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   INSTITUTO AVANÇAR    CONVÊNIOS 

CARTÃO DE VANTAGENS DO SINTTEL/ MASTERCLIN

Desde que foi implantado 
pelo SINTTEL-RS, há cerca de um 
ano, o convênio com a Master-
Clin vem proporcionando diver-
sos benefícios aos trabalhadores 
sindicalizados. São milhares de 
estabelecimentos conveniados 
para aquisição de bens e serviços 
em todo o país. E os trabalhadores 
ainda têm a possibilidade de in-
dicar algum profissional e/ou co-
mércio (loja, restaurante, etc.), 
que desejem ver conveniado. As 
vantagens e descontos valem 
também para os dependentes, 
que recebem uma carteirinha in-
dividual em seu nome. 

CADASTRAMENTO - Para u-
tilizar o convênio são necessários 
alguns procedimentos. Se sindi-
calizar é o primeiro. Após receber 
a carteirinha, o associado deve se 
cadastrar no site da MasterClin ou 
no do Sindicato, na aba “convêni-
os”. Somente após este cadas-
tramento, o trabalhador pode 
acessar os benefícios, vanta-
gens e descontos proporciona-
dos pelo convênio. 

VANTAGEM NA MENSA-
LIDADE - Ao se sindicalizar e 
começar a usar o convênio, o tra-
balhador tem recuperado o valor 
pago na mensalidade ao Sindi-
cato em até mais de uma vez. Nu-
ma única transação o valor do 
desconto proporcionado pelo 
cartão MasterClin pode ser 
maior que o valor pago da 

MASTERCLIN FACILITA A 
VIDA DOS TRABALHADORES

mensalidade sindical. Ou a so-
ma dos descontos mensais, como 
nas refeições diárias, por exem-
plo, também podem ultrapassar 
em  mais de uma vez o valor pago 
ao Sindicato. Ou seja, você se sin-
dicaliza, usa os convênios e ainda 
tem sua mensalidade de volta, na 
forma de descontos . 

PRESENÇA NO RS - A Mas-
terClin está presente hoje em 104 
cidades do RS, com 464 estabeleci-
mentos cadastrados. Mas com o 
cartão de descontos, o sindicaliza-
do pode utilizar os mais de 8 mil 
estabelecimentos conveniados, en-
tre comércio on line e presencial, 
em 14 estados da Federação, em 
viagens pelo país.  Os locais con-
veniados estão disponíveis para 
pesquisa no site da MasterClin por 
estado, cidade, bairro e categoria. 

Sindicalize-se, ajude a for-
talecer o sindicato, a luta da ca-
tegoria e ainda aproveite os 
benefícios dos convênios como 
da MasterClin. 

OPINIÃO DO(A) TRABALHADOR(A)

Aos 86 anos de idade, seu JUVENIL (TIO 
MANINHO), é um dos sócios mais antigos do 
Sindicato, do qual faz parte desde 1962. Apo-
sentado da lida, mas em plena atividade na luta e 
nos eventos do SINTTEL-RS, dá sua opinião sobre o 
convênio e mostra com orgulho a nova carteirinha 
de sócio: “Ficou muito bem apresentada, além de 

possibilitar bons descontos 
nos mais variados estabele-
cimentos conveniados, proporcionando assim 
vantagens e benefícios ao aposentado". 

EVANDRO, que é trabalhador ativo da Vivo, 
também dá sua opinião: "Já usei em lojas on line e 
restaurantes. A economia foi boa, com o desconto 
paguei a mensalidade por mais de um mês."

CONGRESSO DOS 
PROVEDORES DO RS

O Instituto Avançar e o SINT-
TEL-RS participaram, dias 8 e 9 de 
agosto, em Gramado, do Con-
gresso dos Provedores do RS.

No encontro, as entidades 
apresentaram os projetos em par-
ceria com o SESI/SENAI, com “sa-
las de aulas carreta” para divulgar 
o contrato assinado com estas en-
tidades, com objetivo de fechar 
novas turmas com a INTERNETSUL 
e os PROVEDORES que participa-
ram do Congresso.

O Instituto e o Sindicato  mon-
taram um stand junto ao creden-
ciamento, com faixas identificando 
as entidades, com material de 
divulgação para os provedores, 
bem como material específico do 
Sindicato, feito para apresentar 
todos os serviços/benefícios ofe-
recidos aos trabalhadores como: 
1) o contrato entre INSTITUTO 
AVANÇAR, SESI e SENAI, para 
realizar cursos técnico e de NR’s; 2) 
os serviços oferecidos pelo SINT-
TEL-RS a seus sócios e Empresas 
parceiras; 3) os ACTs fechados com 
os Provedores em 2018 e a expec-
tativa de fechar uma CCT com o 
Sindicato Patronal até o final do 
ano; entre outras informações. 

PERSPECTIVAS - A partir da 
apresentação, foi marcada reu-
nião do  INSTITUTO, SENAI e SESI 
com a diretoria da INTERNETSUL, 
para tratar, em detalhes, a possi-
bilidade de  cursos para os Prove-
dores. A INTERNETSUL também 
quer tratar com o SINTTEL-RS u-
ma negociação de plano de saúde  
e também apresentaram a sua 
Associação Nacional de Prove-
dores, que tem ligação com o Sin-
dicato Patronal. 

Houve ainda contatos com 
diversos provedores, que se inte-
ressaram em negociar com o 
SINTTEL-RS, os Acordos Coletivos 
de Trabalho e, com o INSTITUTO, 
os cursos.

Para o diretor Flávio Rodri-
gues, do SINTTEL-RS, “a participa-
ção no encontro criou um ambien-
te necessário para negociar a CCT 
com os Provedores e aumentar a 
parceria com a INTERNETSUL, no 
sentido de avançar cada vez 
mais”.

