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Lembrar é 
fortalecer a luta!

Assembleia de 
Abertura da 
Campanha 

Salarial em 05/03

Governo, centrais e
 empresários se unem 

para articular PPE 
e os trabalhadores 

pagarão essa conta

Vito Gianotti, 
o homem semente

Ele se define como escritor. 
Mas foi além; metalúrgico, his-
toriador, pesquisador da histó-
ria das lutas políticas e sociais 
dos trabalhadores e jornalista.
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Vito Gianotti, o homem semente
Se tem algo que jamais devemos 
esquecer são os nossos heróis. 
Eles personalizam um ideal. Um 
valor a ser nutrido. Na infância é 
aquele que têm poderes para de-
fender a justiça. Para os solda-
dos, quando retornam de guer-
ras, os heróis são aqueles que 
não puderam voltar. Mas para os 
trabalhadores, são aqueles que, 
de alguma forma, contribuíram com seu tempo, seus 
pensamentos e e sua vida, dedicada em defender os 
interesses de seus companheiros de classe. Vito Gia-
notti é um deles. Em sua página, em uma das redes 
sociais da internet, Vito se define como escritor. Mas 
foi além; metalúrgico, historiador, pesquisador da his-
tória das lutas políticas e sociais dos trabalhadores e 
jornalista. Vito foi e é muito mais do que tudo isso. 
Italiano naturalizado brasileiro, chegou ao Brasil aos 
21 anos, no ano de 1964. Ano do golpe que os ame-
ricanos, nossa elite e os militares brasileiros deram 
em nossa democracia. Contribuiu com a construção 
da resistência à ditadura, organizou a oposição meta-
lúrgica de São Paulo e escreveu diversas publicações 
destinadas a história e organização dos trabalhado-
res. Os mais próximos se divertiam com sua forma 
excêntrica de se expressar, quando se indignava. Vito 

usava muitos palavrões. Foi 
um ardente lutador pela co-
municação sindical. Dizia que 
um partido ou sindicato sem 
jornal, era como um exército 
sem armas. Sua preocupa-
ção sempre foi o de levar até 
o trabalhador consciência de 
classe. E isso só é possível 
ao estudar a história, para 

compreender os mecanismos de exploração, que o 
sistema capitalista impõe a classe trabalhadora. Vito, 
tratado neste texto em primeira pessoa, quando par-
tiu, recebeu em homenagem, reportagens, matérias, 
citações, páginas e mais páginas de revistas, jornais 
e internet, de veículos de mídia de esquerda. De parti-
dos políticos aos sindicatos. Mas a maior homenagem 
que se poderia receber é o reconhecimento de quem 
teve a oportunidade de conviver com ele. E saber que, 
mesmo com sua partida, saber que ele não se foi, fi-
cou. Como bem relatou sua companheira de quase 
toda uma vida  de convivência Cláudia Santiago Gia-
notti; “...você não vai morrer nunca! Vou tratar de falar 
de você para muita gente, para que a tua história se 
espalhe pelo mundo, como a história do revolucioná-
rio da solidariedade e da alegria. A história do homem 
que virou semente.”

O Bloco do Fuá percorre as ruas de São Paulo tendo como objetivo 
principal fazer um carnaval democrático, participativo, pacífico e po-
pular, o tema deste ano será “CARNAVAL do FORA CUNHA”.
A concetração do Bloco é dia 07 de fevereiro (domingo), a partir das 
16h,  em frente a Sede Social do Sindicato, com saída às 18hs.
Reunindo amigos, comunidade e amantes da folia de todas as raças, 
credos e idades. Entre seu componentes estão músicos, composito-
res, atores, artistas plásticos, jornalistas e  professores.
O Sindcato dos Radialistas apoia e valoriza a cultura popular como 
manifestação legitíma do povo brasileiro.

Participe do Bloco do Fuá!!!



Assembleia de Abertura da Campanha Salarial e orçamentária 
acontecem dia 5 de março

Os trabalhadores radialistas ini-
ciam o ano em plena atividade. 
No dia 5 de março (sábado), o 
Sindicato  dos Radialistas no 
estado de SP convoca a As-
sembleia de abertura da Cam-
panha Salarial 2016-2017.
A participação da categoria é 
fundamental, é nesse momen-
to que define a proposta dos trabalhadores  para as 
negociações junto aos representantes dos patrões. O 
avanço na conquista de direitos depende da mobiliza-
ção e união dos trabalhadores.

