Radialistas decretam:

Estado de Greve

Sábado e domingo (18 e 19), reunidos em assembleias estaduais, os
radialistas aprovaram estado de greve na categoria contra a piora na
proposta patronal, apresentada para fechar a convenção coletiva de 2019
Proposta dos patrões

As empresas de Rádio e TV, através do Sindicato
Patronal, na Campanha Salarial de 2019 querem
acabar com o quinquênio na categoria, criar o
banco de horas, sumir com a possibilidade de
negociação futura em torno de uma data base,
desaparecer com as estabilidades contidas na
convenção coletiva, evaporar com o pagamento da
hora extra a 100% e extinguir com a data base da
categoria dos radialistas que acontece no mês de
maio. É nela que patrões e empregados se reúnem
para discutir problemas e soluções relacionadas a
remuneração, a benefícios e ao desenvolvimento
do trabalho nas empresas.

Os patrões querem tudo
Seu tempo, suas pernas,
braços e olhos não são
suficientes para os patrões.
Em outras palavras; não é
que os patrões não querem
nada com nada, eles
querem seu sangue e sua
alma para usufruírem ao
seu dispor.

Os patrões não dão ponto sem nó. Só para terem uma ideia, a convenção coletiva de trabalho
de 2018 nem querem mais discutir. Querem enterrar qualquer possibilidade de negociação em
uma Campanha Salarial.
Reajustes por conta das perdas salariais já
tem destino certo; bolso dos patrões. De
forma articulada entre governo/congresso, é
introduzir os trabalhadores num processo
de escravidão, sem direitos, sem conquistas.
Além das mudanças ocorridas na legislação,
o próximo passo, caso não haja mobilização

na categoria será perder as cláusulas da
última convenção, como hora extra 100 %
quinquênio estabilidades, auxilio creche
tornando a vida dos radialistas pior do que
já está. É iniciar um processo de
escravização na categoria se os
trabalhadores não se mexerem.

PROPOSTA DOS PATRÕES PARA ASSINAR A CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2019
Acabar: Salário admissão - Adicional por tempo de serviço (QUINQUÊNIO) Intervalo mínimo entre jornada de trabalho e folga regular – Horas extras
estabilidades a Gestantes, empregados em idade de prestação de serviço militar,
empregados a um ano de aposentadoria seja por idade ou tempo de serviço e 02
(dois) anos de estabilidade para os que tiverem mais de 10 (dez) anos de
empresa, afastamento por doença etc.

Diminuir: No auxilio doença/auxilio acidente de trabalho, de 120 dias para 90
dias o direito de complementação do salário, em caso de afastamento pelo INSS
por auxílio doença ou acidente de trabalho. Dependendo a situação até acabar
com a cláusula de complementação de salário por afastamento.

Flexibilizar a jornada de trabalho em uma hora para mais ou para menos. Isso
quer dizer que se o trabalhador estiver escalado para entrar as 9h da manhã em
um determinado dia, poderá estar adiantado uma hora do trabalho ou atrasado
uma hora, que poderá ser descontada de seu salário.

Enfraquecer o Sindicato dos Radialistas ao burocratizar formas de
financiamento da entidade. Para dificultar a defesa e luta por direitos dos
radialistas as contribuições ao fundo de desempregados, a mensalidade sindical
e taxa assistencial, de não sócios.

Nenhum direito a menos, rumo a novas conquistas
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