AVANÇAR E 
QUALIFICAR
Em tempos de alto 
desemprego, cresce a 
necessidade de qualificação 
profissional. É com esta 
preocupação que o Sindicato, 
desde 19 de julho de 2012, 
data em que foi fundado o 
Instituto Avançar, vem 
trabalhando para ampliar 
convênios e/ou parcerias, 
disponibilizando 
oportunidades de crescimento 
profissional. 
A mais recente parceria foi a 
assinatura do contrato com o 
SENAI, onde uma unidade 
móvel percorrerá o Estado 
para atender a parte do 
interior. Este convênio 
também servirá onde o SENAI 
tem estrutura física no 
interior. 
Estamo avançando, 
qualificando também com a 
“carteirinha do sindicalizado”, 
com parceiros indicados pelos 
próprios trabalhadores, 
através do convênio com a 
MasterClin. 
Nesta edição você poderá ler 
sobre o importante congresso 
de provedores de internet, 
realizado na cidade de 
Gramado, com a participação 
de mais de 1.800 delegados. 
O Sindicato esteve presente 
com um estande para 
divulgar nossos convênios 
para a mais recente base de 
trabalhadores, os provedores 
de internet.
Porém, o que merecer ser 
destacado é a abertura do 
processo eleitoral para a 
nova gestão 2020/2024, com 
assembleia para escolha da 
junta eleitoral que conduzirá 
o processo. 
Portanto, o Sindicato vem 
superando todas as 
dificuldades, para melhorar a 
situação dos trabalhadores, 
ativos, aposentados e 
pensionistas, principalmente 
dos sindicalizados. 
Boa leitura. Resistir, 
avançar e qualificar. 
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 SEUS DIREITOS 

A legislação prevê a isenção 
do Imposto de Renda para porta-
dores de doenças graves, sobre os 
rendimentos relativos a aposen-
tadoria, pensão ou reforma (ou-
tros rendimentos não são isentos), 
incluindo também a complemen-
tação recebida de entidade priva-
da e a pensão alimentícia.

O artigo 6º, inciso XIV, da Lei 
nº 7.713/1988, concede aos por-
tadores de doenças crônicas a i-
senção do Imposto de Renda, 
dentre elas: AIDS, Alienação 
Mental, Cardiopatia grave, Ce-
gueira, Contaminação por radia-
ção, Doença de Parkinson, Escle-
rose Múltipla, Fibrose cística (Mu-
coviscidose), Hanseníase, Hepa-
topatia grave (a partir de 2005), 
Espondiloartrose anquilosante, 
Estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), Fibro-
se cística (Mucoviscidose), ou 
qualquer doença caracteriza-
da como acidente de trabalho 
ou moléstia profissional, inclu-
sive transtornos psicológicos que 
resultem em incapacidade. Tais 
acidentes e moléstias são aptos a 
resultar em isenções tributárias.

Caso se enquadre na situação 

IMPOSTO DE RENDA: ISENÇÃO PARA 
PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES

de isenção, o contribuinte deverá 
procurar serviço médico oficial, a 
fim de que seja emitido laudo pe-
ricial comprovando a moléstia.

O laudo pericial deverá indi-
car: a) a data em que a enfermi-
dade foi contraída; b) não sendo 
possível, será considerada a data 
da emissão do laudo como a data 
em que a doença foi contraída; c) 
se a doença é passível de controle 
e, em caso afirmativo, o prazo de 
validade do laudo.

Ainda, o contribuinte poderá 
buscar restituição do Imposto de 
Renda de anos anteriores, caso o 
laudo pericial indicar que a mo-
léstia foi contraída em período 
anterior, e após essa data, houve 
retenção ou pagamento do IRPF.

AS ARMADILHAS DO MEI: 
DESEMPREGO E TRABALHO PRECÁRIO

Em setembro, o Brasil computava 
12 milhões de desempregados e outros 
24,3 milhões de trabalhadores por 
conta própria, com 41,4% da população 
na informalidade. Os números eviden-
ciam o que o Sindicato alertava, quanto 
ao discurso do governo de que a re-
forma trabalhista era para gerar em-
pregos e melhorar a vida do traba-
lhador era mentira. E de lá para cá a coisa só piorou. 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - Depois de anos desem-
pregado e sem alternativas, alguns brasileiros se dispõem a fazer qualquer 
coisa para sobreviver. E a isso, ao desespero e a falta de direitos, o governo 
chama de “microempreendedor individual” (MEI), o que equivale a trabalho 
precário, sem direitos, autônomos e desempregados.

O VELHO E CONHECIDO “BICO” - Os MEI's são uma legião de 
trabalhadores desempregados que tentam sobreviver abrindo uma mi-
croempresa para oferecer serviços por conta própria. Na prática, um 
nome pomposo para definir o velho e conhecido “bico”. Trata-se de um 
trabalhador sem direito,  sem qualquer segurança em caso de acidente e 
numa condição às vezes pior que de um trabalhador terceirizado. 

TROCANDO A CLT POR NADA - E enquanto assume a posição de 
“microempreendedor”, se iludindo no discurso bonito, os patrões vão 
trocando os trabalhadores que têm os direitos que ainda sobraram na 
CLT, por um trabalhador sem direito a nada. Empreendedorismo, para os 
patrões, é uma forma de fazer com que o trabalhador aceite mais docil-
mente sua demissão, achando que se tornar um “patrão de si mesmo” 
será melhor. 

INADIMPLÊNCIA - Mas a realidade é outra. A inadimplência entre 
os MEI's, já chega amais de 50%. Das 2,5 milhões de microempresas 
abertas em 2018 (81,4% MEI'S), já foi feito o cancelamento de 1,3 mi-
lhão. A reforma trabalhista e as mentiras do governo e dos patrões, 
acabaram por vender a ilusão do microempreendedor, que no final, é um 
nome bonito para o trabalho precário, e que será piorado, em muito, 
com a reforma da previdência, que fará o brasileiro trabalhar até morrer. 

CATEGORIA NÃO PODE CAIR 
NO CANTO DA SEREIA DO MEI

Desde a reforma trabalhista que o governo vem defendendo o 
discurso de que ter menos direitos e ser “dono” da sua própria vida é 
bom para o trabalhador. E entre os telefônicos de várias empresas 
terceirizadas, esta prática vêm tomando corpo. As próprias empresas 
têm incentivado e banalizado o processo de MEI's, com o claro objetivo 
de se “desfazer” das responsabilidades sociais, trabalhistas e até sobre 
as situações de acidentes, com adoecimentos e mortes. 