A Assembleia da abertura da Campanha Salarial 
se iniciará ao término da Assembleia orçamentá-
ria.

Assembleia orçamentária
Neste mesmo dia acontecerá a presta-
ção de contas da entidade juntos a ca-
tegoria. A entidade sindical apresenta-
rá o balanço financeiro do ano de 2015 
e o planejamento financeiro para esse 
ano que começa. O Sindicato dos Ra-
dialistas preza pela transparência em 
sua administração, por isso, além da 

assembleia, no próximo Antena Ligada e no site, será 
publicado o balanço resumido.

Assembleias
9h - 05/03 (sábado) 

Na Sede do Sindicato
Rua Conselheiro Ramalho, 992

Bela Vista - SP  

Encontro nacional de 
trabalhadores da 

comunicação pública
é desafio para este ano

O Fórum Brasil de Comunica-
ção, realizado no ano de 2014, 
deixou em aberto uma propos-
ta fundamental para o futuro das 

emissoras públicas e estatais, a 
articulação dos trabalhadores para 
o desenvolvimento do setor.

Essa discussão foi reavivada no 
Seminário realizado pela Frente 
Parlamentar pela Liberdade de Ex-
pressão e o Direito à Comunicação 
com Participação Popular (Frente-
Com), em dezembro de 2015, onde 
foi debatido os entraves para os 

avanços e desenvolvimentos para 
a comunicação pública no Brasil.

Novamente o desafio de criar um 
espaço de discussão e articulação 
dos empregados da comunicação 
pública não foi encaminhado. Isso 
requer que os próprios trabalhado-
res encabecem, juntamente com 
as entidades que os representam, 
a realização do primeiro encontro.

A comissão de políticas permanentes do Sindicato, 
setor responsável por atender e encaminhar casos de 
trabalhadores adoecidos pelo trabalho ou com pre-
judicados em seus empregos por 
conta de se encontrarem em tra-
tamento de saúde, teve muitos de-
safios superados no ano de 2015 
e espera conseguir realizar muito 
mais para este ano.

A comissão vem realizando um 
trabalho contínuo, resolvendo 
assuntos de previdência, enca-
minhamento pessoas adoecidas 
para tratamento no  CEREST 
(Centro de Referência em saúde 
do Trabalhador) e inclusive, reinte-

grando trabalhadores demitidos injustamente, alguns 
deles por terem adquirindo um LER/ DORT (Lesões 
por Esforços Repetitivos  / Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho).
Importante dizer aos radialista 

que a comissão está a disposição 
de TODA a categoria. O que acon-
tece, na maioria das vezes, é que o 
trabalhador procura a comissão no 
momento de uma demissão ou o 
prejuízo da doença é muito grave. 
O mais aconselhável é que a pro-
cura de atendimento pela comis-
são não seja a última alternativa, 
mas assim que for percebido que 
necessita de alguma ajuda.

Conheça as ações do Sindicato em favor dos 
trabalhadores adoecidos



O ano de 2015 foi cheio de atividades e lutas para os 
radialistas. Relembrar esses momentos é importante para 
ver as conquistas da classe trabalhadora e, por sua vez, 
as arbitrariedades dos patrões.

Das atividades promovidas pelo Sindicato, o Congresso 
Estadual dos Radialistas, é um dos mais importantes, foi 
nele que se avaliou os últimos anos de luta da entidade 
e se propôs os novos rumos a serem tomados. O Con-
gresso estadual é um momento para se avaliar as lutas 
travadas, planejar nossa organização e decidir os cami-
nhos a serem percorridos. entender a luta da classe traba-
lhadora por inteiro. A análise de conjuntura e participação 
de trabalhadores de outras categorias fortalece a luta dos 
radialistas.

A participação dos radialistas paulistas no Congresso 
Nacional dos Radialistas, que aconteceu no Rio de Ja-
neiro, também é algo importante a ser lembrado, já que 
o Sindicato com a maior base de radialistas do país, é o 
nosso, do estado de São Paulo.

Houve nesse ano também a  realização de debates a 
respeito das decisões do governo sobre a economia. Prin-
cipalmente sobre as Consequências do Ajuste Fiscal para 
as Trabalhadoras e Trabalhadores. As ações do governo 
Dilma afetaram toda a classe trabalhadora brasileira, com 
mudanças na forma de administração do Seguro Desem-
prego, da pensão por morte e do auxílio doença, diversos 
trabalhadores ficaram desamparados.

