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Trabalhadores da RTV Cultura decidem por 
GREVE no dia 19

Em assembleia no dia de 12/06, 
os trabalhadores da RTV Cultura 
decidiram por iniciar uma GRE-
VE no dia 19, caso a emissora e 
o governo do estado não regula-
rizem os pagamentos devidos.

Sindicato OCUPA  rádio e realiza a programação 
junto com os trabalhadores em GREVE



Subsede Ribeirão Preto 
R.Alvares de Azevedo, 476  Tibério Ribeirão Preto SP -14050-370  /16 3931-
1060
Subsede Taubaté
Av. Vila Rica, 27 - sala 04 Estiva  Taubaté SP - 12050-480 / 12 3624-7090
Subsede Santos
Av Ana Costa, 55 vl Mathias Santos SP - 11060-002 

Subsede Araçatuba
Rua Euclides da Cunha,237 Bandeirantes Araçatuba SP - 16015-495  /18 3624-
6588
Subsede Presidente Prudente
R. Wenceslau Braz,08  sl 14  Euclides Presidente Prudente SP - 19014-030 / 18 
3223-6573
Jornalista responsável: Ana Rosa Carrara   MTB. 67269/sp imprensa@radialistasp.org.br

Ademir Gomes dos Santos 
Apelido: Billy
ademirbilly@radialistasp.org.br
11 94728-1024 / 45*5*149866

Alexandre Samuel Oleto 
Apelido: China
alexandrechina@radialistasp.org.br
11 94754-5993 / 45*13*45067

Antonio Carlos Lamim 
Apelido: Lamim
lamim@radialistasp.org.br
11 94756-9593 /55*84*120235

Alexsandro Franco da Rocha 
Apelido: Pinguim
alexpinguim@radialistasp.org.br
14 7834-9458 / 55*84*119417

Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
toninho.mendonca@radialistasp.org.br
11 94767-2663 / 35*24*75441

Arnaldo Marcolino da S Filho
arnaldo.marcolino@radialistasp.org.br
11 94734-6620 /55*84*120233

Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
carlos.gugu@radialistasp.org.br
11 94754-5992 / 45**13*45066

Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
cicero.caixa@radialistasp.org.br
11 94758-7817 / 35*24*12526

Cledisvaldo Jacinto de Oliveira
cledisvaldo@radialistasp.org.br
11 94738-5829/45*5*149873

Daily de Oliveira
daily@radialistasp.org.br 
12 97403-9839/ 55*84*119403

Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da Rocha
denis@radialistasp.org.br
18 9111-0331 

Éder Carlos Lourenço
eder@radialistasp.org.br
13 97405-8936 /55*84*120241

Edson Amaral
Apelido: Edinho
edinho@radialistasp.org.br
11 94731-2320 /55*84*119415

Geraldo Targino
Apelido: Targino
targino@radialistasp.org.br
11 94762-0298 /55*84*119406

Hegberto Paschoa Balboni
Apelido: Beto
betobalboni@radialistasp.org.br
11 94724-2662/ 55*86*39941

João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
joaocultura@radialistasp.org.br
11 94729-3190/ 45*5*149869

José Carlos Rodrigues Alves
josecarlos@radialistasp.org.br
11 94769-2664 / 35*24*75442

José Loureiro
Apelido: Loureiro
jose.loureiro@radialistasp.org.br
11 94751-0974 /55*84*119408

José Luis Foga
Apelido: Foga
foga@radialistasp.org.br
19 97406-8756 /45*13*43773

José Marcos de Souza
Apelido: Zé Marcos
jose.marcos@radialistasp.org.br
11 94734-6621 /55*84*119410

José Marcos Posca
Apelido: Posca
posca@radialistasp.org.br
16 97401-2681 /55*84*120236

João dos Reis
Apelido: Jota Reis
jotareis@radialistasp.org.br
19 97407-1387 /55*84*119409

Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
laertepiru@radialistasp.org.br
16 97401-2680 /55*84*120230

Maria Irismar R dos Santos
Apelido: Iris
irisrodrigues@radialistasp.org.br
13 97406-5594 / 45*5*149871

