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CARTÃO DE VANTAGENS DO SINTTEL/RS- MASTERCLIN

A saúde dos trabalhadores 
sempre foi prioridade para o 
SINTTEL-RS. Mas, nesses tempos 
de pandemia, esta questão toma 
ainda mais relevância. Frente a 
gravidade do momento, a entida-
de tomou diversas medidas - polí-
ticas e jurídicas - para proteger os 
trabalhadores e seus familiares. 

E um importante aliado, especi-
almente neste momento, são os 
convênios do Sindicato, quer sejam 
parcerias diretas, quer sejam atra-
vés da MasterClin. Por uma ou 
outra via, o Sindicato oportuniza 
atendimento médico, exames labo-
ratoriais, descontos na aquisição de 
medicamentos em farmácias, trata-
mentos alternativos e diversos 
outros serviços/produtos, para os 
trabalhadores e seus dependentes. 

Os diversos estabelecimentos 
que atuam em parceria com o 
SINTTEL-RS oferecem modalida-
des de atendimento e entrega, 
que possibilita agilidade e segu-
rança em relação à Saúde, com 
muitas transações online e telen-
tregas. Conra dois exemplos: 

FARMÁCIAS MAIS POPU-
LAR - O convênio com esta farmá-
cia se dá a partir da parceria com 
a MasterClin. As informações 
podem ser encontradas no site do 
Sindicato, escolhendo a aba “con-
vênios”, que direciona para a pági-
na da MasterClin. 

ÁREA DO 
SINDICALIZADO
O SINTTEL-RS criou, no seu site, 
a “Área do Sindicalizado”. O 
objetivo do espaço, exclusivo do 
associado, é facilitar a vida dos 
(as) trabalhadores (as). 
Na Área do Sindicalizado é 
possível encontrar todas as 
informações sobre seus dados 
cadastrais, alterar ou incluir seu 
e-mail e, também, acompanhar 
o status de seus pagamentos e 
extrato do Imposto de Renda.
Desde o dia 25 de junho, está 
disponível ao associado a opção 
para impressão do boleto para 
pagamento da mensalidade, 
plano de saúde, odontológico, 
Colônia de Férias e outros 
assuntos.
O link para acesso na página do 
Sindicato já está disponível, de 
forma bem visível, ao lado da 
logomarca.
PRIMEIRO ACESSO
Para acessar a Área do 
Sindicalizado pela primeira vez, 
siga os seguintes passos:
1º passo: Ao clicar no link, 
escolha a opção sócio;
2º passo: Utilize o CPF, como 
login;
3º passo: O sistema irá solicitar 
uma senha, crie ela e conrme;
4º passo: Conrme ou altere 
seu e-mail.

 SERVIÇOS 

A IMPORTÂNCIA DOS CONVÊNIOS DO 
SINTTEL-RS EM TEMPOS DE PANDEMIA

FARMÁCIA SÃO JOÃO - O 
Sindicato tem recebido diversos 
questionamentos em relação a 
parceria com as Farmácias São 
João. Esclarecemos que nesta 
caso, não é convênio, e sim uma 
parceria. Para usufruir os descon-
tos nos medicamentos (genéricos 
e de referência), basta apresentar 
a carteirinha de sócio do SINTTEL-
RS na hora da compra e informar 
ao atendente que o Sindicato tem 
uma parceria com a farmácia, 
mencionando o Código 100. 

Sindicalize-se, aproveite os 
convênios e serviços do Sindicato 
e obtenha importantes descontos 
que representam, dependendo 
do uso, o retorno de um valor 
maior do que o pago pela mensa-
lidade do Sindicato. Mas, além 
destas vantagens, ao se sindicali-
zar, você ajuda principalmente a 
fortalecer a sua entidade sindical 
e a luta da Categoria. 

O cartão de vantagens Master-
Clin proporciona economia direta 
ao associado do Sindicato já no 
momento da aquisição de produtos 
ou serviços.

Para cada produto ou serviço 
existe uma regra de utilização. O 
usuário deve conferir as orientações 
na página do Sindicato que tam-
bém redireciona para a da Master-

Clin. São milhares de estabeleci-
mentos credenciados em todo o 
País, sendo lojas físicas, comércios 
online e serviços em geral.

Ao se sindicalizar, o trabalha-
dores já recebe para ele e seus 
dependentes, o cartão que dá 
direito aos descontos. 

Além disso, caso haja um 
estabelecimento que o sindica-
lizado queira ver credenciado - por 
exemplo, um restaurante onde 
costuma almoçar, ou loja, entre 
outros - é só entrar em contato com 
o Sindicato e solicitar o credencia-
mento. O estabelecimento será 
procurado e, se for possível, será 

feita a parceria. 

SINDICALIZE-SE

Os convênios feitos pelo 
Sindicato são para facilitar a 
vida do trabalhador, inclusive 
nanceira. Muitas empresas não 
fornecem plano de saúde, atendi-
mento odontológico e outros na 
área da saúde, lazer e outras, e 
assim, o trabalhador não ca des-
protegido, tendo alternativas para 
ter acesso a estes serviços. 

Sindicalize-se, ajude a fortale-
cer a Categoria  e aproveite as van-
tagens oferecidas pelos convênios. 

          - TITULARES: Gilnei Porto Azambuja, Flávio Leonardo Silveira Rodrigues, Dirceu Borges, Cleber Anderson de Moraes, Julio César de Melo Ferraz, Juan José Rodríguez Sánchez, Marcone Santana do Nascimento -   
 SUPLENTES: Mateus Pires Bagestan, Augusto Retamal Neto, Circe Helena Stroppa de Abreu de Matos, José Adolfo Menezes, Ingo Muller, Israel da Silva Nepomuceno, Adriana Moraes da Silva

A “BOIADA” NÃO PASSARÁ!

“Enquanto só se fala em 

pandemia, vamos aproveitar para 

passar a boiada”. Esta frase foi 

dita pelo Ministro do Meio 

Ambiente na fatídica reunião do 

governo no dia 22 de abril. A 

fala, que veio à público após 

decisão judicial, se tornou a 

prática das empresas para tirar 

mais direitos dos trabalhadores, 

inclusive seus empregos. 

O exemplo mais claro é o 

fatiamento da Oi em quatro 

Unidades Produtivas Isoladas 

(UPI’s) para vender o lét e 

deixar o osso para os 

trabalhadores e toda a 

sociedade. 

O SINTTEL-RS e a FITRATELP 

traçaram um plano de lutas para 

proteger os trabalhadores ativos 

da Oi, da Serede e também dos 

aposentados. Mais do que nunca, 

é preciso manter a unidade em 

mais esta empreitada. 

Em paralelo a tudo isso, no dia 

3 de setembro último, foi realiza-

do o ato de posse da nova gestão 

“Avançar e Qualicar” para o 

quadriênio 2020/2024, com o 

compromisso assumido em uma 

plataforma arrojada, onde a 

qualicação, no sentido amplo 

da palavra, será o ponto forte 

dessa direção. 

Tanto é que após a posse, já 

rmamos novos convênios, 

através da Carteirinha do 

Sindicalizado, que possibilita 

descontos em instituições de 

ensino, como Unisinos, e também 

em outras áreas, como farmácias, 

no caso da saúde. 

Aproveitamos ainda este 

editorial para homenagear o 

Homem/Mulher de Rede. No dia 

14 de setembro foi comemorado 

de forma virtual, o dia deste 

importante prossional, essencial 

para o desenvolvimento do  

Brasil, através da conexão de 

voz, vídeos e dados. 

