
A Campanha Salarial 2014 contou com 
11 rodadas de negociação. Em todas 
elas o Sindicato dos Radialistas de SP 
fez propostas que valorizassem a cate-
goria e elevasse a qualidade de direitos 
desses trabalhadores.

No entanto, só é possível fechar uma 
negociação se as partes envolvidas en-
trarem em um mesmo entendimento, o 
que na realidade, não aconteceu. Desde 
as primeiras rodadas de negociação os 
patrões insistiram em um reajuste sala-
rial de apenas 5,81%, isso sem nenhum 
aumento real. Já os trabalhadores ini-
ciaram a proposta em 12,4% e mostran-
do a intenção de entrar em um acordo, 
chegaram a uma porcentagem de 7,4%, 
sendo deste 2,2% de aumento real.
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Contatos da diretoria 

Ademir Gomes dos Santos 
Apelido: Billy
E-mail: ademirbilly@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94728-1024 / 
45*5*149866
 
  
Alexandre Samuel Oleto 
Apelido: China
E-mail: alexandrechina@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94754-5993 / 
45*13*45067
 
  
Antonio Carlos Lamim 
Apelido: Lamim
E-mail: lamim@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94756-9593 / 
55*84*120235
 
Alexsandro Franco da Rocha 
Apelido: Pinguim
E-mail:alexpinguim@radialis-
tasp.org.br
Fone: 14 7834-9458 / 
55*84*119417
 
Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
E-mail: toninho.mendonca@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94734-2709 / 
45*5*149872
 
Arnaldo Marcolino da Silva 
Filho
Apelido: Marcolino
E-mail:  arnaldo.marcolino@
radialistasp.org.br
Fone: 11 94734-6620 / 
55*84*120233
 
Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
E-mail: carlos.gugu@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94754-5992 / 
45**13*45066
 
Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
E-mail:cicero.caixa@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94758-7817 / 
45*13*43775
 
Cledisvaldo Jacinto de Oliveira
E-mail:  cledisvaldo@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94738-5829 
/45*5*149873
   
Daily de Oliveira
E-mail: daily@radialistasp.
org.br 
Fone: 12 7812-0680 / 
55*84*119403
 
Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da Rocha
E-mail: adenir@radialistasp.
org.br
Fone: 18 9111-0331 
 

Éder Carlos Lourenço
E-mail: eder@radialistasp.
org.br
Fones: 13 97405-8936 / 
55*84*120241
 
Edson Amaral
Apelido: Edinho
E-mail: edinho@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94731-2320 / 
55*84*119415
 
Geraldo Targino
Apelido: Targino
E-mail: targino@radialistasp.
org.br
Fone: 11 7894-3476 / 
55*84*119406
 
Hegberto Paschoa Balboni
Apelido: Beto
E-mail:  betobalboni@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94724-2662 / 
55*86*39941
   
João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
E-mail: joaocultura@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94751-0976 / 
55*84*120231
 
José Carlos Rodrigues Alves
E-mail:josecarlos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94729-3190 / 
45*5*149869
 
José Loureiro
Apelido: Loureiro
E-mail: jose.loureiro@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94751-0974 / 
55*84*119408
 
José Luis Foga
Apelido: Foga
E-mail: foga@radialistasp.
org.br
Fone: 19 97406-8756 / 
45*13*43773
 
José Marcos de Souza
Apelido: Zé Marcos
E-mail: jose.marcos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94734-6621 / 
55*84*119410
 
José Marcos Posca
Apelido: Posca
E-mail: posca@radialistasp.
org.br
Fones: 16 7811-3847 / 
55*84*120236
 
João dos Reis
Apelido: Jota Reis
E-mail: jotareis@radialistasp.
org.br
Fones: 19 7806-6608 / 
55*84*119409
   
Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
E-mail:laertepiru@radialistasp.
org.br

Fone: 16 7811-4109 / 
55*84*120230
 
Maria Irismar Rodrigues dos 
Santos
Apelido: Iris
E-mail:irisrodrigues@radialis-
tasp.org.br
Fone: 13 97406-5594 / 
45*5*149871
 
Nadir Donizete do Oliveira 
Jacob
Apelido: Nadir
E-mail: nadir@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94728-1023 / 
45*5*149865
   
Nilton Soares
Apelido: Dunga
E-mail:  niltondunga@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94756-7472 / 
55*84*119413
 
