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COLÔNIA DE FÉRIAS 

equilíbrio do ecossistema ambiental, sob 
pena de responsabilização e multa, para 
aqueles que causarem qualquer dano ao 

meio ambiente. Por isso é importante se 
informar antes. 

O SINTTEL-RS já está com tudo pronto 
nas suas colônias de férias para receber os 
trabalhadores e seus familiares. São duas 
opções de lazer: 

PRAIA DE RONDINHA – situada no 
Litoral Norte do Estado, a 20 minutos de Tor-
res, o local oferece 52 apartamentos com ca-
pacidade para até seis pessoas. A estrutura 
tem ainda sala de jogos, quadra de bocha, 
sala de TV, bar e amplo espaço no galpão 
e, para as crianças, a Colônia oferece uma 
praça com brinquedos variados.

BECO DO CEGO - A Sede Campestre 
Beco do Cego, na praia do Lami, em Porto 
Alegre, é uma opção mais próxima. No lo-
cal os trabalhadores e seus familiares têm 
o privilégio de curtir a natureza, fazer um 
churrasco sob a sombra das árvores cente-
nárias à beira das águas do Guaíba. 

ATENÇÃO: o Beco do Cego é uma 
área de RESERVA AMBIENTAL. Portanto, 
é preciso observar a legislação vigen-
te sobre os cuidados para  preservar o 

Opção de lazer com qualidade e a preço justo para os trabalhadores

QUE NOSSA 
UNIDADE SEJA 
AINDA MAIOR E 

QUE NOSSO 
PRESENTE SEJA 
A ESPERANÇA

Neste ano, enfrentamos inúmeros 
ataques a nossos direitos, tanto 

do governo, com suas reformas, 
como das empresas, que tentam 
cada vez mais, aumentar seus lucros 
às custas dos trabalhadores. Mas 
se os tempos estão sendo duros, 
também nos dão a oportunidade de 
fortalecer nossa unidade e mostrar 
que não vamos aceitar a retirada de 
direitos. Vimos crescer as grandes 
manifestações e a consciência de 
que será lutando juntos que enfren-
taremos os momentos difíceis.  Não 
vamos nos calar diante das injusti-
ças e da ganância. 

Neste final de ano, o SINTTEL-
-RS quer reafirmar seu compromisso 
com a luta dos trabalhadores, com a 
unidade e com a esperança. Teremos 
muitas batalhas pela frente. Mas 
que venha 2018 e que traga consigo 
a força e a clareza de que um mun-
do mais justo e solidário se faz com 
unidade  e com vontade de lutar 
pelo que defendemos. 

O Sindicato deseja a todos(as) 
trabalhadores(as) um FINAL DE ANO 

DE ESPERANÇA E DE CERTEZA DE 
QUE JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!

O SINTTEL-RS tem desenvolvido, entre 
os trabalhadores, uma importante 

campanha de sindicalização. Duran-
te todas as atividades, os dirigentes 
conversam sobre o tema e debatem a 
importância de fortalecer cada vez mais 
o Sindicato. A sindicalização é hoje, uma 
das mais importantes iniciativas dos 
trabalhadores para resistir aos ataques 
do governo com as reformas trabalhista, 
da previdência e outras, e dos patrões, 
que tentam, de todas as formas, retirar 
direitos conquistados com muitas lutas, 
greves e mobilizações. Muitos trabalha-
dores têm compreendido este momento e 
as sindicalizações estão crescendo. Há o 
entendimento de que somente unidos e 
lutando juntos, somos fortes. 
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TRABALHADOR SINDICALIZADO 
É TRABALHADOR RESPEITADO
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Sindicato forte e atuante

Neste ano que está findando, ficou 
evidente que só com a união dos 

trabalhadores(as) e a participação junto ao 
seu sindicato é que poderemos resistir aos 
ataques deste governo ilegítimo e das empre-
sas exploradoras de mão de obra.
Somente após a vigência das novas leis traba-
lhistas, onde foram alterados 117 artigos da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), to-
dos eles para prejudicar os trabalhadores(as), 
é que “está caindo a ficha” dos mesmos.
Muitos trabalhadores estão procurando o sin-
dicato para se sindicalizarem e outros ainda 
preferem acreditar no “Pato da Fiesp”.
O SINTTEL-RS, mais uma vez, saiu na frente 
e sindicalizou centenas de trabalhadores 
em várias empresas, além de aposentados e 
pensionistas.
Com o apoio da nossa Federação (Fitratelp), 
realizamos eleições de novos representantes e 
imediatamente realizamos cursos de forma-
ção em dois módulos para duas turmas.
Este trabalho de base vai continuar avançan-
do nos próximos meses.
Nesta edição você também vai ler sobre o 
Congresso da Fitratelp, que reelegeu o presi-
dente Moura para mais uma gestão de três 
anos.
Outro enorme desafio é dobrar a “espinha 
dorsal” das operadoras de telecomunicações, 
que insistem em reajustar os salários abaixo 
do INPC, índice que está sendo totalmente 
manipulado. Não precisa ser economista para 
concluir isto, já que os combustíveis aumen-
taram 40% nos últimos três meses e o gás de 
cozinha aumentou 100%.
Como não somos de ferro, os telefônicos já 
estão fazendo suas reservas para nossas colô-
nias de férias.
Este ano formalizamos convênio com a ASTTI 
e AACRT e com outros sindicatos para aumen-
tar a ocupação em nossas colônias de férias.
Portanto chegou a hora de “recarregar as 
baterias” para enfrentar outras lutas que se 
avizinham.
Um bom Natal e um 2018 repleto de realiza-
ções da classe trabalhadora, em especial para 
os telefônicos.

Boa leitura.

X COPA SINTTEL-RS 
DE FUTSAL – ETAPA 
NOVO HAMBURGO

No dia 8 de novembro aconteceu o já tradicional 
evento esportivo COPA SINTTELRS DE FUTSAL – ETA-
PA NOVO HAMBURGO, em sua 10ª edição. O evento 
contou com a participação de dez equipes formadas 
por trabalhadores telefônicos filiados ao Sindicato; 102 
atletas/trabalhadores, além de familiares, colegas te-
lefônicos e amigos. Pelo Sindicato estavam presentes 
os diretores, Júlio, Cleber, Losekan e o representante 
Jocemar. O torneio iniciou às 8h30 e finalizou por volta 
das 17h.

Times participantes: Elo Perdido (Porto Alegre), 
Itú (Porto Alegre), Montenegro, Galáticos (NH), 
São Leopoldo, Bayern (São Leopoldo), Canoas, 
Nunca Senão (Vivo NH), Manuta (São Leopoldo) e 
Vila Branca (Gravataí).

Sagrou-se campeão o "Elo Perdido", ficando em 
segundo lugar o "Montenegro"; em terceiro "Vila Bran-
ca"; e, em quarto, o "Canoas".

O goleador foi o Anderson, do Vila Branca; o go-
leiro menos vazado Diego, do Elo Perdido, que ainda 
levou o troféu disciplina.

Mesmo sendo um evento muito competitivo, 
prevaleceu sempre o bom senso, a disciplina e o es-
pírito esportivo de cada participante, onde o princi-
pal objetivo foi alcançado, a confraternização entre 
os trabalhadores.

É o SINTTEL-RS avançando sempre mais, na luta e 
no lazer do trabalhador telefônico.

CURSOS DE 
FIBRA ÓTICA PARA OS 

TRABALHADORES 
Atividades foram realizadas entre o 

Instituto Avançar e empresas do setor

Em 2017, o Instituto Avançar, criado pelo SINTTEL-
-RS há cinco anos, continuou realizando cursos de Fibra 
Ótica, ADSL e Sistemas de Telecomunicações em con-
vênio com as empresas do setor, entre elas a SEREDE. 
Foram realizadas turmas em Porto Alegre, na SEDE II do 
Sindicato e nas delegacias de: Caxias, Novo Hamburgo e 
Santa Cruz, com empregados da SEREDE. 

