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Diante do reajuste ZERO
Radialistas decidem entrar em GREVE e propor 

Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho

A intransigência das emissoras de rádio e TV em 
não repor as perdas salariais da categoria não 
deixou alternativas para os/as trabalhadores/

as que, reunidos/as em assembleia, decidiram - 
por unanimidade - entrar em GREVE. 

A noite desta terça-feira, dia 16/08, fi cará marcada 
pela coragem dos/as trabalhadores/as nas empresas 
de Rádio e TV do ES. Afi nal, quem não tem nada, não 
tem o que perder.

Reunidos em assembleia na sede do Sintertes, no 
Centro de Vitória, depois de serem informados que o 
Sertes (Sindicato das Empresas) manteve a decisão de 
não oferecer nenhum percentual de reajuste, decidiram 
ir à GREVE  e instaurar o DISSÍDIO COLETIVO, ao invés 
de baixar a cabeça e engolir a proposta miserável na 
Convenção Coletiva. Não houve voto contrário, apenas 

duas abstenções. 

 GREVE PARA MANTER E AMPLIAR DIREITOS
Os/as radialistas decidiram paralisar as atividades 

até terem respeitado o direito ao reajuste salarial. 
Decidiram não aceitar ZERO COMO RESPOSTA e que vão 
a Dissídio, caso não haja avanço na proposta patronal. 

A assembleia autorizou o Sintertes a defl agrar 
a greve, cuja mobilização pode começar a qualquer 
momento, respeitados os prazos da “lei de greve” 
(7.783/1989). 

A comissão de negociação e a Direção do Sintertes 
já notifi caram o SERTES da decisão da Assembleia e que 
o movimento de greve defl agrado acontecerá no mo-
mento que o Sindicato entender ser o mais estratégico.

É hora de toda a categoria vir para luta e participar 
do movimento, pois serão instaladas Comissões de 
Mobilização que fi carão a 10 metros de distância dos 
portões de entrada das principais emissoras.   

Assembleia realizada dia 16/08 no Sintertes



Por que ir à GREVE?
a) A pauta, contendo as reivindicações, foi en-

tregue no dia 1 março de 2016. 
b) A primeira reunião de negociação só acon-

teceu no dia 11 de maio 2015. Mais de três meses 
depois de receberem a pauta.

c) Foram realizadas 5 reuniões de negociação na 
sede do sindicato patronal. 

d) Das 45 cláusulas propostas pelo Sintertes, 
90% foram aprovadas repetindo o mesmo texto da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)  2015/2016. 
Duas cláusulas foram excluídas e três ficaram pen-
dentes:  

Clausula 3ª – Do Reajuste Salarial; Clausula 4ª 
– Do Piso Salarial e Clausula 7ª – Da Assistência 
Médica. 

e) Diante da radicalização do Sindicato Patro-
nal em não aceitar um avanço na clausula 7ª – Da 
Assistência Médica e manter o índice 0% de rea-
justes para os Salários e Pisos da categoria sendo 
que a inflação do período foi de 9,83%, pediu-se 
uma mediação no Ministério do Trabalho e Emprego 
sendo a 6ª rodada de negociação. Mas não houve 
avanços, conforme ata feita pela MTE.

f) Pedido de reajuste feito pelo sindicato foi 
9,83% referente a inflação do período de maio de 
2015 a abril de 2016 mais 5% de ganho real. 

Radialistas estão em GREVE e pedem 
que a Justiça do Trabalho faça justiça!

Inflação? É a perda do poder de compra dos salários. Isso não se 
negocia. AS EMPRESAS TEM QUE REPOR, senão nossos salários vão 

sendo achatados. Chega de arrocho salarial!

Greve para 
apressar o 

julgamento do 
dissídio coletivo

Com a decisão de ir a DISSÍDIO COLETIVO os/as trabalha-
dores/as também decidiram que só parando as atividades 
fará com que a Justiça do Trabalho julgue o processo. Sem 
greve não há previsão de julgamento no TRT-ES. 

Essa foi a decisão dos/as empregados/as das emissoras 
que estavam na assembleia: fazer greve contra o arrocho 
imposto pelas empresas de rádio e TV e agilizar o julgamento 
do dissídio no Tribunal. 

Então, como já aconteceu em 2014, greves estratégicas 
serão realizadas objetivando mostrar à sociedade as con-
dições precárias e empobrecidas dos/as trabalhadores/as 
radialistas e administrativos das emissoras de TV e Rádio de 
todo o nosso estado. Fique ligado. Você parte dessa luta!

GREVE é instrumento de luta
Os/as radialistas não devem temer o movimento de 

paralisação, pois no período da greve os empresários 
não podem demitir e não podem contratar emprega-
dos/as, conforme Artigo 7º da lei 7.783. 
Veja o que diz os artigo: 

“Art. 7º - Observadas as condições previstas nesta Lei, a par-
ticipação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo 
as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo 
acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Tra-
balho. 
Parágrafo único - É vedada a rescisão de contrato de traba-
lho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores 
substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos 
artigos 9º e 14.”

Os artigos 9º e 14, citados no paragrafo único acima, 
tratam, respectivamente, da manutenção de equipamen-
to imprescindível que possa se deteriorar com a greve e 
da manutenção de atividade essencial.

O Sintertes lembra que as atividades de radiodifusão 
e televisão não são essenciais. Ninguém vai morrer, ado-
ecer ou prejuízos serão causados à população em caso de 
paralisação de empresas de rádio e televisão. Informa-
ção é fundamental,mas com o comportamento questio-
nável da mídia golpista, certamente não fará falta. 

Portanto, se queremos manter os salários e ampliar 
os benefícios, é hora de CRUZAR OS BRAÇOS.
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