
 

   

 

                             Campanha Salarial 2018/2020                           JUNHO/2019 

Inspire-se: sem luta, não há conquista 

Trabalhadores conscientes e mobilizados garantem seus direitos 

Assembleia dos Metroviários/SP e os Motoristas e Cobradores/SP 

Foi a determinação dos metroviários que garantiu a renovação do Acordo Coletivo, a manutenção do 
Plano de Saúde e a PR 2020. A categoria resistiu às pressões da empresa e usou os coletes e adesivos, 

realizou setoriais, assembleias e outras atividades.  

Outra categoria que através da 
MOBILIZAÇÃO conseguiu renovar a sua 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
mantendo os direitos e conquistando 
outras importantes vitórias, foi a dos 
Motoristas e Cobradores de SP. 

Esperamos que essas expressivas vitórias 
dessas duas categorias de trabalhadores, 
INSPIREM os Radialistas de SP em nossa 
luta pela renovação de nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho sem perdas de 
direitos. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ASSEMBLEIAS ESTADUAIS 
Sábado (8) e domingo (9), de junho 2019 

às 10h da manhã 
Rua Conselheiro Ramalho, 992 – Bela Vista -  São Paulo 

 

NENHUM DIREITO A MENOS E AVANÇAR PARA NOVAS CONQUISTAS 
 

https://www.metroviarios.org.br/site/forte-mobilizacao-garantiu-direitos/


 

Sindicato dos Patrões 
mente em comunicado 

à categoria dos 
Radialistas  

Tão atento às publicações do Sindicato dos Radialistas, os representantes dos patrões de 
Rádio e TV, no Sindicato patronal, fingiram não ler que, a posição de não aceitar 
propostas de retirar direitos da Convenção Coletiva foi decisão da categoria em 

assembleia, não apenas da diretoria, como mentiram aos chefetes 
 

Mentira tem perna curta 
Os representantes do patronal ficaram esperando a decisão dos trabalhadores na última assembleia 
estadual da categoria, onde foi decidido estado de Greve. Então os representantes dos patrões 
soltaram um comunicado mentindo à categoria, com a desinformação de que a diretoria do Sindicato 
dos Radialistas é quem decidiu que não irá assinar qualquer documento que retire direitos da 
categoria. Logo essa em que a proposta patronal apresentada é pior que a última, que foi rejeitada 
pela categoria. 
 

Outra mentira 
No comunicado de desinformação aos 
radialistas, o sindicato patronal alega que 
refizeram uma nova proposta de pauta para a 
categoria analisar. E, de fato, foi analisado, só 
que a nova proposta se apresentou como velha, 
pois estava lá de forma escancarada não só a 
retirada de direitos, como a não menção de 
continuidade da data base. Ou seja, além de 
quererem retirar direitos e informados sobre a 
posição da categoria, agora os patrões querem 

sumir com o período de negociação, legal, que 
tem com a categoria. É muita cara de pau. 
 

Marionete da Globo 
O Sindicato dos Radialistas vem alertando que a 
posição do Sindicato Patronal nada mais é do 
que uma correia de transmissão dos 
negociadores da Globo. Há quem lucre com 
isso, pondo em risco o funcionamento das 
emissoras, que podem parar na greve geral que 
se avizinha.  
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Estado de Greve e Greve Geral dia 14/jun 
Junto com os trabalhadores de todo o país, os radialistas não irão deixar passar em branco os 
ataques do governo e dos patrões. As empresas já foram comunicadas do aviso de estado de 
greve. Nesta quinta feira (30), outro protesto em que vamos mostrando nossa força para dia 
14 emendarmos nossa luta contra a reforma da Previdência e para que os patrões façam o 
mínimo que a categoria quer: garantir a manutenção das cláusulas da última convenção 
coletiva de trabalho. 
 

Rumo a greve geral, contra a reforma da previdência e assinatura da convenção coletiva com 
manutenção de suas cláusulas. 

 

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

