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SINTTEL/RS: UMA HISTÓRIA 

DE LUTAS E 
CONQUISTAS

A história de lutas dos trabalhadores sempre foi feita de desafios. Todos os direitos que temos hoje não foram resultado da 
“generosidade” dos patrões, mas fruto de muita luta, que incluiu por décadas perseguições, prisões e até morte de trabalhadores. Mas  
hoje, todos estes direitos estão sendo retirados. Para conhecer um pouco mais esta história, especialmente a dos trabalhadores 
telefônicos, o SINTTEL/RS está lançando o livro contando a trajetória da categoria nos últimos 80 anos e que levaram os trabalhadores a 
terem todos os direitos que têm hoje, constantes em inúmeros acordos coletivos. 

A obra mostra a construção desta luta, a importância da participação da categoria nesta caminhada, os percalços, derrotas e 
vitórias. É somente conhecendo a história que podemos compreender o presente e planejar nosso futuro. 

Este livro, mais do que contar uma história, é uma semente de esperança. Ele nos mostra que com unidade, com um sindicato forte e 
com disposição de luta, seguindo os caminhos dos que nos antecederam, podemos sim ser vitoriosos. Podemos construir coletivamente 
uma condição de vida mais digna para a categoria. Conquistas não são privilégios nem são dadas de graça. Como mostra o livro 
“História do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul - 1939 - 2019", elas são resultado de muita luta e da consciência de 
que, juntos, somos mais fortes! LEIA MAIS NA PÁGINA 2. 
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   INSTITUTO AVANÇAR   

CARTÃO DE VANTAGENS DO SINTTEL/RS- MASTERCLIN

 HISTÓRIA DA CATEGORIA 

Em breve, o SINTTEL/RS es-
tará lançando o livro “A HIS-
TÓRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES  TELE -
FÔNICOS DO RIO GRANDE DO 
SUL - 1939 a 2019". 

A obra traz a história da cons-
trução do Sindicato e das lutas da 
categoria desde a sua fundação, 
até os dias de hoje. Mostra como 
foram os primeiros movimentos 
dos trabalhadores e a importância 
da entidade para que os telefôni-
cos avançassem em seus direitos 
e conquistas. Mesmo em tempos 
difíceis, como foram os do período 
da ditadura militar iniciada em 
1964 e que durou 20 anos, e as 
privatizações dos anos 90, que 
atacaram profundamente os di-
reitos da categoria, com demis-
sões e precarização das condições 
de trabalho, eles não desistiram 

CONHECER O PASSADO, 
PARA GARANTIR O FUTURO

de lutar. 
Foram períodos onde a ação 

do Sindicato foi decisiva para ga-
rantir muitos postos de trabalho e 
direitos, ou para minimizar o efei-
tos de momentos devastadores 
para os trabalhadores no geral. 

Para o atual presidente do 
SINTTEL/RS, Gilnei Azambuja, 
conhecer esta história é uma for-
ma de manter viva uma trajetória 
de conquistas e de perceber que é 
somente com luta, com unidade e 
com um sindicato forte e respal-
dado pelos trabalhadores, que 
podemos fazer frente aos des-
mandos e ataques protagoniza-
dos pelos governos e pelos pa-
trões. 

“Precisamos conhecer a cami-
nhada que a categoria teve para 
chegar a todos os direitos que te-
mos hoje. Para alguns, que che-
garam mais recentemente, quan-
do estes direitos já estão estabele-
cidos, parece que sempre foi 
assim, mas isso não é verdade. 
Trabalhadores enfrentaram duras 
batalhas, tiveram que lutar muito 
e alguns até perderam seus em-
pregos para assegurar estes di-
reitos. E entender esta caminhada 
é fundamental para darmos conti-
nuidade a esta trajetória”, pontu-
ou ele.

CURSOS DE 

FIBRA ÓTICA DO 

INSTITUTO 

AVANÇAR EM 

PARCERIA COM O 

SENAI

Começou por Uruguaiana, 

agora em novembro, uma pro-

gramação de realizar uma sé-

rie de cursos de Fibra Ótica pa-

ra os empregados da SEREDE, 

na fronteira, em parceria com o 

SENAI.

Aproveitando o desloca-

mento do professor, para rea-

lizar esta turma de duração de 

três semanas, à noite, para os 

trabalhadores da SEREDE, em 

parceria com o SENAI, fizemos 

um convênio na cidade, para 

realizar outra turma à tarde, 

para desempregados do setor,  

empregados de outras empre-

sas do setor e público geral, 

sem custo para estes alunos, 

com a participação de mais de 

20 alunos, com repercussão na 

cidade.

Este modelo vamos repetir 

agora em São Borja, em de-

zembro, e dando tudo certo, 

realizaremos no 1º trimestre de 

2020, outras turmas em Bagé e 

Livramento, para os trabalha-

dores da SEREDE.

