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CONFIRA:

TUDO SOBRE O PROJETO DA
NOVA COLÔNIA DE FÉRIAS

RADIALISTAS JÁ
TÊM SEU GALPÃO
CRIOULO
Velocínio
Silveira, o
Lenço Branco,
tradicionalista

A direção do Sindicato dos Radialistas do RS para render homenagem a
sua categoria, uniu o útil ao agradável
numa só data. Aproveitou a passagem
do Dia do Trabalhador para também
inaugurar o Galpão Crioulo situado
na cidade de Santana do Livramento.
O Galpão, a exemplo da Colônia
de Férias, era outro espaço há muito
reivindicado pela categoria, especialmente pelos radialistas da fronteira,
adoradores de um bom churrasco, de
um chimarrão e de uma boa trova. Mas
não só para atividades sociais o espaço
se propõe. Ele também servirá de palco
para as assembléias locais dos trabalhadores, assim como também para
toda e qualquer reunião que se faça
necessário entre direção e categoria.
No churrasco realizado para a confraternização do Dia do Trabalhador,
o espaço foi oficialmente inaugurado
e batizado como “Galpão Cambraia”,
em homenagem ao radialista Joel Jaques Cambraia, que faleceu em abril de
2007 e que sempre foi um dos maiores
colaboradores e incentivadores do
trabalho de nossa entidade.
Durante muitos anos Cambraia
apresentou programas de tradicionalismo na Rádio Cultura de Livramento,
entre eles o “Chama Crioula”, um
dos líderes de audiência da emissora. Nosso diretor na regional, Edson
Silva, lembra que Cambraia ajudou
na construção do nosso galpão. “Ele
sempre estava ali, à disposição, para
ajudar”. Os radialistas com certeza
saberão guardar na memória o nome
deste grande companheiro que agora
dá nome a este espaço cultural da
categoria.
A noite dessa inauguração e homenagem aos trabalhadores contou com
a presença do diretor Edson Silva e
da secretária Joice, que muito bem
organizaram a festa. Também se fizeram presentes o presidente Caverna e
os diretores Silvonei Benfica, Pedro
Lauro e o funcionário Antonio Carlos.
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Editorial

OPINIÃO

Empresários:
sempre desconfie deles
Para enfrentar a tal crise econômica, a direção do Sindicato dos
Radialistas apóia a proposta da
CUT que é de baixar os juros e de
redução da carga horária para 150
horas. Esta proposta vem sendo
colocada nas mesas de negociações
há alguns anos e a classe patronal,
prepotente como só ela sabe ser,
não quer ouvir os argumentos dos
trabalhadores.
Já com relação à diminuição dos
encargos sociais, nós temos certa
desconfiança e vemos um relativo
perigo já que é vista com certa
simpatia por eles. Sabem por quê?
Esta proposta é defendida pelos
patrões com unhas e dentes com o
argumento de que se os encargos
sociais diminuírem, será possível
criar mais empregos. Isso, na teoria cai muito bem para preservar
a imagem deles, mas, na prática,
alguns patrões jamais contratarão,
e seus lucros serão maiores. Este é
o perigo que vemos com relação à
questão dos encargos sociais.
Para exemplificar nossa posição
com relação aos empresários, veja
o que ocorreu, por exemplo, com
a taxa de juros Selic: Na penúltima queda efetuada pelo Banco
Central, Paulo Skaf, presidente da
Fiesp, não gostou, como sempre, e
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disse que esta deveria ficar em 9%.
Agora na última queda de juros em
que ficou em 10,25% este mesmo
empresário novamente fez críticas
e diz que esta taxa deveria ficar
em 7%. É no mínimo incoerente o
discurso deste empresário.
Bem distante da mentalidade
desse tipo de empresário, temos a
posição da direção do Sindicato dos
Radialistas que defende o emprego.
Os trabalhadores têm direito a ele e
a salários dignos e justos.
Os radiodifusores do RS historicamente dizem que suas emissoras
estão operando no vermelho. Apenas dizem, ou mentem, porque o
que se vê na prática é bem diferente. Trocam de carro seguidamente
e, inclusive, há aqueles que estão
comprando rádios em várias cidades e há outros ainda que, fazendo
balcão de negócio, conseguem a
outorga e, mesmo antes de instalar
a empresa, já começam a pensar em
sua venda.
Não faz muito tempo, aqui no
Sindicato recebemos a visita de
um radiodifusor oferecendo quatro rádios no interior do estado e
pasmem, o valor oferecido foi de
1 milhão de reais, ou seja, 250 mil
por cada uma. É verdade, eles estão
passando por dificuldades......