Nadir Donizete Jacob
nadir@radialistasp.org.br
11 94728-1023 / 45*5*149865

Odílio Fortin de Oliveira
odilio@radialistasp.org.br
18 98127-9404

Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
neiclosel@radialistasp.org.br
19 97408-2830 / 35*24*84445

Rosineide Matos Pereira
Apelido: Rose
rosedematos@radialistasp.org.br
14 7811-9282 / 55*92*187494

Sérgio Ipoldo Guimarães
sergio.ipoldo@radialistasp.org.br
11 94734-6619 /55*84*120238

William Ribeiro Gomes
william@radialistasp.org.br
11 94728-1026/ 35*24*17092

Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
wilson@radialistasp.org.br
11 94756-7473/ 55*84*119405

Wilson Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
wilsongaucho@radialistasp.org.br
17 97400-8951 /55*84*253720

Wilson Santiago
Apelido: Wil
wilsantiago@radialistasp.org.br
11 94728-1050 / 45*5*149891

Contatos da diretoria 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo 
Rua Conselheiro Ramalho, 992 Bela Vista  São Paulo/SP - 01325-000 
secretaria@radialistasp.org.br/ www.radialistasp.org.br / 11 3145-9999



Sindicato ocupa rádio e realiza a programação 
junto com os trabalhadores em GREVE

A Rádio Cumbica, da cidade de Guarulhos, desde o dia 
10 (quarta-feira) está transmitindo uma programação ela-
borada, produzida e realizada por trabalhadores e repre-
sentantes do Sindicato dos Radialistas.

Os trabalhadores se mantém em Greve desde o último 
dia 05 de junho, quando a Rádio foi tirada do ar. Mesmo 
depois de diversas tentativas de diálogo com o dono da 
emissora, Gerson Marcondes, ele se nega a receber os 
trabalhadores e sequer apareceu na rádio neste período, 

deixando os trabalhadores sem as respostas às reivindi-
cações.

Na manhã do dia 10 foi realizado um ato em frente a 
casa do dono da emissora, onde se entregou uma carta 
aberta para a população, para solicitar que o ele receba 
os trabalhadores e regularize a situação dos direitos tra-
balhistas de seus funcionários.

A rádio pode ser sintonizada no 1500 AM  ou no site da 
emissora http://radiocumbica.net/ 

 Agora veja abaixo as ilegalidades que são cometidas 
contra os trabalhadores desta rádio.

- Mantém funcionários sem registro em carteira de tra-
balho.

-Não paga o piso salarial.
-Mantém erros no pagamento dos salários e na compro-

vação do pagamento.
- Não paga horas extras, adicional noturno ou adicional 

por tempo de trabalho.
-Não garante o direito de férias, escalas de folga, inter-

valo entre jornadas.
-Não faz pagamento da Participação de lucro.

Em assembleia no dia de 12/06, os trabalhadores 
da RTV Cultura decidiram por iniciar uma GREVE no 
dia 19, caso a emissora e o governo do estado não 
regularizem os pagamentos devidos.

Há mais de 2 meses foi realizada uma reunião com 
representantes da emissora que debateu diversas irre-
gularidades cometidas pela empresa, que se compro-
meteu a tomar providências para reverter as situações, 
em especial o não pagamento integral de reajuste da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015.

Em assembleia realizada no último dia 29, os traba-
lhadores decretaram estado de greve por não haver 
uma resposta positiva ao pagamento deste direito.

No mesmo dia da última assembleia, 12/06 acon-
teceu uma reunião, convocada pela empresa onde a 
seus representantes solicitaram mais uma prazo para 
chegarem, junto ao governo do estado, a uma solu-
ção.

Trabalhadores da RTV Cultura decidem por 
GREVE no dia 19



EPTV de Ribeirão Preto é obrigada a regularizar registro com nomes 
errados em carteira de trabalho

Houve mudanças na gestão administrativa do 
Grupo Band. O Sindicato, após a mudança, já soli-
citou reunião com essa nova gestão e permanece 
no aguardo de uma resposta.

A perspectiva é que com essa mudança mude 
também a postura da emissora em aceitar ouvir as 
reivindicações de seus trabalhadores e tenha uma 
ação de garantir seus direitos, mais informações 
em breve.

