
TV Câmara de Jaú
Com sinal digital aberto 
para a cidade, a emis-
sora além das transmis-
sões das sessões da 

casa legislativa municipal, apresenta diversos pro-
gramas locais. Com pouquíssimos trabalhadores na 
emissora. Certamente há acúmulos, duplas, triplas 
e tetra funções exercidas pelos trabalhadores, que 
precisam ser remunerados por isso ou garantir a 
contratação de profissionais para essas funções que 
estão sendo acumuladas. Já providenciamos convi-
te pra conversamos no Ministério do Trabalho para 
encaminhar regularização.

Rádio FM Stereo
Valentin Gentil (Estúdios em Votuporanga): Man-
tém quadro de operadores de rádio insuficiente para 
tocar a programação. Obrigando Diretor Artístico 
a cumprir função que não é sua. A emissora já foi 
avisada diversas vezes, no entanto, não toma pro-
vidência .
 
Fundação Rádio e TV Educacional de Votuporanga
Trabalhadores acumulando funções e sem regis-

tro profissional. A empresa entrou em contato para 
regularizar a situação. Já estamos providenciando 
mecanismos para regularização.

São Paulo

Tv SBT
Houve denúncia de que um trabalhador sofreu assé-
dio moral, e ainda por cima, foi demitido. 

No setor de novelas além do assédio moral que 
todos os trabalhadores estão sofrendo, estão obri-
gando os assistentes de produção a exercerem as 
função de continuista e  pauteiro, sem  receber o 
acúmulo de função de 40% de continuista ou o du-
plo contrato de trabalho com pauteiro.

Por ordem da chefia, trabalhadores que eram ma-
quinistas estão exercendo a função de cenotécnico, 
isso é, são funcionários despreparados para a fun-
ção, isso, com certeza, é para baratear a mão de 
obra.

Estão sendo contratados diversos câmeras em sis-
tema de freelancer, retirando o lugar de câmeras 
contratados e regulamentados.
A Adeco, empresa terceirizada de mão de obra, re-
duz quadro de funcionário. Outra irregularidade é 
que muitas vezes essas pessoas realizam função de 
contra regra, sem registro ou regulamentação.

Os trabalhadores da externa, quando estão fora do 
horário de trabalho, são abrigados a deixar o seus 
telefones ligados para saber que hora eles estarão 
no dia seguinte.
 
As verbas de diária de viagem nas externas não es-
tão sendo pagar.
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TV GLOBO- Periculosidade 
O Sindicato dos Radialistas apresentou os cál-
culos, a emissora não concordou com o que foi 
apresentado. O processo voltou para o perito do 
Juiz, que apresentou um novo cálculo que não 
foi aceito por nenhumas das partes envolvidas. 

TV BANDEIRANTES – Periculosidade Anti-
go
Encontra-se na fase de cálculo. O perito apre-
sentou um valor, no entanto, o Sindicato dos 
Radialistas não concordou. 
  
TV BANDEIRANTES – Periculosidade Novo
Para este caso, o julgamento está previsto para 
acontecer no mês de agosto.

TV BANDEIRANTES – Diferença de horas 
extras
Estamos aguardando recurso realizado junto ao 
TRT.

TV SBT – Periculosidade
Para a função de eletricista já foi fechado o 
acordo, para as demais funções se recorreu ao 
TST.

RÁDIO JOVEM PAN - Periculosidade 
Encontra-se em período de perícia contável.
   
TV CULTURA – Diferenças Salariais – (2003)
Este processo está no TST para ser encaminha-
do ao STF.

TV CULTURA – Diferenças Salariais – (2004)
Este processo está no TST para ser encaminha-
do ao STF.

TV REDE RECORD – Hora extra noturna
A emissora recorreu do ganho de causa para os 
trabalhadores e o processo irá para o TRT.

FIC- FUNDAÇÃO INTERNACIONAL DE CO-
MUNICAÇÃO- Refeição
Foi julgado ganho de causa aos trabalhadores 
e a FIC recorreu, agora o processo irá para o 
TRT.

GAZETA - Enquadramento sindical ilegal
Este processo já está com audiência marcada 
para se dar início ao processo.

PROCESSOS COLETIVOS Os operadores de câmeras da externa estão sendo 
obrigados a sair nos links do jornalismo sem receber 
o salário substituição de 40%, isso descumpre a lei.
Os carros da externas estão sucateados, com pneus 
carecas, portas que não fecham, bancos quebrados, 
colocando em riscos a vida dos trabalhadores.
 