A crise e suas mentiras

No último dissídio acordado, o primeiro argumento
que a classe patronal colocou na mesa de negociação foi
a CRISE. Nós a rechaçamos dizendo que esta tal crise
poderia e deveria ser avaliada somente na negociação
do próximo Acordo Coletivo.
Estávamos certos em nossa argumentação, pois sequer
chegamos à metade do ano e a mentira da classe patronal
já pode ser constatada. No site da Abert (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV) esta coloca o bom
momento pelo qual os radiodifusores brasileiros estão
passando, comprovados, aqui no sul, com os balanços
de algumas empresas de comunicações que demonstram
ter obtido lucros enormes, e tudo isso com o esforços de
nós trabalhadores.
Então podemos ter a certeza de que esta crise passou
longe dos setores de comunicações, ao menos aqui no
Rio Grande do Sul, até mesmo porque não se repetiram
as centenas e centenas de demissões, como eram de praxe
ocorrer na Rede de Baixos Salários (RBS).
A direção do Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul espera que no próximo Acordo Coletivo da
categoria avancemos mais do que o que foi alcançado
no ano passado, quando, por exemplo, conquistamos a
unificação dos pisos no interior. Agora vamos partir em
busca de que a unificação se concretize entre a capital e
as demais regionais do interior. Sabemos que esta tarefa
não será fácil, mas também sabemos que não é impossível. Queremos ao longo dessa gestão ter a certeza de
que ao terminá-la esta diferença será bem menor do que
é hoje.
Outro ponto que vamos incluir nas próximas discussões, apesar de sempre se fazer presente em nossas pautas, é a questão da divisão dos lucros. Vamos colocá-la
em discussão nas futuras assembléias dos trabalhadores
e, quem sabe ainda, propor a divisão de lucros pelos
percentuais. Claro que caberá à categoria decidir esta
questão.
Nós inclusive, já conseguimos até imaginar a cena e a
reação dos patrões diante dessa proposta: “não podemos
pensar em dividir por causa da crise”. E simultaneamente, num interno fluxo de consciência acrescentariam:
“apenas podemos pensar em acumular os LUCROS”.
Antônio Edisson Cavernas Peres
Presidente Sindicato dos Radialistas do RS
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Diferentes ângulos da notícia

A seguir reproduzimos e-mail para propiciar um momento de descontração. A mensagem circula pela internet
e bem caracteriza os principais meios de comunicação no Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência.

Chapeuzinho Vermelho na imprensa...
AGORA
Sangue e tragédia na casa da vovó

JORNAL NACIONAL
(William Bonner): ‘Boa noite. Uma menina
chegou a ser devorada por um lobo na noite de
ontem... (Fátima Bernardes): ‘... mas a atuação
de um caçador evitou uma tragédia’.

REVISTA CARAS
(Ensaio fotográfico com Chapeuzinho na
semana seguinte). Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a CARAS: ‘Até ser
devorada, eu não dava valor para muitas coisas
da vida. Hoje sou outra pessoa’

BRASIL URGENTE
(Datena): ‘... onde é que a gente vai parar,
cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A
menina ia para a casa da vovozinha a pé! Não
tem transporte público! Não tem transporte
público! E foi devorada viva... Um lobo, um
lobo safado. Põe na tela! Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo
de lobo, não..’
REVISTA VEJA
Lula sabia das intenções do lobo.
REVISTA CLÁUDIA
Como chegar à casa da vovozinha sem se
deixar enganar pelos lobos no caminho.
REVISTA NOVA
Dez maneiras de levar um lobo à loucura
na cama.
Trabalhador ganha site para acompanhar
movimentação do FGTS
O trabalhador brasileiro ganhou uma nova
ferramenta para auxiliá-lo no acesso e na fiscalização dos dados do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). O Ministério do
Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal lançaram o endereço eletrônico do FGTS
(www.fgts.gov.br).
O ministro Carlos Lupi, que preside o
Conselho Curador do FGTS, ressaltou, em
entrevista à Agência Brasil, que a iniciativa é
importante para o trabalhador acompanhar a
movimentação de sua conta. Por meio do site,
ele poderá verificar o rendimento e o saldo do
seu FGTS. “Saber, por exemplo, como está
sendo aplicado o dinheiro do fundo, em que
obras, em que estado”. O empregador também
terá noção de como anda a sua empresa e se ela
está em dia com as contribuições. “Essa página
dá transparência total a todo tipo de atuação dos
recursos do FGTS com seu agente operador, que
é a Caixa Econômica Federal”, afirmou Lupi.
Valor dos investimentos
A direção do Sindicato dos Radialistas do
RS informa à categoria os valores gastos até
agora com o investimento da Colônia de Férias, na Praia do Barco, em Capão da Canoa.

FOLHA DE S. PAULO
Legenda da foto: ‘Chapeuzinho, à direita,
aperta a mão de seu salvador’. Na matéria,
box com um zoólogo explicando os hábitos
dos lobos e um imenso infográfico mostrando
como Chapeuzinho foi devorada e depois salva
pelo lenhador.
O ESTADO DE S. PAULO
Lobo que devorou Chapeuzinho seria filiado
ao PT.
O GLOBO
Petrobrás apóia ONG do lenhador ligado
ao PT que matou um lobo pra salvar menor de
idade carente.
ZERO HORA
Avó de Chapeuzinho nasceu no RS.
A aquisição do terreno mais as despesas da obra
em andamento, somam um investimento em torno
de R$ 103.503,00. Esperamos que as intempéries
não atrapalhem o andamento das obras, para que
no próximo verão a Colônia tenha a sua primeira
etapa completamente concluída e à disposição
da categoria.
Sindicato vai pedir que FITERT busque junto
a CCTICI medidas contra investimentos a
radiodifusores inadimplentes
Ante a informação de que o Governo Federal
vai investir em todas as emissoras de rádio de
cidades do Estado com mais de 10 mil habitantes com a campanha Minha Casa. Minha Vida,
para divulgar o Plano Nacional de Habitação, a
direção do Sindicato dos Radialistas vai tomar
a seguinte precaução: Irá encaminhar ofício à
Fitert (Federação Interestadual de Empregados
em Empresas de Radiodifusão e Televisão) para
que esta entidade contate com os deputados da
CCTICI (Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática) e solicite providências para que esses investimentos
federais não venham a ser revertidos para as
emissoras inadimplentes.
O senhor Roberto Melão, presidente da Agert,
deve estar sorrindo à toa, pois o Governo Federal
vai investir em todas as emissoras de rádio de ci-