Odílio Fortin de Oliveira
Apelido: Odílio
E-mail: odilio@radialistasp.
org.br
Fone: 18 8117-9404
 
Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
E-mail: neiclosel@radialistasp.
org.br
Fone: 19 97408-2830 / 
45*5*149870
 
Rosineide Matos de França 
Pereira
Apelido: Rose Matos
E-mail:rosedematos@radialis-
tasp.org.br
Fone: 14 7811-9282 / 
55*92*187494
   
Sérgio Ipoldo Guimarães
E-mail: sergio.ipoldo@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94734-6619 / 
55*84*120238
 
William Ribeiro Gomes
E-mail:william@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94728-1026 / 
45*5*149868
 
Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
E-mail: wilson@radialistasp.
org.br
Fone: 11 94756-7473 / 
55*84*119405
 
Wilson Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
E-mail: wilsongaucho@radia-
listasp.org.br
Fone: 17 7812-1222 / 
55*84*253720
 
 Wilson Santiago
Apelido: Wil
E-mail: wilsantiago@radialis-
tasp.org.br
Fone: 11 94728-1050 / 
45*5*149891
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Renúncias
Informamos que Marcos dos Santos, da Fundação Cruzeirense de 
Jornalismo e Radiodifusão-  Rádio Mantiqueira e Avelino de Miran-
da Silvestre, ex-funcionário da TV Globo São Paulo não fazem mais 
parte desta diretoria.

Fundo do 
desempregado

No mês de março foi promovida 
uma plenária para reavaliar a destina-
ção do fundo do desempregado, que 
no último período foi subutilizado. 
Ficou determinado que trabalhado-
res radialistas com carteira assinada 
e remuneração até 2 pisos salarias 
poderão solicitar uma bolsa para se 
requalificação profissional.

Considera-se remuneração o salá-
rio incluindo horas extras contratu-
ais, quinquênio, adicional noturno, 
acúmulo de função ou similares.

Após a decisão do redireciona-
mento dos recursos do fundo, cer-
ca de 30 radialistas empregados de 
todo o estado já estão sendo benefi-
ciados pelo fundo, além de 5 desem-
pregados que estão em fase final de 
formação para poder reingressar ao 
mercado.

Sindicato dos Radialistas firma convênio 
de saúde para associados

Foi firmado convênio de benefícios para associa-

dos com o grupo bresser de saúde. A partir de ago-

ra os associados desta entidade poderão realizar 

exames laboratoriais a valores especiais.

Para mais informações contate o grupo bresser 

de saúde Telefone: 2778-1516 ou consultoria@

gruposaudebresser.com.br

Na mesma plenária onde se discutiu a 
destinação do fundo do desempregado, 
também foram reavaliados os critérios para 
a obtenção do atestado de capacitação, ne-
cessário para retirar o registro profissional 
de radialista.

Para aqueles que estão trabalhando ainda 
irregularmente, sem o registro para a fun-
ção, o Sindicato realizará a regularização. 
No entanto, o pré-requisito é ter carteira as-

sinada na função por 3 anos ou mais até 21 
de março de 2014, data que foi realizada as 
mudanças de regularização do registro pro-
fissional.

Para aqueles que necessitam regularizar 
seu registro e não estão enquadrados nesse 
critério, no site do Sindicato dos Radialistas 
de SP é possível encontrar os critérios para 
cada função para tirar o atestado de capaci-
tação do Sindicato.

Regularização do registro profissional
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CAMPANHA SALARIAL 2014
A Campanha Salarial 

2014 contou com 11 ro-
dadas de negociação. Em 
todas elas o Sindicato 
dos Radialistas de SP fez 
propostas que valorizas-
sem a categoria e elevas-
se a qualidade de direitos 
desses trabalhadores.

No entanto, só é possí-
vel fechar uma negocia-
ção se as partes envol-
vidas entrarem em um 
mesmo entendimento, o 
que na realidade, não aconteceu. Desde as primei-
ras rodadas de negociação os patrões insistiram 
em um reajuste salarial de apenas 5,81%, isso sem 
nenhum aumento real. Já os trabalhadores inicia-
ram a proposta em 12,4% e mostrando a intenção 
de entrar em um acordo, chegaram a uma porcenta-
gem de 7,4%, sendo deste 2,2% de aumento real.

