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Plenária Estadual tira novos critérios para a 
obtenção do Registro Profissional 

No dia 8 de fevereiro foi realizada na Sede do Sindicato dos Radialis-
tas de SP a Plenária Estadual sobre Registro Profissional. Estiveram 
presentes cerca de 200 trabalhadores de base, além de representante 
da FITERT (Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas 
de Radiodifusão e Televisão) e Acadêmicos da área de Comunicação 
Social - Rádio e Tv. 

O objetivo da plenária foi fazer com que a categoria participasse da 
discussão e pudesse decidir quais os novos critérios . Além de limitar 
as formas ilícitas e ilegais de conseguir o Atestado de capacitação jun-
to ao Sindicato dos Radialistas de SP.

Leia mais na pág. 5



Ademir Gomes dos Santos
Apelido: Billy
E-mail: ademirbilly@radialistasp.org.br
Fone: 11 94728-1024 / 45*5*149866
  
Alexandre Samuel Oleto
Apelido: China
E-mail: alexandrechina@radialistasp.org.br
Fones: 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
Fone: 14 94728-1030 / 45*5*149872
 
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
Apelido: 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
Fones: 13 94728-1029 / 45*5*149871
 
 Nadir Donizete do Oliveira Jacob
E-mail: nadir@radialistasp.org.br
Fones: 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
Fones: 14 94728-1028 / 45*5*149870
 
 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
Fones:  11 94728-1026 / 45*5*149868 

 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
Fones: 17 94782-1031 / 45*5*149873
 
 Wilson Santiago
Apelido: Wil
E-mail: wilsantiago@radialistasp.org.br
Fones: 11 94728-1050 / 45*5/149866

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

Charges: José Custódio 
Fotos: Ana Rosa Carrara

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.Alvares de Azevedo, 476 
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                                                                                                                                                                                                                                     fevereiro/ 2014- www.radialistasp.org.br    



   fevereiro/ 2014- www.radialistasp.org.br                                                                                                                                                                                                                                    3

2014 se iniciou com grandes conquistas e decisões importantes para os 
radialistas. Começando pela renovação de 1/3 da diretoria na última elei-
ção. Essa renovação trouxe novas ideias e novas forças ao nosso trabalho. 
Já neste início de ano, em lutas locais, obtivemos vitórias, que poderão ser 
lidas nesta edição. Uma das principais foi a realização da Plenária Estadual 
sobre Registro Profissional.

Logo mais teremos a nossa Campanha Salarial. Voltemos um pouco na 
história e vamos perceber que a organização dos trabalhadores sempre foi 
um marco em nossa história. Desde o tempo da escravatura é que se faz 
mobilizações, paralisações e até greve de trabalhadores em nosso país, e 
só assim se conquistou direitos. Nosso Dia do Radialista, 21 de setembro, 
aliás, é o marco de uma grande paralisação de profissionais radialistas no 
estado do Rio de Janeiro.

Por outro lado, no ano passado as emissoras se recusavam a atender 
as reivindicações dos radialistas, mas os trabalhadores, engrossaram as 
manifestações Contra o aumento da tarifa do transporte público, o que, com 
certeza, influenciou em nossa Campanha Salarial, colocando em outro pa-
tamar as negociações.  Isso mostra que a luta geral da classe trabalhadora 
também tem a ver com a nossa luta de radialista, pelas mobilizações e 
articulações os resultados da Campanha Salarial foram mais significativos 
para os radialistas do que se podia supor.

Acreditamos que um novo mundo é possível, desde que a classe traba-
lhadora continue buscando formas e maneiras para ser o protagonista de 
um amanhã melhor. 

Esse ano receberemos a Copa Mundial de Futebol da FIFA e o mundo 
inteiro estará com os olhos voltados para o Brasil. Teremos aqui reunida 
uma imprensa ávida em noticiar o esporte e todas as notícias relevantes de 
nosso povo. Mas, devemos ter clareza de que esse também é o momento 
de lutar ainda mais. Em 2013 o lucro das emissoras de rádio cresceu 9,67% 
em comparação ao mesmo período de 2012; TV aberta cresce 7,11%. Ima-
ginem só de quanto será esse lucro neste ano de grande evento interna-
cional em nosso país. As emissoras vêm falando de crise, mas os números 
dizem o contrário, nossa firmeza nessa Campanha Salarial, assim como foi 
na anterior é que vai nos garantir vitórias.

No entanto, nossa luta não se resume a Campanha Salarial, teremos im-
portantes datas de mobilizações como: Dia do Combate à LER/DORT ,Dia 
Internacional da Mulher, Dia do Trabalhador, entre outros. Não esquecendo 
que intuito é fortalecer não apenas a luta dos radialistas, mas também, de 
toda classe trabalhadora.