No próximo ano, pretendemos realizar cursos em 
parceria com outras empresas do setor, negociando tur-
mas mistas, o que já está acontecendo com a EZENTIS, 
CETP, SINOS e RADIANTE.

Também estamos em fase final de negociação com o 
SENAI, para formar turmas de curso técnico de telecomu-
nicações semipresenciais, com aula prática, uma noite 
por semana, para iniciar nos próximos meses, com dura-
ção de dois anos, por um custo de R$ 199,00 por mês, 
onde metade seria pago pela Empresa e, outra metade, 
pelo empregado.

Com a SEREDE já negociamos 100 meias-bolsas e 
50 empregados já estão em fase de realização de pré-
-matrícula, mais ainda existem vagas. Os interessados po-
dem se inscrever na Secretaria do Instituto Avançar, fone 
(51) 3211.2737, com Solange. Já estão sendo negociadas 
meia-bolsa também com outras empresas.

SINDICATO NEGOCIA NOVOS CONVÊNIOS 
PARA SEUS ASSOCIADOS 

PLANO DE SAÚDE - Hoje o Sindicato já oferece opções de planos odontológicos e planos de saúde 
para seus associados. Mas está negociando outros planos de saúde, com a UNIMED, com cobertura 
estadual, para atender seus novos associados de empresas que ainda não oferecem planos para seus 
empregados.

SEGURO - Também procurando atender as necessidades da categoria, a Direção do Sindicato está 
cotando preços e condições com algumas seguradoras de veículos, que hoje são usados pelos traba-
lhadores e por sua família, e também de forma profissional, quando milhares de trabalhadores locam 
seus veículos para as empresas onde trabalham e precisam contratar seguros. O objetivo é negociar 
melhores preços.

EDITORIAL COPA DE FUTSAL INSTITUTO AVANÇAR
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Quanto maiores os ataques 
dos governos e dos patrões 
aos direitos dos trabalhadores, 
maior a necessidade de que as 
categorias tenham sindicatos 
fortes e atuantes. E, para isso, a 
sindicalização é fundamental!

O SINTTEL-RS tem promovido uma 
forte campanha de sindicalização entre 
os trabalhadores das operadoras, das 
empresas terceirizadas, dos trabalhado-
res de call center e aposentados. O en-
tendimento da entidade é de que, com a 
entrada em vigor da reforma trabalhista, 
a terceirização irrestrita e até a redução 
dos mecanismos de fiscalização do tra-
balho escravo por medidas do governo 
golpista do Temer, além da reforma da 
previdência, sindicalização é cada vez 
mais fundamental. 

Será somente com sindicatos for-
tes, atuantes e vigilantes, que os traba-
lhadores poderão assegurar os direitos 
conquistados ao longo de décadas, com 
muita luta. 

Além disso, a constante renovação 
da categoria, exige uma permanente 
campanha de sindicalização, levando 
aos trabalhadores o debate e a necessi-
dade de conscientização a respeito deste 
importante instrumento de luta que são 
os sindicatos. 

Quanto maior for o nú mero de sin-
dicalizados, além de garantir a susten-
tação fi nanceira da entidade para fazer 
frente às lutas, também será demons-
trado que os tra balhadores estão, cada 
vez mais, apoiando o seu Sindi cato. Isso 
garante uma maior representatividade 

e mais legitimidade ao SINTTEL-RS nos 
embates com as empresas, para lutar em 
defesa das conquistas e dos direi tos dos 
trabalhadores, assim como de avanços e 
melho rias nos salários, benefícios e con-
dições de trabalho.

Este é um debate que precisa ser 
feito entre os trabalhadores, de forma 
clara e transparente e com a consciência 
de que sindicatos frágeis, sem recursos e 
sem capacidade de mobilização só inte-
ressa aos patrões e a um governo que a 
cada dia, promove mais um novo ataque 
a classe trabalhadora. 

DEZENAS DE NOVAS 
SINDICALIZAÇÕES

Desde que iniciaram as campanhas 
salariais deste ano, o SINTTEL-RS tem 
levado este debate para os trabalhado-
res das diferentes empresas. Cada dire-
tor tem dialogado com a categoria nas 
respectivas empresas e garantido muitas 
sindicalizações. 

Inclusive entre os aposentados, está 
havendo um processo de conscientiza-
ção da necessidade de fortalecermos o 
SINTTEL-RS como o representante legíti-
mo da categoria no RS.

Na Ezentis, por exemplo, a resposta 
dos trabalhadores à sindicalização tem 
sido um sucesso, resultando em muitas 
sindicalizações: 19 Canoas; 8 Santa Cruz 
do Sul; 6 Pelotas: 2 Santa Maria: 1 Uru-
guaiana: 1 Santo Ângelo, elevando o 
número de sindicalizados na Ezentis para 
cerca de 80 associados. 

Se você ainda não é associado ao 
Sindicato, sindicalize-se e fortaleça a 
luta que é de todos!

TRABALHADOR 

SINDICALIZADO É 

TRABALHADOR 

RESPEITADO!

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
No dia 17/11, realizou-se no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS o seminário 
“A Reforma da Previdência Social e os impactos na saúde dos trabalhadores e 
trabalhadoras”. A atividade contou com a participação do Senador Paulo Paim (PT/
RS), do Deputado Estadual Adão Villaverde (PT), do desembargador Cláudio Antonio 
Barbosa, da ANAMATRA, do Dr. Rogério Dorneles, Médico do Trabalho, do presiden-
te da CUTRS, Claudir Nespolo, da técnica Anelise Manganelli, do DIEESE, do Dr. João 
Lucas, advogado previdenciário e demais sindicatos filiados ao Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador (FSST). O SINTTEL-RS esteve presente a audiência. 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONTRA O NEOLIBERALISMO
Lideranças sindicais de diversos sindicatos latinoamericanos participaram de 16 a 18 
de novembro, em Montevideu, da Jornada Continental pela Democracia e contra o 
Neoliberalismo. O encontro iniciou com uma Marcha, reunindo milhares de pessoas na 
capital do Uruguai e foi construída pelas centrais sindicais do Uruguai (PIT-CNT) e organi-
zações sociais da região. O objetivo foi mobilizar os povos para a defesa da democracia, 
atualmente ameaçada em vários países da América do Sul por forças conservadoras, 
que pressionam por novos tratados de livre-comércio, retomando a agenda neoliberal 
e atacando direitos sociais e trabalhistas. Estiveram na pauta do encontro a luta pela 
democracia, a soberania, a integração dos povos e a resistência ao livre comércio e às 
transnacionais. O Diretor Juan representou o sindicato e a Federação no encontro.

CONGRESSO NACIONAL DA FITRATELP
Foi realizado em Brasília, entre os dias 
16 e 20 de outubro, 2º Congresso 
Nacional dos Trabalhadores Pesquisa-
dores em Serviços de Telecomunica-
ções (2º CONTTELP). O encontro teve 
entre os objetivos, "discutir amplamente 
a organização dos trabalhadores(as) 
em Telecomunicações, para orientar a 
FITRATELP como entidade dirigente da 
categoria em âmbito nacional, para a transformação da realidade político-sócio-
-econômica, segundo os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras”.

Delegação do RS no 2º CONTTELP

O SINTTEL-RS realizou, nos dias 
7 e 21 de outubro, o primeiro Curso 
de Formação Sindical Básica, gestão 
2017/2020, para novos representantes e 
dirigentes sindicais. O curso foi formatado 
em dois módulos, onde foram trabalha-
dos os seguintes temas:

MÓDULO I
- História do sindicalismo no Brasil;                                                                      
- Organização sindical e sua concepção;

CURSO DE FORMAÇÃO PARA 
REPRESENTANTES SINDICAIS

- Legislação trabalhista (reforma).
MÓDULO II
- Saúde do trabalhador;
- Segurança do trabalhador;
- Comunicação e expressão sindical.

