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Subsede Ribeirão Preto 
R.Alvares de Azevedo, 476  Tibério Ribeirão Preto SP -14050-370  /16 3931-
1060
Subsede Taubaté
Av. Vila Rica, 27 - sala 04 Estiva  Taubaté SP - 12050-480 / 12 3624-7090
Subsede Santos
Av Ana Costa, 55 vl Mathias Santos SP - 11060-002 

Subsede Araçatuba
Rua Euclides da Cunha,237 Bandeirantes Araçatuba SP - 16015-495  /18 3624-
6588
Subsede Presidente Prudente
R. Wenceslau Braz,08  sl 14  Euclides Presidente Prudente SP - 19014-030 / 18 
3223-6573
Jornalista responsável: Ana Rosa Carrara   MTB. 67269/sp imprensa@radialistasp.org.br

Ademir Gomes dos Santos 
Apelido: Billy
ademirbilly@radialistasp.org.br
11 94728-1024 / 45*5*149866
  
Alexandre Samuel Oleto 
Apelido: China
alexandrechina@radialistasp.org.br
11 94754-5993 / 45*13*45067
 
Antonio Carlos Lamim 
Apelido: Lamim
lamim@radialistasp.org.br
11 94756-9593 /55*84*120235
 
Alexsandro Franco da Rocha 
Apelido: Pinguim
alexpinguim@radialistasp.org.br
14 7834-9458 / 55*84*119417
 
Antonio Mendonça de Lima
Apelido: Toninho
toninho.mendonca@radialistasp.org.br
11 94767-2663 / 35*24*75441
 
Arnaldo Marcolino da S Filho
arnaldo.marcolino@radialistasp.org.br
11 94734-6620 /55*84*120233
 
Carlos César Cecílio Ramos
Apelido: Gugu
carlos.gugu@radialistasp.org.br
11 94754-5992 / 45**13*45066
 
Cícero Francisco de Lima
Apelido: Caixa d´água
cicero.caixa@radialistasp.org.br
11 94758-7817 / 35*24*12526
 
Cledisvaldo Jacinto de Oliveira
cledisvaldo@radialistasp.org.br
11 94738-5829/45*5*149873
   
Daily de Oliveira
daily@radialistasp.org.br 
12 97403-9839/ 55*84*119403
  
Denis Rocha
Nome: Adenir Dias da Rocha
denis@radialistasp.org.br
18 9111-0331 

 

Éder Carlos Lourenço
eder@radialistasp.org.br
13 97405-8936 /55*84*120241
 
Edson Amaral
Apelido: Edinho
edinho@radialistasp.org.br
11 94731-2320 /55*84*119415
 
Geraldo Targino
Apelido: Targino
targino@radialistasp.org.br
11 94762-0298 /55*84*119406
 
Hegberto Paschoa Balboni
Apelido: Beto
betobalboni@radialistasp.org.br
11 94773-2472/ 35*24*70073
   
João Carlos Nunes Junior
Apelido: João Cultura
joaocultura@radialistasp.org.br
11 94729-3190/ 45*5*149869
 
José Carlos Rodrigues Alves
josecarlos@radialistasp.org.br
11 94769-2664 / 35*24*75442
 
José Loureiro
Apelido: Loureiro
jose.loureiro@radialistasp.org.br
11 94751-0974 /55*84*119408
 
José Luis Foga
Apelido: Foga
E-mail: foga@radialistasp.org.br
19 97406-8756 /45*13*43773
 
José Marcos de Souza
Apelido: Zé Marcos
jose.marcos@radialistasp.org.br
11 94734-6621 /55*84*119410
 
José Marcos Posca
Apelido: Posca
posca@radialistasp.org.br
16 97401-2681 /55*84*120236
 
João dos Reis
Apelido: Jota Reis
jotareis@radialistasp.org.br
19 97407-1387 /55*84*119409

Laerte Aparecido Parente
Apelido: Piru
laertepiru@radialistasp.org.br
16 97401-2680 /55*84*120230
 
Maria Irismar R dos Santos
Apelido: Iris
irisrodrigues@radialistasp.org.br
13 97406-5594 / 45*5*149871
 
Nadir Donizete Jacob
nadir@radialistasp.org.br
11 94728-1023 / 45*5*149865
   
Nilton Soares
Apelido: Dunga
niltondunga@radialistasp.org.br
11 94756-7472 /55*84*119413
 