Essa luta não é específica dos radialistas, mas de todos 
os trabalhadores. Quando todos se comprometem na luta 
por seus direitos, a classe se fortalece. E nossa categoria, 
também.  Quanto mais união e mobilização, maior a força 
da classe.

Quanto mais mobilização 
e consciência, mais 

vitórias

A Campanha Salarial do último ano teve grande parti-
cipação dos trabalhadores do interior, mas essa luta tem 
de ser de todos, principalmente dos companheiros da 
Capital. Consequência disso foram os diversos avanços 
na Convenção Coletiva de Trabalho. Um reajuste salarial 
acima da inflação para os pisos, manutenção do abono/
PLR para o ano de 2016, aumento do valor facial do vale 
refeição, entre outros.

Com o trabalhador consciente, participando da Campa-
nha Salarial, a categoria fica mais forte e a conquista de 
novos de direitos é uma certeza.

Participar das mobilizações da sociedade civil também 
mostra a consciência dos trabalhadores radialistas. Bom 
exemplo disso é o movimento #EuQueroACulturaViva!, 
no qual participam o Sindicato e diversos trabalhadores 
radialistas em conjunto com outras entidades de valoriza-
ção da cultura e da comunicação de qualidade em nosso 
país.

Uma grande vitória para todos!
Depois de 25 longos anos, finalmente foi liberado o res-

tante do crédito em favor dos radialistas que trabalhavam 
na TV Bandeirantes em 1990.

Em maio de 1990 o Sindicato conquistou para a cate-
goria o direito de receber as primeiras duas horas extras 
com adicional de 100%, pois antes era 50%. O Dissídio 
somente foi julgado em novembro daquele ano, sendo 
que, até então, a Bandeirantes continuou pagando as ho-
ras extras com adicional de 50% de forma irregular. Em 
dezembro a Bandeirantes pagou as diferenças de tais ho-
ras extras mas sem a correção monetária.

Importante esclarecer que, na fase de apresentação dos 
cálculos iniciais, o perito havia calculado os valores para 

Lembrar é 
fortalecer 

a luta!

ato do movimento #euQueroaCulturaviva!



todos, sendo que na ocasião a TV BANDEIRANTES, es-
pertamente, não concordou. Afirmou que somente os só-
cios do Sindicato é que tinham direito ao processo.

O Juiz de primeira instância concordou com a TV Ban-
deirantes e mandou tirar todos os nomes dos trabalhado-
res que não eram sócio do Sindicato e liberou o dinheiro 
apenas para quem era sócio, o que aconteceu em 2001.

Apesar do entendimento do Juiz o Sindicato recorreu da 
decisão e no Tribunal conseguiu reverter o entendimen-
to do Juiz de primeira instância. No Tribunal o Sindicato 
conseguiu conquistar o direito para todos.

Para que o Sindicato tenha cada vez mais influência na 
luta, é importante que a categoria se associe, pois quanto 
mais trabalhadores se unirem em nossa entidade sindical, 
mais ela continuará a ser nosso instrumento de defesa e 
de luta por direitos para nossa categoria.

Greves na categoria 
conquistam avanços 

No ano que se passou, quatro empresas tiveram greve. 
Os Radialistas se organizaram para garantir e avançar na 
conquista de direitos.

A greve sempre foi, e será, um instrumento de luta. Uma 
forma legítima de pressão dos trabalhadores sobre os pa-
trões, para mostrar insatisfação e necessidade de maio-
res conquistas para a classe trabalhadora.

Em 2015 os radialistas paulistas passaram por algumas 
greves, de grandes e pequenas emissoras, por questões 
de campanha salarial ou algum assunto específico, o im-
portante foi que a greve se mostrou vitoriosa em todos os 
casos.

Greve na Rádio Cumbica/ Guarulhos
No mês junho os funcionários da Rádio Cumbica parali-

saram suas atividades porque a empresa vinha, a tempos, 
mantendo diversas irregularidades trabalhistas, ela manti-
nha funcionários sem carteira assinada, pagava abaixo do 
piso salarial da categoria,não pagava hora extra, adicional 

noturno, nem adicional por tempo de trabalho, além de 
não respeitar o direito à férias, escala de trabalho e inter-
valo entre jornadas.

Durante a greve, o dono da emissora não quis receber 
os funcionários e o Sindicato para negociar, e sequer apa-
receu na Rádio durante o período.

Diante dessa situação, esses trabalhadores, juntamente 
com o Sindicato, ocuparam a Rádio Cumbica e realiza-
ram, durante 4 dias uma programação não comercial, com 
a prestação de serviços à comunidade, informes sobre os 
rumos da greve e uma grade musical de qualidade.