O SINTTEL/RS tem, através da 
parceria com a MasterClin, propor-
cionado cada vez mais convênios 
para os trabalhadores e seus de-
pendentes. Eles dão descontos 
importantes, que podem significar 
uma boa economia para o traba-
lhador, tanto no dia a dia, como nos 
gastos com alimentação fora de ca-
sa, e também na aquisição de bens 
e serviços. 

No RS já existem convênios 
em 140 cidades e no Brasil são 
mais de 500 estabelecimentos 
conveniados. 

Para usar os convênios, depois 
de receber o cartão do Sindicato, é 
preciso se cadastrar no site da 

MasterClin. 
Entre os últimos conveniados 

estão o Posto Bela Vista (Arroio do 
Meio), as lojas Bellenzier Pneus 
(em 12 cidades gaúchas) e o Par-
que terra Mágica Florybal (em Ca-
nela). 

“Eu utilizei o 
cartão no cine-
ma Cinemark, 
tive desconto 
de 50% e gostei 
muito.  Reco-
mendo que uti-
lizem também, 

vale muito a pena”. (Juliana Mas-
carenhas Luvizetto).

SERIEDADE, VERDADE COM 
QUALIFICAÇÃO

Estamos chegando ao final de 
mais um ano e o momento é sempre 
uma oportunidade de avaliar o 
trabalho realizado. Para o SINT-
TEL/RS, que em 2019 fez 80 anos, 
isso é ainda mais verdade.

Não por acaso chegamos a esta 
data. Ela é resultado de um esforço 
coletivo e de muito trabalho. Foram 
muitas  lutas, acordos firmados, ma-
nifestações e atividades realizadas 
ao longo desta caminhada. E hoje, 
sabemos que valeu a pena. 

Nesta edição de O PARCEIRO, tra-
tamos um pouco a edição do livro que 
conta a história da categoria telefôni-
ca no RS e mostra que é lutando jun-
tos, unidos, que somos mais fortes. 
Nossa caminhada mostra que às vezes 
fomos vencedores, e que, mesmo 
quando não vencemos, saímos mais 
forte como categoria. Resgata as gran-
des lutas na voz dos que nos ante-
cederam. E mostra que sim, é possível 
lutar e vencer. Tanto que, tantas déca-
da depois, o Sindicato continua aqui, 
defendendo os trabalhadores. 

A matéria das colônias de férias, 
das sindicalizações, das negociações 
com as empresas, das ações em prol 
dos aposentados materializam esta 
história que começou em 1939, com 
a Associação, seguiu a partir de 
1941, já como Sindicato e que passou 
por diversos momentos chegando até 
os dias de hoje. 

O SINTTEL/RS cresceu como enti-
dade. E continua seu trabalho para 
que o sindicalizado reconheça, no 
Sindicato, uma ferramenta para ga-
rantir seus direitos, suas conquistas 
sua segurança e facilitar a sua vida. 
Os cursos de formação e qualifica-
ção, em parceria com o Instituto A-
vançar, as centenas de convênios a-
través da  MasterClin, os planos mé-
dicos, são exemplos de serviços que 
contribuem para que o trabalhador 
tenha uma vida mais digna.  

Em 2020, teremos eleição no SINT-
TEL/RS para escolher quem estará à 
frente da entidade nos próximos qua-
tro anos. É um momento importante 
para o trabalhador e representa o e-
xercício de um direito e de expressão 
da cidadania. E a participação efe-
tiva de cada sindicalizado dará vida 
ao processo. Por isso, chamamos to-
dos a se engajarem neste pleito. 

Nenhuma instituição chega aos 80 
anos sem seriedade, honestidade e 
verdade. E são estes princípios que 
têm norteado nosso trabalho há oito 
décadas e que continuarão nortean-
do nossas ações. Boa leitura!
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 VERÃO 2019-2020 

O SINTTEL/RS já está com 
tudo preparado para que os 
trabalhadores e seus familiares 
possam desfrutar do verão. A 
Colônia de Férias de Rondinha, 
no Balneário de Arroio do Sal, 
litoral norte do Estado, tem toda 
a estrutura para garantir um 

APROVEITE O VERÃO NAS ESTRUTURAS DO SINTTEL/RS
Temporada de Verão inicia dia 28 de dezembro de 2019 e se prolonga até o dia 28 de fevereiro de 2020
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veraneio tranquilo e de forma 
mais econômica para todos. As 
inscrições podem ser feitas de 5 
a 18 de dezembro de 2019, no 
SINTTEL/RS, pelo telefone (51) 
3286.9600 e a partir de 24 de 
dezembro, em Rondinha, pelo 
telefone (51) 3606.1313. 
RESERVAS PARA O 

PERÍODO DE 28/12/2019 

a 31/01/2020 - De 05 de 
dezembro de 2019 a 10 de 
janeiro de 2020. 