Odílio Fortin de Oliveira
odilio@radialistasp.org.br
18 98127-9404
 
Rodisnei Cesar Closel
Apelido: Nei
neiclosel@radialistasp.org.br
19 97408-2830 / 35*24*84445
 
Rosineide Matos Pereira
Apelido: Rose
rosedematos@radialistasp.org.br
14 7811-9282 / 55*92*187494
   
Sérgio Ipoldo Guimarães
sergio.ipoldo@radialistasp.org.br
11 94734-6619 /55*84*120238
 
William Ribeiro Gomes
william@radialistasp.org.br
11 94728-1026/ 45*5*149868
 
Wilson de Oliveira
Apelido: Woli
wilson@radialistasp.org.br
11 94756-7473/ 55*84*119405
 
Wilson Gonçalves Sanz Filho
Apelido: Gaúcho
wilsongaucho@radialistasp.org.br
17 97400-8915 /55*84*253720

Wilson Santiago
wilsantiago@radialistasp.org.br
11 94728-1050 / 45*5*149891

Contatos da diretoria 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo 
Rua Conselheiro Ramalho, 992 Bela Vista  São Paulo/SP - 01325-000 
secretaria@radialistasp.org.br/ www.radialistasp.org.br / 11 3145-9999



Nos últimos dias de 2014, o governo Dilma lançou 
contra os trabalhadores um pacote recheado de ata-
ques a direitos básicos, com a desculpa esfarrapada 
de que é preciso controlar gastos para “aquecer” no-
vamente a economia.

Menos direitos, mais desemprego. Essa é a combi-
nação do pacote do governo com os patrões. Pois as 
Medidas Provisórias 664 e 665 lançadas pelo governo 
federal atacam direitos trabalhistas e previdenciários 
e junto a isso liberar os patrões para continuar a se 
utilizar da rotatividade e assim arrochar ainda mais os 
salários e demitir os trabalhadores adoecidos, em sua 
grande maioria, pelas condições de trabalho.

Outro processo que precariza a situação de trabalho, 
é a terceirização. Um Projeto de Lei, o 4330/2004, que 
prevê a ampliação da possibilidade de se terceirizar 
diversos setores hoje protegidos desse prejuízo aos 
trabalhadores, está em andamento na Câmara dos 
Deputados. Com esse PL aprovado, abre-se espaço 
para se retirar ainda mais direitos dos trabalhadores.

Os radialistas, perdem, e muito com esses retroces-
sos de direitos. A luta da categoria deve ser de avançar 
em conquistas, e manter-se calado neste momento de 
corte de conquistas trabalhistas é impensável. Vamos 
dizer NÃO aos cortes de direitos e a precarização da 
vida do trabalhador!

Sindicato dos Radialistas/ Intersindical

Os patrões mandaram e o governo disse amém: Mais ataques 
aos direitos dos trabalhadores

Entenda as mudanças que 
o governo quer fazer nos 
benefícios do trabalhador
__________________________
Seguro-desemprego
As mudanças no seguro-desem-
prego referem-se ao acesso do 
trabalhador a este direito. Antes, 
eram necessários seis meses de 
contribuição para estar hábil a re-
ceber o recurso. Agora, a primeira 
solicitação só pode ocorrer após 
18 meses seguidos no emprego. 
Uma segunda solicitação poderá 
ser feita com 12 meses de casa 
e a terceira, se manterá nos seis 
meses atuais.

Abono salarial
Se antes bastavam 30 dias de 
exercício para que o trabalhador 
na faixa de dois salários mínimos 
recebesse o abono, com as no-
vas regras o período irá aumen-
tar. Agora, o abono, no valor de 
um salário mínimo, será um di-

reito para quem trabalhar pelo 
menos seis meses em um ano 
– e se mantiver na faixa salarial 
vigente.

Pensão por morte
Dependentes de um contribuinte 
morto recebiam a pensão inde-
pendente do tempo prestado pelo 
trabalhador. Agora, a MP estipula 
um período mínimo de 24 meses 
de contribuição previdenciária. 
O mesmo ocorre em casos de 
matrimônio, que também serão 
exigidos dois anos para a libera-
ção do recurso – há uma exce-
ção para mortes em função de 
acidentes de trabalho. O valor da 
pensão, que antes era de 100% 
do salário, agora é de 50% do be-
nefício mais 10% por dependente 
(caso não atinja valor suficiente, 
o benefício mais baixo é fixado 
em um salário mínimo).
  
