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Dia 19 de agosto o SBT comemora seus 38 anos sem beneficiar 
quem trabalha, sustenta e faz a emissora acontecer 

  O Sistema Brasileiro de Televisão já faz parte da vida dos brasileiros há 38 anos 
e os trabalhadores, que fazem a emissora acontecer, querem comemorar  

 

Foi no dia 19 de agosto de 1981 que o sinal da TVS entrou no ar e a emissora, com a dedicação 
e profissionalismo dos trabalhadores consolidou não só a audiência, mas alegria e satisfação 
pelos programas produzidos pelos trabalhadores. O trabalho criativo, muitas vezes repetitivo 
e desgastante, gera lucro para empresa, que não se traduz no reconhecimento pela 
dedicação à empresa. Para poder comemorar nada mais justo do que presenteá-los não só 
com mais um chaveirinho ou adesivo, mas com o acordo coletivo assinado. Já se vão dois 
anos sem reajuste, este ano sem o abono/PR o que falta a direção da empresa sair das unhas 
da Globo e beneficiar seus trabalhadores? 

 

BAKE OFF BRASIL botando pra 
quebrar, os trabalhadores 
O SBT, de forma irresponsável, mantém 
dentro de sua estrutura uma produtora 
que está naturalizando a servidão. Devido 
as denúncias realizadas por descumprir 
normas de segurança, o SBT enviou um 

engenheiro de segurança para fazer 
vistoria no local onde é executado o 
trabalho periculoso. Por denunciar essas e 
outras irregularidades os trabalhadores 
passaram a sofrer assédio e perseguição no 
setor. Os assediadores querem saber, a 
todo custo, quem foi que denunciou. Não 

O Sindicato dos Radialistas protocolou a proposta de acordo coletivo 
individual no SBT, nos mesmos moldes que foi assinado com a TV Mundial e 

a direção da empresa, até o memento, não se manifestou. 



irão saber, pois estamos providenciando que todos saibam desse assédio. Inclusive a direção 
do SBT, que tem de tomar providências.  
 

Assediadores no SBT 
A direção deve estar atenta a forma como 
os coordenadores conduzem os trabalhos 
na empresa. Principalmente depois que o 
engenheiro visitou o local de trabalho onde 
os trabalhadores estão exercendo funções 
com periculosidade. O assédio moral é 
constante e a qualquer momento alguém 
vai se dar mal. Se a direção da empresa não 
estiver atenta ao assédio que ocorre ali 
pela chefia, está no mesmo saco dos 
assediadores. Responde solidariamente 
sobre esse crime. Ou acham que assédio 
moral não é crime? Vão se responsabilizar.  

 

 

 
 
Jornadas acima da Lei 
Além do mais, os trabalhadores 
contratados como PJs no BAKE OFF BRASIL 
estão trabalhando acima do limite. São 
jornadas que excedem o horário legal. São 
10, 12 e até 14 horas diárias de trabalho. 
Os trabalhadores não trabalham mais para 
viverem. Vivem para trabalhar. As funções 
exigem o cumprimento de normas 
regulamentares, além do cumprimento das 
jornadas, que não podem ser extensivas, 
acima da Lei. 
 
 

Escala de Trabalho da Externa 
Denúncias e reza brava não adiantaram para arrumar a escala de trabalho dos trabalhadores 
da Externa. É muita incompetência. Ou do gerente ou do supervisor, que não estão 
cumprindo suas funções. Direção do SBT, vamos acordar. Os trabalhadores, quase, não tem 
convivência com seus familiares ou tem vida particular por falta de gerência ou supervisão 
competente. Eles ficam a disposição. Esse é o termo, que no SBT já virou servidão e por 
incompetência de quem deveria dar solução a esse caso. Depois que ações são ajuizados na 
Justiça, o dinheiro vai sair do caixa da aniversariante.  
 

NENHUM DIREITO A MENOS RUMO A NOVAS CONQUISTAS 
Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo – www.radialistasp.org.br 

 

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

