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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 94724-2662/ 55*86*39941

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
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

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/ 35*24*17092

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



Prestação de contas 2014 e 
previsão orçamentária 2015

Visando a transparência e a lisura sobre 
a administração financeira desta entidade 
sindical, em assembleia orçamentária, aber-
ta a toda categoria, foram apresentadas as 
prestações e previsões de contas do ano de 
2014 e 2015 respectivamente. Aprovadas 
pelos presentes, essas informações ficam 
publicadas para conhecimento.
Veja a íntegra da prestação no site da en-

tidade.

O que vem por aí?
Campanha Salarial Radialistas 2015/2016

A Campanha Salarial dos Radialistas no estado 
de São Paulo foi aberta em assembleia geral onde 
aprovou-se a Pauta de reivindicações dos trabalha-
dores.

Essa pauta dos trabalhadores para a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT)  será o instrumento de 
negociação com a bancada patronal.

Dentre os principais pontos de reivindicação, es-
tão:

Reajuste Salarial: Índice ICV/DIEESE mais 5% 
de aumento real;

Vale refeição: R$20,00 (vinte reais);
Vale compras: Nos valores padrões definidos 

pelo DIEESE;
Pisos Salariais: Capital e cidades com mais de 

500 mil habitantes - piso salarial da Capital pre-
visto na CCT da 2.014/2.015 reajustado pelo ICV/
DIEESE acrescido de 5% de aumento real;Cidades 
com menos de 500 mil habitantes - piso salarial 
das cidades com mais de 80 mil habitantes pre-
visto na CCT da 2.014/2.015 reajustado pelo ICV/
DIEESE acrescido de 5% de aumento real.

O Abono/ PLR de 2015 já está garantido, e o 
trabalhador deve recebê-lo no mês de maio. Para 
a CCT que será negociada, os trabalhadores pro-
põem que este Abono/ PLR, caso seja aprovado, 
tenha pagamento realizado no mês de fevereiro 
e seja equivalente para todos os funcionários.

Para ter acesso á pauta completa, acesso o site 
do Sindicato.

Ouça a Rádio web 
Antena Ligada

www.radialistasp.org.br



Os patrões não descansam quando o objetivo é 
retirar direitos dos trabalhadores para assim ga-
rantir mais rendimentos para eles. A todo momen-
to temos encontrado iniciativas dos patrões nesse 
sentido. O grande exemplo disso é o Projeto de Lei 
(PL) 4.330/2004 que visa ampliar a atuação das 
terceirizações, até mesmo para as atividades-fim, 
além de legitimar a terceirização também no setor 
público.

Em processo de votação na Câmara dos Deputa-
dos o PL tende a fazer com que no próximo período 
haja grande quantidade de demissões. Atualmente 
há inúmeros exemplos de trabalhadores terceiriza-
dos que não têm seus direitos reconhecidos, jus-
tamente por estar numa forma de subcontratação. 
No geral, terceirizados ganham menos, recebem 
menos benefícios, perdem direitos trabalhistas e 
estão sempre a mercê da demissão, já que este 
“mundo da terceirização” possui uma grande rota-
tividade.

Caso Record

Recentemente tivemos um grande exemplo de 
como esse projeto prejudicará os trabalhadores.  
A Rede Record terceirizou o setor maquinaria em 
sua sede em capital paulista. 

Muita coisa mudou nas relações de trabalho e 

direitos para os terceirizados. Como a empresa 
terceirizada burla a legislação, ela não obedece 
a lei do radialista, então, a jornada especial não 
está sendo cumprida: eles estão trabalhando até 
12 horas por dia. O piso salarial também não é 
cumprido, a média salarial destes terceirizados é 
de R$1.050,00, muito diferente do salário médio 
de R$3.400,00 dos trabalhadores que tinham vín-
culo direto. Fora que estes trabalhadores não têm 
direito a vale refeição, auxílio creche, PLR, entre 
outros.

Com o PL 4330 aprovado por completo, isso po-
derá acontecer em todas as empresas, inclusive 
nas emissoras públicas.

Quem vai ganhar com tudo isso? Os patrões que 
vão acumular ainda mais lucro, já que pagarão 
cada vez menos aos empregados.

A saída é a organização dos trabalhadores como 
classe, para lutar contra a precarização. Tanto o 
movimento sindical, como os movimentos sociais, 
estão engajados nesta luta contra o ataque aos 
nossos direitos. Ataque que não irá afetar apenas 
quem está trabalhando hoje, mas as gerações fu-
turas. 