PLAYBOY
(Ensaio fotográfico no mês seguinte). Veja
o que só o lobo viu.
REVISTA ISTO É
Gravações revelam que lobo foi assessor de
político influente.
REVISTA CARTA CAPITAL
Lobo Mau tinha ligações com FHC e o objetivo era desestabilizar o governo Lula e o PT.
G MAGAZINE
(Ensaio fotográfico com lenhador). Lenhador mostra o machado
SUPER INTERESSANTE
Lobo mau! mito ou verdade?
DISCOVERY CHANNEL
Vamos determinar se é possível uma pessoa
ser engolida viva e sobreviver.
dades do Estado com mais de 10 mil habitantes
com a campanha Minha Casa. Minha Vida,
para divulgar o Plano Nacional de Habitação.
A mídia em rádio será feita a partir da segunda
quinzena de abril ou início de maio. Seria interessante que um dos critérios para a divulgação da campanha fosse o de que as emissoras
estivessem em dia com suas obrigações legais
junto aos órgãos governamentais. Se assim
fosse, apenas alguns estariam aptos a veicular
a campanha.
Aposentadoria Especial: saiba mais
Você sabe quais são os requisitos para a
aposentadoria especial? Pois saiba que faz-se
necessário ter trabalhado 15, 20 ou 25 anos em
atividades insalubres, possuir, no mínimo, 180
mensalidades (exceção: quem se filiou antes
de 24.7.94, poderá ter 138 meses em 2004,
144 meses em 2005 e assim por diante até 180
meses em 2011) e provar que, todo o tempo, em
caráter habitual e permanente, esteve exposto
aos agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, acima dos limites de tolerância.
Para pedir aposentadoria especial você
precisa dos seguintes documentos: Carteira de
trabalho, relação de salários de contribuição,
laudo técnico ou Dirben 8030 e PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário).

GERAL

PROGRAMA DA HEBE
(Hebe Camargo): ‘... que gracinha gente.
Vocês não vão acreditar, mas essa menina linda
aqui foi retirada viva da barriga de um lobo,
não é mesmo?
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UMA COLÔNIA DE FÉRIAS À
ALTURA DOS RADIALISTAS

GERAL
geral

A reunião de direção realizada
em 3 de abril aprovou todo o planejamento arquitetônico e financeiroorçamentário que deu início às
obras de ampliação e de melhorias
que estão sendo realizadas na
Colônia de Férias dos Radialistas,
localizada na Praia do Barco, em
Capão da Canoa. O investimento
a ser realizado nos 864 m² terá a
construção de um prédio de três
pisos, contendo um salão que ocupará toda a parte térrea e 18 novos
dormitórios que serão divididos nos
dois andares restantes.
Há dois anos a categoria vinha
desfrutando das provisórias acomodações que ainda não lhe davam o
conforto que merecia mas, mesmo
assim, o local sempre foi bastante
elogiado e agradou a todos que
passaram por lá. As antigas aco-
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PLANTA BAIXA TERREO
modações eram compostas por
nove apartamentos térreos, com
camas de casal, beliches, fogão e
geladeira e que, a partir de agora,
serão transformados em 18 novos
ambientes, ao estilo de aparta-

mento kitnet. Todos os aposentos
serão equipados com sala/quarto,
cozinha e banheiros individuais,
ficando o espaço coletivo restrito a
um amplo salão que terá uma copa,
churrasqueira, televisão e espaço

PLANTA BAIXA QUARTOS

para jogos. Além desse espaço
coberto, a colônia terá ainda um
pátio com jardim para que os filhos
dos sócios possam se divertir com
total liberdade e segurança.
Para você ter uma idéia da
extensão do salão que será construído, apresentamos a planta baixa
desse espaço, em que é possível
visualizar a administração, mesas
de sinuca e de pebolim, televisão
rodeada de confortáveis sofás e
uma copa com churrasqueira e
mesas na parte interna e na área externa, localizada na parte do fundo
do salão. O projeto foi elaborado
pela arquiteta Ariane Zimpel.
Os quartos também vão propiciar
todo o conforto para os usuários.
De uma maneira compacta, a distribuição dos móveis está bastante
equilibrada, colocando ao seu dispor
camas, mesa, cadeiras, guarda-roupa, fogão e geladeira, com cozinha
e banheiro individuais e você poderá
desfrutar de maior privacidade sem
perder o mínimo conforto.

DEMOLIÇÃO EM ANDAMENTO PARA CONCRETIZAR O SONHO
Os trabalhos já tiveram início
e, neste primeiro momento, cinco
dos antigos apartamentos foram
desmoronados para a construção
da nova Colônia. O planejamento
prevê, a princípio, a entrega do salão térreo e de nove apartamentos
já para o verão de 2010.
O que está saindo do papel tem
como passo inicial o processo de
sondagem do solo para análise
de sua profundidade e condições
adequadas para o estaqueamento
da obra. Este trabalho já vem sendo
efetuado e está sendo monitorado e
registrado em fotos para que você

possa acompanhar o real desenvolvimento da obra.
Nós temos a certeza de que
você sentirá o mesmo prazer
e satisfação que esta diretoria
quando puder realmente desfrutar da sua Colônia de Férias. Ela
estará com suas portas abertas
a todos os sócios em dia com a
entidade e é extensiva a seus dependentes diretos, companheiro,
companheira e filhos e, como
vem sendo feito até agora, basta
simplesmente que você agende
a semana que melhor atender as
suas necessidades.