As vans que transporta os trabalhadores dentro da 
emissora, estão sem manutenção, pneus carecas, 
fechaduras quebradas, para-brisas trincados,freio de 
mão sem funcionar, resumindo, um perigo permanen-
te para todos os trabalhadores. Lembrando que no dia 
20/03/2013, uma van que transporta os trabalhadores 
capotou, nenhum trabalhador se feriu, no entanto, é 
exemplo da falta de manutenção dos veículos.

O Sindicato dos Radialistas irá protocolar essas de-
núncia para os cipeiros eleitos, para que eles tomem 
as devidas providências. Será solicitados aos órgãos 
competentes a vistoria da frota da terceirizada res-
ponsável pelos transportes.

Rede Tv
O supervisor de operaçoes está proibindo os traba-
lhadores de estudar. São feitas trocas de horários dos 
trabalhadores todos os dias para que não tenha como 
ir para a escola, quando os trabalhadores reclamam, 
são ameaçados de demissão.

Tv Record
A emissora está um lixão. Depois que a emissora 
terceirizou todo o setor de limpeza, a situação de 
trabalho ficou precária, tanto para estes novos fun-
cionários, como de todos os outros. É muito trabalho 
para pouco salário. Por isso, por diversas vezes, falta 
funcionário para dar conta da limpeza. Os banheiros 
não estão sendo limpos, não há reposição de material 
de higiene, fora o lixo que fica acumulado por toda a 
emissora. Isso é um absurdo.
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O Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
para a democratização das comunica-
ções no Brasil é uma iniciativa do Fó-
rum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC) e diversas orga-
nizações populares e visa regulamen-
tar o que diz a Constituição em relação 
às rádios e televisões brasileiras.

Os oligopólios e os monopólios dos 
meios de comunicação são proibidos 
pela Constituição Federal, no entanto 
não se obedece essa determinação. A 
concentração das concessões de rádio 
e televisão nas mãos de menos de dez 
famílias no Brasil, limita a livre circula-
ção de ideias e pontos de vista diferen-
tes, isso é, dificulta a pluralidade e di-
versidade nos meios de comunicação.

Outro fator 
que atrapalha a democratização da 
comunicação, é que a lei que orienta o 
serviço de comunicação tem 50 anos, 
e já não condiz mais com a realidade 
que vivemos, principalmente por conta 
dos desafios atuais da convergência 
tecnológica.

Desde o dia 1º de maio, Dia do Tra-
balhador, a campanha tomou as rias 
para recolher assinaturas. O objetivo 
é angariar1 milhão e trezentas mil as-
sinaturas, para assim, o Projeto poder 
ser discutido e votado no Congresso 
Nacional.

Para mudar a história da comunica-
ção brasileira é preciso levar às ruas o 
debate da democratização da comuni-
cação.

Toda e qualquer pessoa pode buscar 
voluntariamente as assinaturas para o 
projeto, basta acessar o site e verificar 
como adquira o kit para coleta e enca-
minhar as assinaturas.

Mais informações: 
www.paraexpressaraliberdade.org.br/

Projeto popular busca nova REGULAMENTAÇÃO da COMUNICAÇÃO,  

foto: divulgação FNDC

mais PLURAL e DEMOCRÁTICA

Abraço-SP realiza ato em protesto contra 
criminalização das rádios comunitárias

A Abraço-SP (Associação brasileira de radiodifusão comuni-
tária de São Paulo), realizou, na cidade de Campinas, uma 
vigília para denunciar a perseguição da Anatel e da Polícia 
Federal às rádios comunitárias no estado. 

O fim do ato se deu no Fórum da Justiça Federal de Cam-
pinas, onde depôs Jerry Oliveira, coordenador executivo da 
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no es-
tado de São Paulo (Abraço-SP), indiciado pela Anatel por 
calúnia, injúria, extorsão, ameaça, resistência e incitação à 
violência.

O processo diz respeito a duas fiscalizações, realizadas pela 
Anatel de forma  truculentas no ano de 2010. A ações des-
cumpriram uma decisão que a própria agência tinha anun-
ciado, em junho daquele ano, de não entrar sem mandado 
judicial nos locais onde funcionam rádios comunitárias.

Jerry Oliveira presenciou a ação dos agentes da Anatel, re-
gistrou a ocorrência e hoje 
está sendo processado. O 
Sindicato dos Radialistas 
participou da manifestação 
em Campinas e apoia o co-
ordenador da Abraço-SP.