Diretoria

Editorial

NENHUM DIREITO A MENOS, AVANÇAR RUMO À NOVAS CONQUISTAS! 

Panorama das conquistas em 2013 e as perspectivas para 
2014 para as lutas do Sindicato

O Sindicato é a entidade que representa 
os trabalhadores e está sempre correndo 
atrás de garantir que os direitos dos traba-
lhadores sejam obedecidos pelas empre-
sas e que sejam ampliados, sempre.

Para isso, o Sindicato mantém um depar-

tamento jurídico, que auxilia nesse senti-
do. Além dos advogados que atendem 
na sede da capital, há também escritórios 
contratados para realizar esse serviço por 
todo interior.

O departamento está a disposição dos 

radialistas para tratar de todo e qualquer 
assunto relacionado a questões trabalhis-
tas.

Para mais informações e verificar os ho-
rários de atendimento, acesse a página do 
jurídico no site do Sindicato. 

Trabalho do setor jurídico do Sindicato 
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Grupo Bandeirantes 
Bandeirantes demite trabalhadora lesionada e 

justiça manda reintegrar.
Uma trabalhadora com 18 anos de empresa, que 

trabalha na torre da tv Bandeirantes, foi demitida, 
mesmo com problema de saúde. A sua lesão nos bra-
ços foi consequência de carregar excesso de peso 
durante um período muito longo. A trabalhadora foi 
encaminhada pelo Sindicato ao centro de referência 
do trabalhador para ser examinada, foi diagnosticada 
e confirmada a lesão nos braços. 

 
O perito do INSS constatou a lesão. Diante dos fa-

tos, foi  concedido a ela o “b 42”, ou seja,  termo que 
afirma que o trabalhador possui doença adquirida no 
trabalho. O que lhe garante estabilidade, e por isso, 
não pode ser mandada embora.

O depto pessoal sabia do seu estado de saúde e do 
tratamento que estava fazendo, aberto o processo, a 
justiça determinou a reintegração desta trabalhadora, 
a intervenção do Sindicato foi determinante para a 
situação ser resolvida, a trabalhadora hoje encontra-
se reintegrada.

Outro caso de demissão. A direção do Grupo Band 
demitiu três trabalhadores do setor de Operações de 
Externa da Televisão simplesmente por que foram 
conversar com a chefia do setor e expor todos os pro-
blemas que estão sofrendo e a grande insatisfação 
por esta situação não melhorar.

TV Anhanguera 
Demissão em massa. A emissora, no final de 

2013, demitiu 50 trabalhadores. Foi informado aos 
trabalhadores que, se quisessem continuar na em-
presa, deveriam trabalhar como PJ, pessoa jurídica. 
Após denúncia realizada ao Sindicato, foi solicitada 
mesa de negociação. A empresa alegou que não há 
recursos para manter os empregados. Os trabalha-
dores permanecem sem realizar a homologação, a 
empresa alega aos trabalhadores demora do Minis-
tério do Trabalho no processo.

Igreja Mundial 
Conquista de duplo contrato de trabalho.
 Após diversos momentos de negociação, a nova 

gestão se prontificou em regularizar os problemas, 
inclusive proceder aos pagamentos retroativos das 
verbas não pagas para alguns trabalhadores nas 
funções de Operador de Cabo, Operador de Áudio e 
Operador de Vídeo.

- Os Operadores de Cabo, que acumulavam a fun-
ção de Assistente de Estúdio, receberão o retroativo 
do duplo contrato até dezembro de 2013, segundo a 
empresa, deixaram de realizar a função a partir do 
dia 1 de janeiro de 2014.

- Os Operadores de Áudio que acumulam a fun-
ção de Operador de Microfone, além do retroativo, 
passarão a receber no holerite o acúmulo de 40% 
pelo exercício da função de Operador de Microfone a 
partir de  1 de janeiro de 2014 (virá no pagamento de 
janeiro que é feito no inicio de fevereiro).

-Os Operadores de Vídeo que acumulam a função 
de Operador de Vídeotape (VT) , além do retroativo, 
passarão a receber no holerite o acúmulo de 40% 
pelo exercício da função de Operador de Vídeotape 
(VT), a partir de 1 de janeiro de 2014 (virá no paga-
mento de janeiro que é feito no inicio de fevereiro).

TV Record Ribeirão Preto
 Desvio de função. Chegou ao conhecimento do 

Sindicato que funcionários com registro profissional 
de técnico de manutenção estão exercendo a função 
de auxiliar de estúdio, para piorar a situação, não es-
tão sendo remunerados de forma correta.

Atividade não paga. Os técnicos de externas são 
obrigados a dirigir a viatura de transmissão (LINK) 
sem receber salário de motorista.