RESERVAS PARA O 
PERÍODO DE 01/01/2020 
a 28/02/2020 - A partir de 
11 de janeiro de 2020.

RESERVAS APÓS A 
TEMPORADA - A partir de 1º 
de março de 2020.

 BECO DO CEGO 
Da mesma forma, o Sindicato também está com tudo preparado 

no Beco do Cego, na Parada 11, do Lami, a beira do Guaíba, em 
Porto Alegre. No local, os trabalhadores e seus familiares podem 
utilizar as cabanas, acampar ou passar o dia. O trabalhador tem à 
disposição área para churrasco, estrutura de lazer e uma ampla área 
verde para curtir a natureza com árvores centenárias, à beira das 
águas do Guaíba, com matas e espécies de animais nativos, em uma  
RESERVA AMBIENTAL.

  



04         Número 32PARCEIRO    Outubro/Novembro/Dezembro de 2019              

 CONJUNTURA 

Desde a reforma traba-
lhista, que fez dois anos 
de implantação no dia 11 
de novembro último, os 
trabalhadores têm feito 
malabarismos para dar 
conta de tudo o que vem 
sendo tirado em termos 
de direitos. Nem bem 
entenderam ainda as 
consequências do que já 
foi feito, e uma nova 
onda de ataques se 
forma e atinge a todos 
com uma força enorme. 

Recentemente, a MP 905, do 
1º emprego, também chamada 
pelo governo federal de “verde 
amarela”, foi mais um duro 
golpe para os trabalhadores. 

As medidas aprofundaram a 
reforma trabalhista e pratica-
mente liquidaram com o que 
sobrou de direito, ou como diz o 
atual presidente, que escolham 
entre “se querem ter empregos, 
ou se querem ter direito”, como 
se fosse possível dissociar uma 
coisa da outra. Trabalho sem 
direitos o Brasil já experimentou 
durante trezentos anos e se 
chamava escravidão. 

Nenhuma destas medidas 
– tanto a reforma trabalhista, 
como a MP Verde Amarela - 
teve como objetivo melhorar a 
vida do trabalhador. São medi-
das adotadas unicamente para 
que o governo agrade aos em-
presários, cuidando, ambos de 
seus interesses. E assim, entre 
o mar e o rochedo, ou seja, en-
tre os interesses do governo e 
dos patrões, está o trabalha-
dor, os mais humildes, que são 
as primeiras vítimas quando se 
trata de defender os interesses 
dos poderosos. 

SEMPRE O MESMO DISCURSO

A reforma trabalhista foi 
feita com o discurso de gerar 
empregos. Mas depois de dois 
anos de sua validade, a realida-
de é mais de 13 milhões de bra-
sileiro desempregados, cerca de 
24 milhões de trabalhadores na 
informalidade e em empregos 
precários e outros milhares no 
desalento, aqueles que já 

desistiram de procurar emprego. 
Com isso, cresce a miséria, a 
fome, a violência. 

Agora, a MP 905 (Verde 
Amarela), é o golpe de miseri-
córdia nos trabalhadores. A me-
dida acaba com tudo que não 
foi alterado na reforma traba-
lhista e é ainda mais cruel com 
os trabalhadores do campo e da 
cidade. Por ironia - ou por de-
boche  - a medida foi editada 
no dia 11 de novembro.

O discurso é sempre o mes-
mo: gerar empregos, no caso da 
MP, especialmente para os jo-
vens. Mas na prática, além de 
inconstitucional (o que equivale 
a ilegal), a medida também e-
xibiliza e reduz direitos. 

Entre outras maldades, a 
MP reduz o percentual pago 
pelos patrões ao INSS para 2%, 
mas impõe o pagamento do 
benefício aos desempregados. 
Isso mesmo: se você estiver de-
sempregado e tendo que viver 
do seguro desemprego, saiba 
que você terá que pagar o INSS 
que o governo perdoou aos  
empresários. 

Além disso, a MP  institui 
novas modalidades de contra-
tação por prazo determinado, 
em bases precárias e provisóri-
as, para pessoas com idade 
entre 18 e 29 anos, sem vínculo 
empregatício anterior, e promo-
ve centenas de mudanças em 
dispositivos permanentes da 
CLT, aprofundando a precariza-
ção das relações de trabalho.