Nenhum direito a menos, avançar rumo a no-
vas conquistas!

Lutar contra o PL 4330 é garantir seus direitos! 

DEMISSÃO DE DIRIGENTES FERE A LIBERDA-
DE SINDICAL 

As emissoras Cultura e Record , demitiram traba-
lhadores legitimamente eleitos pela categoria para 
comporem a diretoria do Sindicato dos Radialistas 
no Estado de São Paulo. A Cultura demitiu João 
Carlos Nunes Junior, e a Record demitiu Ademir 
Gomes dos Santos, este último junto com outros 
trabalhadores do mesmo setor por conta do pro-
cesso de terceirização. (leia mais na matéria aci-
ma).  

Nilton Soares da Silva, ex dirigente sindical, renun-
ciou ao cargo após a Rede Record fazer uma gran-

de pressão sobre sua situação.

Essa ação é uma retaliação política ao Sindicato 
que, por meio destes representantes, vem arti-
culando a organização dos trabalhadores nessas 
empresas.

Isso claramente está ferindo a liberdade de ativida-
de sindical no local de trabalho, por isso, o Sindica-
to já abriu os processos para as reintegrações.

Um caso parecido aconteceu no início do ano. O 
diretor Laerte Aparecido Parente foi demitido da 
TV Thathi. O Sindicato prontamente entrou com 
processo, e o dirigente foi reintegrado.  



RÁDIO CUMBICA
A emissora, man-

tém seus trabalhado-
res em total irregulari-
dade. Ela não cumpre 
quase nenhum ponto 
da Convenção Cole-
tiva de Trabalho da 

Categoria. 
Os funcionários não possuem carteira assina-

da, nem registro profissional para as funções 
que exercem. Não há folga para os trabalha-
dores, não é pago o piso da categoria, a carga 
horária ultrapassa as 6 horas diárias, no caso 
do operador de transmissor, ele fica á disposi-
ção quase 24 horas por dia. Além de manter 
condições insalubres no local de trabalho, não 
havendo nem água potável para beber.

O Sindicato já procurou diversas vezes repre-
sentação da emissora, mas não obteve respos-
ta. Já foi encaminhado uma denúncia ao Minis-
tério Público do Trabalho, e o Sindicato continua 
no aguardo de respostas. Não podemos aceitar 
essa desumanização no trabalho!

REDE TV
 
Há tempos o 

Sindicato vem tentando realizar reuniões com 
a emissora para solucionar irregularidades. No 
entanto, devido á intransigência por parte da 
emissora, não há avanço nas negociações, e 
ela se nega a sanar as irregularidades. Dentre 

as irregularidades já constatadas pelo Sindi-
cato estão:

- Erro na nomenclatura de cargos;
-  Acúmulo de função sem remuneração nos 

setores de cenografia e camareira;
-  Desvio de função e falta de remuneração 

equivalente;
-  Descumprimento de acordo e compromisso 

verbal para o pagamento de férias vencidas há 
mais de cinco anos;

-  Má qualidade da refeição, principalmente no 
período noturno ;

-  Terceirização de Atividade-fim;
-  Contratação de trabalhadores prestadores 

de serviço sem registro profissional;
-  Assédio moral;
- Ausência de transporte gratuito aos trabalha-

dores durante a madrugada (previsto em Con-
venção Coletiva de Trabalho);

-  Não pagamento de horas extras devidas re-
troativas;

- O não pagamento de horas extras aos traba-
lhadores da produção;

- Prática de banco de horas.
O Sindicato realizou um ato na porta da emis-

sora, no dia 18 de março, denunciando as irre-
gularidades e pedindo que sejam resolvidas.  

A receptividade dos trabalhadores foi bastan-
te positiva, os trabalhadores elogiaram o ato e 
informaram que não é apenas o setor de opera-
ções, mas também os setores de  conservação 
e de cenografia. 

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



RTV Cultura 

O Sindicato dos Radialistas 
solicitou uma reunião com 
representação da RTV Cul-
tura para discutir diversas ir-
regularidades mantidas pela 
empresa.

A reunião aconteceu no dia 12 de março e os 
pontos tratados foram os seguintes:

Não pagamento de reajuste da CCT: A RTV 
Cultura, até agora, não pagou a diferença do 
índice de reajuste previsto na Convenção Cole-
tiva de Trabalho de 2014/2015. Nesta reunião a 
justificativa foi que estão aguardando uma apro-
vação do CODEC. Foi esclarecido também que 
o abono de 2015, já garantido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho do ano passado, está na 
mesma situação. 