Se a categoria não estiver plenamente esclarecida sobre o tema, 
poderá facilmente cair no canto da sereia do MEI e abrir mão de todos 
os seus direitos. E se na atual legislação já existem brechas que 
enfraquecem o trabalhador na relação entre patrão e empregados, o 
MEI é a pá de cal nestes direitos. 

O discurso de que o trabalhador não precisará mais descontar 
INSS, IR, entre outros, pode chamar a atenção do trabalhador desa-
visado com um ganho imediato. Mas em muito pouco tempo o 
trabalhador percebe que caiu numa cilada. Fique atento e qualquer 
dúvida contate o Sindicato. 

Procure o SINTTEL-RS. Temos 
plantão de advogado 3ª feira à 
tarde, ou entre em contato com o 
Escritório Raimundo Flores Ad-
vogados Associados, fone (51) 
3328.6001, com Dr. Neto. Luis 
Afonso Sacco Maciel - Advogado - 
OAB/RS 58.472 - Cristóvão Co-
lombo, 2.937, Loja 02, Floresta, 
Porto Alegre/RS - CEP 90.560-005 
- Fone/Fax: (51) 3328.6001.
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Desde que assumiu, em ja-
neiro deste ano, o governo Bol-
sonaro vem demontando estrutu-
ras e espaços de construção de 
projetos de proteção da socieda-
de e dos direitos humanos, dos 
trabalhadores, do meio ambiente 
e da soberania. Tanto que o pri-
meiro ato, no primeiro dia de go-
verno, foi o fim do Ministério do 
Trabalho, sinalizando como se-
riam tratadas as questões que 
dizem respeito às relações de tra-
balho neste governo. 

Em seguida, foram destruídos 
os Conselhos e órgãos de fiscali-
zação do trabalho escravo, do 
meio ambiente, dos projetos so-
ciais, de educação, de saúde e de 
tantas outras áreas. Isso sem falar 
na reforma da previdência, na 
minireforma trabalhista e em inú-
meras outras medidas legislativas 
que atacam, por todos os lados, 
os trabalhadores e os setores 
mais empobrecidos da sociedade. 

PRIVATIZAÇÃO: NÃO 
SOBRARÁ PEDRA SOBRE 

PEDRA

Paralelo a isso, o governo vem 
entregando tudo que pode ao 
capital estrangeiro e seus mi-nistros 
da área econômica já anunciaram: 
vão privatizar todas as empresas 
estatais. A lista inclui empresas 

É HORA DE LUTAR CONTRA O 
RETROCESSO E A DESTRUIÇÃO

 MATÉRIA DE CAPA 

importantes para o desenvolvimen-
to do país, como a Petrobrás, até 
aquelas que são históricas e além 
da sua importância na economia, 
cumprem um papel social de 
chegar aos rincões mais distantes 
deste país, como o Correios. Em 
relação às empresas estatais, não 
sobrará pedra sobre pedra. 

Esta medida impacta não 
somente na soberania nacional, 
mas tem um resultado concreto e 
imediato no aumento do desem-
prego e no crescimento da misé-
ria. Dados do  Intituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis Zé Eduar-
do Dutra (Ineep) apontam que o 
desinvestimento (venda de peda-
ços da empresa) que vem sendo 
feito pela Petrobrás, custou o em-
prego de 2,5 milhões de brasilei-
ros, o que equivale a 19% do 
desemprego atual, que passa dos 
14 milhões. E a acelerada venda 
de ativos da estatal, com as 
privatizações anunciadas, sinali-
zam um aumento neste número.

De acordo com o Instituto, ca-
da R$ 1 bilhão investido pela Pe-
trobrás gera cerca de 30 mil pos-
tos de trabalho em diversos seto-
res. Mas, ao contrário disto, o go-
verno está privatizando a empre-
sa, entregando uma riqueza fun-
damental para os grupos estran-
geiros e aumentando o desem-
prego e a miséria entre os brasile-
iros. A situação com as demais 
estatais não é diferente. 

MAIS ATAQUES 
AOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES

Depois da reforma trabalhista 

de 2017, sobrou pouco dos di-
reitos dos trabalhadores conquis-
tados durante mais de um século. 
Pois o governo Bolsonaro apro-
fundou este retrocesso com a 
aprovação, em agosto, da MP da 
Liberdade Econômica, conhecida 
pelos trabalhadores como “minir-
reforma trabalhista”, porque 
destrói ainda mais direitos, alte-
rando dispositivos da CLT, sempre 
com objetivo de beneficiar os 
empresários. 

Entidades como a Anamatra 
(Associação Nacional de Juízes do 
Trabalho), a Associação Na-
cional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), o Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais do Tra-
balho (Sinait) e a Associação Bra-
sileira dos Advogados Traba-
lhistas (Abrat), consideram que a 
medida afronta a Constituição Fe-
deral, normas internacionais do 
trabalho, a dignidade da pessoa 
humana, o valor social do tra-
balho e elimina, inclusive, regras 
de segurança no trabalho.

Entre as mudanças estão 
regimes especiais de contratação, 
com menos direitos, ataques a 
acordos e convenções coletivas, 
jornadas especiais de trabalho, 
como trabalho de bancários aos 
sábados, remuneração diferenci-
ada para horas extras, contratos 
de trabalho por prazo determina-
do, e questões relativas às normas 
de segurança e medicina do tra-
balho, como ser facultativa a 
constituição de CIPA's em empre-
sas pequenas, com número 
reduzido de trabalhadores. E isso 
num país onde a cada 3 horas e 
40 minutos morre um trabalhador 
por acidente do trabalho. Além 
disso, a fiscalização do cumpri-
mento da legislação trabalhista e 
previdenciária também é afetada 
pelo texto aprovado. Na prática, a 
medida aprovada reduz  ainda 
mais os direitos dos trabalhadores 
e coloca em risco suas vidas.  

A DESTRUIÇÃO DA 
APOSENTADORIA

Outra medida que está sendo 
aprovada no governo Bolsonaro é 
a reforma da previdência, que, 
como vem sendo alertado pelos 
sindicatos e centrais sindicais, se 
trata, na prática, do fim das 
aposentadorias. 