Participaram do curso 15 novos re-
presentantes sindicais, trabalhadores na 
Vivo, Radiante, Cetp e Claro. Tivemos 
também o apoio de vários diretores, que 
de uma forma ou de outra contribuíram 
para que o curso acontecesse de maneira 

produtiva e satisfatória.
No dia 25 de novembro, 

o primeiro módulo do curso 
também foi realizado para os 
trabalhadores eleitos na Sere-
de, Ezentis e CETP onde houve 
novos eleitos. O segundo mó-
dulo foi dia 9 de dezembro. É o 
SINTTEL-RS "avançando sempre 
mais".

SINDICALIZAÇÃO
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ACONTECEU

Representantes participam de curso de formação

O SINDICATO É O PRINCIPAL INSTRUMENTO  
DE LUTA DA CLASSE TRABALHADORA



04                 PARCEIRO - Outubro/Novembro/Dezembro de 2017                         Número   24

UM ANO DE MUITA RESISTÊNCIA
O ano de 2017 exigiu dos trabalhadores muita resistência e disposi-

ção de luta. As reformas impostas pelo golpista Temer e aprovadas 
pelos deputados de sua base de apoio, levaram telefônicos e outras 
categorias a mostrarem toda sua força. As empresas não deixaram por 
menos e, na maioria das negociações, tentaram tirar proveito das re-
formas. Mas a categoria soube dizer não, garantir seus direitos e ainda 
mostrar que estão cada vez mais unidos e mobilizados juntamente com 
o seu Sindicato. 

A REFORMA TRABALHISTA, que 
entrou em vigor no dia 11 de novembro, 
representa um retrocesso de mais de 100 
anos em relação aos direitos dos traba-
lhadores. 

No caso dos telefônicos, se aplicada 
a reforma, que precariza ainda mais as 
condições de trabalho, permite a tercei-
rização irrestrita, além da pejotização, 
haverá um grande prejuízo nos serviços. 
afetando diretamente a qualidade. E não 
por responsabilidade dos trabalhadores, 
mas em função de ações das empresas, 
que sem a reforma já precarizam e tra-
tam com descaso questões importantes 
como a segurança e que agora, "respal-
dadas" de certa forma pela lei, tendem a 
piorar o que já é ruim. 

Situações como as vivenciadas hoje 
pela categoria, de ameaças constantes, 
assédio moral, problemas com intervalo 
de almoço, pagamento de horas extras 
exigirão ainda mais atenção dos traba-
lhadores e do sindicato. Os terceirizados 
sabem bem do que estamos falando.

No caso dos telecentros, onde as 
perversidades das empresas já é grande, 
tende a piorar e elas já cogitam de se-
quer pagar o salário minimo, adotando o 
"trabalho intermitente", onde o trabalha-
dor só ganha as horas trabalhadas. 

E não só os trabalhadores da ativa, 
mas os aposentados também serão afe-
tados, já que a sustentação do fundo de 
pensão depende fundamentalmente da 
participação dos trabalhadores da ativa. 
Sem contratados, mas só terceirizados e 
pessoas jurídicas, os fundos também de-
vem sofrer um importante impacto nas 
suas reservas. 

BOA, SÓ PARA OS PATRÕES

A Reforma Trabalhista, feita com mais 
de 100 sugestão da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), beneficia apenas as 
empresas. Alguns itens, como o trabalho 
intermitente, a permissão de gestantes em 
locais insalubres e outros, praticamente re-
metem ao trabalho escravo. 

No caso do trabalhador intermi-
tente, por exemplo, o salário pode ficar 

abaixo do mínimo e ele pode ficar sem o 
benefício do INSS e sem FGTS, caso não 
pague a diferença entre o que a empresa 
recolhe e a contribuição mínima. E neste 
caso, não terá acesso à aposentadoria 
nem concessões como licença médica. 

MUITA RESISTÊNCIA

A Reforma Trabalhista, de imediato 
já exigiu forte resistência dos trabalha-
dores. Muitas empresas empurraram os 
acordos para depois de 11 de novembro, 
com intuito de aplicar as novas regras. 
Mas a categoria, juntamente com o Sin-
dicato, soube resistir a essas tentativas de 
ataques e garantir os direitos adquiridos 
ao longo de anos de  lutas. 

NÃO MEXAM NOS 
NOSSOS DIREITOS

Uma das importantes manifestações 
realizadas foi no dia 10 de novembro, 
um dia antes da entrada em vigor da 
nova lei. Neste dia, para mostrar que a 
luta continuava, os trabalhadores foram 
às ruas, em ato chamado pelas centrais 
sindicais, sindicatos e movimentos so-
ciais. Os telefônicos estiveram presentes. 
O recado foi claro aos patrões: não me-
xam nos nossos direitos. 

INJUSTA E INCONSTITUCIONAL
Não foram poucas as vozes se se le-

vantaram contra a Reforma Trabalhista, 
não apenas pelo seu caráter injusto, com 
incalculáveis prejuízos à classe trabalhado-
ra, mas também pelo seu alto grau de ins-
constitucionalidades. Não por acaso, a MP 
do golpista Temer (MP 808), editada para 
"corrigir" alguns itens, novamente para dar 
segurança aos empresários, recebeu 947 
emendas.

Juízes, advogados e especialistas da área jurídica, inclusive entidades como 
a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), têm 
alertado quanto as inconstitucionalidades constantes na lei da reforma trabalhista. 

A entidade, mesmo antes da lei entrar em vigor, em novembro, tem deixado 
claro que a reforma, em diversos itens, fere a Constituição Federal. Tanto que em 
nota, entidades da área jurídica, afirmam que a a reforma “fere de morte direitos e 
garantias dos trabalhadores brasileiros assegurados na Constituição Federal”, inclu-
sive com “a criação de obstáculos de acesso à justiça pelo trabalhador que tem seus 
direitos descumpridos e/ou sonegados”.

VÁRIOS PROBLEMAS - Entre os problemas da reforma está, por exemplo, a 
prevalência do negociado sobre o legislado com a previsão de flexibilização do 
Direito do Trabalho, fazendo com que a condição do trabalhador abrangido por 
aquele acordo ou convenção seja piorada em relação a lei. Uma possibilidade não 
autorizada pela Constituição. 

Outros pontos a serem destacados dizem respeito a questão da saúde e segu-
rança no trabalho, à medida que altera jornadas de trabalho e intervalos de almoço 
sem levar em conta o desgaste e pressão sobre o trabalhador. A Constituição defen-
de jornada de trabalho máxima de 8 horas e mesmo a antiga CLT prorrogava, mas 
até o limite de 10 horas e não 12, como querem as empresas. Neste sentido, para 
os especialistas, a reforma retrocede 200 anos. 

A negociação individual também é criticada. Com poder muito maior e ameaça 
de demissão, o patrão poderá "convencer" o trabalhador a aceitar acordo que lhe 
traga imensos prejuízos financeiros e de saúde. 

O SINTTEL-RS convoca os trabalha-
dores a se manterem mobilizados, par-
ticipando das atividades em defesa dos 
direitos da classe trabalhadora e sem-
pre acompanhando o que está determi-

COLETA DE ASSINATURAS
Está em andamento a campanha da CUT pela coleta de assinaturas para um 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP), com objetivo de revo-
gar a Lei 13.467/2017, da Reforma Trabalhista de Michel Temer, 
que acaba com os direitos trabalhistas. A coleta de assinaturas 
faz parte da Campanha Nacional pela Anulação da Reforma 
Trabalhista. Mais informações no endereço https://cut.org.br/
acao/7-de-setembro-0167/ ou acesse o QRCode ao lado. 

nado nos acordos. Ele é o instrumento 
que garante os direitos conquistados e 
qualquer descumprimento do que está 
estabelecido, deve ser imediatamente 
denuncido ao Sindicato.