Domolição começou no mês de abril

Maio/2009

Paredes são derrubadas e dá-se início à concretização do sonho

Obras de estaqueamento

VOCÊ É O PRINCIPAL PATROCINADOR DESTE EMPREENDIMENTO:

Você sabe quem está patrocinando a concretização desta Colônia de Férias? Pois é você mesmo,
com o dinheiro que contribui
anualmente através do desconto
assistencial e das mensalidades.
Essa sua consciência de classe é
que o credencia a ter todo o direito
a desfrutar desse agradável espaço
de lazer.
A direção ao aprovar a construção desse projeto pensa somente na categoria e de maneira
responsável está administrando o
dinheiro que arrecada ao longo do
ano. Mesmo com outras despesas
somadas a estes custos da obra,
estamos administrando nossos
recursos financeiros para que parte
da Colônia já possa ser desfrutada
ainda neste verão de 2010, e ainda
teremos um saldo positivo nas
contas bancárias do Sindicato. Isso
comprova o quanto o dinheiro da
categoria é administrado de forma
responsável.

O primeiro passo foi a compra
do terreno, efetuado em 2007, com
nove apartamentos térreos. Agora
estamos efetuando as obras de
construção da nova Colônia e elas
já estão em pleno desenvolvimento. A princípio serão finalizadas as
construções do pavimento térreo e
do segundo piso. Posteriormente o
terceiro andar será erguido, dando
por concluído o atual projeto. No
entanto, por possuir estrutura planejada para a construção de mais
andares, quem sabe, no futuro,
outros pavimentos poderão ser
erguidos. Isso só depende de você.

Projeto visual da Colônia que você futuramente irá aproveitar

A Colônia de Férias em seu primeiro
e segundo ano de uso

CALANDO A BOCA DOS AGOURENTOS
Desde a época da compra
do terreno e da divulgação desse empreendimento, algumas
pessoas mal intencionadas e
agourentas passaram a efetuar
críticas de maneira irresponsável sobre a Colônia de Férias.
Disseram que somente os
trabalhadores da capital é que
desfrutariam do investimento,
tendo assim, maiores vantagens que os companheiros do
interior, fazendo alusões de
que tudo não passava de um
jogo com cartas marcadas.

Além disso, calúnias foram
efetuadas no sentido de que diziam que somente os diretores
é que tirariam proveito.
Dois veraneios se passaram e o que a categoria viu
deu um basta a estas asneiras.
Os companheiros da capital
e do interior se revezaram no
uso da Colônia e a cada sete
dias efetuava-se um rodízio
com aqueles companheiros
previamente agendados. Passaram por lá radialistas de
Santa Maria, Cachoeira do

Sul, Santa Rosa, Pelotas, Serafina Corrêa, Caxias do Sul
e Butiá. Quanto à presença
de diretores, eram eles que
desempenhavam a função de
síndicos e administradores,
responsáveis pelo controle de
chegada e saída dos companheiros inscritos, pela compra
de material para eventuais
reparos e ainda tinham a incumbência de manter a ordem
no local, afinal, a vontade do
coletivo deve prevalecer em
qualquer situação.

GERAL
GERAL

A COLÔNIA DE FÉRIAS DOS RADIALISTAS DO RS
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Diversos trabalhadores já aproveitaram o espaço da
antiga Colônia
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regional caxias do sul

REGIONAIS

Reni Hilário Sefeld:
Tudo o que tenho e sou se deve ao rádio
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Aos leitores do JORNAL SINTONIA, a Regional
Serra do Sindicato dos Radialistas do RS, através do
diretor regional Marlon Leonardelli, entrevistou o profissional do rádio caxiense, Reni Hilário Sefeld, locutor
e apresentador da Rádio Difusora AM 1250 Khz.
Aos 62 anos de idade, e há 41 anos no meio radiofônico da serra gaúcha, atualmente, este radialista
apresenta os programas Difusora Bom Dia e o Rádio
Jornal Difusora primeira edição.
Para o radialista Reni Sefeld, estar no rádio é a
realização de um sonho, pois, no entendimento dele,
tudo o que ele é e tem, hoje, deve ao rádio.
Na oportunidade, o radialista lembrou o início
de carreira nos tempos áureos do rádio, momento
em que o radialista era visto como um artista, reconhecido e idolatrado pelos rádio-ouvintes no meio
da comunidade em que trabalhava. Ser radialista era
algo extraordinário há três ou quatro décadas atrás.
O debut de Reni Sefeld na profissão foi na Rádio
Princesa do Sul, emissora que não existe mais, embora tenha passagens por quase todas as emissoras de
Caxias do Sul. Ele ressaltou que durante todos esses
anos a maior conquista dele em todos os veículos de
comunicação por onde passou, foi a amizade, fato
que deixou para ele as portas abertas.
O radialista-avô serve de professor para muitos
novatos que estão começando nesse meio. Ele
confirma que fazer rádio só lhe trouxe alegrias, satisfações e realizações. A profissão, segundo Reni,
acabou se tornando um hábito indispensável na sua
vida. Mesmo aposentado e dono de uma agência de
publicidade, ele não deseja deixar de lado o micro-