A reforma aprovada no início 
de setembro em primeiro turno 
no Senado, embora tenha 
alterado alguns itens do texto da 
Câmara, na essência pune os 
mais pobres e não atinge os 
privilegiados, inclusive políticos. 

E mesmo que tenham sido 
pequenas, as mudanças causa-
ram a ira do governo que iniciou 
uma chantagem, ameaçando 
retirar recursos dos estados o que 
significa menos dinheiro para 
áreas como saúde, educação e 
segurança. 

Na avaliação de especialistas 
em previdência, a aprovação da 
reforma é uma das medidas mais 
cruéis contra o trabalhadores, 
sobretudo os de baixa renda. 
Ficará mais difícil se aposentar e 
as aposentadorias serão meno-
res. A economia com a reforma 
anunciada pelo governo, será 
paga por cerca de 80% dos 
trabalhadores, especialmente os 
que tem a renda mais baixa. 

A proposta ainda precisa 
passar por segundo turno no 
Senado, o que deve acontecer em 
outubro. Entre os senadores 
gaúchos, apenas  Paulo Paim (PT) 
votou a favor dos trabalhadores. 
Os outros dois – Luiz Carlos 
Heinze (PP) e Lasier Martins 
(Podemos), votaram contra os 
trabalhadores. 

O BRASIL 
EMPOBRECE

A política de destruição e 
retrocessos, em nove meses de 
governo, já começa a mostrar 
sua cara, que se traduz em mais 
pobreza e miséria. Segundo 
pesquisa do IBGE, as famílias de 
menor renda, que dependem 
mais de aposentadorias e 
programas sociais (23,9%), e 
recebem até dois salários míni-
mos, estão vendo sua situação 
piorar. Do outro lado, entre os 
mais ricos (2,7%), ou os que 
ganham mais de 25 salários 
mínimos, a situação só melhora. 
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Todas os itens apontados 
até aqui,  e muitos outros 
não citados, são extre-
mamente graves. Mas 
uma situação chama 
especial atenção: o des-
monte das Normas 
Regulamentadoras de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho e outras regu-
lamentações ligadas a 
este campo. 

O tema do desmonte das NR's 
tem sido acompanhado de perto 
pelo SINTTEL-RS, através do Fó-
rum Sindical de Saúde do Traba-
lhador (FSST) desde o início. Este 
desmonte é grave e coloca em 
risco a saúde e a vida dos traba-
lhadores. 

A medida coloca o Brasil num 
patamar ainda mais grave de 
mortes por acidente do trabalho e 
adoecimento ocupacional. Bolso-
naro, para beneficiar os empre-
sários, quer se desfazer da legis-
lação brasileira de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho, 
estabelecidas nas Normas Regu-
lamentadoras (NRs) de Saúde e 
Segurança no Trabalho. 

As Normas consistem em 
obrigações, direitos e deveres 
que devem ser cumpridos, pelas 
empresas e pelos trabalhadores, 
com objetivo de garantir trabalho 
seguro e sadio, prevenindo as 
pessoas dos acidentes e doenças 
em decorrência do trabalho. 

Desde janeiro o governo vem 
atacando os trabalhadores nesta 
área. No dia 7 de janeiro, deste 
ano, foi dado fim ao Ministério do 
Trabalho e com isso todas as 
secretarias de trabalho e institui-
ções relacionados à saúde e à 
segurança foram redistribuídas 
para outros ministérios. Em 

DESMONTE NA SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

A VIDA EM RISCO
março o governo divulgou que iria 
pautar a “desburocratização” das 
Normas Regulamentadoras para 
dar condição ao patronato de in-
vestir no país. O objetivo é reduzir 
as exigências e as obrigações do 
empresariado, de modo que estas 
medidas cortem as regras que 
protegem os trabalhadores de 
ambientes de trabalho insalubres 
e dos riscos de acidentes. 

E os trabalhadores, que hoje 
já vivem num país campeão em 
acidentes do trabalho, podem ver 
esta situação piorar muito. De 
acordo com estatísticas do Obser-
vatório Digital do MPT/OIT, com 
dados oficiais da Previdência 
Social, entre 2012 e 2018, foram 
registrados no Brasil 17.683 aci-
dentes fatais e 378.060.049 dias 
de trabalho perdidos por afasta-
mento. 

A reforma trabalhista, com a 
precarização dos direitos, a libe-
ração da terceirização, a reforma 
da previdência, que acaba com a 
proteção social do trabalhador, o 
aumento do desemprego, as priv-
atizações, os cortes de recursos na 
educação, na saúde, a redução 
dos acordos coletivos em cláusu-
las de saúde e segurança, a fra-
gilização dos sindicatos, a redu-
ção na fiscalização, são todas 
questões interligadas, que de-
sembocam na qualidade de vida 
do trabalhador. Portanto, todas 
estas questões e, principalmente a 
das Normas de Segurança, têm 
que ter o total repúdio dos traba-
lhadores. Não é possível conviver 
com a morte de colegas, como foi 
o recente caso dos telefônicos que 
perderam quatro colegas em um 
mês. 

O Sindicato tem atuado no 
sentido de fortalecer esta luta. 
Trabalha junto com a categoria, 
denunciando as situações de risco 
aos órgãos competentes e tem 

procurado proporcionar aos tra-
balhadores cursos que ajudem na 
prevenção de acidentes e amplia-
do os convênios nas áreas de 

saúde e segurança. Mas funda-
mentalmente, este é um tema que 
merece a atenção e a reexão dos 
trabalhadores. 

NÃO VAMOS LAMENTAR MAIS MORTES
A reação a este desmonte tem que ser de todos os trabalhadores. 

Não podemos lamentar mais mortes de pesoas que saem de suas 
casas para trabalhar e não voltam. Em agosto, os 
telefônicos do RS manifestaram seu repúdio e 
tristeza com a morte do colega técnico de 
telecomunicações da EZENTIS (terceirizada da 
VIVO e da TIM), FÁBIO ALEXANDRE PINHEIRO 
DUARTE, em decorrência do grave acidente de 
trabalho ocorrido no dia 17 de agosto de 2019, no município de 
Charqueadas (RS). 