Outro fator importante nessa campanha é a con-
quista do vale alimentação. O vale refeição já foi 
conquistado ano passado, seria uma melhora de 

vida para muitos. Aliás, para esclarecer: as empre-
sas que tinham o benefício do vale alimentação an-
tes da conquista do vale refeição devem conceder 
os dois, pois um benefício não pode ser retirado e 
substituído por outro. A intenção do Sindicato é que 
toda categoria tenha esse direito que alguns já pos-
suem.

Esse é apenas um dos exemplos da in-
transigência do patronal em não garantir 
direitos dignos aos radialistas que dia-
riamente fazem o sistema de radiodifu-
são funcionar e garantem que a empresa 
realmente funcione.

Durante quase dois meses os traba-
lhadores discutiram, em assembleia, 
os pontos de negociação, e na 10 roda-
da, decidiram que caso os patrões não 
melhorassem a proposta, a saída seria 
mandar para justiça essa campanha sa-
larial.

Os trabalhadores, mesmo decretando 
estado de greve, não tiveram condições 
de fazer a greve que poderia ter mudado 

a força da categoria nessa negociação. Só com os 
trabalhadores unidos e conscientes podem decidir 
os rumos de suas conquistas!
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Espaço Jurídico
Processo de correção do FGTS de 1999 a 2003

O Supremo Tribunal Federal está analisando a situ-
ação dos processos sobre a correção do FGTS entre 
1999 a 2003. O STF deve dar um parecer que servirá 
para todos os processos sobre o assunto. O Sindicato 
dos Radialistas de SP aguardará essa decisão para to-
mar qualquer decisão.

Auxílio-doença conta para aposentadoria

Depois de alguns processos com ganho de causa 
para os contribuintes, o INSS adotou, em 2013, uma 
medida administrativa que reconhece o tempo do au-
xílio-doença na contagem para fazer os cálculos para 
aposentadoria. Importante dizer que esse tempo deve 
ser intercalado com o tempo de contribuição.

Em caso de punição injusta, o que fazer?

Alguns trabalhadores ao recebem injustamente qual-
quer tipo de punição do empregador se recusam a as-
sinar o aviso, e por consequência não ficam com uma 
via do documento. As punições mais comuns são: ad-
vertência, suspensão, demissão sem justa causa e a 
temida demissão por justa causa. Porém, não assinar 
o aviso não favorece o trabalhador, pois é com a cópia 
que ele tem acesso aos motivos alegados pelo patrão 
para a punição.

Por isso, o melhor a fazer é assinar o aviso e exigir a 
cópia da punição para procurar o departamento jurídico 
do sindicato e verificar a possibilidade de anular a puni-
ção. É preciso deixa claro que, o fato de o trabalhador 
ter assinado o aviso não quer dizer que ele concorde 
com os motivos alegados pela empresa, muito menos 
incrimina o trabalhador ou atrapalha o processo de anu-
lação da punição.
 

RIBEIRÃO PRETO
THATHI e  TV e RÁDIO 79 
A empresa demitiu alguns trabalhadores e não con-

tratou ninguém para o lugar. O gerente operacional está 
exercendo a função destes demitidos de maneira con-
tínua. Já foi comunicado ao RH da empresa, que não 
tomou nenhuma providência mesmo sabendo que as 
irregularidades estão sendo discutida no ministério do 
trabalho.

Com a assinatura da convenção 2012/2014, e com a 
inclusão da cláusula do vale refeição, a empresa retirou 
a cesta básica que já fornecia aos trabalhadores. O Sin-
dicato ingressou na justiça do trabalho, foi determinado 
que as empresas Thathi TV e Rádio 79 retornem o forne-
cimento da cesta básica aos trabalhadores.

TV RECORD 
Os trabalhadores de externa que estão viajando há 

mais de 100 km, não estão recebendo a diária de viagem 
no valor de R$ 24,23 por pessoa, que está na cláusula 
vigésima nona do CCT, a empresa alega que os traba-

lhadores devem trazer nota 
fiscal, o que não condis 
com o acordo coletivo.

Os porteiros da empresa 
têm que exercer a função 
de almoxarife técnico sem 
receber por esse acúmulo.

  Os técnicos de externa, 
tem que pilotar o carro link 
e não recebem acúmulo pra isso.