fone da rádio Difusora de Caxias do Sul.
Ao Jornal Sintonia, Reni Sefeld disse valorizar o
veículo rádio devido ao alcance imediato e instantâneo deste. Ele preza pela valorização do profissional
do rádio e, não consegue aceitar o fato de na atualidade, a questão dinheiro seja colocada em primeiro
plano, citando o exemplo do fator patrocínio que,
nesse caso, compra a pessoa e a apresentação frente

ao microfone. Enfim, no pensamento do radialista
Reni Sefeld, o Sindicato dos Radialistas do estado
gaúcho, “costuma e deve continuar sempre colocando as coisas no seu lugar, reclamando de quem e
com quem tem que reclamar, dando nome aos bois,
fazendo valer os direitos e deveres da categoria,
prezando assim, pela valorização dos profissionais
do rádio do Rio Grande do Sul”.

regional porto alegre

Novos Delegados para
a Gaúcha e TVE

Em Porto Alegre a direção do Sindicato efetuou
eleições para a escolha de delegado sindical na
Rádio Gaúcha e na TVE. Na primeira o eleito foi o
radialista Davis André Rodrigues Gorski e na TVE
a companheira Gilca Nunes. Nas duas eleições a
participação dos trabalhadores foi altamente positiva e temos certeza de que não irão decepcionar a
confiança depositada por seus colegas de trabalho.

Rádio Guaíba só faz promessas e deixa a desejar
Os funcionários do Setor OPEC (Comercial) da
Rádio Guaíba ainda estão aguardando o pagamento
das suas horas extras efetuadas no mês de abril. Será
que a direção vai autorizar? Quando? Por que não o
fez até o momento? Não me venham com a mesma
lorota usando a crise como desculpa para toda e

qualquer falha! E o Vale-Refeição? Promessas não
enchem barriga! Desde a direção anterior, do senhor
Alexandre Calderon, só restam as promessas desses
Vales. Faz tempo!!!! E os trabalhadores continuam
trazendo suas viandas de casa, aquecendo e comendo na pequena cozinha da emissora.

Obras nos estúdios da Rádio Guaíba levam mais de ano
Há mais de um ano a Rádio Guaíba começou
a realizar obras nos seus estúdios. É claro que os
trabalhadores gostaram desse investimento da empresa, mas, não podiam imaginar que este trabalho
levaria tanto tempo, e o pior de tudo é que ainda não

terminou. Dá até pra imaginar a sujeira, a poeira,
ou seja, o ambiente é o mais insalubre possível.
A direção do Sindicato pede à direção da Rádio
Guaíba que resolva logo este problema, em favor
da SAÚDE de seus trabalhadores.

Caiu a direção da Rádio Guaíba

Trabalhadores da Gaúcha prestigiam eleição

A senhora Tânia Dias não é mais diretora
de programação da Rádio Guaíba. Em menos
de um ano já caíram dois diretores. O senhor
Calderon foi o primeiro, e agora a senhora
Tânia. Isso nos leva a crer que falta profissionalismo na escolha das pessoas para administrar
a emissora. E por falar em profissionalismo,

observamos que também o site da emissora
anda pra lá de desatualizado, repleto de nomes
que já deixaram de trabalhar na empresa. O
de Calderon, por exemplo, ainda consta como
sendo o diretor-geral da emissora, enquanto
hoje sabemos que ele é diretor de uma emissora
de Carazinho, com apenas quatro funcionários.

Trabalhadores se associam

Muitos trabalhadores estão à procura de nossa
entidade na busca por suas sindicalizações. Nossos
diretores têm tido a oportunidade de comprovar de
perto a demonstração de confiança desses companheiros, o que demonstra que mais uma vez existe
consciência de classe, qualidade que ainda falta a
meia dúzia de oportunistas.

O absurdo de um radiodifusor de Igrejinha
O senhor Valério, dono da Rádio Ativa de Igrejinha, demitiu alguns de seus trabalhadores. Até aí
o episódio em nada nos surpreende, por se tratar de
patrão. O absurdo, no entanto, é que este empresá-

rio pediu a estes trabalhadores que assinassem um
documento se comprometendo a nos próximos dois
anos, não entrar na justiça contra o mesmo. Isso é
bem coisa de patrão....Patrão Bom é Patrão Morto.

Maio/2009
Categoria de Rosário do Sul satisfeita
com convênios e com a atuação do Sindicato
Rosário do Sul é uma daquelas cidades como
tantas outras do interior do nosso Estado, repleta
de gente hospitaleira e que preza ter um convívio
fraterno e tranqüilo entre seus habitantes.
Em março de 2005, nosso sindicato, representado pelo diretor João Batista Correia, efetuava sua
primeira visita aos radialistas da cidade. Na época
a única emissora no município era a Rádio Marajá.
Naquela oportunidade foi feito um convite para um
encontro que concretizou-se em Dom Pedrito, e
que contou com a participação dos radialistas Artur
Henrique, José Benedito, Ângela Flores, Ponciano
Nascimento e Otaciano Fernandes, um dos mais
antigos profissionais da área em atividade e também
um dos primeiros sócios do nosso sindicato.
Um ano depois, Rosário do Sul foi palco de uma
das maiores assembléias já realizadas pelo sindicato,
que reuniu mais de 300 radialistas no CTG Querência
do General Abreu, que sediou esta importante reunião. Na opinião de Artur Henrique, o Sindicato foi
muito importante em sua vida, não só como entidade
representativa dos trabalhadores, mas acima de tudo,
pela colaboração que presta aos trabalhadores do
interior. O próprio Artur já desfrutou do apartamento
do Sindicato, quando enfrentou problemas de saúde