Auxílio-doença
No auxílio-doença, a maior mu-

dança é para o empregador. Atu-
almente, o prazo de afastamento 
a ser pago pela própria empresa 
é de 15 dias. Com as mudanças, 
passará a ser de 30 dias. O valor 
do benefício terá um teto, que é 
a média das últimas 12 contribui-
ções do trabalhador.

Seguro-defeso
Um caso específico é o de pes-
cadores artesanais de regiões 
em que a pesca é interrompida 
durante um período do ano para 
a reprodução das espécies em 
questão. Em alguns casos, tais 
profissionais acumulavam be-
nefícios além do seguro-defeso, 
como seguro-desemprego e 
auxílio-doença. Agora o controle 
será maior, o trabalhador deverá 
comprovar que comercializou sua 
produção por 12 meses e, em ca-
sos de acúmulo, o contribuinte 
poderá escolher qual benefício 
irá manter.



Para iniciar o ano com força, serão realizadas assem-
bleias decisivas da categoria para este ano.  Elas aconte-
cerão no mesmo dia para facilitar a participação de todos. 
Se programe e participe !

Assembleia de abertura da Campanha Salarial 
2015/2016

O momento será 
para decidir quais 
as reivindicações 
da categoria para 
a Convenção Co-
letiva de Traba-
lho (CCT) deste 
período. Por isso, 
é fundamental  a 
participação dos trabalhadores radialistas, para falar de 
sua realidade e indicar os melhores pontos de pauta para 
serem levados para negociação.

Assembleia orçamentária
Cumprindo a política de transparência da entidade, a 

assembleia orçamentária, com a presença dos associa-
dos,  apresentará os gastos realizados em 2014 e fará a 
previsão de 2015. Além disso, a assembleia discutirá o 
futuro da colônia de férias. Pois a algum tempo, a entida-

de vem cobrindo um déficit de gastos com a manutenção 
do espaço.

Assembleia de eleição de delegados ao 9° Congres-
so dos Radialistas no estado de São Paulo

Nos dias 24, 25 e 26 de abril  acontecerá a 9ª edição 
do Congresso dos Radialistas no estado de São Paulo. 
Nesta assembleia serão eleitos os delegados do congres-
so, isto é, aqueles com direito a voto no congresso. É de 
grande importância a representação dos anseios da cate-
goria no congresso, que define as ações de lutas para os 
próximos anos.

Todas as assembleias acontecerão dia 14 de março 
(sábado), na Sede social do Sindicato. Confira os horários 
de início de cada uma.

Atenção pArA As convocAções dAs AssembleiAs

Data :14/03/2015 
(sábado)

Horários:9h- Assembleia 
de abertura da Campanha 

Salarial 2015/2016

10h30- Assembleia orça-
mentária

11h30- Assembleia de 
eleição de delegados ao 
9° Congresso dos Radia-
listas no estado de São 

Paulo

Local :Rua Conselheiro 
Ramalho, 992
Bela Vista /SP

É uma política permanente desta entidade dar 
apoio aos radialistas nas questões de doença ou 
acidente de trabalho.  

Semanalmente, na sede social, é feito o aten-
dimento a quem necessite de orientação e apoio 
para encaminhamento deste tipo. 

No ano passado, neste trabalho foram reintegra-

dos 4 trabalhadores, que possuíam estabilidade 
por doença do trabalho e mesmo assim, foram de-
mitidos.

Outros tantos trabalhadores foram encaminha-
dos aos Centro de referencia à saúde do trabalha-
dor (CEREST).

Porém, o Sindicato não se restringe às doenças. 
Muitos trabalhadores re-
correm ao serviço para 
conseguir a aposentado-
ria.

Não espere que as con-
dições foquem críticas 
para solicitar apoio. 

Ter vida digna é um di-
reito e estaremos juntos 
nessa luta!

Ouça a Rádio web 
Antena Ligada

www.radialistasp.org.br

Saúde do trabalhador e da trabalhadora Radialista



Capital 

Rede Record
 Está em processo, no Ministério Público 

do Trabalho (MPT), uma denúncia do Sindi-
cato contra a emissora. A Record pretende 
terceirizar alguns setores, que por serem 
parte da atividade fim, não podem passar 
por terceirização. o MPT acatou a denúncia e 
está na fase de Procedimento Preparatório. 
Na contramão desse processo estão as con-
tratações milionárias, como por exemplo, da 
apresentadora Xuxa. Uma grande contradi-
ção nos gastos.