TIRANDO ATÉ 
DO DESEMPREGADO

De acordo com a MP, as 
empresas poderão contratar, 
pelo prazo pré determinado de 
até 24 meses, com redução de 
direitos e com remuneração 
máxima de 1 salário mínimo e 
meio, na modalidade de pri-
meiro emprego, com redução 
de 30 a 34% no custo da con-
tratação. Mas este “primeiro 
emprego” para os jovens não 
será pago pelos empresário. 
Será financiado pelos desem-
pregados, com parcela do se-
guro-desemprego, e o patrão 
que contratar nessa modalida-
de ficará livre de alguns en-
cargos trabalhistas, previden-

REFORMAS DO GOVERNO COLOCAM OS TRABALHADORES 

ENTRE A ONDA E O ROCHEDO

ciários e de fiscalização, além 
da liberdade de negociar dire-
ta e individualmente com o 

UM VERDADEIRO “NEGÓCIO DA CHINA”

E os benefícios – para 
o patrão – não param por 
aí. Eles ainda terão: 
desoneração da folha;
redução da negocia-

ção coletiva e da ação 
sindical; 

redução do valor da 
remuneração, que fica 
limitada a 1 salário 
mínimo e meio; 

redução do depósito do FGTS, que cai de 8% para 2%; 
redução do adicional de periculosidade (de 30% para 5%);
redução da multa rescisória, que cai drasticamente (de 40% 

para 10%); 
eliminação, de modo permanente, da multa adicional de 10% 

sobre o saldo do FGTS  no momento da rescisão; 
permissão, por negociação individual, que o empregador 

inclua na remuneração mensal do empregado, como forma de 
evitar passivos futuros, assim como já faz com o empregado 
doméstico, as parcelas relativas e férias, FGTS e 13º, entre 
outros benefícios.

por fim, para que tudo isso possa ser feito sem qualquer 
“problema” para o patrão, a MP promove a precarização da 
fiscalização quanto a aplicação das normas trabalhistas. Um 
verdadeiro negócio da China, para os empresários.

É PRECISO RESISTIR
A cada reforma, são retirados mais e mais direitos dos trabalha-

dores. Precisamos resistir a estes ataques, garantir condições dignas 
de trabalho e, principalmente, precisamos manter e resgatar direi-
tos que foram conquistados ao longo de décadas e avanços assegu-
rados com muita luta, inclusive nas questões de segurança, como é 
o caso das NR's. Para isso, é fundamental um sindicato forte e 
representativo, o que é garantido com as sindicalizações; a unidade 
dos trabalhadores, com a consciência de categoria em contraposi-
ção ao individualismo, que só favorece aos patrões; e muita disposi-
ção de luta. E o SINTTEL/RS está chamando os trabalhadores para 
esta luta. Unidos, somos fortes! (Continua na página 5)

cada trbalhador as condições 
de trabalho e remuneração.
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MAIS PRECARIZAÇÃO
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Sócioeconômicos (DIEESE), a MP apresenta várias con-
tradições, além de precarizar ainda mais as relações de trabalho:
Desonera as empresas, mas onera os desempregados com o 

pagamento da contribuição previdenciária para aqueles que 
acessarem o seguro desemprego;

A nova modalidade de contratação, mais do que promover 
empregos, poderá facilitar a demissão de trabalhadores, além de 
estimular a informalidade (sem Carteira de Trabalho assinada);

Enfraquece os mecanismos de registro, de fiscalização e de 
punição e determina a redução de custos com a demissão;

Aumenta a jornada de trabalho no setor bancário para todos 
os trabalhadores, de 6 para 8 horas, exceto para os que traba-
lham na função de caixa, além de autorizar a abertura de 
agências bancários e o trabalho aos sábados;

Amplia a desregulamentação da jornada de trabalho com a 
liberação do trabalho aos domingos e feriados, sem pagamen-
to em dobro; 

Promove a negociação individual e a fragmentação das nor-
mas por meio de acordos coletivos de trabalho (ACT);

Retira o sindicato das negociações de PLR e amplia o número 
máximo de parcelas, de 2 para 4, ao longo do ano; 

Dificulta a fiscalização do trabalho, inclusive em situações de 
risco iminente, além de retirar do sindicato a autoridade para 
também interditar local de trabalho com risco iminente; 

Institui o Conselho do Programa de Habilitação e Reabilitação 
Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes do 
Trabalho, sem participação das representações dos trabalha-
dores e nem mesmo do Ministério da Saúde, medida que 
exibiliza as Normas Regulamentadoras (NRs) da Saúde e 
Segurança do Trabalho promovida pelo governo;

Reduz o valor do salário-acidente de 50% do salário de benefí-
cio (que considera a média de todas as contribuições) para 
50% do benefício de aposentadoria por invalidez;

Revoga o dispositivo do plano de benefício do INSS que asse-
gura a equiparação a acidente de trabalho, para os fins de 
aposentadoria, do acidente sofrido pelo segurado “no percur-
so da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado”;

Altera a Lei do Seguro Desemprego para submeter o benefício 
do seguro-desemprego a contribuição previdenciária, tornan-
do o trabalhador em gozo do benefício “contribuinte obrigató-
rio” enquanto perceber o 
benefício;

Revoga quase uma cen-
tena de itens da Con-
solidação das Leis do 
Trabalho (CLT), entre os 
quais, direitos e medidas 
de proteção ao trabalho 
e ao trabalhador, inclusi-
ve quanto as normas de 
segurança.