 Desvio de função: Há diversos trabalhadores 
fazendo funções para as quais não foram con-
tratados,  gerando acúmulo de função ou du-
plos contratos de trabalho. A emissora vai ava-
liar a possibilidade de fazer uma listagem para 
o sindicato, contendo nome, função e registro 
profissional para averiguação e solução do pro-
blema.

 Não pagamento de horas extras: A empresa 
irá fazer o levantamento com os responsáveis, 
e se houver horas extras não pagas, a emissora 
se comprometeu a pagar. Quem tiver hora extra 
não paga pode procurar o sindicato.

 Falta de Operador de Câmera no estúdio da 
Tv Univesp: A direção vai conversar com os 
responsáveis da TV UNIVESP para chegar a 
uma solução.

 PJ: Existem trabalhadores em sistema de 
pessoa jurídica (PJ) ou terceirizada. A empresa 
alega que apenas alguns apresentadores ainda 

tem contratos de PJ. A emissora se comprome-
teu a levantar essa questão.

Escala de folga: A escala de folga deve ser 
divulgada ao trabalhador com 7 dias de antece-
dência, o que não vem acontecendo. A emisso-
ra afirmou que cobrará dos gestores que seja 
feito.

Estagiários: É uma prática da emissora colo-
car estagiários para exercer função que neces-
site registro e formação completa, com isso a 
empresa barateia os custos com funcionários, 
no entanto, isso é ilegal. A RTV Cultura se com-
prometeu a averiguar a situação para regulari-
zar.

O Sindicato está aguardando que as ações 
sejam tomadas.

Com o tema “Os trabalhadores em radiodi-
fusão e televisão e o futuro da profissão”, a 9ª 
edição do Congresso dos Radialistas se reali-
zará na colônia de férias entre os dias 24 e 26 
deste mês.

As mesas de debates discutirão: Conjuntura 
política (nacional e internacional); Satelitização; 
Arrendamentos, vendas e locações de horários 
televisivos e de rádio. Além da elaboração do 
plano de luta para o próximo período.

9º Congresso Estadual 
dos Radialistas será 

realizado em Abril



Há anos o Sindicato administra o fundo do de-
sempregado à disposição da categoria. Ele é 
mantido com a contribuição de R$4,00(quatro 
reais) por mês, descontado em folha, de cada 
trabalhador que deseja contribuir. A partir de 
2013 a utilização foi ampliada para trabalhado-
res empregados com baixa remuneração. 

Na última assembleia orçamentária, foi colo-
cado em discussão com a categoria a revisão 
dos critérios para sua utilização, veja os novos 
critérios aprovados em assembleia:

- Custeio integral de cursos: Para os desem-
pregados, comprovar mediante holerite que 
contribuiu com o fundo dos desempregados por 
no mínimo seis meses. Para os trabalhadores 
que estão na ativa, comprovar mediante holeri-
te que contribui com o fundo dos desemprega-
dos há no mínimo seis meses, seus rendimen-

tos brutos mensais não ultrapassem dois pisos 
regionais.

Custeio parcial de cursos: Para os que rece-
bem rendimentos brutos mensais entre dois e 
até quatro pisos regionais terão ajuda de 50% 
(cinquenta por cento) do valor do curso; para os 
que recebem rendimentos brutos mensais entre 
quatro e até seis pisos regionais terão ajuda de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do curso

Cesta básica e verba de passagem: Estar de-
sempregado e já ter recebido todas as parcelas 
do seguro desemprego. Não estar recebendo 
nenhum benefício do INSS. Na retirada do be-
nefício, o desempregado deverá apresentar: 
CTPS (carteira de trabalho e previdência so-
cial), RG, CPF e holerite comprovando que con-
tribuiu com o fundo dos desempregados háno 
mínimo seis meses.

Fundo dos desempregados
Entenda como contribuir e as novas regras de participação

Sindicalize-se e for taleça a luta 
dos trabalhadores

Nesse mês de abril o Sindicato está realizan-
do uma ampla Campanha de Sindicalização. O 
objetivo é facilitar o processo de associação da 
categoria, indo até o local de trabalho. 

No entanto, não é somente nesse período que 
você trabalhador em televisão e radiodifusão 
pode se sindicalizar. 
Durante todo o ano, fica disponível para a cate-
goria a ficha via site, além da possibilidade de 
realizar a associação pessoalmente na secre-
taria.

Um radialista só não faz pressão, fique sócio!  