Em fiscalização, pelo Ministério do Trabalho, foi de-
tectadas as seguintes irregularidades:

-Trabalhadores sem descanso semanal, Acúmulo 
de função, Falta de segurança de trabalho e trabalha-
dores contratados sem registro profissional.

SBT Ribeirão Preto
Diversas irregularidades foram encontradas duran-

te fiscalização do Ministério do Trabalho, dentre elas 
estão: Salários diferentes para a mesma função, tra-
balhadores contratados sem registro profissional, não 
se realiza pausa para almoço, não se concede dia de 
descanso além dos casos de acúmulo de função.

Thathi TV 
Após fiscalização do Ministério do Trabalho foi 

detectado que o Supervisor de Operações está 
exercendo diversas funções, tanto técnicas como 
operacionais, que outros trabalhadores, demitidos 
recentemente, realizavam. Além de falta de equi-
pamento de segurança do trabalho e trabalhadores 
contratado sem registro profissional.

Rádios 79 fm  
Na fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho, 

foi detectada as seguintes irregularidades: Acúmulo 
de função, Duplo contrato de trabalho, trabalhadores 
contratados sem registro profissional.

Rádio São Paulo
Os operadores de transmissão da rádio estão tra-

balhando mais do que a carga horária regulamentar, 
que é de 6 horas, sem receber hora extra. Em outros 
casos o operador está ganhando abaixo do piso da 
categoria, ou ainda uma irregularidade maior que é 
manter o transmissor sem operador capacitado.

TV Cultura
Trabalhadores radialistas permanecem sem rece-

ber a totalidade da diferença salarial prevista pelo 
acordo coletivo firmado no ano de 2013. Depois de 
várias tentativas de negociação, o Sindicato dos Ra-
dialistas de SP protocolou pedido de reunião para 
que a empresa se posicione e indique a maneira que 
os trabalhadores serão pagos.

BastidorEs
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radialistas participam dE plEnária Estadual para dEcidir novos critérios para o rEgistro profissional

Antena Mulher

Congresso cria Comissão Perma-
nente de Combate à Violência con-
tra a Mulher

O Congresso Nacional promulgou no último dia 
16 de janeiro a criação da Comissão Permanente 
Mista de Combate à Violência contra a Mulher.

A comissão foi solicitada pelos parlamentares da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
da Violência Contra a Mulher, que encerraram 
seus trabalhos em 2013 com a apresentação de 
13 projetos de lei, 1 projeto de resolução e mais de 
70 recomendações a diferentes órgãos.

De acordo com a resolução, será competência 

da nova comissão:
-Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e 

serviços da Seguridade Social e na prestação de 
segurança pública e jurídica às mulheres vítimas 
de violência;
-Apresentar propostas para consolidar a Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres;
-Realizar audiências públicas;
-Solicitar depoimento de autoridades públicas e 

cidadãos; 
-Promover intercâmbio internacional para o aper-

feiçoamento Legislativo.

A comissão funcionará até 2026 e será composta 
de 37 titulares, sendo 27 deputados federais e 10 
senadores.

No dia 8 de fevereiro foi realizada na Sede do 
Sindicato dos Radialistas de SP a Plenária Es-
tadual sobre Registro Profissional. Estiveram 
presentes cerca de 200 trabalhadores de base, 
além de representante da FITERT (Federação 
Interestadual dos Trabalhadores em Empresas 
de Radiodifusão e Televisão) e Acadêmicos da 
área de Comunicação Social - Rádio e Tv.

Foram discutidos os critérios para cada função. 
Para a maioria das funções ficou determinada 
que a formação, sendo ela superior ou técnica, 
é fundamental para a obtenção do registro pro-
fissional. Para as função que não tem critério a 

formação superior, isso é a faculdade, ficou de-
terminado que a escolaridade mínima seria o en-
sino médio completo.

Para funções no mesmo setor será possível, 
por tempo de trabalho, garantir outros registros 
no mesmo setor. As funções vinculadas ao se-
tor de dublagem ficaram de ser discutidas pos-
teriormente para uma avaliação com quem oas 
representa. 

Foram relatadas diversas situações onde a 
empresa utiliza nomenclaturas que não existem 
para pagar menos ou fazer o trabalhador realizar 
múltiplas funções sem receber por isso, desres-
peitando a Lei do Radialista e até a CLT.
 
O objetivo da plenária foi fazer com que a ca-

tegoria participasse da discussão e pudesse de-
cidir quais os novos critérios. Além de limitar as 
formas ilícitas e ilegais de conseguir o Atestado 
de capacitação junto ao Sindicato dos Radialis-
tas de SP.

