Novembro/2020

Sindicato dos Radialistas apresenta contra proposta aos patrões
na negociação da Campanha Salarial 2018/2021

Sindicato propõe a manutenção dos direitos conquistados ao longo de
décadas, entre eles, a data base para negociação anual de perdas e
reposições salariais, PPR/abono anual, quinquênio, auxílio doença/acidente
de trabalho, estabilidades no emprego (pré-aposentadoria, gestantes, etc.).
Depois de recebermos a proposta infame dos
patrões o Sindicato dos Radialistas resgatou
nossa convenção coletiva para, a partir dela,
estabelecermos a base para negociação de
nossa Campanha Salarial 2018/2021.
Enquanto os patrões tentam se aproveitar da
pandemia e da crise que ela possa estar
gerando (que para os patrões está fazendo
cócegas, pois os comerciais continuam a rodar
nas emissoras de Rádio e TV), os radialistas,
através de seu sindicato continuam tentando
garantir nosso maior tesouro que são nossos

direitos e a nossa liberdade de organização,
justamente o que os patrões querem enterrar.
Para darmos sustentação ao sindicato é
imprescindível a participação de toda a
categoria. E uma forma de participação em
tempos de pandemia é através de plenárias
virtuais que o Sindicato tem chamado a
categoria para participar.
Não fique de fora. Sua participação é
importante para darmos rumo em nossa luta e
organização frente aos ataques dos patrões.

Com nossa proposta em mãos, os patrões agora devem dar uma resposta positiva
ao que foi apresentado. E eles só farão isso, se nós demonstrarmos nosso interesse
em defender o que queremos. Portanto, bora nos organizar com o Sindicato para
defender nossos direitos, nossa profissão e nosso emprego.

Acompanhe abaixo a contra proposta que o sindicato apresentou para os patrões na
negociação coletiva para nossa convenção 2020/2021;
Contra proposta dos Trabalhadores

Veja o ataque que isso significa

1. Reajuste Salarial

Data base para reposições das perdas salariais

2. Diferença Salarial retroativa

Reposição salarial dos 3 anos que ficamos sem reajustes

3. Admitidos após a data base

Trabalhadores admitidos após a data base terão seus
salários reajustados, conforme tabela referencial.
Admitidos receberão o mesmo salário de quem tem a
mesma função sem as vantagens individuais.
A cada cinco anos, todos trabalhadores da categoria
receberão percentual sobre o salário como forma de
valorização na empresa.
Manutenção da comissão paritária, com representantes dos
patrões e trabalhadores para estudar e discutir sobre Lei do
Radialista.
Nada mais justo do que dividir os lucros de nosso trabalho,
não?! As empresas deverão fazer o pagamento equivalente
a 50% dos salários .
Manutenção do pagamento de 50% dos salários que
trabalhadores de empresas sem fins lucrativos tem recebido
todos os anos.
Manutenção do transporte noturno para os trabalhadores
que entram ou saem das empresas entre 00h00 e 5h00 da
manhã.
Mantém a complementação salarial devido a redução salarial,
por afastamento do trabalho.
Continuidade do pagamento de auxílio funeral por
falecimento do Trabalhador.
Manutenção de todas as estabilidades conquistadas e que
estão acima da CLT, reconhecidas em nossa convenção
coletiva.
Pagamento de uma indenização por tempo de trabalho na
empresa.
Quando necessário garantir a liberação do trabalhador, que
também é dirigente, para atividade sindical.

4. Salário admissão
5. Quinquênio

6. Comissão provisória

7. Participação nos resultados

8. Abono salarial

9. Transporte noturno

10. Auxílio doença/acidente de trabalho
11. Auxílio funeral
12. Todas estabilidades

13. Indenização por tempo de trabalho
14. Liberação do dirigente sindical

Agora é com a gente!
Os patrões esperam sentados, mas nós estamos de pé.
“Vem vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe
faz a hora, não espera acontecer. ” Geraldo Vandré
Venha lutar por aquilo que é seu, por direito.
Rua Conselheiro Ramalho, 992/988 - Bela Vista – São Paulo - SP – CEP 01325-000
www.radialistasp.org.br
Fone/fax: (11) 3145.9999
e-mail: diretoria@radialistasp.org.br