SINDICATOS PRECISAM SER 
CADA VEZ MAIS FORTALECIDOS

Como pudemos ver nas negociaçõs deste ano, será somente juntos, com sindi-
catos cada vez mais representativos e fortes, que poderemos fazer frente às tentati-
vas do governo e das empresas de retirar direitos e precarizar as condições de tra-
balho e de salário. O cenário atual, com um governo ilegítimo, que atende apenas 
aos interesses de empresários, banqueiros e latifundiários, exigirá muita resistência 
e unidade dos trabalhadores, o que só é possível, com sindicato forte, tanto política 
como financeiramente, e com muita luta e resistência. 

Não por acaso, a reforma trabalhista tenta fragilizar os sindicatos. Eles são 
hoje, junto com as centrais sindicias e movimentos sociais, as principais entidades 
a denunciarem os ataques a direitos e a promover a resistência e a luta em defesa 
dos trabalhadores. FORTALEÇA SEU SINDICATO E SUA LUTA! SINDICALIZE-SE!



AS MENTIRAS QUE TE CONTAM
 A CUT está com material nas ruas, tentando alertar os cidadãos para as men-
tiras quanto a reforma da previdência. Veja os cinco pontos denunciados pela Central: 
1. A PREVIDÊNCIA ESTÁ QUEBRADA - MENTIRA: O governo foi desmascarado 
pela CPI da Previdência que provou que não existe déficit.
2. A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ACABA COM PRIVILÉGIOS - MENTIRA: O pro-
jeto não mexe nas aposentadorias de deputados, senadores e militares.
3. A REFORMA É NECESSÁRIA PARA QUE TODOS SEJAM TRATADOS COM 
IGUALDADE - MENTIRA: Temer se aposentou aos 55 anos com R$ 30 mil por mês. 
Eliseu Padilha, aos 53 anos, com R$ 20 mil por mês. Henrique Meirelles, Ministro da 
Fazenda, recebe R$ 250 mil mensais. Estão enlameados em denúncias de corrup-
ção, ganham fortunas e querem acabar com a sua aposentadoria.
4. A REFORMA ATINGE QUEM GANHA MUITO E TRABALHA POUCO - MENTIRA: Sacri-
fica quem mais trabalha e menos ganha. Aumenta a idade mínima e obriga você a contri-
buir por 40 anos para poder receber 100% da aposentadoria. Com a reforma trabalhista e 
o aumento do desemprego, quem vai conseguir contribuir por 40 anos ininterruptos? Você 
será obrigado(a) trabalhar até morrer.
5. REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA 
GARANTIR UM FUTURO MELHOR AOS 
BRASILEIROS(AS) - MENTIRA: Ao mesmo 
tempo em que liquida com o direito à aposen-
tadoria dos(as) trabalhadores(as), o governo 
perdoa dívidas previdenciárias bilionárias de 
grandes empresas, bancos e latifundiários.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO ACABA COM 
PRIVILÉGIOS, ACABA COM A SUA APOSENTADORIA!

O governo ilegítimo do Temer, na 
tentativa de enganar e fazer passar sua 
proposta de reforma da previdência, 
apresentou um novo texto ao projeto. 

O projeto, que pode ir à votação em 
plenário a qualquer momento, é ainda 
pior do que a proposta original e é mais 
grave do que parece. Temer apresentou 
ao Congresso, sem nenhuma consulta à 
sociedade, a PEC 287, maior e mais radi-
cal conjunto de mudanças na Previdência 
Social desde a promulgação da Consti-
tuição, em 1988. Apesar da falta de di-
álogo, entidades sindicais e movimentos 
sociais têm se organizado para debater 
o assunto e alertar a população para os 
efeitos das medidas em debate no Legis-
lativo, não só para os trabalhadores que 
estão hoje na ativa, mas também para 
seus filhos e netos. 

Especialistas no tema da previdên-

cia têm alertado que os brasileiros não 
tem ideia da gravidade da reforma, que 
dificulta o acesso aos benefícios, exige 
mais tempo de contribuição e reduz dras-
ticamente os valores a serem recebidos 
por meio de aposentadorias e pensões. 
Para se aposentar com 100% do bene-
fício, o trabalhador tem que começar a 
trabalhar com 16 anos, contribuir por 49 
anos de forma ininterrupta, sem deixar 
de contribuir um único mês.  Com a nova 
regra, os aposentados jamais receberão 
pelo teto ou próximo do teto.

DEBOCHE - A propaganda do gover-
no, paga com dinheiro dos brasileiros, é 
um deboche já que tenta vender a ideia de 
que a reforma é boa. Ou seja, o cidadão 
paga pela exibição de uma propaganda 
contrária aos seus interesses. Tanto que a 
Justiça considerou a propaganda "ofensiva 
e desrespeitosa". 

As privatizações do setor de tele-
comunicações no Brasil, ocorrido nos 
anos 90, é um exemplo de que privatizar 
não é a solução, embora cada vez mais 
o governo golpista de Michel Temer ve-
nha sinalizando a retomada do projeto 
neoliberal privatista com ainda mais 
furor. À época, o patrimônio público foi 
generosamente negociado com o capi-
tal privado, com subavaliação do patri-
mônio público, generosos empréstimos 
do BNDES, apoio financeiro dos fundos 
de pensão de empresas estatais e mui-
tas outras facilidades em negócios que 
só beneficiaram um lado, o dos grupos 
compradores. E o imbróglio da OI deixa 
isso ainda mais claro. 

ENTENDA O CASO

O processo de privatização iniciado 
em 1998, quando a privatização de um 
conjunto de empresas estatais integran-
tes do antigo Sistema Telebrás permitiu a 
constituição da maior concessionária de 
telefonia, a Telemar, reunindo empresas 
de 16 estados da federação. Com a aber-
tura em 2002 de um ramo para a telefo-
nia celular, surgia a Oi. 

Depois de vários movimentos e de 
ter se constituído na maior operadora do 
País, a verdade  é que a saúde financei-
ra da empresa não permitia que ela se 

SEGUE O IMBRÓGLIO DA OI

sustentasse por mais tempo, apesar de 
todo o tipo de apoio  do poder público 
para financiamento e expansão da rede, 
com tarifas com reajustes superiores às 
taxas de inflação e contratos com cláu-
sulas abusivas e prejudiciais aos usuá-
rios. Mesmo assim, a dívida de R$ 65,4 
bilhões devidos a 55 mil credores veio à 
tona e a Oi entrou com pedido de liqui-
dação extrajudicial. Ou seja, a venda da 
telefonia não melhorou a situação dos 
cofres público, não houve ganhos sociais, 
o Estado continuou aportando recursos e 
a sociedade ficou com um serviço caro e 
péssimo. O processo de recuperação da 
Oi é o maior do Brasil e o maior de uma 
companhia privada na América Latina. 

A Oi possui 140 mil empregados di-
retos e participação em outras empresas 
do sistema de telecomunicações. Tem 
uma dívida na Anatel de 11 bilhões de 
reais, oriundas de descumprimentos de 
obrigações contratuais, mais 50 bilhões 
de reais em bancos. É responsável pela 
telefonia fixa e móvel nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro Oeste, bem como por 
grande parte da rede de alta capacidade 
que permeia estes estados e garantem a 
operacionalidade do sistema, sem falar 
de muitos municípios nos quais a empre-
sa é a única alternativa para o consumi-
dor de telefonia fixa, móvel e internet. 

SEM GARANTIAS

Em outubo último, o Conselho Dire-
tor da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) desistiu de dois termos 
de compromisso de ajustamento de 
conduta (TACs) com o grupo Oi, porque 
o plano de recuperação formulado pela 
empresa não garante os investimentos 
que seriam firmados nos TACs e revogou 
inclusive um que havia sido firmado em 
2016. O fato era que, desde o pedido de 
recuperação judicial, os planos da em-
presa não traziam garantias de que os 
TACs fossem cumpridos. 