e precisou se deslocar a capital. Segundo Artur, naquele momento, o gesto da direção em lhe hospedar
no apartamento foi fundamental para a continuidade
do seu tratamento.
Já Ozires dos Santos, nosso mais recente sócio, se
diz plenamente satisfeito com os recentes convênios
firmados com empresas e médicos na cidade de Rosário, e aguarda com ansiedade a conclusão das obras
na Colônia de Férias, na Praia do Barco, em Capão da
Canoa, quando então, poderá aproveitar as suas férias.
Assim como estes companheiros, sócios do Sindicato em Rosário do Sul, você também pode usufruir dos convênios nos seguintes estabelecimentos,
bastando para isso, estar em dia com as mensalidades
de nossa entidade.
Sergio Dantas e Cia. Ltda. - Laboratório Pro
análise - na Rua Voluntários da Pátria, 1952, com
desconto de 30% em todos os exames;
Loja Mil Cores na Rua Marechal Floriano, 2140
- oferecendo desconto de 10%;
Clínica Lemos: Rua Marechal Floriano, 2539 50% de desconto em todos os exames;
Sadi Ramos - Ginecologista. Atende na Cardioclínica, na Rua Voluntários da Pátria, nº 1943 - Fone
(55) 3231.1209 - 50% de desconto nas consultas.

Confraternização com os trabalhadores da Rádio Marajá
No dia 22 de abril, data em que fechou os convênios em Rosário do Sul, João Batista também participou de uma confraternização com os trabalhadores
da Rádio Marajá. Neste encontro lhes foi servido um
café para tornar o encontro mais descontraído e ao
mesmo tempo mais agradável.
Ao término da confraternização João Batista
concedeu entrevista ao Jornalismo da Rádio Marajá,
oportunidade em que falou sobre as atividades do
Sindicato. A categoria solicitou o retorno de João Batista à emissora, visita que provavelmente ocorrerá
no mês de junho. Na foto Equipe da Rádio Marajá
com o diretor João Batista.

Trabalhadores de Dom Pedrito têm diversos convênios à disposição
Nosso diretor João Batista há pouco fechou
convênio para os trabalhadores de Rosário do Sul
e deixou os de Dom Pedrito na expectativa de que
quando teriam as mesmas oportunidades de adquirir
descontos e facilidades nos estabelecimentos da
cidade. Agora, diversos convênios foram fechados
e os trabalhadores já podem desfrutar das vantagens
oferecidas. Confira:
Dr. Gilberto Strake Franco, Odontólogo, consultório na Av. Barão do Upacaray, nº 959 sala 3, fone
32432449, oferece desconto de 10% em consultas e
serviços, exceto prótese dentária.
Dr. Renato Luiz Chiaradia, Cirurgião Dentista,
consultório na José Bonifácio, nº 1196, fone 32432239, oferecendo 10% em todos os procedimentos,
parcelando pagamento através dos cartões QueroQuero, Master, Visa, Banricompras, Hipercard ou
ainda em 3 parcelas sem juros.
Farma 10, na Ministro Demétrio Mércio Xavier,
nº 979, oferece 12% em todas as compras.

Convênio com o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, endereço Duque de Caxias,
1455, fone 32433281, que tem a disposição os seguintes médicos especialidades: Dr. Roberto Grafee,
traumatologia do esporte, videoartroscopia do joelho,
Dr. Nilton Figurelli, Ortopedia e Traumatologia,
Paulo Ataide, Clínico Geral, Dr. Cesar Hugo Lopes
Reumatologista, Dr. Sergio Oliveira Gonçalves neurologista e neurocirurgia, Dr. Antonio Carlos Krause
fisioterapeuta, Dr. Doralicio Lopes Coloproctologista, Milton Coronel cirurgia vascular, consultas com
os médicos R$ 80,00 e fisioterapia R$ 18,00.
Laboratório de Análise Clínica Cielo, Coronel
Urbano, nº 1331, nas dependências do Hospital São
Luis, oferece 20% em todos os exames.
AMC Jóias, Relojoaria e Ótica, na Julio de Castilhos, nº 1009, oferece 20% em todos os artigos e serviços.
Mari Confecções, na Borges de Medeiros,
nº1736 oferece 20% de descontos em todas as
compras.

regional santa maria

Imembuí, Nativa e Pampa elegem seus delegados
Em Santa Maria os diretores têm se empenhado na realização das eleições para delegado
sindical nas emissoras locais. Em março eles
promoveram eleição na Rádio Imembuí e na Nativa. Na primeira o mais votado foi o trabalhador
Fabricio Vargas e na segunda, Robinson Knies.
Ambos foram reeleitos para os seus respectivos
mandatos, tendo a eficiência de seus trabalhos

comprovada através do voto.
Já no mês de abril, foi a vez dos trabalhadores
da TV Pampa irem as urnas. Os votos deram ao
candidato Edson Roberto Santos a chance de dar
continuidade ao seu trabalho. Os diretores Jorge
Nascimento e Lauro Góis estavam à frente dos
trabalhos para a escolha dos delegados sindicais
nessas emissoras da região central do Estado.