TRABALHADORES REJEITAM 
CARTEIRA VERDE AMARELO

Uma pesquisa feita 
pelo Senado, no portal e-
Cidadania, mostrou que 
quase 100% dos brasi-
leiros SÃO CONTRA os 
projetos do governo Bol-
sonaro que estão sendo 
implementados através 
da MP 905/2019 (Pro-
grama Verde Amarelo), 
que altera leis trabalhistas 
e institui a carteira sem direitos. Do total de votantes, 96,2% eram 
contrários e 3,7% eram favoráveis. 

Mesmo com a grande maioria contra as propostas, o governo 
continua com as medidas e o Congresso segue aprovando 
medidas que atacam os direitos dos trabalhadores. 

Apesar da votação, é preciso alertar os trabalhadores para 
mais esta artimanha do governo, que através da pesquisa tenta 
dar um viés de “democracia”, mas na prática ignora completa-
mente o resultado apontado pela sociedade. 

Mesmo assim, é importante votar nas pesquisas feitas pelo 
Senado ou Câmara e atender os chamados do sindicato quando 
for convocado para atos de protesto, levando a posição dos 
trabalhadores também para as ruas. 

TROCA DE TRABALHADORES
Segundo especialistas, na prática, a carteira verde amarela 

formaliza a precarização e possibilita às empresas trocar 
trabalhadores contratados pelo regime da CLT mais velhos, por 
trabalhadores mais jovens, ganhando menos e sem direitos. 



 ACONTECEU 
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XII COPA SINTTEL/RS NOVO HAMBURGO

Foi realizada no dia 13 de outubro, a 
12ª EDIÇÃO DA COPA SINTTEL/RS DE FUTSAL EM 
NOVO HAMBURGO. Participaram da competi-
ção oito equipes, além de familiares dos 
atletas e dirigentes do sindicato. O campeão 
foi o time Elo Perdido (Serede Cachoeirinha). 
Em 2º lugar ficou o Rio Branco (Serede São 
Leopoldo); em 3º o Renegados (da Vivo) e em 4º o Bar Sem Lona 
(Serede Porto Alegre). Ainda teve como goleador o Maicom, do Rio 
Branco, e goleiro menos vazado o Roger, do Elo Perdido.

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SINTTEL/RS
Nos dias 16 e 17/10, o SINTTEL/RS 

realizou reunião do Conselho Deliberativo. 
O presidente da entidade, Gilnei Azambuja, 
definiu o encontro como “um CD para 
colocar na prateleira dos troféus”, referindo-
se a forte participação, ao nível dos debates 
e a importante análise de conjuntura, feia por Claudir Nespolo, da 
CUT-RS, e proposta de avanços do Sindicato, como a campanha de 
sindicalização e os impactos na sustentação financeira da entidade, os 
novos convênios com o SENAI, como a unidade móvel para atender os 
trabalhadores do interior do Estado e a eleição da junta eleitoral para 
dar andamento ao processo eleitoral do SINTTEL/RS para a gestão 
2020/2024.

CONGRESSOS DA CUT
Dirigentes do SINTTEL/RS participaram, de 7 a 11 de outubro, em 

SP, do 13º Congresso Nacional da CUT (13º CONCUT). O encon-
tro, além de eleger nova diretoria, teve como principal desafio 
defender direitos ameaçados pelo governo Bolsonaro e traçar um 
plano de lutas para a organização dos trabalhadores frente ao novo 
mundo do trabalho. Mais de dois mil delegados e 100 sindicalistas de 
50 países do mundo, além de representações dos movimentos sociais 
e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, participaram do encon-
tro, onde foi reforçada a importância dos sindicatos. 

Já nos dias 22 e 23/11, foi realizado o 
15º Congresso Estadual da CUT do RS 
(15º CECUT-RS). O evento teve a participa-
ção de 241 delegados, além de observadores 
e convidados. No encontro foi eleita a direção 
para a Central no próximo período. O dire-
tor do SINTTEL/RS, Alexsandre Ferreira 
Avaly, integrará a nova direção estadual. O Congresso, além de 
aprovar as resoluções do 13º CONCUT, também aprovou resoluções 
de conjuntura estadual e plano de lutas.