CAMPINAS
TV RECORD 
Diante das várias irregularidades, foi feita denúncia ao 

ministério do trabalho onde a  empresa e o sindicato no 
dia 16 tiveram uma mesa redonda. O sindicato apontou o 
não pagamento de duplo contrato e acúmulo de função, 
desvio de função e não realização das reuniões da cipa. 

TV SECULO XXI
A empresa não está pagando o vale refeição. O Sindi-

B A S T I D O R E SB A S T I D O R E S
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cato já solicitou mesa redonda, na negativa da realização, 
o sindicato realizou a denúncia ao Ministério público.

RADIO NOTICIA DE AMERICANA
A emissora está com salário em atraso, não está pagan-

do o vale refeição nem horas extras. Uma reunião firma-
da para dia 22 de julho, a empresa não compareceu. Foi 
marcada uma nova reunião no dia de 5 de agosto 

TV BEIRA RIO DE PIRACICABA
O sindicato fez a denúncia no Ministério do trabalho e 

pediu a fiscalização a empresa que vem atrasando salá-
rios, não paga acúmulo de função, duplo contrato e nem 
vem depositando o fundo de garantia dos trabalhadores 

TV JORNAL DE LIMEIRA
Trabalhadores veem fazendo desvio de função ,não pa-

gamento de duplo contrato e acúmulo de função

RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
EPTV
Após a primeira Reunião no MPT, para a tentativa de 

ajustar as nomenclaturas que foram desviadas ao longo 
do tempo, ficou acordado uma discussão diretamente en-
tre o sindicato e a empresa. Já foram três reuniões, mas 
ainda têm muitas funções para serem adequadas.

O andamento do Processo coletivo, ainda está parado 
pois por falta de encontrar um perito na área em discus-
são já foi nomeado dois peritos e os mesmos devolveram 
o processo dizendo não estar qualificados para o trabalho 
de pericia sobre as funções em questão.

SBT 
Após a segunda reunião com a empresa no MPT, ficou 

acertado que a empresa irá disponibilizar os holerites dos 
últimos cinco anos para analise para verificar certas ir-
regularidades. Mudanças bruscas de escala de trabalho 
e um clima tenso que afeta diretamente a saúde e bem 
estar do trabalhador dentro do local de trabalho.

SERTÃOZINHO
O sindicato fez uma reunião com a fundação, para que 

a mesma pague o Vale refeição, aos seus trabalhadores. 
Na primeira reunião a Fundação acenou que irá cumprir o 
Acordo Coletivo, mas que fique bem claro que o sindicato 
não negocia direitos por isso o retroativo também terá que 
ser pago.

BEBEDOURO

O sindicato fazendo como sempre seu trabalhando de 
base está entrando em contato com as empresa que ain-
da não se adequaram ao pagamento do Vale, sendo as-
sim no mes passado entidade Sindical, entrou em contato 
o responsável da Rádio Bebedouro, e questionou o por 
que do não pagamento, Após uma conversa amigável a 
empresa acertou a situação dos trabalhadores. Estamos 
de olho.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RÁDIO PIRATININGA 
A empresa está tentando conseguir o registro profissio-

nal pelo PATRONAL. O Ministério do Trabalho e Emprego 
recusou à emissão de registro para os trabalhadores que 
terá que procurar a entidade dos trabalhadores.

TV OPINIÃO DE ARARAS
Os trabalhadores não estão recebendo vale refeição. 

Foi acionada a ação de cumprimento, já ganhamos em 
primeira instância.

RADIO 91 E CULTURA DE LEME
O sindicato após várias tentativas de amigavelmente 

negociar o pagamento do Vale Refeição, não teve outra 
alternativa a não ser entrar na justiça. Em audiência ficou 
acertado que a empresa iria passar para a Entidade Sin-
dical, uma proposta para ser levada aos trabalhadores, no 
entanto, a empresa passou por cima da decisão e fez a 
renião diretamente com o s trabalhadores.

SÃO CARLOS
EPTV  
No mês de Julho, foi realizada a primeira audiência entre 

a EPTV e o sindicato dos radialistas. Foi discutido desvio 
de função, ficou agendado uma próxima audiência para o 
dia 25 de Novembro. Deverá ser abolida a função de Ope-
rador de Sistema de Exibição, e assim os trabalhadores 
que exerce a função de Operador de Vídeo, Operador de 
Controle Mestre e Coordenador de Programação poderão 
receber corretamente.