Depois de várias decisões judiciais, 
a Anatel foi definida a participar na  As-
sembleia Geral de Credores e o seu re-
presentante foi orientado a votar contra 
o novo plano de recuperação.

SUCESSIVOS ADIAMENTOS

Desde outubro, a assembleia de 
credores da Oi teve cinco adiamen-
tos. A última, marcada para o dia 7 
de dezembro, foi adiada para o dia 

19 de dezembro, desta vez a pedido 
dos bancos que detém títulos da ope-
radora. Mas outros adiamentos foram 
pedidos pela própria Oi, que tenta 
negociar com o governo federal a sua 
dívida de R$ 11 bilhões com a ANA-
TEL. No dia 22 de novembro, a Advo-
cacia Geral da União (AGU) informou 
que pretende apresentar uma solução 
para a dívida da Oi com a Anatel antes 
da Assembleia Geral de Credores da 
companhia, dia 19 de dezembro.

A segunda chamada da assembleia 
de credores está marcada para o dia 1º 
de fevereiro de 2018, conforme decisão 
judicial (o processo de recuperação corre 
na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janei-
ro), que considera um processo como 
nunca antes visto, em termos de "núme-
ro de credores, valor da dívida, temas 
inéditos e complexidade". Ou seja, pelos 
menos até fevereiro de 2018, segue o 
imbróglio da Oi. 

O SINTTEL-RS acompanha de perto 
esta situação. A Oi tem um número im-
portante de trabalhadores que precisam 
ter seus direitos garantidos. 

NA PAUTA DO CONSELHO DIRETIVO
O tema das reformas e dos ataques do governo Temer aos trabalhadores, assim 

como a situação das empresas, especialmente a da Oi, esteve na pauta do encontro 
do Conselho Diretivo, realizado dia 01 de dezembro, em Rondinha e que contou com 
a participação do presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo. 

 Preidente da CUT fala durante reunião do Conselho Diretivo



Entre agosto e novembro, período 
da negociação com a Ezentis, diversos 
movimentos mostraram a unidade e a 
força dos trabalhadores, em ações con-
juntas com o SINTTEL-RS. 

As mobilizações iniciaram ainda em 
setembro, quando no dia 8, os dirigen-
tes do Sindicato e os trabalhadores na 
Ezentis, realizaram paralisação, na sede 
da empresa, em Canoas, e nos Centros 
de Manutenção nas respectivas regiões 
e no Litoral.

O movimento, que iniciou nas pri-
meiras horas da manhã, contou com a 
adesão de mais de 50% dos trabalhado-
res. Em Canoas, o ato foi mobilizado com 

carro de som no 
portão da Ezentis. 

A negocia-
ção foi finalizada 
com a aprovação 
da pauta em as-
sembleia dia 30 
de outubro, em 
processo que tra-
tou ainda de ou-
tros pontos como 
inconsistências no 

aplicativo MOSAIC do APH (Apontamen-
to de Horas), situação que permanece 
pelo menos há três anos e que tem feito 
chegar ao Sindicato várias denúncias de 
descontos e mensagens onde a empresa 
informa que o aplicativo está com pro-
blemas e constantemente inativo.

MUDANÇA 
UNILATERAL 

Outro tema tratado nesta negocia-
ção, foi quanto ao Banco de Horas. Na 
negociação de 2015 ficou acertado que 
não teríamos mais banco de horas e a 
empresa aceitou pagar todas as horas 

TRABALHADORES DA EZENTIS LUTAM UNIDOS 
E MOSTRAM FORÇA COM O SEU SINDICATO

CONFIRA A LINHA DO TEMPO DA NEGOCIAÇÃO
26/07/2017 – Assembleia de construção e aprovação da pauta de reivindicações;
01/08/2017 – Data-base – entrega da pauta de reivindicações à empresa;
10/08/2017 - Minuta do ACT/PLR foi enviada via Correios ao negociador;
04/09/2017 – Sindicato alerta que já haviam passado 30 dias e a empresa ainda 
não tinha dado retorno quanto a pauta de reivindicações;
08/09/2017 – Trabalhadores e sindicato realizam paralisação na sede central da 
empresa, em Canoas, no interior do Estado e no litoral. Neste mesmo dia represen-
tantes da empresa solicitam reunião com o Sindicato, da qual participaram a direto-
ra Circe Abreu de Matos e os diretores Flávio Rodrigues e Gilnei Azambuja;
19/09/2017 – Nova reunião com o diretor da empresa, na sede do SINTTEL-RS, para 
iniciarem de fato as negociações do ACT 2017/2019, mantendo, até esta data, o que vem 
sendo praticado nas cláusulas vigentes, o pagamento das horas extras (cláusula 10) e o 
acerto do ressarcimento aos trabalhadores descontados indevidamente pelo aplicativo, 
conforme oficializado pela Ezentis. O resultado da reunião é apresentado e aprovada em 
assembleia por unanimidade e há a suspensão da paralisação e o retorno das atividades. 
Ficou estabelecido que após o dia 19, haveria convocação de assembleias para aprecia-
ção de quais alterações a empresa pretendia fazer, deixando claro que seriam avaliadas 
pela categoria e, se não aceitas, seriam realizados novos movimentos para as conquistas 
necessárias e justas a todos e todas, com greve a partir do dia 6 de novembro;
06/10/2017 – Assembleias para avaliação da proposta, que não evoluiu  de acordo com 
a pauta construída pelos trabalhadores e, portanto, foi rejeitada, seguindo a negociação;
11/10/2017 – Publicação de edital no Correio do Povo sobre risco de greve dos 
trabalhadores da EZENTIS e da VIVO;
17/10/2017 – Nova assembleia onde novamente foi rejeitada a proposta e com 
indicativo de greve;
30/10/2017 – reunião emergencial com a mesa nacional de negociação da VIVO, 
que tratava de duas questões (negociação do ACT  e problemas com terceirizados 
na VIVO) com o Diretor Geral  da VIVO e com dirigentes do SINTTEL (Flávio e Circe) 
onde a proposta avançou consideravelmente e foi levada nesta mesma data aos 
trabalhadores que aprovaram  as conquista de seus direitos.