regional santa rosa

Regional cumpre
agenda de visitas

Diretores Sorriso e Zé Henrique botaram
o pé na estrada
Os meses de janeiro e fevereiro geralmente
são empregados pela maioria das pessoas para
gozarem suas férias anuais. No entanto, foi um
período de muito trabalho para os diretores da
Regional de Santa Rosa, Claudiomiro Sorriso e
José Henrique.
Com energia e gana por trabalho eles botaram o pé na estrada e frente a uma temperatura
próxima aos 38 graus estiveram na primeira
semana de janeiro em oito cidades, onde visitaram 10 emissoras e conversaram com dezenas
de profissionais.
Em algumas emissoras a recepção foi calorosa, amigável, simpática, com direito a minutos
de bate-papo. Já em outras - poucas – o acesso
se deu até a secretaria tão somente.
O resultado, no entanto, foi satisfatório.
Muitos radialistas ficaram felizes em receber
a visita do Sindicato e em saber que a entidade
está próxima a eles, com a existência da Regional. Solicitaram outras visitas, que deverão ser
realizadas em breve.
Foram dezenas de quilômetros rodados Por
José Henrique e Sorriso. As cidades mais distantes visitadas pela dupla foram Santo Augusto
e Coronel Bicaco. Eles estiveram também nas
seguintes emissoras: Rádio Navegantes AM
(Porto Lucena), Rádio Ativa FM (Campina das
Missões), Rádio Colonial AM e Rádio Cidade
Canção FM (Três de Maio), Rádio Vera Cruz
AM (Horizontina), Rádio Olinda FM (Tucunduva), Rádio Mauá FM (Tuparendi), Rádio
Querência AM (Santo Augusto), Rádio Guarita
AM e a comunitária Rádio Faxinal FM, ambas
de Coronel Bicaco.

regional rio grande

Direção regional está na cola
de empresas inadimplentes
Em Rio Grande algumas emissoras, estranhamente, ou melhor, espertamente ou ainda, por
“esquecimento”, não estão repassando ao Sindicato
os descontos que foram aprovados em assembléia
pelos trabalhadores e que constam em nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Também os valores
das mensalidades, do desconto assistencial e do
imposto sindical, não chegam ao seu destino legal,
ou seja, ao Sindicato dos trabalhadores.
O diretor desta regional, companheiro Soares,
tem feito contato permanente com estas emissoras
e falado pessoalmente com os responsáveis, no
sentido de dar um fim a estes atrasos.
A regional vem sendo cobrada   pelo presidente
Caverna e demais  diretores para que num curto prazo
resolva este problema dos repasses, caso contrário,
medidas sérias serão tomadas. A regional pede em especial às emissoras Cassino AM, TV Mar, Nativa AM,
e Minuano que entrem em contato com o Sindicato o
quanto antes para sanar seus débitos. A Minuano já se
manifestou e prometeu resolver as suas pendências.
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Trabalhadores em comunicação se unem
contra formação de sindicato pelego
A direção do Sindicato dos Radialistas do
Estado do Rio Grande do Sul está tomando
providências legais contra a formação do
“Sindicato” dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão, Estúdios
Fotográficos, Produtoras de Áudio e Vídeo,
e Agências de Áudio e Vídeo de Santa Cruz
do Sul e Região (Sinditeledifusão). Não que
seja contrário à criação de novas entidades,
pelo contrário, mas, quando estas nascem de
maneira esquiva e estranha, há que se desconfiar, averiguar e, buscar as verdadeiras intenções dos seus autores. Além disso, quando
a entidade a ser formada invade a jurisdição
de outra já existente, não dá pra ficar calado
e se deve então, tomar as medidas legais e
cabíveis contra os seus idealizadores.
Pois foi exatamente tudo isso que aconteceu em Santa Cruz do Sul numa tentativa
de se fazer de bobos os trabalhadores dessa
cidade. A assembléia de formação dessa
tal entidade paralela foi publicada em um
jornal de Porto Alegre e convocada para
realizar-se em pleno feriadão de carnaval.
É isso mesmo, em pleno carnaval. Bastante
desconfiados, dirigentes da Cut, dos Sindicatos dos Jornalistas e de nossa entidade,
foram conferir de perto essa história toda de
assembléia em meio a um feriadão.
Minutos antes da hora prevista para o
início da assembléia, os sindicalistas e os
trabalhadores estavam em frente à residência do senhor Bertagnolli, presidente dessa
tal entidade e que utiliza este espaço como
sede de seu sindicato. No entanto, foram
barrados de participar da assembléia e o
diálogo também foi totalmente descartado.
O senhor Julio usou até mesmo o artifício de
intimidar os sindicalistas com a presença de
cães que foram colocados em liberdade no
pátio da residência para impedir a entrada
dos representantes das entidades sindicais.
Nossos diretores Nerilson Tozzi, Ruy
Schumacher, Silvonei Benfica e o saudoso
companheiro Dominguinhos, mais o presidente da entidade dos Jornalistas, José
Nunes, registraram boletim de ocorrência na
Delegacia de Polícia, sob número 2107/2009,
e em seguida solicitaram à Brigada Militar
que comparecesse ao local para permitir o
acesso dos representantes da categoria ao
encontro. Nesse meio tempo, a Brigada
também havia sido chamada pelo grupo que
se mantinha fechado na residência. Houve
discussão para que se liberasse a entrada
dos sindicalistas, mas o dono da casa se
manteve irredutível, e disse que a assembléia já havia sido encerrada. Foi solicitado
então à Brigada que esta identificasse os