Por trás desta morte estão medidas como a precarização das 
condições de trabalho no setor de telecomunicações, o desmonte das 
estruturas de segurança, a cobrança de metas absurdas, a fragilização dos 
sindicatos, a pressão das empresas, o assédio moral e outras situações que 
causam acidentes graves e doenças físicas e psicológicas nos traba-
lhadores. Em relação a este acidente, o SINTTEL-RS imediatamente tomou 
todas as medidas cabíveis. Entre elas, esteve reunida com a comissão 
tripartite no MTE (Operadoras, SRTE e Sindicato), com a participação de 
representantes da OI, VIVO, CLARO, TIM, VOGEL e ALGAR, para tratar dos 
acidentes fatais que ocorreram em agosto nas empresas EZENTIS, 
SALCOM, TRI e GLOBAL NET, com três mortes. A cobrança foi grande 
principalmente da VIVO, em função do acidente da EZENTIS.

Os dirigentes também estiveram reunidos com o setor de  
fiscalização do SRTE, quando ficou acertada uma fiscalização na 
Ezentis, com a participação do Sindicato. 

A MORTE RONDA A MESA
Em nove 

meses, Bol-
sonaro  l i -
berou 382 
agrotóxicos 
e pesticidas 
para serem usados em lavouras e 
plantações. Um verdadeiro “paco-
te de veneno”. 

Uma pesquisa da ONG Suíça 
Public Eyes revela que 70% dos 
agrotóxicos usados no Brasil são 
altamente perigosos e 44% deles 
são proibidos na União Europeia, 
por apresentarem riscos à saúde e 
ao meio ambiente. 

AMAZÔNIA: O SÍMBOLO DO DESCASO
As queimadas na Amazônia e o descaso com 

que a situação tem sido tratada pelo governo são 
o retrato do buraco para onde está sendo 
conduzido o país. O combate ao desmatamento 
andou para trás, e atingiu o mesmo ponto em 
que estava no fim da década anterior. Para os 
especialistas, o problema é resultado de um 
misto de discurso do governo Bolsonaro, que 
desacreditou órgãos de preservação, a extinção 
de secretarias ligadas ao ambiente e fiscalização 
ineficiente, além da baixa aplicação de autua-
ções. 

E, em vez de punir desmatadores, Bolsonaro 
prefere perseguir ambientalistas, os povos 
indígenas, os órgãos ambientais e tentar 
desacreditar os pesquisadores. 

COM O RETROCESSO, TODOS PERDEM
O desmonte e o retrocesso que vêm sendo imposto pelo 

governo, representam perdas para todos. Trata-se de um 
projeto que aposta no retrocesso, na destruição de 
conquistas, conseguidas em décadas de lutas e que colocam 
o Brasil numa condição vergonhosa de aumento da miséria 
para milhões de brasileiros e de aumento dos privilégios para 
um pequeno grupo. É bom pensar que mundo queremos 
deixar para nossos filhos? O das queimadas, dos agrotóxicos, 
do desemprego, da miséria?  Se este não é o mundo que 
queremos, é hora de reagir. Ou fortalecemos as nossas 
instâncias de luta, como os sindicatos, as lideranças 
comprometidas com os trabalhadores, os movimentos sociais 
que lutam por justiça e uma sociedade menos desigual, e 
tanto outros que somam nesta trincheira, ou restará apenas 
lamentar e olhar para o futuro sem qualquer esperança. É 
preciso escolher.
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CLARO: QUEREMOS UMA PROPOSTA DIGNA
Depois de três meses da entrega da pauta de reivindicações para dar 

início à negociação do ACT 2019/2020, à empresa, a Comissão de 
Negociação da FITRATELP, reuniu com a CLARO, dia 01/10. Na reunião a 
empresa agiu de maneira  desrespeitosa com a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores, apresentou um reajuste de 1,70%, para março/20, 
sendo que a data base é setembro/19 e o INPC é de 3,28%.  Para o 
programa alimentação e auxílio creche o reajuste proposto foi de 2,0%, 
sem reajuste para os pisos, portador de necessidades especiais e auxílio 
medicamentos para janeiro/20. A Comissão REJEITOU de pronto esta 
proposta,que sequer contempla 100% do INPC do período, e deixaram 
clara sua  indignação com essa postura e "joguinho" da empresa, de 
desconsideração com a pauta de reivindicações e a "velha postura" de 
empurrara as negociações para o final do ano. 

PROCISA: APROVADA 
PROPOSTA DE ACT
Em assembleia realizada no 

dia 17 de setembro, na Sede II do 
SINTTEL-RS, em Porto Alegre, os 
trabalhadores na PROCISA, após 
intensos debates e esclarecimen-
tos, aprovaram a proposta da 
empresa para o Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 2019/2020. A 
data-base é maio.

A proposta foi construída em 
mesa de negociação com a repre-
sentação da empresa e dos traba-
lhadores.

O resultado das assembleias 
já foi comunicado à empresa e 
agora a tarefa dos trabalhadores 
é fiscalizar o cumprimento do ACT. 
Qualquer desconformidade com 
o que está acordado, deve ser 
informado ao Sindicato para que 
a entidade possa tomar as medi-
das necessárias a fim de  garantir 
os direitos dos trabalhadores.

Vale ressaltar que os instru-
mentos normativos que regulari-
zam a negociação coletiva desde 
2016, e já aprovados em assem-
bleias anteriores, aguardam pe-
quenos ajustes e a assinatura das 
partes.

 TESLA : FECHADO ACT 2019/2021
Após meses de negociação e várias reuniões, finalmente consegui-

mos construir, pela primeira vez, um acordo coletivo que contemple os 
trabalhadores(as), no que estava pendente de reajuste e demais itens 
nas cláusulas econômicas e cláusulas sociais. A empresa Tesla presta 
serviços de vendas e instalação para a operadora Claro em Novo 
Hamburgo. 

No dia 26/07/19, em assembleia soberana dos trabalhadores, 
após todos os esclarecimentos por parte do SINTTEL-RS a proposta foi 
aprovada para celebração do  Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2021. Na oportunidade, alguns trabalhadores, reconhecendo a 
importância do trabalho do Sindicato, aproveitaram para fazer sua 
sindicalização.

