
Boletim de responsabilidade do Sindicato dos Radialistas no Estado de São Paulo - Dezembro  2013 - www.radialistasp.orgbr

Nova diretoria toma posse e faz semiNário 
de plaNejameNto para a gestão

15 dias de GREVE na EBC 
faz avançar as conquistas 

Entre as principais mudanças para a nova gestão está a implementação 
de um intenso trabalho com as Mulheres. Uma pasta discutirá a situação de 
trabalho dos mulheres dentro das empresas de radiodifusão, mas também 
tratará da posição da mulher na sociedade e as dificuldades que as elas 
ainda passam por conta do machismo.

Com 15 dias de duração, chegou ao fim, no último dia 22/11, 
a greve dos trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC).

Além dos direitos econômicos e sociais para os trabalhado-
res, a greve também pautou a qualidade de conteúdo e forma de 
abrangência da EBC como comunicação pública. É unanimidade 
entre os trabalhadores que o acesso e qualidade de informação é 
parte do compromisso dessa empresa pública com a população 
e com a democratização da comunicação no Brasil.

Segundo a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), a cada 15 segundos, 160 trabalha-
dores são vítimas de acidentes de trabalho e, 
destes, um morre. O número total chega a 2,3 
milhões de mortes por ano, sendo que a propor-
ção é uma morte por acidente para cada seis 
mortes por doença. 

Doenças do trabalho 
afetam 160 milhões 

trabalhadores



Ademir Gomes dos Santos
E-mail: ademirbilly@radialistasp.org.br
  
Alexandre Samuel Oleto
Apelido: China
E-mail: alexandrechina@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5063 / 55*84*120234
  
Antonio Carlos Lamin
Apelido: Lamim
E-mail: lamim@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-2519 / 55*84*120235
 
Alexsandro Franco da Rocha
Apelido: Pinguim
E-mail:alexpinguim@radialistasp.org.br
 
Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
E-mail: toninho.mendonca@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5319 / 55*84*119417
 
Arnaldo Marcolino da Silva Filho
Apelido: Marcolino
E-mail:  arnaldo.marcolino@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3105 / 55*84*120233
 
Avelino de Miranda Silvestre
E-mail:  avelino.silvestre@radialistasp.org.br
Fone: 11 7864-4126  / 80* 51650
    
Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
E-mail: carlos.gugu@radialistasp.org.br
Fone: 11 7751-1637 / 55*125*45979
 
Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
E-mail:cicero.caixa@radialistasp.org.br
Fone: 11 7770-1701 / 55*125*51260
 
Cledisvaldo Jacinto de Oliveira
E-mail:  cledisvaldo@radialistasp.org.br
    
Daily de Oliveira
E-mail: daily@radialistasp.org.br 
Fone: 12 7812-0680 / 55*84*119403
 
Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da 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
Apelido: Edinho
E-mail: edinho@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3442 / 55*84*119415
 
 Geraldo Targino
Apelido: Targino
E-mail: targino@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-3476 / 55*84*119406
 
 Hegberto Paschoa Balboni
E-mail:  betobalboni@radialistasp.org.br
    
 João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
E-mail: joaocultura@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5070 / 55*84*120231
 

José Carlos Rodrigues Alves
E-mail:josecarlos@radialistasp.org.br
  
José Loureiro
Apelido: 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 
Apelido: Zé 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
    
 Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
E-mail:laertepiru@radialistasp.org.br
    
 Marcos dos Santos
Apelido: Marquinhos Capixaba
E-mail: marquinhos.cruzeiro@radialistasp.org.br
Fones: 12 7812-0912 / 55*84*119418
 
 Maria Irismar Rodrigues dos Santos
Apelido: Iris
E-mail:irisrodrigues@radialistasp.org.br
 
 Nadir Donizete do Oliveira Jacob
E-mail: nadir@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-5070 / 55*84*120231
    
 Nilton Soares
Apelido: 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
 
 Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
E-mail: neiclosel@radialistasp.org.br
 
 Rosineide Matos de França Pereira
Apelido: Rose de Matos
E-mail:rosedematos@radialistasp.org.br
    
 Sérgio Ipoldo Guimarães
E-mail: sergio.ipoldo@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-7910 / 55*84*120238
 
 William Ribeiro Gomes
E-mail:william@radialistasp.org.br
 
 Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
E-mail: wilson@radialistasp.org.br
Fone: 11 7894-7610 / 55*84*119405
 
 Wilson Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
E-mail: wilsongaucho@radialistasp.org.br
 
 Wilson Santiago
Apelido: Wil
E-mail: wilsantiago@radialistasp.org.br

Contatos

Sede

Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão e Televisão 

no Estado de São Paulo 
Jornalista responsável: 

