
Quem deve dar os rumos de nossa Campanha 
Salarial/2018 são os Radialistas 

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS 

 
As negociações pouco avançam em nossas reivindicações e não podemos ficar 
olhando o bonde passar. Por isso o Sindicato dos Radialistas convoca todos os 

trabalhadores a participarem das assembleias regionais em que iremos 
discutir os rumos de nossa luta.  

 
Parece uma novela, mas não é. A 
Campanha Salarial é o momento em que 
os radialistas se organizam para 
reivindicar e pressionar os patrões a 
cederem às nossas reivindicações.  
 

E isso só ocorre se houver mobilização 
junto ao sindicato. Foram oito rodadas de 
negociações em que os patrões 
informaram que estão dispostos a dar 
somente 2.5% de reajuste. E que está 
abaixo da inflação, que foi de 2.78%.  

 
Entre os dias 04 e 11 de julho, diversas assembleias regionais serão realizadas. Em São 
Paulo, será na sede do Sindicato, na Conselheiro Ramalho/Bela Vista. No interior será nas 
principais cidades do estado de São Paulo. Confira as cidades, os locais, endereços e 
horários de todas as assembleais no verso do boletim. Participe!  
 

Veja no verso do boletim em quais cidades haverá assembleias regionais 



Nem a inflação querem repor. Se não bastasse isso, além de proporem essa miséria de 
reajuste, querem tirar nossas conquistas. Se tem alguém que sonha com horas extras a 
perder de vista, esqueça. Querem impor o banco de horas para os radialistas.  
 

As propostas desavergonhadas dos patrões continuam. Fique por dentro daquilo que eles 
querem tirar de você: 

Quinquênio – A cada 5 anos, o trabalhador que se mantém no emprego ganha um adicional 
de 3% no salário. As empresas querem congelar esse direito: o quinquênio deixaria de 
acumular, e só se mantém para quem já o ganha. 
Estabilidade pré-aposentadoria – É uma cláusula que impede as empresas de demitirem o 
trabalhador que se aproxima da aposentadoria. Os patrões querem derrubar essa garantia. 
Estabilidade da gestante – Direito que as mães têm de voltar ao trabalho após a licença-
maternidade, tendo garantida a estabilidade por um mês. É uma proteção para a mulher. 
Os Patrões querem derrubar em troca de indenização. 
Decisão sobre as férias – O trabalhador tem o direito de decidir se quer tirar 30 dias 
corridos de férias ou quebrar em até três períodos. As empresas querem passar a ter o 
direito de decidir sozinhas sobre isso (podendo usar férias, por exemplo, para as escalas de 
final de ano). 
Banco de Horas – As empresas querem piorar brutalmente a jornada de trabalho das duas 
categorias, estendendo o período de compensação para até seis meses.  

 

Participe das assembleias em sua região 
Cidades Dia Horário Local 

Araçatuba 05/07 19h SUBSEDE R Euclides da Cunha n. 237, B. Bandeirantes 

Bauru 05/07 19h SUBSEDE - Rua Bandeirantes 12-50 – Centro 

Campinas 07/07 10h SUBSEDE – R Dr Quirino, 560 – Centro 

Pres. Prudente 05/07 18h30 R. Wenceslau Braz 08 – térreo 

Rib. Preto 05/07 19h SUBSEDE - Rua Alvares de Azevedo, nº 432 - Vl Tibério 

S. J. Rio Preto 04/07 19h CÍRCULO OPERÁRIO – R Dr Luiz Américo de Freitas,65 - 
Vl Ercília 

Santos 11/07 19h SUBSEDE - AV ANA COSTA, 55 – Vl Mathias 

São Paulo 04/07 19h SEDE – Rua Conselheiro Ramalho n. 992 Bela Vista 
 

Se você não se mexer, tá na roça companheiro. 
Somente nossa organização e luta garante nossa vitória. 