 VIVO :  RESPEITE OS TRABALHADORES
No mês de junho foram realizadas as assembleias de construção da 

pauta do ADITIVO  2019 ao  ACT 2018/2020, e em julho foi realizada a 
assembleia de apreciação do PPR 2019 que, após ser aprovado, foi pago 
como adiantamento no mesmo no mês de agosto. 

Até setembro também foram realizadas três reuniões entre a CNN- 
FITRATELP e o SINTTEL-RS com representantes do RH NACIONAL da 
VIVO, e a empresa não sai da mesmice, querendo rebaixar direitos 
adquiridos como tíquetes durante as férias, a incorporação de 50% da 
cesta básica no salário e extinção deste benefício, a cobrança de 1,5 % de 
co-participação no plano de saúde, entre outros. 

Nas reuniões dos dias 08/08, 22/08 e 12/09, a CNN -FITRATELP 
repudiou todas as proposta da Vivo e reencaminhou a pauta que foi 
construída pelos trabalhadores (as), solicitando que respeitem os direitos 
da categoria.  Em outubro, em novas assembleias, foi aprovado a  
proposta do Aditivo 2019 ao ACT 2018/e mantido os Target atuais por 
mais dois anos  o PPR 2020/ 2021,

 CETP: AMEAÇA DE GREVE E AVANÇOS NA PROPOSTA 
Após várias rodadas de negociação entre a Direção do 

SINTTEL-RS e da CETP, foi apresentada uma proposta de con-
senso para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho para 
este ano. O Sindicato propôs melhorias no ACT, mas a Empresa 
buscava mudanças que mexiam no sistema de produção e 
escalas, em relação ao que hoje é praticado. Ao final, a 
proposta negociada reajustou os salários, tíquetes e locação de 
carros pela inação do período, variação de 100% do INPC de 
maio, ficando em 5,07% de reajuste, retroativo a maio. As 
assembleias para análise e deliberação sobre a proposta foram 
realizadas entre os dias 16 e 19 de julho. Novas assembleias 
em setembro aprovaram a proposta que trouxe avanços, após 
a categoria sinalizar com uma greve. 

 RADIANTE: SÓ QUEM LUTA, CONQUISTA 
Os trabalhadores buscavam a 

inação do período, mais 5% de 
ganho real para os salário e benefíci-
os. Apesar do Sindicato tentar a 
negociação, a empresa não quis 
negociar a pauta e pagou, de forma 
unilateral, um reajuste menor que a 
inação do período (4,78%), relativo 
ao mês de junho, com perna de anão, de reajuste de 3% nos salários e 
tíquetes em junho. O SINTTEL-RS buscou a mediação do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) e do Ministério Público, que ocorreu  dia 22 
de agosto, na sede do Tribunal (TRT-4). Em 2018 a Radiante já havia 
participado de reunião no Tribunal, convocada pelo Sindicato, para 
que os atrasos de salários fossem evitados no futuro.

Na audiência do dia 22, foi solicitado o pagamento das diferenças 
dos reajuste que não foram feitos (4,78% - 3,00% = 1,78%), nos 
salários, tíquetes e outros itens da pauta. A Empresa não aceitou pagar 
esta diferença. O Sindicato insistiu e o representante do  MPT sugeriu, 
para fechar o  ACT, que a Empresa pague a diferença no final deste 
ano, no salário e tíquete. A empresa sugeriu  pagar a diferença dos 
tíquetes agora, e a diferença dos salários na folha de janeiro, não 
retroativo. A proposta foi levada à apreciação dos trabalhadores em 
assembleias realizada dia 23 de agosto. Mais uma vez ficou claro que 
só com luta se conquista avanços.

NOKIA - Em Assembleia 
realizada dia 28/08, os traba-
lhadores apreciaram e apro-
varam a proposta para cele-
bração do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2019/2020.

STEIN - No dia 12/09, em 
assembleias realizadas no 
Estado, os trabalhadores 
aprovaram a proposta para o 
Aditivo ao ACT 2018/2020.  

ALGAR TELECOM - 
Deveremos ter, a partir da se-
gunda semana de outubro, 
mais uma rodada de negocia-
ções visando o ACT 2019-
2020, data base setembro, 
que está atrasado, dado ao 
distanciamento entre a pri-
meira rodada de negociação 
e esta próxima, por conta da 
falta de agenda  da  empresa. 
Paralelo a isso, tivemos no 
início de outubro, a realiza-
ção de Assembleia com os 
trabalhadores, quando foi 
aprovada por unanimidade a 
proposta para o PLR 2019.  

HUAWEI - No dia 27/09, 
houve reunião com a empre-
sa visando a celebração do 
Aditivo ao ACT 2018/2020. 
Como resultado foi apresen-
tada uma proposta, aprovada 
por unanimidade pela cate-
goria. 

Assembleia com trabalhadores na Procisa

 ENGESET
A empresa, pertencente ao 

Grupo Algar,  surpreendeu ao 
informar que estará fechando 
suas  portas e, consequentemen-
te, rescindindo os contratos de 
trabalho com aproximadamente 
1.500 trabalhadores em diversos 
estados do Brasil. 

O SINTTEL-RS e a Federação 
(Fitratelp), estão atentos quanto a 
defesa dos direitos destes traba-
lhadores, para garantir que as 
rescisões e suas posteriores ho-
mologações ocorram dentro da lei 
e da normalidade.
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TIM: DO TAMANHO DA LUTA, 
SERÁ O TAMANHO DA CONQUISTA

Após exaustiva negocia-
ção com a representação 
patronal, a CNN-FITRATELP, 
integrada pelo SINTTEL-RS, 
foi construída, em mesa de 
negociação, uma proposta 
possível de ser apreciada e 
votada em assembleia so-
berana nas bases dos sindi-
catos filiados, sem as maze-
las da "deforma" trabalhista 
instaurada pelo atual "desgoverno". 

A máxima usada nesta campanha "do tamanho da luta será o tama-
nho da conquista" deverá permear as futuras mobilizações na base TIM. 

A proposta foi aprovada nacionalmente. 
ATENÇÃO: aprovado o Aditivo 2019 ao ACT 2018-2020 nas assem-

bleias no âmbito da FITRATELP à qual é filiado o SINTTEL-RS.

