
 
 

  

 

 

 

Com a abertura da campanha salarial no 
sábado (24) e a entrega da pauta de 
reivindicações na terça feira (27), o que 
temos pela frente é, única e somente, nossa 
mobilização. Não podemos contar com 
bondade ou consciência dos patrões. Quem 
estiver esperando a assinatura de nossa 
convenção coletiva de trabalho sem se 
mexer, pode tirar o cavalo da chuva. Este 
ano vamos ter de sacudir nossos locais de 
trabalho. E muito. 

O Sindicato dos Radialistas deverá chamar 
diversas assembleias para ir informando e 
discutindo com a categoria nossas ações por 
empresa. Onde houver mais mobilização, 
mas a chance de conquistar aquilo que se 
propôs. 

Fique atendo aos boletins, redes sociais e ao 
carro de som do Sindicato. É através deles 
que iremos poder medir a temperatura de 
nossa organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria mobilizada é 
radialista organizado. Junte-se 
a nós nessa campanha salarial. 

Campanha salarial dos Radialistas 2018 

Dessa vez só com luta e mobilização 

É com luta e mobilização que os radialistas irão conquistar a assinatura 

da Convenção Coletiva de Trabalho 

Convenção Coletiva de trabalho (CCT) 
 
Todos os anos os trabalhadores e patrões sentam para negociar o piso salarial, as normas de trabalho, as 
jornadas e questões relacionadas à flexibilidade das regras para cada tipo de função. No nosso caso o 
Sindicato dos radialistas abre muito pouco espaço para esta condição. Os termos aprovados pelos 
trabalhadores e patrões, então formalizado com assinatura e reconhecido pelo Ministério do Trabalho, tem 
força de Lei. Ou seja, os patrões ao não cumprir o que foi acordado em CCT está sujeito a multas do 
Ministério do Trabalho ou ações judiciais, durante o contrato do trabalhador e quando ele for desligado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Hora extra dos Radialistas é e 
100%. Na CLT é de apenas 50%. E 
este ano estamos querendo que 
TODAS sejam 100%. 
 

 Adicional Noturno dos Radialistas é 
de 30%. Na CLT é de 20%. E este 
ano queremos 50% nas horas 
trabalhadas a noite, após as 22h. 

 
 

 Quinquênio- A cada cinco anos de 
empresa os radialistas tem direito a 
um percentual para valorizar seu 
salário por tempo de serviço. A 
cada 5 anos 3% são acrescidos no 
salário do radialistas. Este ano 
queremos que o percentual seja de 
18% para o sexto quinquênio e até 
21% sobre o sétimo. 
 

 Salário em conta bancária. Todo o 
trabalhador tem garantido o direito 
de receber seus salários em conta 
bancária. Pagamentos em cheque 
ou em dinheiro, da mão do amo, 
nem pensar. 

 

 Seguro de vida para quem faz 
serviços externos ou viagens a 
trabalho de quase 29 mil reais, 
caso a empresa não tenha seguro 
de vida em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este ano pautamos o vale refeição 
de R$ 25,00, pois comer fora de 
casa não está barato. 

 
 Pautamos também em nossas 

negociações o valor da verba de 
viagem de R$ 40,00. Se comer na 
rua todo mundo sabe que está 
caro, imagina em viagem. 
 

 Em empresas com mais de 10 
empregadas, com mais de 16 anos, 
que sejam mães, o valor do Auxílio 
Creche subiria para R$ 368,18. 
 

 O valor da contribuição do fundo de 
desempregados passaria a ser de 
R$ 4,20. 
 

 A Participação nos Resultados 
(PR)/abono com 50% do salário 
com limites; na capital mínimo de 
R$ 1.143,40 e máximo de R$ 
4.267,93. Para cidades com mais 
de 80 mil habitantes mínimo de R$ 
885,67 e máximo de R$ 3.365,77 e 
para cidades com menos de 80 mil 
habitantes com mínimo de R$ 
721,34 e máximo de R$ 2.528,82. 

 

 

 

 

 

Pauta de reivindicações para Convenção Coletiva de 
Trabalho de 2018 

Sim, queremos aumento! 

Em nossa pauta aprovada em assembleia estipulamos um aumento real de 5%. 