ENCONTRO DA ANAPAR
Dirigentes, aposentados e pensionistas do SINTTEL/RS participa-

ram, dias 21 e 22 de novembro, em Porto Alegre, do XVI SE-
MINÁRIO DE PARTICIPANTES DE FUNDOS DE PENSÃO. Entre os 
temas que foram debatidos no encontro estiveram: Cenário 
Econômico Nacional e Internacional; Comunicação nos Novos Tem-
pos; ANAPAR no Contexto de Mudanças; A Reforma da Previdência e 
a Fusão PREVIC/SUSEP - Consequências para o Sistema de Pre-
vidência Complementar; A Defesa dos Planos de Saúde de Au-
togestão. No final foram deliberados diversos encaminhamentos.

O SINTTEL/RS TAMBÉM PARTICIPOU....
Dia 31/10, na Assembleia Legislativa do RS, da atividade que 

marcou os 31 anos da promulgação da Constituição de 1988. O 
ato foi organizado pela Frente Ampla pelo Brasil, integrada por 
centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis.

Dias 26 e 27/09, em Brasília, da reunião do Comitê Técnico 
Setorial de Telecomunicações. O trabalho do Comitê é analisar o 
conteúdo programático do curso técnico em telecomunicações atual e 
propor adequações necessárias, a fim de mantê-lo atualizado às 
novas tecnologias e assim atender a demanda de mercado.

ELEIÇÃO NO SINTTEL/RS 
GESTÃO 2020/2024

O Sindicato já deu início ao processo eleitoral que irá definir 
a Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Diretivo do SINTTEL/RS para o período de 2020/2024.

Em outubro foi realizada assembleia, na sede do Sindicato, para 
eleição dos titulares e suplentes para comporem a Junta Eleitoral, 
que foi empossada automaticamente após a assembleia. A Junta, 
com a função de dirigir todo o processo eleitoral para renovação, se 
reúne todas as terças e quintas-feiras, na sede do Sindicato para 
tratar questões relativas a eleição, de forma a garantir total 
transparência e lisura no processo. 

IMPORTÂNCIA DA ELEIÇÃO 
A eleição para que a categoria escolha seus representantes 

sindicais, mais do que um dever, é um direito dos trabalhadores. 
É deles a responsabilidade de avaliar os nomes, o real 
comprometimento das pessoas com as questões importantes 
para os trabalhadores e escolherem de forma democrática e 
consciente. Assim, a participação dos trabalhadores na eleição, 
para além do quórum, é fundamental para legitimar o processo 
eleitoral e a democracia, onde os telefônicos terão a opor-
tunidade de eleger aqueles que os representarão e defenderão 
seus direitos nos embates contra os patrões, bem como na defesa 
dos interesses dos seus filiados, cuidando da entidade, do pa-
trimônio da categoria 

A participação dos trabalhadores no processo eleitoral fortalece 
a organização do movimento sindical, para a luta pela manutenção 
dos direitos e novas conquistas para todos. O seu voto pode con-
tribuir e muito para um sindicato forte e representativo. 

 ELEIÇÕES SINDICAIS 

INAUGURAÇÃO DA NOVA 
DELEGACIA DE PASSO FUNDO
O SINTTEL/RS inaugurou, 

dia 28 de novembro, a Dele-
gacia de Passo Fundo. Na oca-
sião, foram feitas novas sindica-
lizações e recadastramentos e  
eleitos para representante sin-
dical dos aposentados e pensio-
nistas a companheira Magda 
(titular) e Juremil (suplente).

O objetivo do Sindicato é até 
abril de 2020, ter Represen-
tantes dos Aposentados em to-
das as regiões, inclusive Porto 
Alegre. Parabéns aos trabalha-
dores de Passo Fundo e Região. 
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Neste final do ano, estamos 
negociando com o Sindicato 
Patronal do Setor (SINSTAL), as 
primeiras Convenções Coletivas 
de Trabalho, que vem a ser um 
grande acordo coletivo de traba-
lho, que firma o Sindicato Laboral 
dos Trabalhadores do Setor 
(sinttel/RS) e o Sindicato Patronal 
do Setor (SINSTAL), que definem 
os  valores mínimos a serem pra-
ticados pelas Empresas do setor.

São 3 Convenções por seg-
mento da nossa categoria, uma 
CCT dos PROVEDORES; outra 
das PRESTADORAS DE SER-
VIÇO; e outra das TELEFONIS-

TAS – Operadores de Mesas 
Telefônicas.

Até dia 15 de dezembro, de-
vemos ter estas Convenções, a-
provadas pelos Empregados do 
Setor, em um avanço significati-
vo, viabilizando a todos os em-
pregados do setor, se sindicali-
zar com o SINTTEL/RS, e ter a-
cesso a todos os nossos serviços: 
Cursos de qualificação, Colô-
nias de Férias, cartão de des-
contos da MasterClin, Projeto 
Empregar para os trabalhado-
res desempregados, Plano de 
saúde e seguro de vida.