   
    ACONTECEU 

CAMPANHA DO 
AGASALHO

O SINTEL-RS participou da campanha 
de doação de agasalhos da CUT-RS. 
As doações foram entregues à 
Cooperativas As Anitas, Cooperativa 
de Catadores da Vila Liberdade e Associação de Catadores Irmão 
Antônio Tickim. Todas as entidades são de moradores da  avenida 
Farrapos, que trabalham na reciclagem, em Porto Alegre.

REUNIÃO COM SENADOR PAIM
Dirigentes do SINTTEL-RS, de outras 
categorias e das centrais sindicais 
estiveram reunidos dia 2 de julho, com 
o senador Paulo Paim (PT), quando 
debateram a reforma da previdência. 
Dos deputados gaúchos, Paim foi o 
único que se posicionou ao lado dos 
trabalhadores e contra a reforma. 

ANIVERSÁRIO
Há 78 anos, no dia 19 de julho, o SINTTEL-RS iniciou sua caminhada de 
lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores telefônicos. Neste dia, 
também foi comemorado os 7 anos do Instituto Avançar, o irmão mais 
novo do Sindicato, voltado para a qualidade de vida e formação profissi-
onal dos trabalhadores telefônicos aposentados e da ativa. 

TURMA DE FIBRA ÓTICA
No dia 26 de agoto, ocorreu o encer-
ramento de mais uma turma do curso 
de fibra ótica, da regional Novo 
Hamburgo, concluindo mais um 
período de qualificação promovido 
pelo SINTTEL-RS em parceria com o 
Instituto Avançar. 

Os trabalhadores da Ezentis no RS, SC e PR foram levados a uma 
greve para fazer a empresa avançar em sua proposta. A paralisação foi 
definida nas assembleias que contaram com ampla participação dos 
trabalhadores em todas as regiões do Estado, frente a postura da 
empresa que não conseguiu negociar uma proposta aceitável, não 
solucionar as pendências existentes, propor um reajuste mínimo, manter 
as ameaças de mudanças desfavoráveis aos trabalhadores e não 
solucionar as questões relativas à segurança de trabalho.

A contraproposta da empresa foi aprovada na assembleia, ocorrida 
em 16de setembro, para renovação das cláusulas socais e econômicas 
ao ACT 2019/2021 e PLR 2019. Nesta mesma foi deliberado pela 
suspensão da greve.

No dia 17/10/19 haverá mediação no TRT-4 para definição de um 
abono indenizatório para rede externa e indicação de perito para análise 
do laudo de periculosidade dos trabalhadores que não recebem este 
adicional.

EZENTIS: GREVE GARANTE 
AVANÇOS NA PROPOSTA

 BITCOM
Em agosto foram realizadas assembleias para análise da proposta 

de reajuste nos salários e demais cláusulas econômicas. A propossta 
foi aprovada pelos trabalhadores.

 OI/PAGGO
Com data-base em 1º de novembro, os trabalhadores na 

OI/PAGGO já iniciaram a Campanha Salarial, que este ano negocia a 
pauta de reivindicações para aditivo 2019 ao ACT  2018/2020. A 
assembleia para aprovação da pauta foi dia 10 de setembro

 ERICSSON
Realizada assembleia geral dia 7 de outubro que tratou da 

análise e deliberação da proposta para renovação das Cláusulas 
econômicas e sociais ao ACT 2019/2021 e da PLR 2019. A pro-
posta foi rejeitada pelos trabalhadores.

SINDICALIZAÇÕES SEGUEM 
FORTALECENDO A LUTA DA CATEGORIA

O SINTTEL-RS continua com a campanha de sindicalização que têm 
fortalecido cada vez mais a luta da categoria telefônica. A cada visita, 
assembleia ou outra atividades, são apresentadas as vantagens para o 
trabalhador em se associando do Sindicato. 

Além de somar na luta e fortalecer a entidade sindical, ao se associar 
o trabalhador e seus dependentes podem utilizar os convênios da 
entidade através da parceria com a MasterClin, cujos descontos podem 
ultrapassar em muitas vezes o valor da mensalidade. 

Além disso, fica à disposição dos trabalhadores as colônias de férias, 
assessoria jurídica, os cursos em parceria com o Instituto Avançar, entre 
outros. SINDICALIZE-SE, FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA E AINDA 
APROVEITE OS CONVÊNIOS. 
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O SINTTEL-RS e a AACRT, 
através do grupo de trabalho  
GINP, cobraram esclarecimentos 
da Fundação Atlântico e estão 
avaliando com as assessorias jurí-
dica e atuarial (Escritório do Di-
reito Social e Escritório Mirador), 
os impactos desta surpreendente 
INCORPORAÇÃO do plano BrT-
PREV pelo TCSPREV, orquestrada e 
efetivada pela Fundação Atlân-
tico, sem nenhum comunicado 
prévio para os participantes e as-
sistidos do plano BrTPREV, mini-
mamente esclarecendo os moti-
vos desta incorporação.

Assim, todos estão se pergun-
tando, afinal a INCORPORA-
ÇÃO é BOM ou é RUIM para os 
participantes e aposentados? 
Qual o impacto desta medida 
neste patrimônio construído du-
rante décadas pelos trabalhado-
res telefônicos, com sacrifício de 
parte de sua renda salarial, visan-
do uma aposentadoria sustentá-
vel ? 

Quais as razões que motiva-
ram esta decisão da diretoria da 
Fundação Atlântico e do Conse-
lho Deliberativo e, com a aprova-
ção da PREVIC, o orgão fiscaliza-

INCORPORAÇÃO DO PLANO BRTPREV: 
SINTTELRS E AACRT COBRAM ESCLARECIMENTOS

dor do governo das Entidades Fe-
chadas de Previdência Comple-
mentar (EFPC)?

Diante disso, o GINP, em de-
fesa das aposentadorias dos par-
ticipantes, solicitou esclarecimen-
tos para a Fundação Atlântico e 
para seu Conselho Deliberativo 
sobre diversos pontos, mas princi-
palmente: 
a possibilidade de ocorrência 

de insuficiências de reservas 
patrimonial e financeira, do 
BrTPREV ou TCSPREV, como se-
rá equacionado ?

como serão tratados eventuais 
resultados deficitários do TCS-
PREV considerando que o BrT-
PREV tem o plano saldado, e 
conforme o Termo de Transa-
ção Judicial (TTJ), ficou garanti-
do que as insuficiências são de 
responsabilidade da patrocina-
dora e sucessoras. 