A PROPOSTA APROVADA
Salários: reajuste de 2,08% (lançamento das diferenças salariais a contar de 1/8/17);
Piso Salarial: reajuste de 2,08% (lançamento das diferenças salariais a con-
tar de 1/8/17);
Tiquete (VR): reajuste de 5% no valor de R$ 24,25 com o lançamento das diferen-
ças no valor do tíquete a contar de 1/08/17;
Auxílio Educação Infantil: reajustado em 2,08 % no valor de R$ 435,45 para as 
mulheres e pais com a guarda, permanecendo a redação no ACT vigente e pagamento 
por filho. Aos demais empregados "homens" o benefício será estendido no valor de R$ 
435,45, no entanto, será limitado a um filho. O pagamento deverá constar na folha 
de novembro para todos os empregados que possuem filhos, até o final do ano que 
completam 7 anos, bem como, as diferenças dos valores retroativos a agosto para as 
mulheres e pais com a guarda;
Diárias:  no valor de R$ 100,00 a contar de 1° Nov/17, mediante comprovação;
Auxílio Farmácia: no valor de R$ 937,00 ( se houver casos pagar retroativo a agos-
to) este valor acompanha o salário mínimo;
Auxílio Filhos com Deficiência: no valor de R$ 937,00 (se houver casos pagar 
retroativo a agosto) este valor acompanha o salário mínimo;
Periculosidade: pagamento na folha de novembro a todos os empregados com 
cargos de infraestrutura. Para os demais os cargos serão adaptados e a periculosidade 
será paga na folha de dezembro. A empresa garante que o pagamento do adicional 
de periculosidade abrangerá todos 42 empregados indicados pelo sindicato, median-
te os ofícios nsº 418/17 e 452/2017, a contar de dezembro/2017;
Equiparação Salarial: aos empregados já solicitados e aos demais identificados, 
pagamento na folha de novembro;
CREA: a empresa promoverá ao cargo de técnico todos os trabalhadores assistentes 
e auxiliares que apresentarem à empresa o registro no CREA, inclusive, o provisório. A 
eventual diferença de salário será paga no mês subsequente a apresentação do CREA;
Compensação de Horas: mantém a redação vigente do ACT, no entanto as 50% 
das horas que são compensadas será acrescida a previsão de que o empregado pode-
rá optar pelo pagamento de todos as horas extras, ao invés da compensação, ou seja,  
folgar semanalmente ou pagarem todas as horas extraordinárias;
Sobreaviso: mantém o pagamento da forma que vem sendo praticada, respeitan-
do a legislação;
Intervalo de 11 horas entre interjornadas: obrigatório garantir o cumprimento 
do descanso integral dos intervalos de 11 horas entre as jornadas; 
SGS: APH manter este aplicativo para o registro da jornada de trabalho, correções, 
HExs e os lançamentos das diárias;
Atestados: não podem ser descontados (conforme cláusula do ACT vigente ) serão 
ressarcidos todos os casos de descontos indevidos;
Férias: planejamento com 30 dias de antecedência, adotar o formulário já existente 
onde consta os campos para solicitação, adiantamento e alterações de data. O adian-
tamento permanece 50%, no entanto, o pagamento deve ser feito junto com as férias 
no mesmo ato. O cronograma de concessões de férias será distribuído nos 12 meses, 
porém planilhado com os empregados efetivos da região RS e não em nível de Brasil;
PPR: valor a ser pago de R$ 1.531,20 em duas parcelas, 50% com o salário de 
janeiro/2018 e 50% com o salário de julho/2018.

ELEIÇÃO PARA REPRE-
SENTANTE SINDICAL

Após os resultados deste grande 
avanço, com a união dos trabalhadores 
na EZENTIS, o Sindicato chamou todos 
a participarem, no dia 20 de novem-
bro de 2017, das eleições para escolha 
dos primeiros Representantes Sindicais. 
Foram eleitos cinco trabalhadores ti-
tulares e dois suplentes para a gestão 
2017/2019, conforme Estatuto, e eles 
também já participaram do Curso de 
Formação Sindical, realizado em dois 
módulos (dia 25/11 e 09/12). 
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extras. Porém, deixou no ACT 2015/2017 
que, sendo de sua necessidade, pode-
ria compensar as horas semanalmente. 
Sendo assim, após dois anos em que os 
trabalhadores estavam recebendo suas 
horas, a empresa, no dia 04/09/17, comu-
nicou que estas passariam a ser folgadas. 
Mudança unilateral, sem acerto com o 
Sindicato e mal colocado aos trabalhado-
res, causando prejuízo em seus proventos 
mensais e no sustento de suas famílias.

LIQ: ACT 2017/2018 
Após várias reuniões, a empresa apresentou uma proposta que não contempla sequer a reposição relativa à data base 

maio, que ficou em 3,99% (INPC). Apresenta o índice de reposição com pagamento fracionada para dezembro/2017, janeiro 
e março de 2018 e nos benefícios, propõe correção parcial das perdas no percentual de 3%, a partir de novembro de 2017. 

A representação sindical sempre primou pela pauta de reivindicações dos trabalhadores, elencada em assembleia, 
que apresenta reposição das perdas de 3,99%, mais  ganho real de 5% nos salários e benefícios. Mas a LIQ não acatou em 
mesa sequer a proposta de reposição inflacionária retroativa a maio, com reflexo em todas as verbas salariais e benefí-
cios. Em assembleia dia 29, no RS foi rejeitado, mas na soma nacional a proposta foi aprovada pela diferença de 18,57% 
dos votos. Sobre a PPR, a empresa já marcou reunião para o dia 21 de dezembro. 



A comissão nacional de negociação da 
federação Fitratelp esteve reunida no dia 
23/11 com a empresa, a fim de dar segui-
mento nas negociações para renovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2019. 

Para decepção da comissão, a empre-
sa avançou muito pouco, com relação à úl-
tima proposta apresentada no dia 27/10, 
quando ela partiu de 1% somente para 
salários, para 1,65% para salários, au-
xílio creche e programa alimentação. 
Ainda manteve a proposta indecente 
de enviar todas as horas de domingos 
e feriados para o banco de horas, reti-
rar a estabilidade no retorno de férias, 
entre outros itens. 

A comissão novamente REJEITOU 
esta proposta que sequer contempla o 
INPC, que foi de 1,73% da data base que é 
setembro. Além disso, os trabalhadores da 
NET tiveram 2,08% de reajuste e deviam 
levar em consideração que agora somos 

uma única empresa, mas na hora de valo-
rizar ela discrimina. 

A empresa já de início apresentou esta 
proposta como sendo a última. Mas, diante 
da pressão e rejeição por parte da comis-
são, ela então reunirá novamente com sua 
alta direção e ficou de responder à comis-
são, para uma próxima reunião, ainda sem 
data definida.

Trabalhador(a) esta luta é de todos, 
dos dirigentes do SINTTEL-RS RS que ne-
gociam,  mas também é SUA! Faça pres-
são nos corredores da empresa, questione 
seus gestores, tenha uma posição frente a 
essa retirada de direitos conquistados, por 
desculpa da "fusão" entre as três empresas. 
O trabalhador não pode pagar esta conta. 
Não fique só, fique sócio. Fortaleça seu sin-
dicato, que é a entidade que está sempre 
em defesa dos seus direitos! 

Não esqueça que JUNTOS somos 
mais fortes!

ALERT: NEGOCIAÇÃO ATÍPICA
Este ano, a negociação 

com a ALERT foi atípica. A 
empresa demorou a apresen-
tar uma proposta que abran-
gesse, no mínimo, o INPC, 
um dos motivos pelos quais 
não se justifica um atraso tão 
grande na resposta patronal.

A “enrolação” da empre-
sa preocupou a categoria, que 
chegou a sinalizar com mani-
festações em frente aos portões da empresa e deliberou por estado de greve. A pres-
são dos trabalhadores fez com que a patronal apresentasse uma contraproposta, desta 
vez contemplando minimamente as expectativas da categoria.

Em assembleia no dia 24 de outubro, os trabalhadores na Alert Brasil Telea-
tendimento e Alert BPO Soluções Integradas, analisaram e aprovaram, por ampla 
maioria, as propostas para celebração do ACT e PPR/2207 (veja  proposta no Boletim 
2192, no site do SINTTEL-RS). 

COLÔNIAS DE FÉRIAS - As negociações entre o SINTTEL-RS e a Empresa, pre-
vendo subsídio de diárias e as regras para utilização da Colônia de Férias na praia de 
Rondinha e da Reserva Ecológica do Beco do Cego, no Lami, para os filiados ao Sindi-
cato, permanecem em andamento. Já está acertado que a empresa irá subsidiar uma 
cota de diárias para utilização e lazer dos  trabalhadores filiados e seus dependentes, 
podendo até  ser incluso convidados, porém este ponto ainda está em discussão.

Fique ligado no desfecho das negociações para as formas, procedimentos e 
contatos que serão divulgados em campanha específica aos trabalhadores na ALERT 
BRASIL E ALERT BPO quando da liberação das reservas. 

ATENTO SEM PROPOSTA DE PLR
A empresa deve proposta de PLR  para os trabalhadores. Estamos chegando 

ao final do ano e de novo sem  PROPOSTA. Já enca-
minhamos email para empresa cobrando reunião para 
tratarmos da negociação do Acordo Coletivo de Traba-
lho, data base janeiro-2018. Em breve vamos convo-
car assembleia para deliberação da pauta de reivindi-
cações para darmos início às negociações.