Ana Rosa Carrara   MTB. 67269/sp
imprensa@radialistasp.org.br

Rua Conselheiro Ramalho, 
992/988  Bela Vista 
São Paulo/SP - 01325-000 
secretaria@radialistasp.org.br
www.radialistasp.org.br
Fone/Fax: (11) 3145-9999

Sub sedes
Sub sede Araçatuba
Rua Euclides da Cunha,237
Bandeirantes
Araçatuba SP - 16015-495 
Fone: (18) 3624-6588

Sub sede Presidente Prudente
R. Wenceslau Braz,08  sl 14 
Vl. Euclides
Presidente Prudente SP - 
19014-030
Fone: (18) 3223-6573

Sub sede Ribeirão Preto 
R. Castro Alves, 809 
Vl. Tibério (próx. Rodoviária)
Ribeirão Preto SP - 14050-370  
Fone: (16) 3931-1060

Sub sede Taubaté
Av. Vila Rica, 27 - sala 02 
Estiva 
Taubaté SP - 12050-480
Fone (12) 3624 - 7090

  2                                                                                                                                  Dezembro 2013 - www.radialistasp.org.br

www.antenaligadafm.com



   Dezembro 2013 - www.radialistasp.org.br                                                                                                                               3

Aconteceu nos dias 7 e 8 de 
dezembro, na cidade de Curi-
tiba, no Paraná, a Plenária 
Nacional da Intersindical.

Em dois dias de atividades 
discutiu-se a realidade dos 
trabalhadores dos diferen-
tes ramos, como produção 
e Estado, além de avaliar as 
recentes manifestações que 
mudaram a realidade de nos-
sa população e a forma de se 
fazer política em nosso país.

Debateu-se também as 
ações para aprofundar e am-
pliar o trabalho da Intersindi-
cal junto aos trabalhadores 
como uma ferramenta de or-
ganização dos trabalhadores 
combativos.

Para isso foram desenvol-
vidos calendários de lutas e 
novas formas de atuação, em 

novas regiões e categorias 
visando uma maior união dos 
trabalhadores conscientes 
que se integram aos trabalhos 
da Intersindical. Para isso, um 
desses pontos foi o V Encon-
tro da Intersindical.

O Sindicato dos Radialistas 
de SP participou ativamente 
desse momento por meio de 
sua diretoria com o objetivo 
de melhorar e qualificar ainda 
mais a forma de organização 
da nossa categoria, mas prin-
cipalmente a relação com ou-
tras categorias que fortalece 
a luta geral da classe traba-
lhadora contra a exploração.

Plenária nacional 
da intersindical

NENHUM DIREITO A MENOS, 
AVANÇAR NAS CONQUISTAS! 

CONSTRUINDO A INTERSINDICAL.

COMUNICADO DE FECHAMENTO

Informamos que a sede social da capi-

tal entrará em recesso de final de ano a 

partir do dia 21/12/2013.

O expediente do Sindicato volta ao aten-

dimento normal no dia 06/01/2014.

Desejamos a todos boas festas !

Resolução sobre 
Atestados de
Capacitação 

O Sindicato dos Radialistas de SP 
vem desde o meio deste ano realizando 
plenárias consultivas sobre o registro 
profissional junto a categoria.

Foram realizadas essas plenárias em 
todas as regiões de atuação da entida-
de. Os trabalhadores puderam expres-
sar suas opiniões e colocar a realidade 
do cotidiano dos profissionais. 

Para dar continuidade a discussão e a 
implementação de um novo critério para 
a obtenção do atestado de capacitação 
emitido pelo Sindicato, serão suspen-
sas as emissões de atestados a partir 
do dia 9 de dezembro. A retomada da 
emissão só se dará após a realização 
da plenária deliberativa sobre os crité-
rios para o registro profissional.

A plenária está prevista para acon-
tecer no início de 2014. O Sindicato 
realizará a convocação ampla dos tra-
balhadores, as propostas já enviadas 
pelas plenárias consultivas serão reto-
madas e dessa nova discussão com a 
participação dos trabalhadores,  é que 
o Sindicato deve construir uma nova 
proposta de critério para o atestado de 
capacitação.

Novas informações seguirão pelo site 
ou por boletins informativos.
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Com 15 dias de duração, chegou ao fim, no último 
dia 22/11, a greve dos trabalhadores da Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC).

A negociação começou no início de outubro, com a 
participação de todos os sindicatos de jornalistas e ra-
dialistas das praças da EBC. Além de uma comissão 
de empregados composta também por trabalhadores 
das 4 praças. Mas, por conta da intransigência da em-
presa, no  7 de novembro, os trabalhadores entraram 
em greve. 