Em tempos do tal “Novo 

Normal”, o essencial não é o 

serviço, e sim o trabalhador. 

Boa leitura a todos e todas.  
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 SAÚDE DO TRABALHADOR 

Os efeitos e sequelas da Covid-
19 ainda são uma incógnita e, 
por isso, desde já, os trabalha-
dores têm que proteger sua 
vida e seus direitos não só 
neste momento, mas também 
em relação a questões futuras. 

De forma imediata, é funda-
mental exigir das empresas os Equi-
pamentos de Proteção contra o 
coronavírus e que elas cumpram os 
protocolos exigidos pelos órgãos de 
saúde. E isso se torna ainda mais 
necessário agora, quando muitas 
empresas estão propondo o retor-
no normal às atividades, embora o 
quadro ainda seja de crescimento 
da doença. No início de setembro, 
já haviam sido noticadas mais de 
130 mil mortos e cerca de 4 
milhões de infectados e os casos 
continuavam crescendo. 

Os sindicatos e centrais sindi-
cais têm se preocupado prioritaria-
mente com a proteção da vida. 
Neste sentido, tem usado de todos 
os recursos, desde ações judiciais, 
até a realização de atos públicos e 
organizações de materiais impres-
sos, como forma de orientar os tra-
balhadores e garantir os seus direi-
tos e suas vidas. 

A CUT, por exemplo, lançou 
uma cartilha -  “Diretrizes para a 
Saúde e Segurança dos Traba-
lhadores e das Trabalhadoras 
nos Locais de Trabalho Durante 
a Pandemia” – onde orienta diri-
gentes, assessores e militantes sin-
dicais em saúde do trabalhador 
com informações sobre como reco-
nhecer e noticar a Covid-19 como 
doença do trabalho para contribuir 
com o fortalecimento da ação sindi-
cal e garantir os direitos trabalhistas 
e previdenciários dos trabalhadores 
adoecidos ou que faleceram pela 
Covid-19. 

PREVENÇÃO É A 
PALAVRA-CHAVE

No retorno ao trabalho ou na 
continuidade dos serviços, como no 
caso dos telefônicos, que foi deni-
do como serviço essencial, preven-
ção é a palavra-chave. E neste sen-
tido têm sido as ações do Sindicato 
e das centrais sindicais. Mas numa 
crise econômico e sanitária como 
vivemos agora, outras questões 
devem ser levadas em conta. 

A pandemia do coronavírus tem 
agravado doenças físicas e psíquicas 
em razão dos desaos e das conse-
quências da nova forma de vida e 
de trabalho. Muitos foram obriga-
dos a trabalhar em casa, às vezes 
sem condições para tanto; outros 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO SÃO AINDA 
MAIS FUNDAMENTAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA

estão trabalhando em situações de 
extremo risco; e a ameaça de demis-
são é constante. Por isso, a saúde e 
segurança no trabalho têm que se 
preocupar com normas e procedi-
mentos que busquem prevenir situa-
ções de adoecimento tanto no 
aspecto físico, como  psicológicos.

É importante a atenção a todo o 
regramento legal quanto a saúde e 
segurança. A CIPA, prevista da NR5,  
ganha ainda mais importância e 
deve estar orientada em relação a 
Covid-19. O fornecimento de equi-
pamentos de proteção individual, a 
promoção de eventos de conscienti-

COVID-19: EM MENOS DE 24 HORAS, 
GOVERNO COLOCA E RETIRA A 
DOENÇA COMO DO TRABALHO

No dia 1º de setembro, a Covid-19 foi reconhecida como doença do 
trabalho. Mas no dia 2, menos de 24 horas depois, foi publicado no Diário 
Ocial da União a revogação da portaria do Ministério da Saúde, que 
incluía a Covid-19 na lista de enfermidades relacionadas ao trabalho. A 
norma fazia parte da atualização da Lista de Doenças Relacionadas ao 
Trabalho (LDRT). A última versão é de setembro de 2017. 

A medida revogada facilitaria que trabalhadores de setores essenciais, 
afastados das atividades por mais de 15 dias em razão do novo coronaví-
rus, pudessem ter acesso a benefícios como auxílio-doença. Na prática, o 
entendimento possibilitaria que os trablahadors tivessem acesso automáti-
co a benefícios por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Sem essa classicação como doença do trabalho na LDRT, volta a valer 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Em abril, a Corte deniu 
que os casos de contaminação de trabalhadores pelo novo coronaví-
rus poderiam ser enquadrados como doença ocupacional. No 
entanto, esse reconhecimento não é automático. O trabalhador precisa 
passar por perícia no INSS e comprovar que adquiriu a doença no trabalho.

PROCURE AJUDA NO SINDICATO
Os sindicatos podem ajudar o trabalhador contaminado pela Covid-19 

a ter reconhecida e noticada a contaminação como doença do trabalho 
para que possam ter os direitos previdenciários reconhecidos e ainda se pre-
caver com problemas futuros, já que há possibilidades da Covid-19 deixar 
sequelas e muitas empresas estão se negando ao preenchimento da CAT. 

A Frente Ampla em Defesa da Saúde dos trabalhadores produziu um 
uxograma de reconhecimento e noticação da Covid-19 relacionada ao 
trabalho, adotando o diagnóstico clínico denido pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), que recomenda o uso do CID U07.2 para noticação 
de casos sem conrmação laboratorial, com sinais e sintomas que incluem 
febre ou calafrios, tosse, falta de ar, cansaço, dores no corpo ou mialgia, 
cefaleia, perda de olfato ou paladar, dor de garganta, congestão nasal ou 
coriza, náuseas ou vômitos e diarreia.

zação e o monitoramento de condi-
ções seguras, também previstos em 
normas e orientações dos órgãos 
de saúde, devem ser rigorosamente 
observadas.

DEFESA DA VIDA

A prevenção é a forma mais 
segura de evitar acidentes, com 
adoecimentos, sequelas e mortes e 
de defender a vida.  Mas no caso 
da Covid-19, além do momento 
atual, os esforços devem também 
estar voltados para a situação pós-
pandemia. 

 ACONTECEU 
ATO PELA VIDA E EMPREGO 
Em ato simbólico realizado no dia 7 
de agosto, Dia Nacional de Luta, no 
Largo Glênio Peres, no centro de 
Porto Alegre, a CUT-RS, centrais 
sindicais e movimentos sociais 
defenderam a vida, o emprego e 
denunciaram a política genocida do 
presidente Jair Bolsonaro. As 
entidades manifestaram luto pelas 
vítimas da pandemia do coronavírus, 
que naquele momento se 
aproximava dos 100 mil (agora já 
ultrapassados) e cerca de 3 milhões 
de infectados, segundo dados do 
Ministério da Saúde. O SINTTEL-RS 
esteve presente.  Os participantes 
usaram máscaras de proteção, 
respeitaram o distanciamento social 
e evitaram aglomerações, seguindo 
as recomendações sanitárias da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). No nal da atividade, foram 
soltados mil balões pretos em 
homenagem as vítimas da Covid-19. 