São esclarecimentos necessá-
rios e fundamentais para a tran-
quilidade dos aposentados e tra-
balhadores ativos do plano 
BrTPREV. 

Em resposta oficial, o Diretor 
de Seguridade da Fundação A-
tlântico, "afirmou textualmente, 

que a incorporação do plano 
BrTPREV pelo plano TCSPREV 
foram unificadas as disposições 
regulamentares e preservados, 
sem solução de continuidade, os 
direitos e obrigações dos respecti-
vos participantes, beneficiários e 
patrocinadoras."  

Também assegurou que 
"eventuais insuficiências patrimo-
niais no Benefício Saldado dos 
Participantes tem a responsabili-
dade da patrocinadora", seja qual 
for esta patrocinadora, conforme 
o acordo negociado e respaldado 
pelo TTJ, ou seja, Termo de Tran-
sação Judicial, assinado judicial-
mente em 2001.  

Para as opções de migração 
mista ou CD, "eventuais resulta-
dos deficitários de Planos de 
Benefícios deverão ser equacio-
nados de acordo com o que dis-
põe a legislação aplicável na 
Resolução CNPC 30/2018", ou 
seja, divisão do déficit entre parti-
cipantes e patrocinadora. 

O GINP está buscando escla-
recimentos e tomando as medidas 
necessárias para preservar os 
direitos dos aposentados, apo-
sentadas e pensionistas. 

CURSO BÁSICO DE 
INVESTIMENTO 
E FINANÇAS DA 

ANAPAR
O "Curso Básico de Investi-

mentos e Finanças em Fundos 
de Pensão", administrado pela 
ANAPAR-RS na Sede II do SINT-
TEL-RS, realizado nos dias 26 e 
27 de setembro, contou com um 
número expressivo de Partici-
pantes de Fundo de Pensão de 
vários estados do Brasil. Somen-
te do Norte Fluminense (RJ), 
participaram 19 petroleiros, do 
total de 44 participantes.  

O curso, ministrado pela 
professora Maria Auxiliadora,  
vale pontos para a Certificação 
de Conselheiros Deliberativos e 
Fiscais, bem como Diretores 
Executivos de Fundos de Pensão 
Fechados.

O SINTTEL-RS colaborou 
muito neste evento, cedendo o 
local e toda a infraestrutura para 
o bom desempenho do curso. A 
ANAPAR hoje é responsável pela 
Educação Previdenciária de par-
ticipantes em toda a Nação, 
dando ferramentas  para que os 
administradores possam manter 
suas Fundações saudáveis.

HOMEM E MULHER DE REDE
O SINTTEL-RS e a ASTTI realizaram, no dia 18 de 

setembro, mais uma edição do “HOMEM/MULHER DE 
REDE”. A atividade aconteceu no galpão da ASTT, com o 
tradicional “salchipão” e variedade de complementos e 
temperos, chope, refri, música, entre outras atrações. 
Confira quem foram os homenageados:

 Nelson Antônio Soares - Viamão/Aposentado.

 Luiz Carlos Campos - Porto Alegre/Aposentado.

 Antonio Rodrigues Rocha  (Totó) - Porto Alegre/Ativo

 Mário Alves de Souza - Santa Cruz/Aposentado.

PARTICIPE DO SEMINÁRIO DA ANAPAR-RS
Será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, o XVI SEMINÁRIO DE PARTICIPANTES DE FUNDOS DE 

PENSÃO. O encontro será no Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo (Rua 
dos Andradas, 1223), no Centro Histórico de Porto Alegre.

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES - As inscrições terão investimento de 
R$ 110,00 para os sócios da ANAPAR e R$ 160,00 para não-sócios, e  
poderão ser feitas através do e-mail  seminarioanaparrs@terra.com.br
ou pelo telefone (51) 3076.2450. Caso o participante se associe a ANAPAR 
no ato da inscrição, já poderá inscrever-se como Associado. Quem precisar 
de hospedagem, tem preços especiais no Hotel Master Express Lima e Silva 
(Avenida Loureiro da Silva, 1840, Cidade Baixa), conveniado com o 
encontro. Mas, neste caso, é preciso mencionar o "Seminário da ANAPAR", 
ao fazer a reserva.

PROGRAMAÇÃO - Entre os temas que serão debatidos no encontro estão: Cenário Econômico Nacional e 
Internacional; Comunicação nos Novos Tempos; ANAPAR no Contexto de Mudanças; A Reforma da Previdência e a 
Fusão PREVIC/SUSEP - Consequências para o Sistema de Previdência Complementar; A Defesa dos Planos de 
Saúde de Autogestão.No final do encontro serão definidas propostas e encaminhamentos.

PALESTRANTES - Entre os palestrantes estão economistas do DIEESE, Jornalistas e Escritores; Professores; 
Advogados Especialistas em Previdência; Representantes da ANAPAR; da PREVI; da Fundação CEEE; do FUNPRESP; 
do GEAP; do CRPC, entre outros. Os participantes receberão certificados válidos como pontuação para a 
certificação e habilitação de dirigentes, conforme Previc n.º 28, de 12 de maio de 2016.

ELEIÇÕES NO 
SINDICATO

O SINTTEL-RS já está orga-
nizando o processo eleitoral  para 
definir a direção que estará à frente 
da entidade no próximo período de 
2020/2024. O calendário eleitoral 
será definido em reunião do Con-
selho Deliberativo do Sindicato ain-
da no mês de outubro e será infor-
mado em breve.

O processo eleitoral do Sin-
dicato é um importante momento 
de participação da categoria na 
escolha de seus dirigentes. Mais do 
que isso, é um direito dos traba-
lhadores, conquistado com muita 
luta, num período onde muitas 
categorias sequer tinham o direito 
de sindicalização. Por isso, esta 
participação é importante e funda-
mental para que o processo se dê 
de forma democrática e que repre-
sente, de fato, a vontade plena dos 
trabalhadores telefônicos.
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