O dono da emissora, durante a greve cometeu outro 
desrespeito a estes trabalhadores, demitindo todos. Um 
processo de reintegração desses empregados foi aberto 
pela entidade sindical, e em novembro, a justiça decretou 
a reintegração de todos, que permanecem trabalhando. 
O processo com julgamento favorável aos trabalhadores, 
garante estabilidade até abril de 2016 e os pagamentos 
dos direitos trabalhistas de todo esse período.

Greve Rádio Clube Guaratinguetá/ Vale 
do Paraíba

Em setembro, outra Rádio fica com seus trabalhadores 
em greve, as emissoras Rádio Clube FM e Rádio Clube 
AM, da cidade de Guaratinguetá.

Em agosto  o Sindicato dos Radialistas de SP havia sido 
chamado para negociar junto a empresa o pagamento dos 
salários não recebidos pelos trabalhadores. Nesse caso, 

benefiCiários reCebendo pagamento do proCesso

reintegração dos trabalhadores



a pressão dos trabalhadores teve um resultado rápido, em 
poucos dias os salários foram regularizados e os trabalha-
dores voltaram às atividades.

Um exemplo de que a luta tem consequência boa, se os 
trabalhadores se mantém unidos!

Greve na EBC (TV Brasil) tem adesão 
massiva durante Campanha Salarial

A Campanha Salarial 
para a Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) 
no mês de novembro, 
engloba 4 estados (Bra-
sília, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Maranhão) e 
conjuga duas categorias, 
radialistas e jornalistas.

A empresa estava irre-
dutível em garantir poucos avanços para os trabalhadores. 
A solução para essa intransigência foi a greve. Ela durou 
10 dias e teve uma adesão massiva das categorias.

O Acordo Coletivo de Trabalho foi aprovado pelos traba-
lhadores após uma  proposta apresentada pela conciliação 
no TST (Tribunal Superior do Trabalho). Dos  principais-
pontos apresentados pela conciliação, foram:Aumento 
salarial de 7%, retroativo, Reajuste de 9,92% para as 
demais cláusulas econômicas do acordo, Aumento de 
10,39%  no tíquete alimentação, com a previsão de mais 
dois tíquetes.Outra grande vitória foi abonar todos os dias 
parados, com a força dessa .

Trabalhadores da RTV Cultura permane-
cem sem resposta efetiva da empresa

Os radialistas da RTV Cultura estão cansados de es-
perar para que seus direitos conquistados sejam garan-
tidos.

Após o fechamento da Campanha Salarial, veio a po-
sição da empresa, que é administrada pelo governo do 
estado de São Paulo. Não foi pago o Abono Salarial e o 
reajuste salarial não foi pago integralmente. Esses dois 
direitos são garantidos pela Convenção Coletiva de Tra-

balho.
Cobrada, a empresa disse que não tinha autorização do 

governo do estado para realizar os pagamentos.
O passo seguinte foi a greve,  que se iniciou em junho.

Mais desrespeito ...
Após de cinco dias de greve e várias tentativas de no-

vos diálogos, os trabalhadores decidiram por voltar as ati-
vidades, com o compromisso de estabilidade por 30 dias 
a todos os trabalhadores, não desconto dos dias parados 
e a tentativa da empresa em liberar a verba junto ao go-
verno do estado.

Mas o que aconteceu foi bem diferente, 20 dias depois a 
empresa quebrou o acordo e demitiu em massa, mais de 
50 funcionários de diversos setores.

O Sindicato recorreu a Justiça, solicitando o cancela-
mento das demissões. Em dezembro, saiu a resposta fa-
vorável aos trabalhadores, a Justiça determinou que as 
demissões fossem anuladas.

No entanto, os motivos da greve continuam ainda sem 
solução, mas os trabalhadores da RTV Cultura continuam 
mobilizados e unidos.

A solução agora é, juntamente com os jornalistas da 
emissora, negociar diretamente com o governo do estado, 
em uma campanha unificada.trabalhadores durante a mobilização



Demissões injustas e 
reintegrações

No mês de março de 2015, o que o Sindicato havia 
denunciado  o que aconteceu; a Rede Record começou 
o processo de terceirização de diversos setores da em-
presa. Todos os trabalhadores do setor maquinaria e da 
tapeçaria, que não possuíam estabilidade, foram DEMI-
TIDOS, e estes postos de trabalho foram ocupados por 
funcionários terceirizados.