A RESISTÊNCIA DOS 
ENTREGADORES DE APP 
No dia 1º de julho, os entregadores 
de aplicativo paralisaram suas 
atividades e trouxeram para a 
superfície uma realidade de trabalho 
baseada na superexploração, 
remuneração baixa e nenhum direito 
trabalhista. Eles trabalham em média 
12 horas por dia, ganham pouco (a 
esmagadora maioria menos de mil 
reais por mês) e não têm nenhum 
vínculo com as empresas contratantes. 
A paralisação ocorreu em 15 capitais 
brasileiras e em outros cinco países 
da América Latina. O ponto comum 
da paralisação foi “melhores 
condições de trabalho”. O 
Entregadores Antifascistas (um dos 
movimentos de entregadores) defende 
a CLT e exigem que as empresas 
paguem um vale-alimentação. Outros 
grupos buscam aumento do valor da 
taxa de entrega, adicional contra 
acidentes e doenças, artigos de 
higiene e segurança agora durante a 
pandemia. A pauta é longa porque 
eles não têm qualquer direito e a 
relação é do tipo “se não gostar, sai 
fora”. Especialistas apontam que essa 
forma de organização da exploração 
do trabalho encontrou um terreno 
muito fértil para se expandir no Brasil 
a partir do governo Temer e se 
aprofundou ainda mais no governo 
Bolsonaro, quando a escalada fascista 
se acelerou. 
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Em cerimônia mista 
(virtual e presencial), to-
mou posse, dia 3 de 
setembro, a nova direto-
ria do SINTTEL-RS (Cha-
pa Avançar e Qualicar) 
que assume para o pe-
ríodo 2020/2024. A ceri-
mônia presencial foi com 
limitação de pessoas em 
função da pandemia. 
Mas cerca de sete mil 
pessoas assistiram a 
posse transmitida pelo 
facebook da entidade no momento 
e nos dias seguintes.  

Muitos convidados, 
representando outras 
entidades, participaram 
da atividade de forma 
virtual. Entre eles, re-
presentantes da FITRA-
TELP, AACRT, ASTTI, 
CUT/RS, Anapar, além 
de parlamentares, co-
mo a deputada Maria 
do Rosário (PT/RS).  

A gestão que assu-
miu mantém alguns dos membros 
da direção anterior, como a presi-
dência, que continua a cargo de 
Gilnei Porto Azambuja, e se renova 
em outros. 

 Depois das falas, o presidente 
do SINTTEL-RS reconduzido ao 

cargo, rearmou os 
20 compromissos 
da plataforma, assi-
nados por cada um 
dos 62 componen-
tes da chapa um a 
um e fez uma home-
nagem aos compa-
nheiros que não es-
tão mais entre nós, 
mas que zeram 
parte da história de 

construção do Sindicato. “Nossa 
gestão tem como slogan Avançar 
e Qualicar. E vamos honrar este 
slogan”, disse ele, dando por 
encerrada a posse.

CHAPA “AVANÇAR E QUALIFICAR” TOMA 
POSSE NA DIREÇÃO DO SINTTEL-RS 

PARA O PERÍODO 2020/2024 MP 927: A MP DA FOME

A MP 927, publicada em março 
pelo presidente Bolsonaro, permitia 
a redução de regras trabalhistas 
durante a pandemia. A medida 
caducou no dia 19 de agosto. O 
texto permitia acordos individuais 
sobre teletrabalho, antecipação de 
férias individuais, concessão de 
férias coletivas, feriados e banco de 
horas. Também suspendia as exi-
gências em segurança e saúde, 
mudava regras de recolhimento do 
FGTG, entre outras maldades. 

Com a queda da MP 927, a 
volta ao trabalho presencial, por 
exemplo, só pode se dar com medi-
das sanitárias. Nesse caso, o res-
paldo do Sindicato é fundamental. 

É PRECISO TER CUIDADO - 
Muitas empresas estão se aprovei-
tando da desinformação para pedir 
aos trabalhadores que voltem à 
atividade presencial. Mas, é impor-
tante lembrar que ainda estamos 
num estado de calamidade devido 
a pandemia, e com isso o teletraba-
lho, por exemplo, pode ser manti-
do. O que mudou, é que agora é 
preciso concordância das partes e a 
formalização deste tipo de traba-
lho, como prevê a CLT. No caso do 
teletrabalho, legalizado na reforma 
Trabalhista, é preciso que os sindi-
catos negociem as condições. As 
empresas também não podem 

AS MP’s E OS ATAQUES 
AOS TRABALHADORES

 LEGISLAÇÃO 

mais antecipar novas férias, 
realizar banco de horas negati-
vo tão amplo, oferecer home 
ofce sem documento escrito e 
precisam voltar a recolher o 
FGTS normalmente.

No caso do retorno ao trabalho 
presencial, a atuação dos sindicatos  
é fundamental. As entidades po-
dem negociar com as empresas a  
reorganização de seus processos de 
trabalho e car de olho nos direitos 
da classe trabalhadora. Devem 
cobrar das empresa a garantia de 
todas as condições de saúde e segu-
rança dos trabalhadores nos locais 
de trabalho, inclusive nos desloca-
mento casa-trabalho-casa.

MP 936: BENEFÍCIOS, 
SÓ PARA OS EMPRESÁRIOS

A MP 936, que permite redução 
de jornada e de salário e suspensão 
do contrato de trabalho durante a 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19), foi aprovada no dia 16 de 
junho, no Senado e foi sancionada 
com vetos parciais do Presidente  
Bolsonaro, como Lei 14.020/2020. 
Os vetos se deram basicamente nas 
alterações feitas a partir de pressão 
das centrais sindicais em itens pre-
judiciais aos trabalhadores. 

DESRESPEITO - Apesar dos 
acordos entre o Congresso e as 
centrais sindicais, Bolsonaro não 
respeitou as decisões e vetou 
diversos benefícios aos traba-
lhadores. Entre os vetos presiden-
ciais está o que permitiria aos traba-
lhadores sem direito ao seguro-
desemprego, acesso ao auxílio 
emergencial de R$ 600,00 por 3 
meses; retirou a permissão para 
quem tinha direito à última parcela 
do  seguro-desemprego  em 
mar/abr/2020  recebesse o auxílio 
emergencial; vetou a ultrativida-
de dos acordos que venciam du-
rante a pandemia; entre outros 
itens que haviam sido negociados.

A LUTA CONTINUA - A unida-
de dos trabalhadores e de suas re-
presentações deve ser mantida para 
fazer novos enfrentamentos. Além 
do coronavírus, Bolsonaro e sua 
equipe econômica têm sido outros 
declarados inimigos dos trabalhado-
res. Frente a isso, é preciso estar 
vigilante para reagir a qualquer situ-
ação que represente retirar ainda 
mais direitos da classe trabalhadora.
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Não por acaso, as entidades 
que representam os trabalhadores 
da Oi e das suas principais terceiri-
zadas (Serede e Telemont), já inicia-
ram movimentos nacionais para, 
no mínimo, garantir os direitos e os 
empregos. O que se justica plena-
mente. De olho na negociação que 
viria, a Serede já demitiu milhares 
de trabalhadores desde 2019. Os  
que caram também temem por 
seus empregos. Mesmo trabalhan-
do com redução de pessoal, em 
meio a pandemia e proporcionan-
do à empresa o crescimento dos 
seus negócios. A própria Serede 
comemorou ter realizado, apenas 
em um dia, 5 mil instalações de 
bra óptica. 

E como tem sido em todas as 
privatizações, o “let mignon” (a Oi 
o celular e a nova rede de bra 
óptica), vai para o mercado e a “car-
ne de pescoço” (rede metálica e 
estrutura sucateada) ca para 
garantir empregos, aposentadorias 
e as dívidas com a Anatel e Bancos 
Públicos. Ou seja, a negociação 
correu bem para todos os interes-
sados, mas quem se preocupou 
com os trabalhadores?