No dia seguinte da votação do Projeto de Lei 
4330/2004 que libera geral a terceirização em todos os 
ramos de atividade, na siderúrgica Usiminas em sua 
planta de Cubatão/SP mais um trabalhador foi morto 
vitima das péssimas condições de trabalho impostas 
pela direção da usina e suas empresas terceirizadas.

André Luis de Souza. tinha 29 anos, era pai de uma 
criança de 6 anos e trabalhava na empresa terceiriza-
da Enesa contratada pela Usiminas. André morreu no 
dia 09 de abril, no inicio da tarde esmagado por uma 
peça de aproximadamente 40 toneladas.

André é mais um de nossos irmãos de classe que 
teve sua vida arrancada pelas condições assassinas 
de trabalho impostas pelo Capital. Só na Usiminas em 
sua planta de Cubatão/SP foram mais de 50 trabalha-
dores que perderam a vida desde 1988, ano da priva-
tização da empresa na época ainda Cosipa.

A maioria dos trabalhadores que morreram dentro 
da Usiminas estava contratada em empresas terceiri-
zadas, mais uma prova que se para os trabalhadores 
contratados nas empresas matrizes as condições de 
trabalho são péssimas, para os trabalhadores nas em-
presas terceirizadas é ainda pior. 

Liberar geral para o capital expandir sua fúria as-
sassina contra os trabalhadores

 O Projeto de Lei 4330/2004 não tem nenhum ob-
jetivo de garantir proteção aos direitos dos trabalha-
dores nas empresas terceirizadas, seu único objetivo 
é garantir a manutenção e expansão da terceirização 
para que as empresas possam aumentar a exploração 
através da piora das condições de trabalho e do rebai-
xamento do preço da força de trabalho. Os defensores 
desse Projeto de Lei mentem descaradamente quan-
do dizem que não é possível fiscalizar as empresas 
terceirizadas. Quando a realidade é a conivência de 
vários órgãos do Estado, como o Ministério do Traba-
lho com a chacina que acontece nos locais de traba-
lho e o desrespeito aos diretos trabalhistas, tanto nas 
empresas terceirizadas, como em suas contratantes.

A votação na Câmara dos deputados do dia 08 de 
abril escancara que o objetivo é legitimar uma prática 
imposta pelas empresas que já acontece, ou seja, ter-
ceirizar tudo, seja o que definem como atividades não 
vinculadas a atividade principal, seja o que definem 
como atividade fim ou principal. O que querem é man-
ter e ampliar a terceirização nas empresas privadas e 
no serviço público. Dessa forma mais demissões e de-

pois contratações com 
pisos salariais rebaixa-
dos, salários menores, 
diminuição dos direitos 
através de Convenções 
Coletivas de Trabalho 
que serão aceitas pelos 
sindicatos pelegos que 
através de suas centrais 
sindicais, como a Força 
Sindical, defendem esse 
projeto.

Outras centrais, como 
a CUT falam que são 
contra o PL 4330, mas 
na realidade há tempos aceitam essa prática tão ren-
tável às empresas, ao admitirem em acordos a tercei-
rização de várias atividades.

 A luta não começou agora e para barrar esse 
projeto, a luta é onde o capital explora nossa clas-
se

Nossa luta não começou com a ameaça de votação 
desse Projeto de Lei. Em todos os lugares onde esta-
mos, a luta contra a terceirização vem desde a implan-
tação de mais essa forma utilizada pelo Capital que 
aumenta a exploração do conjunto dos trabalhadores 
que além de diminuir salários e direitos tenta dividir a 
classe em diversas categorias para fragmentar e fra-
gilizar o enfrentamento.

Vamos em cada local de trabalho ampliar a luta 
contra a terceirização e o seu Projeto de Lei. Parar 
a produção e a circulação de mercadorias, essa é a 
mobilização que enfrenta de fato mais esse ataque do 
Capital contra os trabalhadores.

15 de Abril - Parar a produção e a Circulação de 
mercadorias em defesa da vida, dos salários e di-
reitos

Portanto além do dia 15 de abril - Dia Nacional 
de Paralisação, onde organizaremos paralisações 
e manifestações, vamos ampliar a luta que não 
começou agora contra a terceirização e o pacote 
do governo Dilma que ataca dos direitos da classe 
trabalhadora, como o seguro-desemprego, o abo-
no salarial, auxílio-doença e pensão. Ampliar em 
cada local a luta por nenhum direito menos e para 
avançar rumo às novas conquistas.

É isso que significa o pl 4330: mortes, arrocho ataque aos direito!