Dominguinhos
deixa saudades

Foto de Antonio Barcelos

Sindicalistas em frente à residência de Julio Bertagnoli, local da realização das
assembléias.
presentes ao encontro, mas não houve ação
nesse sentido, e em seguida, quatro pessoas
deixaram o local. Também foi lavrado um
Termo Circunstanciado, e haverá audiência
entre as partes no Fórum de Santa Cruz do
Sul no mês de maio.
Esse novo “sindicato” tem a pretensão de
reunir 66 cidades gaúchas, que legalmente
já estão na abrangência do Sindicato dos
Radialistas e dos Jornalistas e, por isso a
maracutaia toda foi armada para realizar-se
num feriado de carnaval e com a deliberação
de poucos participantes.
Os trabalhadores e representantes dos
Sindicatos dos Radialistas, Jornalistas e
Comerciários, que abrange a categoria dos
fotógrafos na região, apesar de terem seu
acesso negado, realizaram a sua assembléia
democrática em frente à residência de Bertagnolli e, em decisão unânime, votaram pelo
não reconhecimento da representatividade do
Sinditeledifusão, por já existir entidades que
os representem legalmente.
Um novo feriado para
a nova assembléia
Mas você pensa que a tentativa de ludibriar os trabalhadores parou por aí? Engano
seu, pois a segunda assembléia convocada
pelo senhor Bertagnolli foi novamente marcada para realizar-se num feriadão, dessa vez
o da “Semana Santa”. Sem dúvida alguma
sua intenção era a de que o encontro fosse
mais uma vez fechado, sem o acesso dos
trabalhadores.
Como a divulgação foi propositalmente
nula por parte desta pseudo-entidade, nós do
Sindicato dos Radialistas, nos esforçamos ao
máximo em levar a informação a um maior

número possível de trabalhadores, possibilitando assim que eles pudessem ter vez e voz
nesta nova e sinistra assembléia.
Na residência se constatou a presença de
segurança privada, contratada exclusivamente para a ocasião, e os sindicalistas foram,
mais uma vez, impedidos de participar da
assembléia. A justificativa empregada para o
impedimento foi a de que eles estavam sem
suas carteiras de trabalho em mãos.
Os trabalhadores da Rádio Santa Cruz,
então providenciaram a presença de um tabelião, que registrou todos os fatos ocorridos
na ocasião. A eles a direção agradece todo o
empenho e dedicação prestada nestas duas
tentativas oportunistas de criação de um
sindicato paralelo, pois sem o seu apoio nada
poderíamos ter feito contra as arbitrariedades
da turminha fechada do Sinditeledifusão.
As entidades representantes dos trabalhadores a partir de então, saíram em busca das
vias legais para a solução dessa tramóia efetuada pelo senhor Julio Bertagnoli. Uma reunião
foi efetuada então com o Superintendente do
Trabalho e Emprego, Dr. Heron dos Santos Oliveira. Participaram também representantes do
Sindicato dos Jornalistas e advogados das duas
entidades. Bertagnoli, presidente da comissão
de fundação da nova entidade será intimado a
prestar esclarecimentos acerca de sua conduta
perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul.
A direção do Sindicato dos Radialistas
quer publicamente agradecer a participação de todos os trabalhadores da região de
Santa Cruz, às entidades representantes dos
Jornalistas e dos Trabalhadores da Indústria
envolvidos na questão, além de todo o apoio
recebido pelos bancários e pela Cut local.

No dia 16 de março a direção do
Sindicato e toda a categoria, perderam
a companhia de um grande lutador
dos direitos e causas trabalhistas. Perdemos o nosso amigo e companheiro
Domingos Roque de Oliveira, da
Regional de Cachoeira do Sul
Dominguinhos, como era conhecido entre os amigos e pela categoria, participou de diversas direções
de nossa entidade, com destacada
atuação nos debates e reivindicações da classe trabalhadora, tendo
desempenhado papel de fundamental
importância nas lutas dos radialistas.
Na atual direção Dominguinhos
atuava como representante junto à
Fitert (Federação Interestadual de
Empregados em Empresas de Radiodifusão e Televisão). Trabalhava na
Rádio Fandango, de Cachoeira do Sul
desde 1983, e seu último trabalho foi
na apresentação do programa Show
de Bola. Ele também foi fundador e
presidente da Associação Nacional
das Rádios Comunitárias - ABRAÇO - e recentemente havia sido eleito
vice-presidente da Executiva do PT de
Cachoeira. Na sede de nossa entidade
em Cachoeira, dividia os trabalhos
com o radialista Rui Schumacher.
Aos 49 anos, Domingos lutava há
dois anos contra uma enfermidade,
cujo quadro se tornou irreversível nos
últimos tempos e, estava internado no
Hospital de Caridade de Cachoeira do
Sul quando veio a falecer.
Caverna, Silvonei e Rui participaram da cerimônia fúnebre e foram dar
o adeus ao nosso grande companheiro, além de colocar nossa entidade à
disposição de seus familiares e lhes
prestar todo o apoio necessário.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
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