 
DIVERSOS INTERESSADOS 

Interessados nos pedaços da 
Oi não faltaram. Mas, no nal, a 
exclusividade no negócio pela Oi 
Móvel foi dada a um consórcio for-
mado pela Claro, TIM e Vivo, que 
acabaram por adquirir este seg-
mento da Oi, também aprovada na 
assembleia de credores do dia 8/9. 

A negociação aprovada es-
quartejou a maior empresa de tele-
fonia xa do país e a terceira maior 
empresa de telecomunicações da 
América do Sul, responsável pelo 
atendimento em todos os municípi-
os do Brasil. Sua malha é importan-
te inclusive para outras operadoras.

 
É PROBLEMA DE TODOS, SIM!

Como tem sido alertado pelo 
Sindicato, o fatiamento da Oi pode 
acabar com milhares de empregos, 
entre os diretos da empresa e tam-

FATIAR A OI É APUNHALAR O TRABALHADOR
 MATÉRIA ESPECIAL 

Que ninguém se iluda. 
O fatiamento da Oi em quatro 

unidades de negócios, anunciado 
recentemente e aprovado na Assem-
bleia de Credores com o novo plano 

de aditamento de recuperação 
judicial da Oi dia 8 de setembro 

último, signica, para os 
trabalhadores, retirada de 

direitos e demissões.

bém dos terceirizados, como SE-
REDE, em poucos meses e trazer 
incontáveis prejuízos para os traba-
lhadores, incluindo a perda de 
plano de saúde, num momento de 
pandemia, e até a aposentadoria 
de quem contribuiu uma vida intei-
ra para ter uma velhice digna.

 
REAÇÃO DAS ENTIDADES

O SINTTEL-RS, juntamente com 
a nossa Federação (FITRATELP) e 
outras entidades, estão acompa-
nhando e denindo iniciativas em 
relação ao negócio. O presidente do 
SINTTEL-RS, Gilnei Porto Azambuja, 
juntamente com dirigentes sindicais 
de outras entidades, esteve reunido 
com o atual Presidente da OI com 
objetivo de levar a preocupação dos 
trabalhadores com os impactos da 
negociação. Naquela ocasião, des-
tacou a necessidade de que a 
empresa desse garantias de que 
não haverá rebaixamento de salári-
os e de direitos e que o pagamento 
das aposentadorias será mantido. O 
dirigente também entregou uma 
Noticação Extrajudicial para a Oi, 
como forma de buscar garantir os 
direitos dos participantes da Funda-
ção Atlântico, da qual a Oi é a pa-
trocinadora responsável.

No dia 11 de agosto, em nova 
reunião dos representantes dos 
trabalhadores por videoconferên-
cia,  com o Ministro de Comunica-
ções, Fábio Faria, foi feito um alerta 
quanto aos possíveis impactos que 
a venda da Oi pode provocar na 
queda de qualidade dos serviços de 
telecomunicações, principalmente 
nas localidades mais interiorizadas 
do Brasil e no nível de empregabili-
dade no setor.

A Oi emprega mais de 100 mil 
trabalhadores, entre diretos e tercei-
rizados das suas principais contrata-
das. E, além dos empregos, o negó-
cio pode impactar no acesso de 
parte da população aos serviços de 
banda larga para minimizar o efeito 
do isolamento social da COVID-19, 
com prejuízo no acesso ao ensino à 
distância, home-ofce, comércio 
eletrônico, entre outros serviços.

 TRABALHADORES 
CONSTRÓEM A RESISTÊNCIA

No RS, o SINTTEL-RS também 
chamou os trabalhadores à resis-
tência contra a negociação. Com 
atos nas portas das empresas, espe-
cialmente Oi e Serede, a entidade 
entregou material alertando os 
trabalhadores quanto aos impactos 
da negociação para a categoria. Foi 
ainda realizado um ato virtual naci-
onal, convocado pela Fitratelp, 
para protestar contra o fatiamento 
e desmonte da empresa.

Em todas as atividades foi desta-
cado que a negociação, que acabou 
por ser aprovada, signicaria a 
destruição de uma empresa estraté-
gica para o desenvolvimento econô-
mico e social do País e uma real ame-
aça aos direitos e aos empregos. 

As entidades não descartam 
medidas políticas e jurídicas, além 

de manifestações públicas, caso os 
empregos e os direitos dos traba-
lhadores não sejam respeitados a 
partir da negociação. 

 
PREJUÍZOS TAMBÉM 

PARA APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

Os aposentados e pensionistas 
também estão ameaçados. Como 
cará a continuidade dos paga-
mentos das aposentadorias e pen-
sões, com a nova conguração da 
empresa?

A Fundação Atlântico, é credora 
de uma dívida de 500 milhões de 
reais junto a Oi, que vem sendo pa-
ga através de contrato aprovado pela 
PREVIC. O fatiamento da empresa 
em quatro partes determinará o esva-
ziamento patrimonial da OI e a colo-
cação em risco do pagamento do 
compromisso com a Fundação.

OS RISCOS E IMPLICAÇÕES DO NEGÓCIO
Segundo o professor e economista Márcio Pochmann, que fez um estu-

do sobre a negociação da OI a pedido da FITRATELP qualquer alteração na  
forma de funcionamento da Oi constituiu relevância nacional, cujos riscos 
e efeitos precisam ser identicados e considerados. Segundo ele, a propos-
ta de mudança do plano de negócio do Grupo OI implicará em:
Risco sobre os rumos empresariais neste momento de instabilidade e 

fragilidade empresarial. Ainda mais quando o Brasil transita da recessão 
para a depressão econômica grave, cujos efeitos sociais  já se apresen-
tam gravíssimos, sobretudo no que diz respeito ao nível de ocupação e 
ampliação do desemprego dos trabalhadores;

RISCO às práticas dos chamados fundos abu-
tres, meramente especulativo, incapazes de 
oferecer à Companhia a sustentação neces-
sária aos negócios, comprometendo a pres-
tação de serviços se operados em unidades 
isoladas;

RISCO crescente de acelerar e consolidar o 
processo de cartelização do mercado das 
telecomunicações no Brasil, o que tornaria 
ainda mais reduzido o universo de empresas operando no mercado das 
telecomunicações no país;

RISCO acentuado de aprofundar a dependência tecnológica, contradi-
zendo a tendência mundial de concentração e centralização do capital, 
ademais de impor ainda maior contribuição para o desequilíbrio regio-
nal no país;

RISCO aos empregos atualmente existentes, bem como podendo repre-
sentar o m da empresa e, por consequência, o desaparecimento do 
conjunto dos seus empregados diretos e indiretos contratados no país. 