  10                                                                                                                         Maio/Junho 2013 - www.radialistasp.org.br                                                                                                                          

O livro de Rachel Moreno, A Imagem 
da Mulher na Mídia – Controle Social 
Comparado, foi lançado na sede do 
Sindicato dos Radialistas SP, no último 
dia quatro de abril.

Em sua obra, a também psicóloga, 
Rachel Moreno, propõe uma reflexão 
da construção da imagem da mulher na 
mídia no espaço da legislação, fazendo 
um comparativo destes dispositivos em 
12 países diferentes.

A noite de lançamento contou com 
uma mesa de debate composta pela au-
tora; por Dulce Muniz, radialista e atriz; 
Katiara, membro do grupo Kilombagem; 
Renata Mielli, coordenadora de Comu-
nicação do FNDC; Vivian Mendes, inte-
grante do Movimento de Mulheres Olga 
Benário.

O debate enfatizou o peso que tem 
a hegemonia do capital financeiro mun-
dial na discussão de gênero, principal-
mente em nosso país.

Dulce Muniz, lembrou, que essa dis-
cussão deve ser diária e a luta contra 
a opressão das mulheres trabalhadores 
cotidiana. “Se a discussão continuar ve-

lada, não haverá saída para o problema 
da classe trabalhadora, muito menos 
das mulheres”, afirmou a radialista.

As profissionais radialistas presentes, 
colocaram a preocupação do tema não 
apenas na frente das câmeras, mas nos 
bastidores das emissoras. Relataram 
situações de preconceito e violência, 
principalmente moral e simbólica, sofri-
da pelas mulheres da categoria.    

Rachel salientou, que parte dessa 
violência simbólica, que acontece em 
todos os lugares, não só nos locais 
de trabalho, encaixa-se também a vio-
lência midiática, na qual, os meios de 
comunicação fazem a representação e 
padronizam um modo de ser e agir das 
mulheres.

A Imagem
da MULHER
na MÍDIA

“Se a discussão 
continuar velada, não 
haverá saída para o 
problema da classe 
trabalhadora, muito 

menos das mulheres”

Para evitar qualquer tipo de confusão ou 
desencontro de informação, o Sindicato 
dos Radialistas, esclarece, mais uma vez, 
as expulsões de três membros desta dire-
toria, ocorridas no último período.

Antes de mais nada, é importante lembrar 
que todas as exclusões foram discutidas e 
decididas em assembleias gerais, com par-
ticipação não apenas de diretores da en-
tidade, mas de trabalhadores Radialistas, 
inclusive, que mantinham contato com tais 
pessoas.

O ex-diretor, Francisco Alfredo de Lima 
Martins, mais conhecido como Fran, foi 
destituído por abando das funções. Durante 
muito tempo, o Sindicato dos Radialistas vi-
nha recebendo denúncia de trabalhadores 
sobre a ausência do dirigente nos locais de 
trabalho da região de Presidente Prudente, 
onde era responsável pela representação 
do Sindicato. Além disso, o ex-diretor por 
diversas vezes deixou de comparecer às 
reuniões de diretoria colegiada, sem justi-
ficativa satisfatória.

O ex-dirigente, Paulo Antunes Pereira, 
mais conhecido como Paulinho Furação, 
foi expulso por falsificar e montar proces-
sos de registro profissional para pessoas 
que nunca trabalharam como radialistas. A 
assembleia que decidiu seu desligamento 
aconteceu na cidade de Votuporanga, onde 
o ex-diretor atuava.

Os motivos que estimularam a expulsão de 
um diretor da região de Barretos, João Al-
berto Prates, foi o mau uso dos recursos 
da entidade. A assembleia que deliberou a 
exclusão deste dirigente do corpo diretivo 
da entidade aconteceu em fevereiro deste 
ano, na cidade de Barretos.

Em todos os casos os diretores tiveram di-
reito de defesa e foram convocados a parti-
cipar das assembléias, no entanto, nenhum 
deles se manifestou, e muito menos, esti-
veram presentes nas assembléias. As ex-
pulsões acarretam em 3 anos de proibição 
de atuação na diretoria e desassociarão 
por seis anos. 

Em todos os casos foi de extrema importân-
cia a participação dos trabalhadores que se 
mantiveram atentos e realizaram as denún-
cias sobre as irregularidades cometidas. 

Nota de esclarecimento sobre expul-
sões de diretores da entidade

fotos: Ana Rosa Carrara