SBT
O SBT vem cometendo duas infrações so-

bre a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 
A primeira é quanto ao vale refeição. A CCT 
atual afirma que o trabalhador deve receber 
o valor de R$15,40 (quinze reais e quarenta 
centavos) por dia trabalhado. No entanto, a 
emissora está fazendo o desconto em cima 
deste valor. O certo é que o trabalhador re-
ceba o valor independente de desconto. O 
Sindicato já está com processo em anda-
mento. A próxima audiência está marcada 
para dia 29 de abril.

A segunda é quanto ao pagamento dos fun-
cionários que trabalham de madrugada. Para 
aqueles funcionários que saem do trabalho 
depois das cinco horas da manhã, o cálculo 
do pagamento não está correto. Para este a 
audiência está programada para 29 de julho

Band
Com o cancelamento da realização do GP 

de Brasília da Fórmula Indy, a emissora 
pode pagar multa de 70 milhões de dólares 
à Indy, já que a emissora era a responsável 
pela realização da corrida. A prova não será 
realizada por determinação do governo lo-
cal, vamos ficar de olho para que isso não 
vire prejuízo para o trabalhador. 

Gazeta
Chegou ao conhecimento do Sindicato  

existência de acúmulo e desvio de função, 
sobrecarregando os trabalhadores. As re-
munerações também estão sendo  pagas de 
forma irregular.  Para os radialistas, não é 
permitido a compensação de horas ou banco 
de horas. O Sindicato se coloca à disposição 
dos trabalhadores e ressalta que em caso de 
denúncia, o sigilo é total. Uma reunião para 
discutir o caso está sendo encaminhada.

Presidente Prudente

Rádio Comercial AM
Está marcada a audiência que discutirá a 

Ação de cumprimento sobre o vale refeição 
para a emissora. Será no dia 25 de março. 
Fique atento!

F i q u e  A t e n t o !



Em pronunciamentos sobre a extrema baixa das 
reservas de água do estado, o atual governador, 
Geraldo Alckmin, declara que o problema é a falta 
de chuva, mas isso não condiz com a verdade, o 
problema é claramente político.

Os períodos de 
estiagem podem 
ser previstos a lon-
go prazo. Com um 
bom planejamento 
e ações preventi-
vas é possível evi-
tar o sofrimento da 
população.

 A primeiro ponto 
que explica a crise 
é que a Sabesp foi 
parcialmente pri-
vatizada. Cerca de 49% do capital está nas mãos 
de acionistas privados, inclusive na Bolsa de Nova 
York. A política então é garantir os interesses des-
ses acionistas e não da população. Esse é um, dos 
muitos problemas da privatização de empresas 
prestadoras de serviços à população: o lucro supe-
ra a necessidade do povo.

Em segundo lugar, a negligência da gestão pú-
blica em não se precaver da crise. Por volta de um 

ano atrás se destacava que a crise se instalaria 
no estado se nada fosse feito. Em um ano, seriam 
possíveis investimentos que amenizariam  muito o 
desabastecimento. Neste tempo, as gigantescas 
perdas do sistema podiam ter sido reduzidas com 
investimentos.

O terceiro pon-
to é entender 
quem é o gran-
de consumidor 
de água do país. 
O Brasil figura 
entre as nações 
com maior reser-
va de água doce 
do mundo.  No 
entanto, o maior 
consumidor é 
o agronegócio, 

que produz principalmente para exportação de soja 
e carne bovina. Usa cerca de 72% do sistema de 
abastecimento. 

Neste momento a consciência de utilizar com efi-
ciência a água ajudará a não agravar a crise, mas 
se não houver uma reestruturação de planejamento 
e consumo por parte do empresariado, o esforço da 
população por si só não resolverá. 

Falta de água: a culpa é de quem?

O 8 de março representa a luta das mulheres tra-
balhadoras, homenageia as bravas guerreiras que 
durante os séculos lutaram pelos direitos das mu-
lheres. 

Por todo o estado grandes atividades mostrarão 
que as mulheres trabalhadoras permanecem firmes 
na luta por seus direitos. As mulheres radialistas 
que quiserem participar destas grandes atividades 
promovidas pelos movimentos feministas, entrem 
em contato com o diretor da sua região e fique aten-
ta ao site para mais informações!

8 março, dia internacional de luta das mulheres. 
Ocupar as ruas por mais direitos!


