
  
 
 
 
 

 
 

 Sindicato marca terceira rodada de negociação  
com a TV Mundial  

 
Ilustração: reprodução 

Depois de duas rodadas de negociações, pendências ainda precisam ser 
resolvidas pela empresa 

 
 

Sem folga, sem escala 
Trabalhadores com escalas de trabalho 

desorganizadas, sem folgas aos domingos, escalas de 
folgas não sendo cumpridas, duplas funções sendo 
exercidas sem contrato e sem remuneração no setor 
de produção, enfim, a lista é grande, mas tem 
solução. É o que esperamos através da próxima 
rodada de negociações diretas com o RH e direção 
da Mundial. 

 
Se compromete 
Nas negociações a empresa se prontificou a 
apresentar escala de trabalho que contemple a 
legislação, reconhecendo a situação de diversos 
trabalhadores que vem sendo prejudicados sem as 
folgas aos domingos. O não cumprimento das 
escalas de trabalho, bem como o intervalo mínimo 
de 11 horas, entre uma jornada e outra, a empresa 
se comprometeu a fazer comparativo entre as 
escalas de trabalho e os cartões de ponto e averiguar 
se isso ocorre mesmo. 
 
Verba de viagem 
Verba de viagem deve ser disponibilizada antes de 
sair da TV. A empresa disse que episódios de sair pra 
rua, sem verba de viagem, não ocorrerá mais. 
 

Assédio moral na empresa 
Levado ao conhecimento da direção do assédio por 
um religioso da casa, a empresa afirmou que não 
reconhece isso. O Sindicato ficou de averiguar   a 
denúncia novamente.  
 
Acúmulo de função 
Operadores de Câmera e Operadores de Câmera 
UPE vem acumulando funções, mas a empresa não 
reconhece. Por insistência do Sindicato essa situação 
será averiguada pela empresa e na próxima rodada 
de negociação o tema volta à baila.  
 
Disparidade de salário entre os editores 
Há disparidade no salário dos editores a empresa 
não reconhece. Por isso, ela irá encaminhar os 
recibos de pagamento dos salários dos editores para 
verificação. 
 
Mais duplos contratos 
Operadores de Câmera UPE saem sozinhos. A 
empresa ficou de promover os operadores de cabo 
para Auxiliares de Câmera, quando os UPEs foram 
promovidos, mas não fez isso até agora. Próxima 
rodada de negociação se comprometeram a trazer 
uma resposta sobre esses casos também. 
 
 

 
JUNTOS SOMOS FORTES!!! 

NENHUM DIREITO A MENOS, RUMO A NOVAS CONQUISTAS 