VALE DO RIBEIRA
RÁDIO VERDE VALE MIRACATU
Após alguns meses que o sindicato protocolou um pe-

dido de fiscalização, no dia 26 de Junho foi realizada a 
fiscalização na emissora a onde foi constatada várias ir-
regularidades. O auditor do trabalho deu um prazo de 30 
dias para que a emissora possa regularizar as infrações 
citada pela entidade sindical, pagamento do vale refeição, 
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o contrato de operador de rádio e a conta 
salário. 

ARAÇATUBA E ANDRADINA
Sistema Regional de Comunicação SRC 

- Rádio Clube de Araçatuba FM, Rádio Uru-
bupungá AM, Rádio Andradina AM, Rádio 
Cidade FM e TV SRC

As diversas emissoras do grupo dessas 
duas cidades sofreram uma auditoria pelo 
Ministério do Trabalho, onde foram encon-
tradas diversas irregularidades, dentre elas 
a falta de pagamento da Participação dos 
Resultados, a falta do registro profissional 
e o não fornecimento do ticket refeição aos 
trabalhadores. Já alguns meses o Sindica-
to tentou negociar amigavelmente com a direção dessas 
emissoras, mas foi infrutífera a iniciativa. Se não apren-
dem por bem, estão aprendendo do jeito que melhor ser-
ve para quem desrespeita os direitos dos trabalhadores. 
O grupo teimosamente não forneceu os tickets refeições 
desde o ano passado. Um levantamento superficial, con-
cluímos que cada trabalhador, independente das funções 
exercidas e carga horária nas empresas tem direito a re-
ceber próximo de R$ 4.000,00. Isso até o dia da auditoria. 
Ação jurídica de cumprimento da CCT em andamento.

PEREIRA BARRETO E MIRANDÓPOLIS
RÁDIO CLUBE FM E RÁDIO CLUBE AM
Ministério do Trabalho também fez uma visita surpresa 

nessas emissoras e constatou diversas irregularidades 
como o não pagamento do PR, não fornecimento de ticket 
refeições, dentre outros desmandos. Ação de cumprimen-
to também foi protocolada no MPT para que a empresa 
pague o que deve aos trabalhadores.

PEREIRA BARRETO
RÁDIO CIDADE AM
Empresa foi uma das “beneficiadas” pela auditoria do 

Ministério do Trabalho. A pedido do Sindicato, auditor do 
MTE constatou diversas irregularidades nessa empresa, 
semelhantes às encontradas na outra emissora, na mes-
ma cidade. Após auditoria das mesmas. Sindicato aguar-
da relatório do auditor para mais providências, além das 
que foi tomada com a Ação de cumprimento, para que a 
empresa pague aos trabalhadores seus direitos, conquis-
tados em nossa Convenção Coletiva de Trabalho.

BIRIGUI
RÁDIO PÉROLA FM
Empresa sofreu fiscalização do MTE mais uma vez, 

há alguns meses e o relatório de fiscalização chegou em 
nossas mãos recentemente. As mesmas irregularidades 
encontradas anteriormente, se repete. Direção do sindi-
cato estuda novas ações, mas sem participação dos tra-
balhadores nas denúncias, fica difícil a regularização da 
empresa.

CAPITAL
REDE RECORD 
Editores de pós produção aguardam equiparação sala-

rial com os Editores Finalizadores. Já foi feita reunião com 
a chefia e passado ao RH, que até o momento não res-
pondeu, esperamos que o RH decida pela equiparação, já 
que os trabalhadores têm direito.

EBC 
Trabalhadores continuam mobilizados na construção 

do Plano de cargos e salários. A empresa contratou uma 
Fundação para essa construção que cobrou um milhão de 
reais, e deixou a desejar. Agora os trabalhadores estão 
pressionando para que tenham um plano que atenda seus 
anseios.

GRUPO BAND
A emissora está afastando um dirigente sindical da ca-

tegoria, o impedindo de exercer suas funções sindicais. 
Nos últimos meses o diretor foi escalado para trabalhar no 
transmissor no Pico do Jaraguá como operador de trans-
missor de televisão. Em mais de 3 anos, este trabalhador 
nunca havia sido escalado para esta localidade, muito 
menos, para essa função, originalmente o trabalhador é 
técnico de externa UMJ.
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Obrigado Alemanha! 
Por Jelder Pompeo de Cerqueira

Apesar de parecer contraditório, temos muito o que 
agradecer aos deutschen, alemães em alemão.