Após denuncia realizada pelo Sindicato dos Radia-
listas no estado de São Paulo, Ministério Público 
do Trabalho (MPT) notifica Rede Vida com ajusta-
mento de conduta.
A emissora vinha desrespeitando diversas cláusu-
las da CLT e da Convenção Coletiva de Tabalho 
da categoria, veja abaixo os pontos que devem ser 
colocados em práticas para a regularização:
-Conceder intervalo para repouso ou alimenta-
ção aos trabalhadores com jornada de 6 horas ou 
mais.
- Conceder descanso semanal (dia completo), pre-
ferencialmente aos domingos.
- Não ultrapassar 2 horas diárias de horas extras.
- O descanso entre jornadas deve ser de no míni-
mo de 11 horas.
- Realizar exames médicos periódicos para averi-
guar possibilidade de doenças do trabalho.

A emissora, caso não pratique os pontos acima 
será multada em R$10.000,00 por item descum-
prido, que deve ser revertido ao Fundo de amparo 
ao trabalhador (FAT). No entanto, esse pagamen-
to não desobriga o cumprimento dos ajustes.

O Sindicato dos Radialistas no estado de São Pau-
lo se coloca à disposição de todos os trabalhadores 
da emissora para esclarecimentos e para reivindi-
carem por 
seus direi-
tos.

A emissora EPTV, em audiência na Procuradoria 
do Trabalho, foi obrigada a regulari-
za a nomenclatura utilizada para re-
gistra alguns de seus trabalhadores 
radialistas.

As nomenclaturas erradas são: 
Operador de sistema e Programador 
comercial.

Os trabalhadores com registro 
como Programador comercial, já ti-
veram a situação acertada e hoje se encontram regis-

trados como Roteiristas de intervalos comerciais.
Já no caso do operador de sis-

tema, o Sindicato se comprome-
teu em acompanhar o curso de 
capacitação dos trabalhadores, e 
a empresa em 60 dias refazer os 
registros da forma correta.

Trabalhadores que tiverem co-
nhecimento de outras irregulari-
dades, entrem em contato com o 

Sindicato, faça valer seu direito!

Rede Vida é notificada pelo MPT por irregularidades

Band encontra-se com nova administração



No início do mês de maio foi realizada uma reu-
nião com a presença de representantes da Rede 
e Sindicato. Na reunião, diversos pontos de irregu-
laridades por parte da empresa foram pautados e 
para diversos deles a empresa se comprometeu a 
ajustar os erros. Veja abaixo os pontos e a respos-
ta da empresa.

Profissionais com registro/ nomenclaturas erra-
das: A empresa pediu um prazo de 30 dias para 
enviar a cópia da RAIS do ano de 2014.

No setor de cenografia não há regras de divisão 
no desempenho das atividades: A empresa se 
comprometeu se reunir com o  setor para que o 
fato não se repita.

Trabalhadores com promoção confirmada não 
tiveram a promoção anotada em suas CTPSs e 
tampouco tiveram os salários reajustados: A Rede 
Tv vai proceder a devida alteração do cargos nas 
CTPSs dos trabalhadores. Comprometeu-se ainda 
de orientar os seus gestores que somente devem 
promover os trabalhadores quando existir autori-
zação.

A empresa deixou de pagar férias a diversos tra-
balhadores:

Em comum acordo as partes firmaram um  prazo 
de 02 meses para a empresa fazer um levanta-
mento geral de todos os trabalhadores com direito 
ao recebimento da verba não pagos e apresentará 
um proposta definitiva para quitação.

As refeições fornecidas no período noturno são 
de qualidade inferior àquelas fornecidas no perío-
do diurno: A empresa ressaltou que eventualmente 
pode não ter no jantar a mesma opção do almoço 
mas que a refeição mantém a mesma qualidade, o 
Sindicato ficou de averiguar a situação.

Web Repórter : No caso dos Web Repórteres, 

que são mantidos sem registro profissional, a em-
presa se comprometeu a regularizar a situação .

Camareira e Figurinista vêm sofrendo constante 
assédio moral, além de que, as Camareiras estão 
realizando funções de Copeira:A empresa infor-
mou que irá verificar a questão.