A DIVISÃO DA OI
Argumentando a necessidade de captação de recurso no mercado 

nanceiro para equacionar o acúmulo de sua dívida e a sustentação no 
longo prazo, a Oi está promovendo o fatiamento da empresa em quatro 
Unidades Produtivas Isoladas (UPI's).
ATIVOS MÓVEIS - reunirá os ativos e passivos relacionados às ativida-

des de comunicação móvel que será 100% vendida;
TORRES - atividades de torres outdoor e indoor de transmissão e radio-

frequência que também será 100% vendida;
DATA CENTER - reunirá os ativos e passivos relacionados às atividades 

de data center e será 100% vendida;
INFRACo - reunirá ativos de infraestrutura e bra relacionados às redes 

de acesso e transporte do Grupo Oi, bem como novos investimentos em 
infraestrutura que serão realizados para aceleração dos investimentos 
na expansão das suas redes de bra óptico e será vendido o controle 
(51%).
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NEGOCIAÇÕES EXIGEM VIGILÂNCIA: EM TEMPOS DE PANDEMIA, ALGUMAS 
EMPRESAS TENTAR APROVEITAR O MOMENTO PARA RETIRAR DIREITOS 

As negociações deste ano estão sendo especiais. Diante da pandemia, 
questões como proteção à vida, à saúde e à integridade dos trabalhadores 

têm ganhado destaque. As assembleias também estão, em alguns casos, 
ganhando o formato virtual em vez do presencial, assim como as reuniões do 

Sindicato ou das Comissões de Negociações com as empresas. São 
negociações que também exigem uma constante atenção dos sindicatos, já 
que algumas empresas têm tentado se aproveitar da pandemia para impor 

rebaixamento nos acordos, o que não vamos aceitar.  Conra, a seguir, como 
estão as negociações da Categoria telefônica no RS.

OI/SEREDE: NEGOCIAÇÃO, 
TRANSFERÊNCIA E DEMISSÕES

Na SEREDE, foi realizada assembleia virtual 
dia 1º de julho para os trabalhadores apreciarem a 
proposta negociada entre o Sindicato e a empresa 
para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021. Em função da pandemia, e do impedi-

mento de realizar assembleias, atos com carro de som, agitação nos 
portões da empresa, protestos e paralisações, para não ampliar o risco 
de contaminação, o Sindicato conseguiu negociar a renovação do Acor-
do Coletivo atual, que venceu em 1º de maio. A questão do reajuste 
cou para quando terminar o estado de calamidade pública, gerada 
pela COVID-19 em todas as liais da SEREDE no país.  Lembramos as 
grandes diculdades para negociar já que as empresas estavam res-
paldadas pelo Judiciário e pelas Medidas Provisórias (MP) do governo 
Bolsonaro, para suspender contratos, reduzir salários e demitir. 

A negociação garantiu, entre outros itens: renovação de todas as 
cláusulas do Acordo atual, deixando para negociar o reajuste do salá-
rio e benefícios no m do estado de calamidade pública, devido a 
COVID-19; garantia de tudo que consta no atual Acordo Coletivo de 
Trabalho, vencido em 1º maio; assinatura de ACT emergencial da 
COVID-19, com validade até o m do estado de calamidade pública, 
que basicamente conrma a Medida Provisória do Governo, com o 
objetivo de reduzir as demissões, que vêm como consequência da 
queda na venda dos serviços do cliente OI.

NÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS E DEMISSÕES
Em junho a OI, menos de 24 horas após reunir com as lideranças 

sindicais que representam os trabalhadores, incluindo o SINTTEL-RS, 
anunciou e depois desmentiu, a transferência de parte dos emprega-
dos da OI, para BRT Multimídias, deixando todo mundo com a “pulga 
atrás da orelha”.

Isto estaria acontecendo em função da venda da sua operação celu-
lar para a TIM e VIVO e a continuidade da operação da OI, via BRT Mul-
timídias. Mas bastou os dirigentes sindicais questionarem se o Juiz que 
cuida do Processo de Recuperação Judicial da OI, estava sabendo desta 
mudança e seus impactos para os empregos, para a continuidade do 
pagamento das aposentadorias pela Fundação Atlântico, os empregos 
das terceirizadas, para que a Oi suspendesse as medidas anunciadas. 

Mas na semana seguinte começaram as demissões na Oi e SEREDE 
em todo o Brasil. No RS foram dezenas e centenas em todo o Brasil. 

Frente a esta situação, a direção do SINTTEL-RS, junto com sindica-
tos dos demais estados, está discutindo uma série de medidas para 
serem adotadas com objetivo de evitar prejuízos aos trabalhadores, 
empregados da OI e seus terceirizados.

A FITRATELP também denunciou as mudanças na estrutura da OI, 
no recuou de sua decisão de transferir trabalhadores para nova empre-
sa, a BrMultimídia e as demissões na SEREDE e Telemont. A entidade 
também cobrou medidas frente a preocupação com o futuro da empre-
sa e a possibilidade de demissões em massa por conta de uma possível 
reestruturação produtiva (Veja matéria sobre a Oi na página 5). 

PLACAR 2020
Foi realizada assembleia virtual dia 3 de julho para os trabalhado-

res da OI se manifestarem sobre a proposta PLACAR 2020 apresentada 
pela empresa. Este acordo é rmado pelas partes para a implementa-
ção exclusiva do Programa de Participação nos Resultados, referente ao 
exercício de 2020 - “PLACAR 2020”, para os empregados elegíveis da 
OI/RS. 

RADIANTE
Com data-base em junho, os tra-
balhadores na RADIANTE inicia-
ram a negociação com assembleia 
virtual dia 18 de junho e votação 
até dia 19 quando deniram a 
pauta de reivindicações a ser apre-
sentada à empresa para renova-
ção do Acordo Coletivo de Traba-
lho 2020/2022. Entre os itens 
buscados pelos trabalhadores 
estão reajuste de 100% do INPC 
mais 3% de aumento real; o 
mesmo reajuste para as locações 
e benefícios. Para o PPR 2020-
2021, a proposta é de pagamento 
até abril de 2021 de um salário 
com metas negociadas até agos-
to/2020, entre outras questões, 
como cursos de formação via Insti-
tuto Avançar e SENAI e manuten-
ção de todas as demais cláusulas 
do atual ACT. A empresa iniciou o 
processo se negando a reajustar 
os salários, alegando a pandemia 
de Covid-19. 

CETP
Ocorreu assembleia virtual dia 31 
de agosto, quando os trabalhado-
res deliberaram sobre a proposta 
da empresa para celebração do 
ACT 2020/2022 que trazia rea-
juste nos salários 2,46% (INPC) a 
partir de setembro de 2020; rea-
juste no Vale Alimentação 2,46% 
(INPC) a partir de setembro de 
2020; abono de R$ 250,00 a ser 
pago em 04/09/2020 referente 
ao reajuste dos meses de maio, 
junho, julho e agosto; e manuten-
ção das demais cláusulas do ACT 
2018/2020. A proposta foi rejei-
tada e retomada a negociação 
com a empresa, com reunião 
agendada para o dia 22 de 
setembro. 

CLEMAR 
Foi realizada assembleia virtual 
dia 14 de agosto para delibera-
ção sobre a proposta ao ACT 
2020-2022 com reajuste de salá-
rios, pisos e demais cláusulas 
econômicas pelo INPC (3,92%) 
mais 1% de ganho real, totalizan-
do 4,92% de reajustes; manuten-
ção sem alterações das demais 

cláusulas do  Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente. A proposta foi 
aprovada. 

 PAGGO
Em assembleia virtual no dia 2 de 
julho, os trabalhadores na PAGGO 
aprovaram a proposta do ACT PPR 
2020 apresentada pela empresa. 
Em breve iniciarão as negociações 
visando a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho. 