PROVEDORES/PRESTADORAS DE SERVIÇOS/TELEFONISTAS: 

SINTTEL/RS NEGOCIA AS PRIMEIRAS 
CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 
COM SINDICATO PATRONAL DO SETOR

SINTTEL/RS PROPORCIONA QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL AOS SINDICALIZADOS

Uma das importantes iniciativas 
do Sindicato, em parceria com o 
Instituto Avançar, é proporcionar 
cursos de formação e qualificação 
aos trabalhadores. Em setembro, os 
trabalhadores da Serede/São Leo-
poldo receberam seus certificados 
em curso de fibra ótica. Em novem-
bro, a Delegacia de Uruguaiana 
também teve seu primeiro curso de fibra ótica e GPON  (veja matéria 
na página 2).

Os cursos, que contam ainda com parceria com o Senai, proporci-
onam formação e qualificação, aprimorando o trabalho de quem está 
na ativa e proporcionando uma possibilidade de contratação para 
quem está desempregado. 

SINDICALIZAÇÕES CONTINUAM
O SINTTEL/RS mantém uma campanha permanente de 

sindicalização e recadastramento. Se associando ao Sindicato, 
além de fortalecer a luta da categoria e do conjunto da classe 
trabalhadora, é possível também usar os convênios e serviços 
oferecidos pela entidade através de parcerias com a MasterClin 
ou outros, como as assessorias jurí-
dicas, cursos, assistência médica.

Durante este ano, foram reali-
zadas diversas sindicalizações nas 
diferentes empresas. Mas este pro-
cesso precisa continuar em 2020. 
Assim, se você ainda não é sindi-
calizado, associe-se ao Sindicato. 
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O Grupo Interentidades de 
Negociação Previdenciária 
(GINP), do SINTTELRS e da 
AACRT, vem se reunindo  com as  
assessorias atuarial Escritório 
Atuarial Mirador, e jurídica com 
o Escritório do Direito Social, 
para aprofundar a análise do 
processo de incorporação do 
plano BrTPREV pelo plano 
TCSPREV na Fundação Atlântico. 
A medida foi aprovado pela PRE-
VIC e executado pela Fundação 
em outubro/2018, e assim, caso 
necessário, tomar as medidas 
cabíveis para garantir os direitos 
dos participantes, aposentados e 
pensionistas. 

Vale destacar, que em respos-
ta oficial, após solicitação do 
GINP, o Diretor de Seguridade da 
Fundação Atlântico, afirmou tex-
tualmente, que a “incorporação 
do plano BrTPREV, foram uni-
ficadas todas as disposições regu-
lamentares e preservados, sem 
prejuízo de continuidade, todos 
os direitos e obrigações dos 
respectivos Participantes, Benefi-
ciários e Patrocinadoras, confor-
me Art. 1º, & 1º”. Também 
assegurou que “eventuais  insufi-
ciências patrimoniais no Benefício 
Saldado dos participantes, tem a 
responsabilidade da patrocinado-
ra”  e para as opções de migra-
ção CD, “ eventuais resultados 

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO: GINP CONTINUA BUSCANDO 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A INCORPORAÇÃO DO BrTPREV

deficitários deverão ser equacio-
nados de acordo com o que 
dispõe a legislação aplicável pela 
Resolução 30/2018”, ou seja divi-
são do déficit entre participantes e 
patrocinadoras.   

Por outro lado, o Escritório A-
tuarial Mirador, solicitado pelo 
grupo GINP, apresentou sua  
avaliação atuarial sobre a incor-
poração, considerando as aná-
lises efetuadas no vasto dossiê 
do processo de Incorporação, 
que tramitava na PREVIC desde 
2015. 

De forma resumida, “verifi-
ca-se que o mesmo foi elabo-
rado conforme o disposto nas 
legislações pertinentes à maté-
ria bem como foi aprovado pe-
la Superintendência Nacional 
de Previdência complementar 
(PREVIC), órgão regulador do 
sistema de previdência com-
plementar fechada”.  

Cabe salientar que a análise 
do “DE/PARA do regulamento”, 
divulgado no site da Fundação,  
após efetivado o processo de 
incorporação do plano BrTPREV, 
verifica-se que os direitos e de-
veres previstos neste plano fo-
ram mantidos em sua integrali-
dade no regulamento resultante 
do processo de incorporação. 

Entretanto, recomendamos  
atenção especial ao conteúdo do 

artigo 71 do regulamento do 
TCSPREV, no que se refere aos 
critérios de cobertura dos custos 
administrativos do plano e a ne-
cessidade do constante acompa-
nhamento da perenidade do 
plano TCSPREV para que os di-
reitos dos participantes e assisti-
dos oriundos do plano BrTPREV 
sejam resguardados não so-
mente no presente, mas tam-
bém com vistas ao longo prazo”.