A terceirização está desempregando trabalhadores em 
massa, dois setores já foram totalmente transferidos para 
as mãos das produtoras terceirizada e muito mais está 
sendo planejado pela emissora.

O Sindicato realizou denúncia sobre a terceirização, 
que é ilegal, no Ministério Público do Trabalho (MPT), o 
processo está em andamento.

Outra demissão desrespeitosa por parte 
da Rede Record

Em agosto de 2015 a Rede Record demitiu um traba-
lhEm agosto de 2015 a Rede Record demitiu um traba-
lhador que lhe prestava serviços a mais de 18 anos e se 
encontrava em tratamento médico com cirurgia marcada 
e às vésperas de sua aposentadoria.

Isso é, a emissora, com essa demissão cometeu diver-
sas irregularidades e mostrou o que seus trabalhadores 
representam para ela, NADA.

Em processo movido pelo Sindicato, o Juiz cancelou a 
demissão do trabalhador, mandou a Record reintegra-lo 
e a restabelecer seu convênio médico sob pena de pagar 
multa diária de R$ 10.000,00. Na sentença o juiz disse: 
“ A reclamada (Record) ao promover a dispensa do re-
clamante, sem qualquer motivação, tomou uma atitude 
mais do que reprovável. Sua atitude foi desumana, cruel 
e imoral e revela total descompromisso e desprezo com 
a função social da empresa e com a vida daqueles que 
estão trabalhando em seu beneficio”

O Sindicato realizou a reintegração, mais que justa des-

se trabalhador!

Mais demissões em massa
Assim como RTV Cultura, mais duas emissoras realiza-

ram demissão em massa de radialistas em 2015, a Rádio 
Estadão e a Rádio Cultura de Santos.

Em todos os casos o Sindicato entrou com pedido de 
cancelamento das demissões.

Em todas as audiências a decisão foi favorável aos tra-
balhadores, e nos 3 casos as demissões foram conside-
radas nulas.

Na Rádio Cultura de Santos, o Sindicato dos Radialistas 
reintegrou todos os trabalhadores à empresa, que haviam 
sido demitidos em massa, já próximo ao natal. A perspec-
tiva é que a reintegração aconteça nos demais casos.

Demissões em massa não pode ocorrer nas empresas, 
sem que haja negociação coletiva com o Sindicato da ca-
tegoria. Para que os efeitos dessa demissão não sejam 
tão danosa aos trabalhadores.

 O ano de 2016, assim como o anterior, promete ser de 
grandes lutas. A participação ativa de cada radialista fará 
com que a nossa categoria tenha condições de passar 
por mais um ano tendo conquistas e avançando nas lutas 
sempre.

Processo de
 periculosidade da Globo
Há quase 20 anos o Sindicato entrou com processo con-

tra a TV GLOBO para o reconhecimento de um direito dos 
trabalhadores que exercem suas atividades trabalhando 
com alta tensão, receber o adicional de periculosidade.A 
TV GLOBO perdeu em todas as instâncias e emdezembro 
de 2015 finalmente a TV GLOBO pagou aos trabalhado-
res, sendo que para muito, o adicional foi incluído na folha 
de pagamento. Apesar da demora, a justiça finalmente foi 
feita a emissora desembolsou cerca de 43 milhões para 
pagar o processo, além do valor do INSS. Demostração 
de quem luta conquista.

trabalhadores reintegrados na rádio Cultura de santos



EDITORIAL
Intenso de enfrentamento foi 2015, intenso de enfrentamentos e lutas já é 2016
Demissões em massa, redução de salários em acordos com 

a maioria das centrais sindicais brasileiras que novamente se 
inscrevem para tentar a todo custo uma nova rodada de pacto, 
que para os trabalhadores significa mais perdas.

O governo democrático e popular do PT viu as torneiras do 
Estado secarem, justamente pela farta ajuda dada ao Capital 
na crise anterior de 2008/2009 e chafurdado numa crise polí-
tica tenta de tudo para continuar se apresentando como bom 
gerente dos interesses da burguesia e assim começou 2015 
atacando direitos dos trabalhadores: no seguro-desemprego, 
abono salarial, perícias médicas, pensões.