Além do aumento, queremos repor as perdas salariais que ocorreram com a inflação. Para 
isso indicamos como referência para o reajuste dos salários o Índice do Custo de Vida (ICV) 

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

 

Expediente: Antena Ligada é uma publicação de responsabilidade da diretoria colegiada do Sindicato dos Radialistas no 
estado de São Paulo, situado na rua Conselheiro Ramalho n. 992, no bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo – SP. CEP 01325 
000 – Fone 11 3145 9999 - Dezembro 2017 www.radialistasp.org.br  Tiragem: 7.000 -  Jornalista responsável Ronaldo Verneck 
Gonçalves MTB 84820-SP. 

 

Nenhum Direito a menos! 

http://www.radialistasp.org.br/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

O prazo para adesão a convenção 
coletiva/sindicalização será de 30 dias a 
contar da assinatura dos termos com os 
patrões. 
  

 Aplicabilidade da Convenção Coletiva de Trabalho - 
Dentre as cláusulas aprovadas está a da 
aplicabilidade da convenção coletiva, em adaptação a 
nova legislação trabalhista aprovada pelo congresso 
na Reforma Trabalhista. A cláusula determina que a 
Convenção Coletiva de Trabalho se aplica 
exclusivamente aos sócios da entidade sindical e não 
mais a todos os trabalhadores da categoria. Os 
trabalhadores não sócios da entidade, para fazer jus 
aos direitos da convenção coletiva deverão aderir aos 
termos juntos ao sindicato mediante pagamento de 
uma taxa de adesão de 10% do salário base do trabalhador e que deverá ser paga 
diretamente ao sindicato em sua sede, mediante recibo a ser entregue. 
 

 Com essa cláusula a diretoria do Sindicato dos Radialistas, bem como os 
trabalhadores que aprovaram a proposta em assembleia estadual, acreditam corrigir o 
que consideram uma distorção na aplicação do cumprimento da convenção coletiva, 
em que se deve ter direito as conquistas de quem participa da luta, seja ela presente, 
no enfrentamento ou no financiamento dela.  Ou seja, quem não contribui com nada, 
não deve ter os mesmos direitos de quem contribui financeiramente para conquistas 
de tais direitos. 

Só terão direitos na convenção coletiva, aos reajustes e benefícios 

quem for sócio do sindicato ou contribuir com a taxa de 10% do 

salário, aprovada em assembleia. 

Só quem contribuir para a luta do Sindicato é quem terão 

direito aos direitos da CCT 



  

 Taxa do Registro Profissional

Depois de anos sem reajuste o Sindicato dos Radialistas 
reajusta o valor da taxa, para requerer o atestado de 
capacitação profissional, para R$ 150,00. Sindicalizados são 
isentos da taxa. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo 

Rua Conselheiro Ramalho, n. 992 - Bela Vista – São Paulo – SP

“O Sindicato dos Radialistas 
sempre foi contrário ao desconto 
do imposto sindical e devolvia 
aos sócios, na forma de não 
cobrança de uma mensalidade”. 
O sindicato continua contrário e 
não irá, de forma alguma, querer 
receber essa contribuição que 
era obrigatória. 
 

S i n d i c a l i z e – s e 

Radialistas aprovam prestação de contas e  
venda da colônia de férias  

 Na assembleia orçamentária, além da prestação de contas, a categoria presente aprovou a 
venda da colônia de férias; 

 Radialistas de São Paulo e que vieram em caravanas do interior aprovaram a prestação de 
contas da diretoria, que garantiu lisura e transparência dos gastos e administração dos 
recursos da categoria. Na previsão de gastos deste ano de 2018, a diretoria apontou redução 
significativa do orçamento, para se adaptar a nova realidade de recursos que deverão ser 
arrecadados pela entidade sindical. 

 

Colônia de Férias  
Com déficits seguidos, há anos, a colônia de férias foi discutida pela categoria com a opção de venda. 
Na assembleia os trabalhadores entenderam que não era possível mais manter uma estrutura 
dispendiosa e de pouco uso. Com votação quase unânime, foi aprovado a venda da Colônia de Férias 
dos Radialistas com o compromisso da diretoria dar mais publicidade nas opções de lazer que o 
Sindicato dos Radialistas tem a oferecer através de parcerias com outras entidades sindicais e com o 
Club de Férias, que mantém estrutura e convênios com hotéis, resorts e colônia de férias em todo o 
Brasil.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