EZENTIS 
Houve assembleia virtual dia 21 
de agosto, quando foi debatida a 
pauta de negociação coletiva a 
ser apresentada à empresa, para 
o  A d i t i v o  2 0 2 0  a o  A C T 
2019/2021 e da PPR 2020. Entre 
os itens  estão Reajuste Salarial 
100% inação 2,69% + 5% 
ganho real; Piso Salarial 100%  
inação 2,69% + 5% ganho real; 
Auxílio Alimentação (VR) R$ 
32,00, mantendo o desconto do 
empregado; Auxílio Creche R$ 
500,00; Auxílio Filhos c/ de-
ciência no valor de R$ 1.045,00 
(salário mínimo); Auxílio Farmá-
cia no valor de R$ 1.045,00 (sa-
lário mínimo); Diárias - Estadia 
no valor de R$ 150,00; Manuten-
ção das demais cláusulas, regras 
e condições do ACT 2019/2021. 
Para a PPR foi apresentado o 
valor de R$ 2.500,00. A pauta de 
reivindicações já foi entregue e o 
Sindicato aguarda a posição da 
empresa. 
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A negocia-
ção dos traba-
lhadores  na 

TIM iniciou com assembleia virtu-
al dia 23 de junho, quando apro-
varam a pauta a ser entregue à 
empresa para renovação do ACT 
2020/2022. Entre outros pontos, 
a pauta trata do trabalho à distân-
cia (teletrabalho ou home ofce), 
dos aditivos emergenciais de pre-
venção à Covid-19 no ACT, o PPR 
2020 (adiantamento) e a estabili-
dade no emprego durante e após 
a pandemia.

As negociações continuaram 
em julho e agosto, inclusive com a 
cobrança pelos Sindicatos de  
testagem regular para a Covid-19 
de todos os trabalhadores que 
retornassem ao trabalho presen-
cial e solicitaram que a vacinação 
dos trabalhadores fosse assegu-
rada no ACT, assim que houver 
uma vacina e ela esteja sendo 
distribuída. 

 
ZERO DE REAJUSTE

Depois de quatro reuniões, a 
TIM apresentou reajuste ZERO 
nas cláusulas econômicas do ACT 
2020/2022 e PPR 2020, tanto 
para salários como benefícios e 
alegou a pandemia para não con-
ceder reajustes. Os trabalhadores 

TIM: AVANÇOS DEPOIS DE 5 REUNIÕES
contestaram, armando que não 
existe recessão no mercado de 
telecomunicações. 

Frente a pressão, a empresa 
apresentou uma proposta de 
abono de R$ 500,00 reais para 
consultores de relacionamento e 
consultores de vendas (Lojas) e de 
R$ 1.000,00 reais para os demais 
empregados, com exceção de 
Presidente, Diretor, Executivo 
Manager, Sênior Manager, Especi-
alista Master, Estagiários, Jovens 
Aprendizes, Contratados por 
Prazo Determinado (exceto perío-
do de experiência) e Aposentados 
por Invalidez. A proposta foi rejei-
tada na mesa de negociação. 

Por m, em reunião no dia 2 
de setembro, a empresa apresen-
tou uma proposta econômico-
nanceira que foi levada à apreci-
ação em assembleias, tendo sido 
aprovada pelos trabalhadores em 
todo o país.

Entre os iens aprovados estão: 
antecipação da PPR de 1 salário 
com pagamento em 30/09/2020; 
pagamento na mesma data de 
40% do salário nominal (limite 
mínimo de R$ 1.200,00 e limite 
máximo de R$ 2.400,00); e manu-
tenção de todas as demais cláusu-
las do Acordo Coletivo, entre 
outros itens.

ERICSSON: 
NEGOCIAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS 
ECONÔMICAS

Os traba-
lhadores  na 
ERICSSON tive-
ram sua assem-
bleia de pauta 
do Aditivo 2020 
ao ACT 2019-

2021 para renovação das cláusu-
las econômicas dia 28 de agosto, 
também de forma virtual. Entre os 
itens buscados pelos trabalhado-
res estão: Reajuste Salarial  - 
3,00%; Piso Salarial - 3,00%; Auxí-
lio Alimentação (VR) R$ 38,00, 
mantendo o desconto do empre-
gado; Auxílio Creche - 3,00%; 
Auxílio Filhos com deciência no 
valor de R$ 1.045,00 (salário míni-
mo); Auxílio Farmácia no valor de 
R$ 1.045,0 (salário mínimo); Diá-
rias e Lavanderia - 3,00%; Manu-
tenção das demais cláusulas, 
regras e condições do ACT 
2019/2021. Para a PPR o valor 
buscado é de 3 pisos salariais já 
reajustados em 3%. 

A pauta foi entregue e o Sin-
dicato aguarda a posição da 
empresa. 

CLARO
REAJUSTAR 
SALÁRIOS E 

BENEFÍCOIS E 
MANTER DIREITOS

Pa r a  o s 
trabalhadores 
na Claro, que 
também nego-
ciam somente 
as cláusulas 
econômicas, 
a negociação iniciou com 
assembleia virtual dia 26 de 
junho, para apreciaram a pré-
pauta de reivindicações, onde 
buscam reajuste linear de 100% 
do INPC mais 7% de aumento 
real; reajuste nos pisos salariais, 
auxílio-alimentação; isonomia 
no fornecimento de benefícios 
pelo maior valor praticado e 
melhores condições para todos 
os trabalhadores na Claro, inde-
pendente de origem, cargo ou 
função; manutenção das dema-
is cláusulas, regras e condições 
do ACT 2019/2021 vigente, 
entre outras questões. Após três 
meses de receber a pauta, a 
empresa nalmente marcou a 
primeira reunião de negociação 
para o dia 22 de setembro. 

VIVO: DESRESPEITO COM 
OS TRABALHADORES

Foi prorrogado, até 31 de dezembro, o 

Aditivo para a redução proporcional de jor-

nada de trabalho e salário e/ou suspensão temporária do contrato 

de trabalho. Em relação a negociação de 2020, a primeira reunião, 

virtual, ocorreu dia 13 de agosto, quando os representantes da 

empresa apresentaram o balaço do 1° semestre dos lucros e per-

das da receita e apresentadas as premissas para o início das nego-

ciações do ACT 2020/2022 e o PPR (exercício 2020). Entre os itens 

constava manutenção do ACT por 2 anos (2020/2022) e sem rea-

juste nos 2 anos; adiantamento do 13° salário, conforme legisla-

ção (novembro e dezembro); Revisão do modelo de locação de veí-

culo; exclusão da cláusula homologação que não seria mais feita 

no Sindicato; aumento do tempo para compensação do banco de 

horas, entre outras medidas. Os representantes dos trabalhadores 

solicitaram que a empresa analisasse a pauta de reivindicações 

construída em assembleia pela categoria, em respeito aos traba-

lhadores que não deixaram de trabalhar durante a pandemia em 

função do serviço de telecomunicação ser considerado essencial. 

Uma segunda reunião correu dia 28, mas a empresa manteve o dis-

curso de diculdades e de ataques aos Acordo Coletivo, utilizando a 

desculpa da pandemia para não repor as perdas salariais do ano passa-

do, e congelar os salários e benefícios. 

Após a assembleia de aprovação de pauta a mesma foi encami-

nhada para a empresa. Já correram 3 reuniões e a Vivo não aten-

deu as reivindicações dos trabalhadores construída em assembleia 

e está desrespeitando os trabalhadores que estão trabalhando 

durante a pandemia, oferecendo 0% de reposição da inação no 

ano de 2020. 

