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avançar sempre!

A MÁ QUALIDADE DA TELEFONIA 
PROVOCA A INSTALAÇÃO 

DE CPIs NO BRASIL
O 1º Seminário da União 

Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale) 
– “Por um novo Marco Regula-
tório de Telefonia”, realizado no 
dia 29 de agosto no Plenarinho 
da Assembleia Legislativa do RS, 
reuniu parlamentares que atuam 
nas 16 CPIs da Telefonia instala-
das em todo Brasil. Houve ainda 
a participação de parlamenta-
res de outros estados que ainda 
querem instalar as suas CPIs. 

Este seminário socializou 
as experiências das várias co-
missões de inquérito instaladas 
em todo país, que vão desde a 
negativa da Anatel em participar 
das sessões em várias regiões, 
bem como dos cuidados jurídi-
cos adotados pelas operadoras 
em seus depoimentos.

SINTTEL DEPÕE NA CPI DA TELEFONIA 
DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE

No dia 5 de setembro o presidente do Sinttel 
Gilnei Porto Azambuja e o secretário-geral Flávio 
Rodrigues, participaram da sessão da CPI da Te-
lefonia na Câmara de Vereadores com depoimen-
to denunciando a inoperância da Anatel, que não 
cumpre o seu papel de agência reguladora e deixa 
as operadoras cometerem os maiores absurdos.

Os sindicalistas denunciaram a omissão do 
Estado brasileiro, por não zelar pelas concessões 
públicas. Também ressaltaram que as multas con-
cedidas pela Anatel às operadoras, na sua grande 
maioria não são pagas. Vide denúncia da revista 
Veja, de que a Oi deve mais de R$ 10 bilhões em 
multas para a agência.

Foi realizado também um pai-
nel com o jornalista Ethevaldo Si-
queira, que apresentou dados da 
telefonia mundial, onde ficou de-
monstrado que  o serviço oferecido 
no Brasil é um dos piores e mais ca-
ros do mundo.
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SINTTEL RECEBE VISITA DE DEPUTADO
 QUE BUSCA INSTALAR A CPI DA TELEFONIA

 NA CÂMARA FEDERAL

COMISSÃO DA ASSEMBLEIA GAÚCHA
 ENCAMINHA REQUERIMENTO PARA ANATEL 

FOTO DA MESA 
DA CPI

Na sessão desta CPI, no dia 
9 de setembro, foi aprovado o 
requerimento apresentado pelos 
deputados Daniel Bordignon (PT), 
Ernani Polo (PP) e Alexandre Pos-
tal (PMDB), que encaminha para 
a Anatel a solicitação da suspen-
são da venda de novas linhas de 
telefonia fixa da Oi. A solicitação 
foi feita em função da operado-
ra ter apresentado o pior índice 
de desempenho de atendimento 
na telefonia fixa pela Anatel, em 
2013, com uma queda de rendi-
mento de 66% em relação à mé-
dia de seu IDA 2012.

O requerimento sugere a 
definição de um plano de ação, 
acertado entre a agência regula-
dora e a Oi, que obrigue esta a 
retomar seus níveis de investimen-
tos previstos para este ano (R$ 6 
bilhões) e a execução das obras 
de engenharia previstas, corta-
das pela nova gestão da Oi, bem 
como a recuperação dos postos 
de trabalho nas suas terceirizadas 
que, por consequência, também 
foram cortados.

No ano passado, a Oi se com-
prometeu publicamente, após a sus-
pensão da venda de novas linhas ce-
lulares, que investiria R$ 24 bilhões 
para melhorar o serviço. Seriam R$ 6 
bilhões por ano, entre 2012 e 2015. 
Entre estes investimentos constariam 
investimento também na rede fixa, 
que foram radicalmente cortados no 
início deste ano, afetando seus indi-
cadores de qualidade.

O requerimento foi apro-
vado por unanimidade pelos 
deputados presentes na sessão: 
Edson Brum (PMDB), José Fischer 
(PP), Nelsinho Metalúrgico (PT), 
Jurandir Maciel (PTB), Raul Pont 
(PT), Zilá  Breitenbach (PSDB) e 
Frederico Antunes(PP), mais o 
presidente e o relator da CPI, de-
putados Ernani Polo (PP) e Daniel 
Bordignon (PT), respectivamente.

Na segunda-feira, 9 de setembro, o deputado fede-
ral Ronaldo Nogueira (PTB), um dos proponentes da CPI 
da Telefonia no Congresso Nacional, reuniu-se com a di-
reção do Sinttel/RS na sede do sindicato, para discutir os 
problemas relacionados a este serviço.

Há poucos dias, o deputado, em protesto no Con-
gresso Nacional, registrou o  aniversário de um ano de 
sua solicitação para instalar a Comissão Parlamentar de 
Inquérito na Câmara Federal. Em sua visita ao sindicato, 
Nogueira foi acompanhado do deputado estadual Juran-
dir Maciel (PTB), que participa da CPI estadual.

A direção do Sinttel e o deputado petebista trocaram 
ideias e constataram que existem muitos pontos em co-
mum sobre a visão deste setor estratégico. 

O deputado Ronaldo Nogueira, ficou de convocar 
uma audiência pública no Congresso Nacional, para 
apurar alguns fatos citados durante a reunião e continuar 
na sua luta de instalar a CPI no Congresso Nacional.
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Ronaldo Nogueira (C) vai convocar audiência pública no 
Congresso para investigar os serviços e as operadoras