Segundo Nelson Lin, jornalista e representante dos 
trabalhadores na comissão de empregados, a adesão 
massiva e conjunta de jornalistas e radialistas a gre-
ve, além da  organização coletiva de todas as praças 
fez diferença para que a greve fosse vitoriosa. “Aqui 
em São Paulo por exemplo, a participação de quase 
a totalidade dos radialistas é que está garantindo a 
greve e estimulando os jornalistas, eles são a maioria, 
sem eles não teríamos sucesso na movimentação”, 
concluiu o jornalista.

O Sindicato dos Radialistas de SP se fez presente 
em todos os momentos desde a negociação até o final 
da greve. Colabrorando não apenas com a estrutura 
da greve (alimentação, transporte...), mas principal-
mente com o apoio político, que é dever da entidade.

Ao final, os trabalhadores aceitaram fechar a con-
venção por dois anos. O reajuste salarial de 0,5% aci-
ma da inflação no fim de 2013 e 0,75% em novembro 
de 2014. Desde 2010 a empresa não concedia ganho 
real no fechamento das convenções coletivas. Além 
disso, os empregados receberão quatro talões extras 
do auxílio alimentação, cada um valor de R$ 832 (nos 
meses de dezembro e junho de cada ano).

Um dos pontos centrais para o fechamento do acor-
do foi a manutenção das cláusulas sociais da Conven-
ção Coletiva em vigor. Como a obrigação do preenchi-
mento de um mínimo de cargos de chefia por pessoas 
do quadro, a correção de casos de acúmulo e desvio 
de função, a possibilidade dos empregados avaliarem 
os chefes e o abono de faltas em casos de cuidados 
domiciliares. No início da negociação, a direção da 
empresa tentou retirar 10 itens por determinação do 
Ministério do Planejamento.

Mesmo com a direção da empresa levando o caso 
para resolução no Tribunal Superior do Trabalho,  o 
resultado foi favorável aos trabalhadores, já que um 
dos pontos negociados na audiência foi a compensa-
ção do tempo de greve e não o corte do ponto, como 
a empresa ameaçava fazer.

Além dos direitos econômicos e sociais para os tra-
balhadores, a greve também pautou a qualidade de 
conteúdo e forma de abrangência da EBC como co-
municação pública. É unanimidade entre os trabalha-
dores que o acesso e qualidade de informação é parte 
do compromisso dessa empresa pública com a popu-
lação e com a democratização da comunicação no 
Brasil.

radialistas e jornalistas juntos realizam greve 
histórica na eBc
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nova diretoria toma Posse e faz seminário 
de Planejamento Para a gestão

Com uma composição bastante 
diversa, a nova diretoria pretende 
aliar a experiência com a renova-
ção para alavancar a luta dos ra-
dialistas por direitos e vida digna.

Após terem tomado posse ofi-
cialmente no dia 27 de novembro, 
os novos diretores já se reuniram 
para criar o plano de lutas para 
servir de base para os trabalhos 
por todo o período da gestão. 

Além das política permanentes, 
que abrange desde a saúde do 
trabalhador até as datas de mar-
co histórico como 1 de maio (dia 
do trabalhador) e 20 de novembro 
(dia da consciência negra), haverá 
uma atuação intensiva frente aos 
problemas das mulheres na cate-
goria.

Estão no plano de luta da entida-
de a realização de uma semana de 

atividades para as mulheres radia-
listas no mês de março e  oficinas/
cursos de formações sobre a te-
mática de gênero estão previstos 
para acontecer periodicamente. 
A mulher radialista será uma das 
prioridades dessa nova gestão.

No entanto, a formação não se 
dará apenas sobre a questão de 
gênero. Sabemos que o trabalha-
dor que consegue entender me-
lhor a realidade, tem mais condi-
ções de lutar por seus direitos, por 
isso, as formações políticas estão 
previstas na agenda junto a cate-
goria.

Com o intuito de promover não 
apenas momentos de atuação po-
lítica, mas também de interação 
social, além do calendário de lutas 
e homenagens aos trabalhadores, 
estão previstas atividades de lazer 
para a categoria e seus familiares. 

Quanto a campanha salarial, 
momento de extrema importância 
para todos os trabalhadores, a 
nova direção trabalhará e espera 
que tenha uma maior participação 
dos trabalhadores. Porque a expe-
riência mostra que juntos e unidos, 
sindicato e trabalhadores, somos 
cada vez mais fortes.

Entidades da sociedade civil 
questionam a migração das 
rádios AM pra FM
A presidenta Dilma Rousseff assinou no mês de 

novembro o decreto que possibilita a transferên-
cia de emissoras de rádio da banda AM para a 
FM. 
 