Os novos critérios 
estão disponíveis 
no site do Sindicato 
e serão publicados 
em impresso em 
breve.

Fundo do Desem-
pregado

Outro assunto 
pautado na Plená-
ria Estadual foi a 
utilização do Fundo 
do Desempregado. O Fundo é composto pela 
contribuição feita, mediante desconto em folha, 
pelos trabalhadores empregados. Até agora ele 
foi utilizado para colaborar com radialistas que 
se encontravam desempregados, dispondo de 
cestas básicas, realizações de cursos e até pa-
gamentos de contas básicas, como água e luz.

Do ano de 2012 para 2013 o Fundo permane-
ceu com um saldo positivo. Como a procura pela 
ajuda não foi muito grande este ano, este valor 
continua disponível. Na intenção de ser justa e 
transparente, a diretoria resolveu ampliar a des-
tinação do Fundo pelo tempo em que houver o 
saldo extra.

A partir de agora, trabalhadores que necessi-
tem de requalificação ou formação para uma ou-
tra atividade na área que atua, e não possuem 
condições financeiras para realizá-las,  poderão 
ser beneficiados por este Fundo. Os pré-requisi-
tos para os candidatos são: Receber um salário 
inferior a 2 pisos da categoria na sua região e 
comprovar que colabora com o Fundo.

Para os trabalhadores desempregados não ha-
verá mudanças nos critérios, nem mesmo a ne-
cessidade de comprovar que já colaborou com 
o Fundo.
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Esclarecimentos sobre Processo para recebimento da 
diferença de FGTS de 1999 a 2013 e desaposentação

Promovido pela Comissão Nacional da Verdade 
(CNV), por meio de seu Grupo de Trabalho: Ditadu-
ra e Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento 
Sindical, o ato “Unidos, Jamais Vencidos” lembrou 
mais de 400 trabalhadores perseguidos ou/e mortos 
no período de 64 a 85, no Brasil.

Dez centrais sindicais que participam do GT esti-
veram presentes na solenidade e realizaram suas 
intervenções prestando homenagem a centenas de 
trabalhadores perseguidos.

João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, em uma fala 
emocionada, lembrou da autorização feita pela CNV para a exumação do 
corpo de Jango e afirmou que ” e exumação não deve ser só do corpo 

de meu pai, mas de toda reforma de base do nosso 
país”.

Rosa Cardoso, advogada e representante da CNV 
no ato, elencou a importância de se prestar homena-
gens aos trabalhadores e a entidades sindicais, pois 
é principalmente pelos sindicatos que o povo se inte-
ressa e começa a participar da política.

Mané Melato, em sua intervenção representando a 
Intersindical, destacou  a ação das grandes empresas e corporações que 
sustentavam financeiramente e com estruturas a Ditadura Militar, fazendo 
memória de que estas também são responsáveis pela repressão política 
sofrida pelos trabalhadores, que eram e são até hoje tão explorado por 
elas em seus empregos.

Trabalhadores e sindicalistas perseguidos no período da ditadura militar são 
homenageados em ato em São Bernardo do Campo

Nos últimos meses, diversos trabalhadores pro-
curaram o Sindicato para saber se seriam feitos 
processos coletivos para o recebimento da dife-
rença de FGTS de 1999 a 2003, e também para 
solicitar desaposentação, para tanto, esclarece-
mos:

Diferença do FGTS
Com essas ações, está se pretendendo que o 

judiciário modifique o que está na lei, o que no 
entender do departamento jurídico do Sindicato, 
não tem fundamento legal.
 
Existem, ainda, poucas sentenças da justiça 

dando ganho de causa a trabalhadores no men-

cionado sentido, no estado de São Paulo, ainda 
nenhum foi julgado como procedente.

Assim, por entender que esta é uma causa sem 
fundamento, é que por enquanto, o Sindicato 
dos Radialistas de SP não entrará com processo 
nesse sentido.

 Desaposentação
A desaposentação é quando um trabalhador 

aposentado que continue trabalhando, pede o 
cancelamento da aposentadoria e solicita um 
novo cálculo, levando em consideração os anos 
trabalhados como aposentado. 

O Sindicato dos Radialista de SP não entrará, 
por enquanto, com processos dessa natureza. 
Até o momento são pouquíssimos processos 
aceitos, e em alguns, é solicitada a devolução 
do que foi recebido até então. Além de que, em 
determinados casos, é uma desvantagem para o 
trabalhador fazer a desaposentação.

O intuito do Sindicato dos Radialistas de SP é 
garantir sempre os direitos dos trabalhadores 
da melhor forma possível. Por isso a cautela e 
a prudência em tratar de assunto tão sério como 
estes. O Sindicato se coloca a disposição para 
qualquer tipo de esclarecimento nestes casos.