Os próximos passos do 
GINP será uma avaliação jurí-
dica desta Incorporação. Da 
surpreendente alteração do 
Regulamento do TCSPREV, a-
gora nosso plano é de mudan-
ças no Estatuto da Fundação A-
tlântico, tendo em vista a cria-
ção de um Plano de Previdên-
cia para filhos e netos de parti-
cipantes do TCSPREV.  

Mas a luta do grupo GINP 
continua vigilante no campo a-
tuarial, jurídico e político, dian-
te do quadro da crise finan-
ceira da empresa Oi, em recu-
peração judicial e patrocinado-
ra do plano TCSPREEV. 

APOSENTADO, FAÇA SEU 
RECADASTRAMENTO E 

ATUALIZE SUA MENSALIDADE, 
URGENTE. ISSO É 

EXTREMAMENTE IMPORTANTE 
PARA SUSTENTAÇÃO 

FINANCEIRA DAS NOSSAS 
LUTAS!

FGTS - ENTENDA A 
SITUAÇÃO ATUAL

A l g u n s  
esclarecimen-
tos sobre o 
FGTS:

O debate 
atual  sobre 
perdas na correção das contas do 
FGTS em relação à inação, não 
tem relação direita com os expurgos 
dos planos econômicos (1986 a 
1991). Naquela época, o que se 
discutia era o direito adquirido aos 
índices expurgados. A discussão 
agora questiona a aplicação da TR 
(Taxa Referencial) como fator de 
correção do saldo das contas do 
FGTS.

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) já decidiu que a TR deve ser 
mantida como índice de atualização 
das contas do FGTS. Esse tribunal 
entendeu que a remuneração das 
contas do Fundo tem sistemática 
própria, prevista em lei, que estabe-
lece a TR como indexador da 
atualização monetária. Como o 
critério de correção monetária tem 
previsão legal, somente através de 
lei seria possível a substituição do 
índice. Em razão dessa decisão, 
reiteradamente a Justiça Federal 
tem julgado improcedentes as ações 
que buscam afastar a aplicação da 
TR na correção dos valores do FGTS. 

A questão, contudo, não está 
definida, pois estão pendentes 
recursos no STJ que poderão, ainda 
que remotamente, modificar a 
decisão. Além disso, tramita no STF 
uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade que busca afastar a apli-
cação da TR como critério de corre-
ção monetária do FGTS. Essa ação 
deve ser julgada em dezembro. 
Igualmente tramita em juízo ação 
promovida pela Defensoria Pública 
do RS com o mesmo objeto, em be-
nefício de todos os trabalhadores 
que tiveram conta do FGTS no pe-
ríodo. A decisão do STF poderá ser 
diverso da do STJ.    

No RS, a CUT e outras entida-
des representativas dos trabalhado-
res, inclusive o SINTTEL/RS, ajuiza-
ram ação civil pública com o ob-
jetivo de beneficiar os trabalhado-
res de todo o Estado. Esse processo 
está suspenso, aguardando posicio-
namento do STF. 

O prazo prescricional para co-
brança das diferenças encerrou dia 
13 de novembro de 2019 para as 
categorias e trabalhadores que ainda 
não ajuizaram ação. Entretanto, em 
razão da natureza erga omnes das 
ações referidas e pelo ajuizamento 
das ações próprias por parte dos 
sindicatos, o entendimento foi pela 
desnecessidade de ajuizamento de 
ação por parte dos trabalhadores 
representados pelo SINTTEL/RS, 
assim como de outras categorias.

FELIZ NATAL!
E QUE VENHA 2020!

O ano de 2019 finda e é hora de comemorarmos nossas vitórias e reunirmos forças para enfrentar 
os desafios do ano que chega. Lutamos, vencemos, perdemos, mas, fundamentalmente, 

mantivemos viva a esperança de que podemos, com unidade e solidariedade, enfrentar o que vier 
pela frente. O início de cada ano é como uma semente de esperança plantada, uma porta aberta 
para fazermos as coisas de um outro jeito, para fazermos mais e melhor. E se a perspectiva é de 

um ano difícil, pois estarão valendo todas as resoluções que são a partir de 1º de janeiro, também 
é verdade que juntos e com engajamento de todos, somos mais fortes e podemos vencer. 

O SINTTEL/RS quer reafirmar sua luta ao lado do trabalhador, como vem fazendo desde 1939. E 
esta estrada, que percorremos há 80 anos, nos mostra que sim, é possível vencer. Basta 

acreditarmos e estarmos juntos! Que venha 2020!

O SINTTEL/RS deseja a toda a família telefônica um 
FELIZ NATAL e um ANO NOVO de ESPERANÇAS e REALIZAÇÕES!