Mas enquanto os auxiliares do Capital, capachos do go-
verno presentes nas representações dos trabalhadores como 
Força Sindical, CUT, UGT, Nova Central, entre outros, se co-
locaram em movimento para ajudar os patrões a recuperar e 
ampliar suas margens de lucro com suas propostas de redu-
ção salarial, através do Programa de Proteção ao Emprego 
que na verdade protege os empresários, ou então foram para 
as ruas defender o governo, nós fomos pra luta de resistência 
contra as demissões , contra a redução salarial e os ataques 
aos direitos. Também nos colocamos em movimento contra as 
ações da direita que agora se coloca nas ruas liberada pela 
grande burguesia para em seus movimentos que na aparência 
se colocam contra o governo federal o que de fato quer é a 
intensificação dos ataques aos trabalhadores, à nossas Orga-
nizações de Luta, aos direitos que foram garantidos através de 
muita luta carregadas do sangue de quem não se rendeu.

O governo já anunciou que pretende apresentar o quanto 
antes uma nova Reforma da Previdência que tem por obje-
tivo ampliar e igualar a idade para aposentadoria de homens 
e mulheres e o novo ministro tão esperado disse mais: que é 
preciso agir sobre a indexação e quando fala isso não está 
atacando a subida dos preços do básico que o trabalhador 
tem que pagar: alimento, moradia, transporte, foi um recado 
implícito de apoio aos patrões para que tentem reduzir os sa-
lários de forma indireta, ao não garantir os devidos reajustes 
salariais.

O Capital no mundo segue buscando mais formas de au-
mentar a extração de trabalho não pago realizado pelos traba-
lhadores. Na China país tão procurado na última década pelas 
grandes multinacionais para exploração da farta e barata força 
de trabalho, hoje se  tornou motivo de preocupação, pois os 
trabalhadores chineses também se colocam em movimento 
por aumentos salariais, contra as demissões e exigindo direi-
tos básicos.

Nós que coerentes com nossa análise e ação, não arreda-
mos o pé da luta de classes, entramos no ano de 2015  am-
pliando nos lugares onde estamos as greves e mobilizações 
contra as demissões, as tentativas de redução de salários e 
direitos e nesse ano que se inicia segue a tarefa de potenciali-
zar essa mobilização e também de manter e consolidar nossas 
trincheiras de luta para ampliá-las.

Trechos  da análise de conjuntura da Intersindical

A ideia de juntar governo, centrais sindicais, empresários 
não é nova, mas o chamado PPE (Programa de Proteção 
ao Emprego) vem consolidar essa tripla aliança, que dife-
rente do que diz o nome, protege os empresários, não o 
trabalhador.

Algo parecido era proposto no famoso ACE (Acordo Co-
letivo Especial),  encabeçado pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC (filiado a CUT). O ACE autorizava os sindicatos 
a negociar com as empresas acordos coletivos cujas cláu-
sulas  poderiam desconsiderar a CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Bastante polêmico, sua tramitação não 
foi finalizada, mas a atual manobra com o PPE da “tripla 
aliança”, substituiu muito bem o ACE.

O PPE indica, como  saída para a crise atual, uma redu-
ção de salários com redução de jornada para os trabalhado-
res, além de um repasse por parte do governo federal, utili-
zando recurso do FAT (Fundo de Ampara ao Trabalhador) 
para as empresas gastarem ainda menos com os salários 
de seus empregados.

Fica claro, que a parcela que pagará pelo dívida da crise, 
de novo, são os trabalhadores. Que terão seus salários redu-
zidos e terão um fundo tão importante como é o FAT, reverti-
do em favor dos patrões. Se a ideia é não haver demissões, 

ele está longe de ser alcançado. Segundo dados do IBGE, 
a taxa de desemprego subiu de 6,6% para 9%, além de ficar 
evidente que com a baixa dos salários, se precariza os pos-
tos de tra-
balho manti-
dos.

Nesse pro-
cesso todo, 
as centrais 
sindicais que 
deveriam lu-
tar e garantir 
mais direitos, 
estão permi-
tindo que os trabalhadores percam seus direitos, flexibili-
zando as conquistas históricas da classe trabalhadora.

Por esse e tantos mais exemplos é que o Sindicato dos 
Radialistas de SP se mantém sem filiação à nenhuma cen-
tral sindical e nem vinculado a nenhum partido político elei-
toral. E sim, vem construindo um movimento dos trabalha-
dores para que não sejam cortados direitos e que conquiste 
cada dia mais melhores condições de vida e trabalho para 
nossa classe. 

governo federal, empresários e representates de Centrais sindiCais

Governo, centrais sindicais e empresários se unem para articular PPE 
e os trabalhadores pagarão essa conta


