
 

   Abertura da Campanha Salarial 2019             fevereiro 2019 
Assembleia Estadual sábado, dia 23 

 
Sábado, dia 23, às 11h da manhã 

Reunidos em assembleia todos os trabalhadores da categoria poderão apresentar propostas 
para serem negociadas durante a Campanha Salarial com os representantes dos patrões 

 

Mais organizados, menos enganados  
Cientes das investidas dos patrões, em 
tentar enganar a categoria com a proposta 
de acordo para a convenção coletiva de 
2018, o Sindicato dos Radialistas convoca 
todos os trabalhadores da categoria a 
participar da abertura da Campanha Salarial 
2019.  
 

Mais mobilizados  
Trabalhadores da capital e do interior do 
estado estão sendo mobilizados a 
participarem da assembleia estadual para 
apresentarem suas propostas, que ampliem 
os direitos que a categoria conquistou ao 
longo de sua história.   

Valorizar Convenção Coletiva dos 
Radialistas 
Só damos valor aquilo que conhecemos. 
Além dos vales refeições, horas extras a 
100%, adicional noturno a 30%, estabilidade 
para gestante, para pré-aposentadoria, 
entre outros direitos, podemos avançar em 
mais conquistas. 
 

A convenção coletiva do ano passado (2018) 
só não foi assinada, por pura falta de pressão 
dos Radialistas. Este ano não pode acontecer 
a mesma coisa. Todos à assembleia para 
ampliarmos nossas conquistas. Participe! 
Não deixe de decidir por aquilo que interessa 
a você e sua família.

ASSEMBLEIA ESTADUAL 
Sábado, 23 de fevereiro 2019, às 11h da manhã 

Rua Conselheiro Ramalho, 992 – São Paulo 



 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária 
 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu 

diretor-coordenador infra-assinado, nos termos em que dispõem 

o artigo 8°, III da Constituição Federal e artigo 22 e seus 

parágrafos do seu Estatuto Social, convoca todos os membros 

integrantes da categoria profissional, para a Assembleia Geral 

Extraordinária da entidade, a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 

2019, com 1ª chamada às 10hs30min. e a 2ª chamada às 

11hs00min., em sua sede social sita à Rua Conselheiro Ramalho, 

992/988, Bela Vista, São Paulo - SP, tendo como temário o que 

segue: a) Formulação, discussão e aprovação da Pauta de 

Reivindicações dos trabalhadores como proposta para 

celebração da Convenção Coletiva de Trabalho com vigência 

para o período de 2019/2020; b) Conceder poderes à Diretoria do 

Sindicato para enviar e iniciar o processo de discussão e 

negociação de mencionada pauta de reivindicações junto ao 

Sindicato Patronal; c) Conceder poderes à diretoria do Sindicato 

para celebrar convenção e/ou instaurar o competente Dissídio 

Coletivo; d) Autorização para que seja descontada em folha de 

pagamento a Contribuição Assistencial; e) Manter a assembleia 

aberta em caráter permanente cuja convocação para as 

próximas será feita via boletim sindical Antena Ligada.  

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019. Sérgio Ipoldo Guimarães - 

Diretor-Coordenador 
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