CAMPANHA SALARIAL 2019

Maio 2019

Proposta patronal revela o calote que querem dar nos
radialistas

Uma cuspida na cara dos radialistas. Esta foi a maior demonstração de desprezo
que os patrões demonstraram até agora, apostando na imobilização da categoria.
Patrões não querem nada, com nada
Não bastasse ter apresentado uma proposta indecorosa,
na Campanha Salarial de 2018, que está emperrada até
agora e que foi rejeitada pela categoria, os patrões dão
continuidade ao desrespeito com os radialistas,
aproveitando a onda de ataques aos direitos dos
trabalhadores, que o governo Bolsonaro tenta
implementar.

Agora é sem vacilação!
Não tem outro caminho
senão o do
enfrentamento (GREVE).
Vem pra luta, para
garantir seu emprego e
seus direitos.

Sem reposição das perdas salariais de 2018
A proposta dos patrões é não discutir mais o reajuste de
2018. Eles querem enfiar no bolso deles o que é dos trabalhadores. Na proposta deste ano, de 2019,
afirmam, com a boca cheia, que irão dar um reajuste de 100%, mas é sobre o índice escolhido por
eles e não o reivindicado por nós. Um passa moleque na cara dura. Seguem com a mesma ladainha
do ano passado: retirar direitos conquistados pela categoria ao longo de sua história (veja quadro
no verso) e, ainda por cima, ficarmos sem data base. Assinando a proposta indecorosa dos patrões,
perderemos a possibilidade de negociação numa data específica. Isso mesmo, sem uma data
definida para negociar reposição salarial, benefícios e obrigações que as empresas devem cumprir,
além da legislação vigente.

Para mudar a postura hipócrita dos patrões, só se indignando com ela.
Demonstre sua insatisfação, com organização e mobilização com o Sindicato.

Os patrões já quiseram interferir nas assembleias da categoria, querem retirar direitos da convenção
coletiva, agora tentam empurrar um péssimo acordo com vantagens só para eles. A pergunta que
fica é, de que planeta eles vieram? A categoria não está disposta a perder seus direitos e aceitar
demissões em massa nas empresas. Por isso as propostas dos patrões foram rejeitadas pela
categoria.
Acompanhe abaixo o desprezo e a desconsideração que os patrões tem com os radialistas e seus
familiares na proposta apresentada ano passado e que querem empurrar esse ano:

Salário admissão:
RETIRAR

Prestação de trabalho
durante intervalo entre
jornada e folga regular:

Adicional por tempo de
serviço (QUINQUÊNIO):

Alimentação/refeição:
TRABALHADORES COM CARGA
HORÁRIA MENOR QUE 4
HORAS, PERDEM OS TICKETS

EXTINGUE

VOCÊ A DISPOSIÇÃO DA EMPRESA
QUANDO ELA QUISER, QUANDO
BEM ENTENDER

Horas extras:
PRA VC RECEBER VC VAI
TER DE FALAR COM O
PAPA
(Banco de horas na veia)

Cláusula do Fim do
Mundo:

Auxilio doença/auxilio
acidente de trabalho

PATRÕES QUEREM
(FLEXIBILIZAR) A JORNADA DE
TRABALHO DA CATEGORIA EM
UMA HORA PARA MAIS OU
PARA MENOS. ISSO SIGNIFICA,
SE VOCÊ ESTIVER ESCALADO
PARA ENTRAR AS 09 HORAS
DA MANHÃ DE UM
DETERMINADO DIA, VOCÊ
PODERÁ CHEGAR NA
EMISSORA E TER A SURPRESA
QUE A SUA JORNADA TERÁ
INÍCIO ÀS 10 HORAS. ESSA
UMA HORA QUE VOCÊ FICOU
ESPERANDO FICARÁ A DEUS
DARÁ OU A ENTRADA SERIA
ALTERADA PARA AS 8H DA
MANHÃ E ESSA UMA HORA
SERIA DESCONTADA DO SEU
DIA DE TRABALHO

RETIRAR DE 120 PARA 90 DIAS
O DIREITO DE
COMPLEMENTAÇÃO DO
SALÁRIO EM CASO DE
AFASTAMENTO PELO INSS POR
AUXILIO DOENÇA OU
ACIDENTE DE TRABALHO

Reajuste Salarial 2018:
VOCÊ CHUPANDO O DEDO
(NO BOLSO DOS PATRÕES)

Ataque

a

organização

Indenização
Adicional para
Empregados com
mais de 45 anos de
idade e 02 (dois) nas
empresas.
CONHECEM O IRMÃO
DO ABREU? ENTÃO,
MEU FILHO. “ZÉFINI”

dos

Trabalhadores:

CONTRIBUIÇÕES
AO
FUNDO
DE
DESEMPREGADOS,
MENSALIDADE SINDICAL E TAXA ASSISTENCIAL. DE NÃO SÓCIOS
DA ENTIDADE SINDICAL, QUEREM A BUROCRATIZAÇÃO, PARA
DIFICULTAR A LIVRE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO SINDICATO
DOS RADIALISTAS

Estabilidade provisória:
Gestantes, empregados em idade de prestação de serviço
militar, empregados a um ano de aposentadoria seja por
idade ou tempo de serviço e 02 (dois) anos de estabilidade
para os que tiverem mais de 10 (dez) anos de empresa,
afastamento por doença etc.
NO OLHO DA RUA, CONFORME O INTERESSE DAS EMPRESAS

----------------------------------Só desgraceiras e das danadas------------------------------

CONSTRUIR NOSSA MOBILIZAÇÃO PARA MUDAR ESSA SITUAÇÃO
Vem pra luta você também!