Não fornecimento de transporte para aqueles 
cujas atividades terminem após as 24hs, e falta 
de grades de proteção obrigatórias nos veículos: 
A empresa informou que irá solucionar essa ques-
tão, primeiro determinando o comparecimento das 
pessoas até o Recursos Humanos, para ver a ne-
cessidade do transporte na mencionada situação. 
Depois irá orientar os motoristas para que levem 
os trabalhadores em casa, quando eventualmente 
por algum motivo a externa chegar em sua sede 
após às 00hs

Durante anos a emissora efetuou o pagamento 
das horas extras de forma incorreta: A empresa 
se compromete a fazer o levantamento de quanto 
deve aos trabalhadores relativos aos últimos cinco 
anos contados da data que iniciou o correto paga-
mento. 

A empresa enviou comunicado a todos trabalha-
dores proibindo o acesso em suas dependências 
10 minutos antes do inicio de suas atividades labo-
rais: A empresa informa que os fatos não ocorrem 
na forma como foi colocado e o fato permanecerá 
como está, no entanto, o Sindicato permanecerá 
na discussão sobre o caso.

Em reunião entre Rede TV e Sindicato a empresa 
se compromete a ajustar pontos discutidos 



Sindicato realiza reunião com Gazeta sobre irregularidades, mas 
os problemas permanecem

Sindicato negocia pagamento da nona hora com 
Igreja Mundial

No dia 01 de junho, segunda-feira, aconteceu uma 
reunião com a presença de representação do Sin-
dicato, advogados, representantes do RH da Igreja 
Mundial, o vice-presidente da Mundial e o Bispo Ro-
berto Santana.

Nesta reunião foi acordado o pagamento da nona 
hora noturna para 21 funcionários da Igreja. Os cál-
culos foram apresentados pelo sindicato à empresa, 
que pediu um prazo, até 19 de junho para conferên-
cia dos mesmos.

No dia 19 a empresa deve apresentar a forma com 
a qual será feita esse acerto com os trabalhadores. 
A partir disto, esses empregados devem aprovar ou 
não a forma de pagamento proposta pela empresa.

Para isso, será realizada uma assembleia especí-
fica sobre o assunto dia 22 de junho (segunda-feira), 
às 19h na sede social do Sindicato.

O pagamento está previsto para se iniciar em me-

ados do mês de julho. 
O pagamento da nona hora está sendo dialogado 

com outras emissoras do estado, no entato, não há 
por parte dessas outras emissoras a posição de ga-
rantir esse direito aos seus trabalhadores. O Sindi-
cato dos Radialistas de SP espera que essas emis-
soras, assim como a Igreja Mundial, aceite receber o 
Sindicato e pague o direito de seus trabalhadores.

Assembleia - 22/06 (segunda) - 19h
Na sede social do Sindicato 

Rua Conselheiro Ramalho, 992

No dia 13 de março, o Sindicato e a emissora Gaze-
ta, realizaram uma reunião para discutir os seguintes 
pontos:

-Substituição de trabalhador em férias estão sendo 
realizadas por trabalhadores 
em outras funções, gerando 
acúmulo de função.

-Existem acúmulos de fun-
ção em casos como: Operador 
de microfone e operador de 
ponto; editor de vt e sonoplas-
ta; auxiliar de upe e operador 
de microfone.

-Assédio moral - está cada 
vez mais constante, a empre-
sa, ciente dos casos, não toma 
providência.

A emissora se comprometeu a dar respostas forma-
lizadas aos casos, no entanto, passado mais de 2 me-
ses, a formalização da resposta ainda não se deu.

Para além destas questões já apresentadas para a 
emissora, outros problemas foram verificados nessa 
empresa.

A cláusula sobre verba de viagem, presente em nos-
sa Convenção Coletiva de Tabalho 
não está sendo obedecida. A emis-
sora se recusa a dispor de transpor-
te após às 23h, como previsto em 
convenção para funcionários que 
residem a mais de 20km da emis-
sora. 

 A obrigatoriedade de informar 
com 7 dias de antecedência, a es-
cala de folga, não está sendo colo-
cada em prática.

O Sindicato vem tomando medi-
das para que as irregularidades sejam sanadas.

Você trabalhador que tem conhecimento de algum 
abuso que esteja sendo cometido, entre em contato 

com a entidade sindical.