A CNN- FITRATELP e o SINTTEL-RS vão continuar cobrando a 

empresa para que os trabalhadores tenham uma reposição com um 

ganho real neste ano.

CONVENÇÕES COLETIVAS COM AS OPERADORAS DE 
MESA TELEFÔNICA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E PROVEDORES JÁ ESTÃO FECHADAS

Pelo segundo ano consecutivo, o SINTTEL-RS fechou a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) com o sindicato patronal (SINSTAL). No total 
são três Convenções Coletivas de Trabalho (CCT): uma com as Empresas 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações (data-base abril); com as 
cerca de 500 empresas de Provedores do setor (data-base junho); e com 
os Operadores de Mesas Telefônicas (data-base janeiro). 

As negociações iniciaram e foram interrompidas em função da pan-
demia. Retomadas no nal do primeiro semestre, com assembleias em 
julho e agosto, já foram concluídas, garantindo a manutenção das cláu-
sulas do acordo anterior. 
Operadores de Mesa Telefônica – reajuste salarial e das cláusulas 
econômicas pela inação do período e renovação das demais cláusulas; 
Provedores - reajuste salarial e das cláusulas econômicas pela inação 
do período e renovação das demais cláusulas; 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações – foram renovadas as 
cláusulas da CCT e reajuste será negociado depois que terminar o perío-
do de pandemia. 

O SINTTEL-RS destaca que cada Convenção que foi renovada exigiu 
intensos debates e discussões com as empresas em cláusulas como  con-
trole de frequência e as demais serão negociadas em separado, como 
aditivo da CCT, quando da apresentação ao SINTTEL-RS.

O Sindicato reforça que as Convenções Coletivas são o principal ins-
trumento para regular este mercado, onde muitas empresas não têm 
qualquer critério em relação a remuneração e benefícios. Neste sentido, 
a convenção estabelece um piso – que não pode ser menor que o piso 
regional aprovado pela Assembleia Legislativa do RS – e benefícios míni-
mos, como os auxílios (creche, alimentação, etc.), locação de carros, 
entre outros. Muitas ainda não fornecem tíquetes, plano de saúde, e algu-
mas sequer cumprem o piso regional. 

A realização das Convenções Coletivas é fundamental para que 
estes direitos sejam estendidos a todos os trabalhadores destes setores. 
Ou seja, o que está na Convenção, é o mínimo que pode ser pago aos 
trabalhadores, independentemente do tamanho da empresa. 
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 APOSENTADOS 

ATENÇÃO POSENTADOS
"O XVII Seminário da 

Regional da Anapar/RS será 
nos dias 19 e 20 de novembro 
de 2020 por Vídeo Conferên-
cia". Mas informações com rela-
ção aos temas e painelistas 
serão dadas oportunamente. 

O artigo 6º da Lei nº 
7.713/1988 concede aos portado-
res de doenças crônicas, a isenção 
do Imposto de Renda (IR) sobre os 
rendimentos percebidos por pessoa 
física. Estão incluídos aí os proven-
tos de aposentadoria, pensão ou 
reforma motivada, incluindo tam-
bém a complementação recebida 
de entidade privada, abrangendo 
casos por acidente em serviço e os 
percebidos pelos portadores de 
moléstia prossional, tuberculose 
ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegue-
ira, hanseníase, paralisia irreversí-
vel e incapacitante, cardiopatia gra-
ve, doença de Parkinson, espondi-
loartrose anquilosante, nefropatia 
grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (os-
teíte deformante), contaminação 
por radiação, síndrome da imuno-
deciência adquirida (AIDS), com 
base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doen-
ça tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma.

O contribuinte poderá ainda 
buscar a restituição do Imposto de 

ISENÇÃO DO IR: CÂNCER E 
OUTRAS DOENÇAS GRAVES. 

Renda de anos anteriores (últimos 
5 anos), caso o laudo pericial indi-
car que a moléstia foi contraída 
em período anterior, e após essa 
data houve retenção ou paga-
mento do IRPF.  

O escritório vem obtendo 
êxito em várias ações ajuizadas 
aos liados do SINTTEL-RS que 
buscam obter a isenção do IR em 
face do acometimento de algumas 
das doenças acima citadas, atu-
ando sempre com excelência, 
ética e transparência.  

Procure o SINTTEL-RS. Temos 
plantão de advogado na terça-
feira à tarde, ou entre em contato 
com o Escritório pelo telefone (51) 
3343.9999, com Dr. Neto (51) 
99835.2210 ou Dr. Luis Afonso 
Sacco Maciel (51) 98419.5858 – 
Advogado OAB/RS 58.472.

PAULO CÉSAR, PRESENTE!
O SINTTEL-RS informa que faleceu no dia 

15 de junho último, o companheiro e ex-
dirigente sindical, PAULO CESAR DE CAS-TRO 
ESPÍNDOLA. Ele trabalhou na CRT e foi Diri-
gente Executivo da Região Extremo-Oeste do 
Sindicato na gestão 1993/1996. 

Também atuava no movimento negro e em 
outras ações junto à comunidade. O SINTTEL-RS 
deixa aqui registrada sua homenagem a este 

grande companheiro. Espíndola, presente sempre!PROJETO DO SENADOR PAIM PROPÕE 
14º SALÁRIO PARA OS APOSENTADOS

O Projeto de Lei 3657/2020, 
do Senador gaúcho Paulo Paim 
(PT/RS), propõe o pagamento de 
14º salário aos aposentados e 
pensionistas. A proposta tem o 
integral apoio do SINTTEL-RS, em 
conjunto com outras entidades 
estaduais e nacionais.

SUSTENTO PARA 
MUITAS FAMÍLIAS

Segundo o Senador, o adian-
tamento do 13º salário aos apo-
sentados e pensionistas em fun-
ção da pandemia foi um socorro 
necessário. Só que, em dezem-
bro, eles carão sem o benefício. 

O parlamentar lembrou que a 
grande maioria, ajuda a sustentar 
toda a família. “Antes da pande-
mia, mais de 10 milhões de pesso-
as já dependiam da renda dos 
idosos para viver”, argumentou.

 BOM PARA A ECONOMIA
E PARA O APOSENTADO
Para Paim, o caráter da medi-

da, além de humanitário, repre-
senta um reforço para a econo-
mia. “O dinheiro destinado aos 
segurados e dependentes retorna 
muito rápido para o comércio em 
geral, possibilitando um aqueci-
mento na economia nacional já 
no início de 2021", explicou ele. 

Vencidas todas as etapas de 
tramitação no Senado e na Câma-
ra dos deputados, e caso seja apro-
vado e sancionado, o pagamento 
deverá ser autorizado pelo INSS 
nos meses de novembro e dezem-
bro de 2020. Até o dia 15 de 
setembro, a proposta permanecia 
no Senado Federal. 

O 21º Congresso Nacional dos 
Participantes dos Fundos de Pensão 
reuniu, de forma online, dias 26 e 
27/08, cerca de 400 participantes, 
entre eles, representantes do 
SINTTEL-RS.  Para debater o tema 
do encontro – “Os desaos do dia 
seguinte” – foram convidados espe-
cialistas das áreas de economia, 
saúde e previdência complementar. 