TELEFONICA VIVO, 
RESPEITE A CATEGORIA

O gestor nacional da Telefonica - Vivo participou de reunião tripartite, no dia 
31/10/2017, no RS. No encontro, interveio mediante soluções das pendências existen-
tes dos ACT dos seus "aliados" (CETP e EZENTIS), evitando a greve nessas duas bases 
terceirizadas, que havia sido aprovada para o dia 6/11/17.

ACT TELEFONICA - VIVO - A CNN-FITRATELP  exige e ainda espera que a Telefô-
nica-VIVO saia da proposta de reposição salarial de 1,73%, com o reajuste repercutindo 
só em agosto de 2018. Continuamos exigindo:
- o respeito a data-base da categoria, que é 1º de setembro;
- a composição de um reajuste de salários e benefícios a partir da reposição integral da 
inflação de 2017 (1,73%) das perdas salariais de 2015 e 2016 (4,5%) e ganho real;
- isonomia na concessão dos benefícios, pelas melhores condições praticadas para 
todos os trabalhadores;
- a implantação da função triple-play, 
com respectivos piso correspondente 
para os trabalhadores de campo. 

A empresa marcou outra rodada 
de negociação para dia 28/11/17, em 
Brasília. Com melhorias na proposta, os 
trabalhadores aprovaram em assembleia 
dia 7 de dezembro, o aditivo ao Acordo 
Coletivo e PPR.
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NEGOCIAÇÃO NA CLARO 
AINDA PATINA

NO 2º SEMESTRE DO ANO, LUTA SE INTENSIFICA 
NA ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA VIVO

Após a redefinição dos contratos da VIVO com suas empreiteiras terceirizadas, 
que eles chamam de "aliados", para não confundir com as famosas empreiteiras en-
volvidas em todos os grandes escândalos do Brasil, surgiu as consequências da redu-
ção dos cursos, que a Telefônica impôs a seus Parceiros.

Foram reduzidos o número de empreiteiras, muitas perderam contratos, sendo 
que umas fecharam, outras quase fecharam e as que ganharam a licitação, têm que se 
virar para suportar os cortes nos valores pagos nos contratos atuais. E claro que esta 
redução afetou as negociações dos ACTs das suas terceirizadas: CETP , EZENTIS e TLSV.

CETP e EZENTIS - A choradeira das empreiteiras foi grande. Disseram que não 
dava para reajustar os salários e outros itens da remuneração dos empregados. Após 
rejeitar as propostas da EZENTIS e CETP  nas assembleias do Sindicato, definimos 
greve para o dia 6 de novembro, o que provocou a vinda para mesa de negociação da 
VIVO, para impedir que a GREVE acontecesse.

As propostas melhoraram, os trabalhadores ficaram satisfeitos e os Acordos fo-
ram fechados nas novas assembleias convocadas pelo Sindicato. Salários, tíquetes e 
locação de veículos, foram corrigidos e novos itens foram conquistados, como o paga-
mento de periculosidade para os técnicos expostos ao risco, bem como reclassificação 
dos empregados da empresa, conforme função executada, e até auxílio-creche não só 
para filho de empregadas, mas também empregados da EZENTIS. 

Neste ano, conseguimos aumentar nossa sindicalização e eleger novos represen-
tantes sindicais, tanto na VIVO, como  na CETP e EZENTIS, o que melhora nossa re-
presentação nestas bases, e ajudou a impedir demissões em massa que aconteceriam 
com os empregados da rede própria da VIVO, herança do tempo da GVT.  

TLSV  FOGE DO DEBATE COM O SINTTEL-RS
A TLSV, maior terceirizada da VIVO, continua se negando a negociar com o SINT-

TELRS o primeiro ACT destes empregados, mesmo depois que mais de 150 trabalha-
dores na empresa se sindicalizaram ao SINTTEL.

O antigo Sindicato destes trabalhadores, o SINCAB, escolhido pelo patrão, fechou 
suas portas e se mandou para São Paulo, e já foi tarde, pois nunca fez uma assembleia 
ou ouviu os trabalhadores que ele dizia representar. O resultado desta má representa-
ção dos empregados é o pior ACT.

Para mudar esta realidade, o SINTTELRS está preparando a convocação de assem-
bleias em todo o Estado, para que os trabalhadores definam as melhorias que querem 
em seu ACT e uma pauta de revindicações. Se a empresa, continuar se negando a abrir 
negociação com o Sindicato, vamos convocar uma greve para acabar com esta relação 
promíscua entre a Empresa e o SINDICATO AMIGÃO DO PATRÃO!

     Assembleia da Vivo em Porto Alegre

TIM: IDAS E VINDAS
Após idas e vindas, tempo e contra tempo, foi retomada a negociação do Aditi-

vo 2017 ao ACT 2016-2018, nos dias 06 e 07 de dezembro, últimos.
A CNN-FITRATELP "martelou" muito encima da exigência do respeito à data-base, 

com a incidência do reajuste dos salários e benefícios em 01 de setembro de 2017. 
Também "batalhou" pelo reajuste linear pelo INPC, mas com ganho real.

A inflação está baixa, seja por manipulação ou por realidade e, sob o nosso 
ponto de vista, é nestas ocasiões que é possível resgatar perdas salariais e/ou obter 
isonomia nos benefícios.

O patrão TIM, perverso, "joga" em mesa de negociação com a necessidade 

imediata da trabalhadora e do trabalhador. E mais ainda no fim do ano, quando as 
demandas financeiras individuais e coletivas aumentam.Motivo disto tivemos nove 
rodadas (propostas) de negociação em dois dias de embate.

O SINTTEL e a FITRATELP querem SEMPRE o melhor para @s representad@s. Mas 
"do outro lado da mesa" está o dono do dinheiro e do emprego, propondo "precariedade". 

Diante de tantas dificuldades, mesmo assim, "arrancamos" uma proposta que 
é possível de ser apreciada, em assembleia soberana, a realizar-se até o dia 13 de 
dezembro. No encerramento desta edição do Parceiro ainda não tínhamos o resulta-
do final das deliberações quanto, a se foi ou não aceita, a proposta da TIM. 

CNN-FITRATELP e SINTTEL



ATENÇÃO VERANISTAS
- É proibido levar animais de estimação 
de qualquer espécie.
- Rondinha a voltagem é 220 wts.
- Diária “SEMPRE” inicia-se no almoço 
e termina no café da manhã.
- Apartamentos de acomodação SIM-
PLES o veranista deverá levar: Ventila-
dor, TV, Travesseiro, Cadeiras de praia, 
Roupas de Cama e Toalhas de Banho.
- Apartamentos de acomodação ESPE-
CIAL o veranista deverá levar: Travessei-
ro, Roupas de Cama e Toalhas de Banho.
- Não chegar antecipado, pois seu apar-
tamento poderá estar ocupado, favor te-
lefonar antes, estando desocupado será 
liberado com pagamento de pernoite.
- Por medida de segurança e tranqui-
lidade após 22h não será permitido a 
entrada, havendo contratempo favor 
entrar em contato com a recepção fone 
(51) 3606.1313).
- Veículos estacionados dentro da Co-
lônia de Férias, não estão cobertos por 
NENHUM SEGURO.
- Se o hóspede resolver sair antes do tér-
mino de sua diária o SINTTEL não devol-
ve diárias, ressalta-se casos especiais de 
doença súbita ou de luto que será anali-
sada pelos Diretores de Plantão.

Dirigentes do SINTTEL-RS, da ASTTI  e 
da AACRT participaram, nos dias 9 e 10 de 
novembro, em Porto Alegre, do XIV Semi-
nário de Participantes de Fundo de Pensão. 
O evento foi promovido pela Associação 
Nacional dos Participantes de Fundos de 
Pensão (Anapar) no Rio Grande do Sul. 

