
  
 
 
 
 

 
 
 

 

FIC - Fundação Internacional de 
Comunicação apresenta proposta de 

acordo  

 
 e sindicato convoca trabalhadores 

para assembleia 
 

PROCESSO DO VALE REFEIÇÃO DA FIC 
 

   Próximo dia 17 de outubro, às 19h, no Sindicato dos Radialistas, 
será realizado assembleia com os trabalhadores e ex-trabalhadores da FIC-
Fundação Internacional de Comunicação, que constam no processo do ticket 
refeição, para discussão e deliberação a respeito da proposta apresentada pela 
FIC.  
 
Entenda o caso 
A FIC entrou em contato com o Sindicato e 
apresentou proposta de acordo para 
quitação do processo n.º 0000711-36-
2011-5-02-0067 - supressão da refeição em 
meados de 2.009. Embora seja um 

processo coletivo, o Sindicato não pode 
decidir sobre o dinheiro que é de cada um. 
Por isso será realizada a assembleia, para 
que cada trabalhador, individualmente, 
manifeste sobre a proposta que a FIC 
apresentou.  



 
Dados por e-mail 
O Sindicato realizará assembleia no dia 17 
de outubro, que será convocada por 
boletim informativo Antena Ligada e via e-
mail. Para tanto é necessário que cada 
trabalhador, que tem direito ao processo, 

envie os seguintes dados: nome completo, 
CPF, RG, telefone, endereço residencial e 
o e-mail. Esses dados devem ser enviados 
por e-mail e não por telefone, pois são 
muitos trabalhadores e o sindicato não tem 
estrutura para atender todas as ligações.  

 

Envie seus dados por e-mail, 
não por telefone 

 
Veja se seu nome consta no processo 
É possível saber se seu nome está no processo através do site do Sindicato dos Radialistas. 
Visite o site do sindicato http://www.radialistasp.org.br e clique em “Jurídico”, logo em 
seguida em “Processos” e abrirá uma página contendo uma relação dos processos 
disponibilizados para a categoria ter acesso. O da FIC está lá com o nome “FIC - FUNDAÇÃO 

INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO- Refeição. Clique no link e tenha acesso as informações.  
Se o seu nome constar na lista mande todos os dados solicitados para o e-mail 
juridico@radialistasp.org.br .  
 

Solicitamos ainda a cooperação de todos no sentido de ir avisando os 
colegas demitidos sobre esse comunicado. 

 

Terça feira (17/10), às 19h na sede do Sindicato 
Assembleia com os trabalhadores e ex-trabalhadores da 

FIC, que constam no processo a respeito do ticket 
refeição 
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