Mesmo levando uma goleada histórica, o que acabou 
comprovando que essa é, de fato, a copa das copas, 
nós temos muito que agradecer aos nossos “carras-
cos”. Além do belo jogo que eles fizeram, impecável em 
quase todos os aspectos, inclusive no respeito, mesmo 
quando estavam goleando, de quebra, eles ainda nos 
acordaram para a realidade.

Desde que a Copa começou, entramos em estado de 
transe. Nada mais importava a não ser o resultado das 
partidas. Enquanto estávamos na disputa pelo 1º lugar, 
fechamos os olhos para tudo que ocorria a nossa volta 
e, ironicamente, exaltávamos o país resumindo-o ao seu 
time de futebol: “Mostra sua força Brasil”.

Não foi preciso nem mesmo soar o apito final para que 
muitos começassem a sair do êxtase. Bastou uma van-
tagem de 5 gols para que o nacionalismo ufanista ruís-
se.

Durante o tempo em que a bola rolava, esquecíamos do 
país em que vivemos e vangloriávamos a “pátria de chu-
teiras”, slogan do governo para a Copa de 2014. O que 
ocorreu, ou estava ocorrendo, fora das 4 linhas pouco 
ou nada importava. Nem mesmo os fortes indícios de 
superfaturamento das obras da copa; tortura e assassi-
natos de Amarildo, Claudia, dentre outras vítimas da po-
lícia; mortes durante as construções das arenas (9 pes-
soas); mortes no viaduto em Minas Gerais (2 pessoas e 
diversas feridas); prisões arbitrárias por manifestações 
antes e durante o mundial; caos na saúde; remoções 
forçadas, que totalizaram cerca de 250 mil pessoas, 
o que corresponde a quase metade da população de 
Cuiabá.

Pelo menos, para uma coisa a copa do mundo no Brasil 
serviu, para mostrar o caráter de classe do Estado. Digo 
isso, não querendo me referir a um ou outro governante 
e fazer disso uma instrumentalização para alguma cam-
panha que está por vir, mas, sim, referir-me ao Estado 
como estrutura de dominação de classe.

O Estado rasgou seu fino manto de neutralidade e ex-
pôs sua face mais obscura. Revelou que não é por falta 
de recursos que a saúde, educação, lazer, saneamento, 
moradia, vão mal.

Contudo, pelo real papel que o Estado tem, ou seja, de-
fesa dos interesses da classe dominante. Com copa ou 
sem copa, essas áreas não seriam priorizadas, a menos 
que lutássemos por isso. Com copa, o transe dificultou 
muito a visualização das contradições do Estado, e tudo 
caiu em uma grande “Fan Fest” – alusão aos espaços 
de eventos da FIFA durante os dias de jogos.

O despertar, propiciado pelos alemães, nos possibilita 
voltarmos a enxergar essas contradições e nos mobili-
zarmos pelo que realmente importa, pelo que realmente 
define o amor ou não por nossa gente. Por esse favor, 
devemos, sim, grande gratidão aos alemães. Quem 
sabe a timidez deles na comemoração da goleada não 
foi vergonha alheia daqueles que sabem que depositá-
vamos nosso “cartão de visita” em um esporte no qual 
fomos humilhados?

*Jelder Pompeo de Cerqueira é Cientista Social da IN-
TERSINDICAL

TODO apoio a READMISSÃO dos metroviários 
demitidos durante a greve!

O governo do estado de São Paulo, comandado 
por Geraldo Alckmin, cometeu uma grave violação 
com a demissão de 42 trabalhadores metroviários 
durante a greve da categoria. Em uma das maiores 
grevesdos metroviários de São Paulo, a resposta 
do governo estadual foi uma ação anti sindical, a 
demissão foi uma ato político para desmobilizar as 
ações de manifestação dos trabalhadores, influen-
ciando dtambém em outras categorias. Por isso, é 
que nos colocamos em apoia e esta luta e convida-
dos aos radialistas a se juntarem pela readmissão 
destes trabalhadores.
Participe do ato pela readmissão, fortaleça a luta!
12 de agosto (terça-feira)
Caminhada pela Readmissão dos Metroviários!
16h- Concentração no Vão do MASP término 
ALESP
Audiência Pública sobre as demissões dos me-
troviários em greve
18h - Auditório Franco Montoro