Entre os temas que foram abordados 
estiveram “Perspectivas da Previdência So-
cial Pública e Proteção Social”; “Conjuntura 
Política e Econômica Brasileira”, “A Reper-
cussão Jurídica das Mudanças na Previdên-
cia Social e Complementar”, “Previdência 
Complementar (desafios para crescer)”, 
“Meios de Comunicação em Tempos de 
Pós-Verdade” e “Representação Institucio-
nal e Atuação política da Anapar". 

XIV SEMINÁRIO 
DE PARTICIPANTES 

DE FUNDO DE 
PENSÃO

“Manifesto dos dirigentes da ANAPAR  sobre a Reforma da Previdência
Temos acompanhado com extrema preocupação os debates a respeito da Reforma da Previdência e algumas manifestações 

públicas de importantes dirigentes de entidades fechadas em apoio ao projeto de reforma encaminhado pelo Governo Temer. 
Talvez estejam movidos pela ilusão de que o enfraquecimento da previdência pública abrirá caminho para o avanço dos fundos 
de pensão patrocinados por empresas ou instituídos por associações e entidades de classe.

Ledo engano. A opção preferencial inequívoca do atual Governo é pelas entidades abertas, pelos planos administrados por bancos 
e seguradoras. A prova mais evidente desta opção está no projeto de Reforma da Previdência. Propõe a possibilidade de transferir a 
gestão dos planos de previdência dos servidores públicos aos bancos, que estão de olho nas altas taxas de administração que poderão 
cobrar para gerir as reservas de milhões de servidores púbicos.

Ao contrário do que prega o Governo, a seguridade social brasileira é superavitária, sustentável, e não precisa de reforma neste 
momento. A soma dos tributos destinados pela Constituição Federal ao financiamento da seguridade social (contribuições sobre a 
folha de pagamento, faturamento das empresas e receita da atividade rural, COFINS, CSLL, PIS/PASEP e outros menos significativos) 
cobrem com folga as despesas previdenciárias, com saúde, assistência social, auxílio-doença e seguro desemprego. O superávit 
existe apesar dos altos índices de sonegação e da isenção tributária concedida a setores da economia. A própria CPI da Previdência, 
em seu relatório final, demonstra que não há déficit na seguridade social e no Regime Geral de Previdência Social e cobra medidas 
de combate aos sonegadores.

O enfraquecimento da previdência social não fortalece os fundos de pensão, ao contrário do que sonham os apoiadores da 
reforma. A esmagadora maioria dos participantes de fundos de pensão são trabalhadores com emprego fixo, carteira de trabalho 
assinada e vinculados à previdência social. Quem contribui para a previdência social e tem rendimentos maiores, também se 
esforçam para fazer sua poupança previdenciária privada. Desmontar a previdência pública significa, também, enfraquecer a 
previdência fechada, posto que o Governo sinaliza para a sociedade um total desprezo pela questão previdenciária.

A nova realidade do mercado de trabalho poderá enfraquecer ainda mais os dois pilares da previdência, o público e o com-
plementar. A reforma trabalhista recém-aprovada jogará milhões de brasileiros para o mercado informal de trabalho, sem vínculo 
empregatício nem previdência pública, com salários rebaixados, empregos temporários sem remuneração mensal fixa. É ilusão 
pensar que este trabalhador fragilizado, sem emprego permanente nem rendimento constante vai pensar no futuro e aderir à 
previdência complementar, quando sua preocupação central é garantir a sobrevivência diária de sua família.

A participação dos rendimentos do trabalho na renda nacional já era pequena e poderá ficar menor. O rendimento médio 
do trabalhador brasileiro, de R$ 2.105,00 mensais, que aumentava ano a ano, voltou a diminuir. Pouco mais de 5% dos traba-
lhadores ganham acima de 5 salários mínimos, faixa de renda típica dos participantes de previdência complementar. Este é o 
limite de crescimento da previdência privada.

A reforma da previdência, se aprovada, deixará milhões de idosos sem aposentadoria, tirando do mercado consumidor 
benefícios mensais na casa das dezenas de bilhões de reais e que contribuem para fomentar a atividade econômica, gerar tra-
balho e renda e, por consequência, aumentar a capacidade de o trabalhador fazer sua poupança previdenciária. O desmonte 
da previdência social e a fragilização das relações formais de trabalho também destroem a previdência complementar fechada.

Convidamos os dirigentes de fundos de pensão e suas lideranças a refletir sobre estes temas e, em vez de apoiar uma reforma 
que elimina direitos dos participantes de fundos de pensão, passem a defender o fortalecimento da previdência pública”. 
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

COLÔNIA DE FÉRIAS

PERÍODO: 28 de dezembro/2017 a 03 de 
março/2018.
INSCRIÇÕES: A partir de 11 de dezem-
bro no SINTTEL (Rua Whashington Luiz, 
572, Centro Histórico, Porto Alegre), no 
horário das 9h às 11h30 das 14h  às 16h, 
pessoalmente ou por telefone.
Capital e região metropolitana - pes-
solamente ou pelo fone (51) 3286.9605;
Interior pelo fone (51) 3286.9606.
A partir de 26 de dezembro as inscri-
ções serão diretamente em Rondinha, 
Telefone (51) 3606.1313.
As inscrições serão divididas em duas etapas:
Período: De 28/12/2017 à 20/01/2018         
Inscrições: De 11/Dezembro/2017 a 10/
janeiro/2018
Período: De 21/01/2018 a 03/03/2018         
Inscrições: A partir de 11 de janeiro de 2018.
PROMOÇÃO VERANEIO DE 2017/18
Pagarão o mesmo valor de sindicalizado: 
pai e mãe do sindicalizado, cônjuge, pai, 
mãe do cônjuge, filhos e netos. Demais 
parentescos serão considerados CONVI-
DADOS.
RESERVA E PAGAMENTOS
Diárias podem ser à VISTA ou PARCELA-
DAS. No caso de diárias parceladas: 
caso não confirmar o pagamento de 
20% da reserva em 48 horas, a reserva 
será automaticamente cancelada pelo 
sistema. Se confirmada, o restante 80% 
será acertado na chegada à Colônia.

VERANEIO EM 
RONDINHA

Desistência no prazo inferior a dois dias, 
não serão devolvidos valores da reserva.
Diárias à vista ou parceladas pagamento 
com o CARTÃO DE CRÉDITO.
ATENÇÃO – No Ano Novo e Carnaval, somen-
te pacotes a partir de 3 diárias por pessoa. 
PARCELAMENTOS:
Até 8 vezes para sindicalizados; 6 vezes 

para conveniados e convidados nos 
cartões Visa e Banricompras.
Na Ceia de Ano Novo será cobrado o 
valor adicional, sendo opcional.
Informações sobre o Veraneio tam-
bém podem ser nas Delegacias Regio-
nais do SINTTEL. 

BECO DO CEGO – LAMI
Diária apartamento (até 4 pessoas), à vista 
R$ 60,00 - Excedentes no apartamento p/
pessoa: à vista R$ 10,00
- Diária barraca  – R$ 30,00.
- Diária barraca vazia: R$ 15,00 à vista.
CONVIDADOS: para ter acesso ao Beco 
do Cego, somente associados, seus depen-

dentes legais  e convidados acompanha-
do do sindicalizado titular. Os convites 
podem ser adquiridos na Secretaria do 
Sindicato e retirados antecipadamente de 
segunda à sexta, das 9h às 11h30 e das 
14h às 16h30, na rua Washington Luiz, 
572, Centro Histórico, em POA - Contato 
(51) 3286.9600, ou pessoalmente na Sede 

Campestre, após se identificar na Portaria.
VALOR CONVITES - ISENTOS: 0 a 4 anos; 
Crianças de 4 a 12 anos: R$ 5,00;   Adul-
tos a partir de 13 anos: R$ 10,00.
FORMAS DE PAGAMENTO:
- Na Sede Campestre, somente à vista.
- Na secretaria do SINTTEL, à vista, em 
espécie ou cartão de crédito.


