
Assembleia Estadual dos Radialistas no 
próximo sábado (28)  

 
Os patrões brincam com a paciência dos trabalhadores (as), pois até o 

momento as negociações não avançaram. Parte da categoria espera a situação 
se resolver. E ela não vai, se os trabalhadores (as) não se mexerem.  

 
Entre idas e vindas das reuniões com o patronal (já foram dez reuniões) uma coisa só, 
percebemos nas negociações com o patronal; o interesse dos patrões em não avançar nas 
propostas apresentadas pela categoria. Em apostar que os trabalhadores (as) não irão se 
mobilizar para resolverem seus próprios problemas.  
 
Tome a decisão de ir 
A hora é agora, companheirada. Ou a 
categoria se mexe, para participar da 
Campanha Salarial ou poderá perder 
diversos direitos, que consquistou ao 
longo de sua história.  
 
Decida agora 
Hoje é o dia de decidir e indicar quem 
puder ir na assembleia. Trocar a folga, 

liberar o colega que quer participar. É seu 
salário e seu emprego que está em jogo. 
Sua família depende disso. Como fazer de 
conta que não é com você, quando só 
depende da sua participação, para que as 
negociações avancem em nossas 
reivindicações? É impossível garantirmos a 
continuidade de nossos direitos se 
continuarmos a acompanhar, de longe, 
uma luta que é sua, é da categoria. 



Retirada de direitos 
Desde que ocorreu o desmonte trabalhista 
pelo governo golpista de Temer, os 
patrões ameaçam colocar as manguinhas 
de fora. E uma forma de impedir isso é 
fortalecermos nossa campanha salarial 
com participação em massa da categoria. 
Emissoras como a Record e Band já 
tentaram promover demisões em massa. 
A retirada de direitos vem em seguida. 
Sem se mexer, não garante que seu 
emprego e seus direitos irão ficar como 

estão. Ou os trabalhadores (as) participam 
ou serão vítimas, não só dos patrões e 
governo, mas de sua atitude.  
 
Sem decisão da Justiça 
O Sindicato só poderá encaminhar à 
justiça se houver o mútuo acordo com os 
patrõres ou se a categopria entrar em 
greve. Sem o acordo renovado, as 
empresas podem remeter a CLT. 
 

 

Direitos dos Radialistas Como é que fica 
Reajuste acima da inflação/aumento salarial Neca de pitibiriba 
Participação nos lucros (PPR/abono) Esquece 
Quinquênio Vai pro ralo 
Estabilidade pré-aposentadoria  Risco de demissão, antes de aposentar 
Estabilidade da gestante/doentes afastados Nem pensar 
Decisão sobre as férias  Nas mãos dos patrões/chefetes 

Banco de Horas  Trabalhar igual camelo sem receber 

 
Caravanas do interior trazem radialistas para assembleia 
Entre em contato com o representante do sindicato em sua região para garantir seu lugar 
no transporte. A participação dos radialistas do interior na assembleia é sem despesas. 
Transportes sairão das regiões de Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, 
Taubaté e Santos. Se for de outra região, entre em contato com a diretoria do Sindicato. 

 
 
 

Assembleia Estadual dos Radialistas 
Local: Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo 

Endereço: Rua Conselheiro Ramalho n. 992, bairro Bela Vista. 
Horário: 10h da manhã 

 
 

 
NÃO FIQUE DE FORA DA ASSEMBLEIA. PARTICIPE! 