Entidades da sociedade civil como Fitert, Abra-

ço e Amarc apontam que  haverá uma diminui-
ção da área de cobertura das rádios. O alcance 
das rádios FM é muito inferior ao do rádio AM, 
com isso áreas periféricas e rurais poderão ficar 
sem alternativas de comunicação e informação 
e, ainda mais, dificultará a implantação de novas 
rádios, já que o número de rádios que podem 
migrar é inferior a necessidade

O posicionamento da migração atende apenas 
aos interesses mercadológicos, em prejuízo das 
necessidades da democratização comunicação, 
já que a possibilidade de se abrir novas rádios 
de longo alcance fica limitado. Além da falta de 
garantia de direitos trabalhistas, com a migração 
postos de trabalhos e funções de radialistas po-
derão ser extintos.
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Saúde do Trabalhador

Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a cada 15 segundos, 
160 trabalhadores são vítimas de aci-
dentes de trabalho e, destes, um morre. 
O número total chega a 2,3 milhões de 
mortes por ano, sendo que a proporção 
é uma morte por acidente para cada 
seis mortes por doença. 

A maior parte das vítimas é de jovens 
entre 25 e 29 anos. O Brasil ocupa o 4º 
lugar no ranking mundial de mortes por 
acidente de trabalho, perdendo apenas 
para a China, Estados Unidos e Rússia 
(OIT, 2013).

Um estudo desenvolvido por Claudio 
Goldman, em 2002, constatou que as 
categorias com maior número de aci-
dentes de trabalho são metalúrgicos 
(22,64% dos acidentes), operadores 
de máquina (10,36%), industriários 
(9,24%) e soldadores (3,52%). Dentre 
os acidentes ocupacionais, os mais fre-
quentes são as fraturas, as luxações e 
as amputações.

Vale lembrar que esses benefícios só 
são computados como acidente de tra-
balho quando é realizada a notificação 
pela empresa através da Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT), e há 
que se levar em conta a existência da 
subnotificação. Além do mais, o bene-
fício só é concedido aos trabalhadores 
contribuintes da Previdência Social, re-
alidade ainda limitada no Brasil. 

Doenças ocupacionais

Outra condição preocupante, mas 
ainda subestimada, é a doença ocu-
pacional, definida pela OIT como sen-
do “males contraídos como resultado 
da exposição do trabalhador a algum 
fator de risco relacionado à atividade 
que exerce”. Para isso, é necessário o 
estabelecimento de uma relação causal 

entre a doença e a 
atividade profissio-
nal.

Estima-se o sur-
gimento, por ano, 
de 160 milhões de 
casos de doenças 
relacionadas ao tra-
balho no mundo, ou 
seja, 2% da popula-
ção mundial é aco-
metida por alguma 
enfermidade devi-
do à sua ocupação 
profissional. Dentre 
estas, as mais co-
muns são as do-
enças pulmonares, 
musculoesqueléti-
cas e mentais (OIT, 
2013).

Dados da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) apon-
tam que mais de 10% dos casos de 
incapacidade por perda de movimentos 
associados ao trabalho são problemas 
em nervos, tendões, músculos e coluna. 
Estas são decorrentes da postura ina-
dequada, má estrutura física nos postos 
de trabalho e movimentos repetitivos, 
causadas principalmente pela mecani-
zação do trabalho. 

Os transtornos mentais representa-
ram, em 2012, quase 10% dos bene-
fícios concedidos por auxílio-doença 
pelo INSS. A depressão figura no topo 
da lista, com mais de 5,5 mil casos, de-
correndo do estresse, pressão profissio-
nal e financeira, além do assédio moral 
sofrido diariamente pela grande maioria 
dos trabalhadores.

O papel da Cipa e dos sindicatos

 A modernização das fábricas e o em-
prego de tecnologias nas empresas são 

utilizadas não para melhorar a seguran-
ça do trabalhador, mas para aumentar a 
riqueza do patrão.

A quase totalidade dos acidentes é 
previsível, podendo, portanto, ser pre-
venida. As empresas são obrigadas por 
lei a terem uma Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa), com-
posta por empregados e empregadores, 
cuja função é fiscalizar as condições de 
trabalho e garantir a segurança dos fun-
cionários. É fundamental a participação 
ativa dos trabalhadores na Cipa, atu-
ando como atores do processo de me-
lhoria estrutural e dos equipamentos de 
proteção.

Da mesma forma, os sindicatos são 
peças-chaves para a conquista de di-
reitos trabalhistas, como o intervalo no 
horário de trabalho e a ginástica laboral, 
além de combater práticas de assédio 
moral que tanto afetam a saúde mental 
dos funcionários.

Doenças do trabalho afetam 160 milhões trabalhadores