Para a Anapar, o conceito pre-
videnciário é o pilar de sustentação 
do sistema fechado de previdência 
complementar e não pode ser subs-
tituído pelas tendências oportunis-
tas de nanceirização dos direitos e 
da vida. Assim, os temas “previdên-
cia privada” e “saúde suplemen-
tar”, por integrarem a Ordem Soci-
al no âmbito da Seguridade Social 

CONGRESSO VIRTUAL DA ANAPAR CONTOU COM MAIS DE 400 PARTICIPANTES
estabelecida na Constituição Fede-
ral, necessitam alçar de patamar, 
deixando de ser tratados como ini-
ciativas de governo para se trans-
formar em políticas de Estado.

Participaram do encontro como 
painelistas nomes como o professor 
Ladislau Dowbor, o sociólogo Cle-
mente Ganz, os médicos Gonzalo 
Vecina Neto e Lígia Bahia, José Ro-
berto Ferreira, Luciano Coutinho, o 
deputado federal Christino Áureo 
(PP/RJ), o diretor de Investimentos 
da Previ, Marcelo Wagner, o supe-
rintendente da Previc, Lúcio Rodri-
gues Capelletto, e o presidente da 
Anp, Décio Bruno Lopes.

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO: A LUTA É DE 
TODOS TRABALHADORES ATIVOS, 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O grupo empresarial OI S/A., que se encontra atualmente cumprin-
do um plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia (AGC) 
em 2016, apresentou e teve aprovada pelo Conselho de Credores, em 
nova assembleia dia 8 de setembro último, uma proposta de 
ADITAMENTO, para mudar o Plano de Recuperação Judicial original-
mente estabelecido junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial do RJ. 

Segundo a  empresa, o objetivo é facilitar o acesso e a captação de 
recursos no mercado nanceiro em quantidade suciente para equacio-
nar o acúmulo de sua dívida, visando sua sustentação de longo prazo. A 
proposta é de fatiamento societário e operacional do Grupo OI em qua-
tro Unidades Produtivas Isoladas (UPI's), de funcionamento e patrimônio 
a serem alienados na sequência para a obtenção de recursos devidos ao 
pagamento dos credores.

NEM UMA LINHA SOBRE O BRTPREV/TCSPREV
Mas e os aposentados e as garantias do BRTPREV, na Fundação Atlân-

tico, em relação ao pagamento da dívida da OI em nosso favor? O adi-
tamento aprovado não faz qualquer menção sobre o compromis-
so com o plano de aposentadoria dos telefônicos do BrTPREV (agora 
TCSPREV), mas que deverá ser assumido por sucessão, seja qual for 
grupo empresarial que esteja no controle acionário de cada uma das 
Unidades Produtivas Isoladas resultantes dessa alteração societária. 

A Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em 
Serviços de Telecomunicações (FITRATELP) é contrária ao fatiamento da 
Oi. Para a entidade, a negociação não vai favorecer a população, e será 
benéco apenas para os “fundos abutres” que adquiriram ações da Oi. 

SINTTEL-RS E AACRT JUNTAS NESTA LUTA
Diante deste quadro de incertezas, SINTTEL-RS e a AACRT, através do  

GINP, vêm fazendo o enfrentamento para garantir as conquistas. O 
grupo está movendo várias ações jurídicas e administrativas para garan-
tir os direitos previdenciários junto à Fundação e junto aos futuros patro-
cinadores dos planos de aposentadoria dos telefônicos, através dos Escri-
tórios de direto parceiros das entidades. 

Além disso tem várias ações de sindicatos e Federações que também 
estão empenhados na defesa dos aposentados, pensionistas e trabalha-
dores telefônicos ativos e terceirizados, para minimizar os impactos nega-
tivos deste fatiamento da Oi. 
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 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

DESPESAS  REALIZADO EM 2019  MÉDIA MENSAL %  PREVISÃO 2020 
 PREVISÃO MÊS 

2020 

DESPESAS SOCIAIS 1.192.826,18               99.402,18          44,88% 1.089.150,72                    90.762,56         

DIRETORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 471.046,85                  39.253,90          39,49% 246.734,88                       20.561,24         

DESPESAS COM PESSOAL 396.891,44                  33.074,29          84,26% 168.014,88                       14.001,24         

SALÁRIOS 171.431,48                  14.285,96          43,19% 82.203,96                         6.850,33           

INDENIZAÇÕES TRAB./MULTA FGTS 98.237,84                    8.186,49            24,75% -                                    -                    

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 35.022,79                    2.918,57            8,82% 17.682,00                         1.473,50           

SERVIÇOS ATEND./PROG. SAÚDE TRAB. 2.050,00                      170,83               0,52% -                                    -                    

VALE REFEIÇÃO/CESTA BASICA 22.901,91                    1.908,49            5,77% 13.235,04                         1.102,92           

VALE TRANSPORTE 12.516,88                    1.043,07            3,15% 12.849,48                         1.070,79           

INSS 41.125,52                    3.427,13            10,36% 31.114,32                         2.592,86           

FGTS 11.700,09                    975,01               2,95% 9.715,68                           809,64              

PIS 1.904,93                      158,74               0,48% 1.214,40                           101,20              

SERVIÇOS DE TERCEIROS 55.843,09                    4.653,59            11,86% 62.770,00                         5.230,83           

SERVIÇOS CONTÁBEIS 30.250,00                    2.520,83            54,17% 35.750,00                         2.979,17           

PROCESSAMENTO F.PGTO 5.500,00                      458,33               9,85% 6.500,00                           541,67              

SERVIÇOS SISTEMAS/SOFTWARES 19.898,08                    1.658,17            35,63% 20.520,00                         1.710,00           

SERVIÇOS DIVERSOS 195,01                         16,25                 0,35% -                                    -                    

MATERIAIS DE CONSUMO 9.633,01                      802,75               2,05% 10.000,00                         833,33              

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 9.633,01                      802,75               100,00% 10.000,00                         833,33              

DESPESAS DIVERSAS 8.679,31                      723,28               1,84% 5.950,00                           495,83              

CONDUÇÕES 505,40                         42,12                 5,82% 550,00                              45,83                

ALIMENTAÇÃO 40,00                           3,33                   0,46% 50,00                                4,17                  

FOTOCOPIAS 50,00                           4,17                   0,58% 50,00                                4,17                  

HOMENAGENS/RECEPÇÕES 1.407,22                      117,27               16,21% 1.000,00                           83,33                

DEPRECIAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO 2.194,17                      182,85               25,28% -                                    -                    

DESPESAS CARTÓRIO 61,30                           5,11                   0,71% 100,00                              8,33                  

DONATIVOS/AUXILIOS DIVS. 562,00                         46,83                 6,48% -                                    -                    

EVENTUAIS 206,97                         17,25                 2,38% 200,00                              16,67                

PORTES DE CORREIO 3.652,25                      304,35               42,08% 4.000,00                           333,33              

SERVIÇOS GERAIS DE APOIO E MANUTENÇÃO 333.170,23                  27.764,19          70,73% 287.473,04                       23.956,09         

DESPESAS COM PESSOAL 207.874,86                  17.322,91          62,39% 157.733,04                       13.144,42         

SALÁRIOS 105.870,57                  8.822,55            50,93% 75.061,68                         6.255,14           

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 18.059,32                    1.504,94            8,69% 25.828,56                         2.152,38           

VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA 27.240,89                    2.270,07            13,10% 19.852,56                         1.654,38           

VALE TRANSPORTE 21.622,19                    1.801,85            10,40% 11.003,88                         916,99              

INSS 25.966,99                    2.163,92            12,49% 19.230,84                         1.602,57           

FGTS 8.102,23                      675,19               3,90% 6.004,92                           500,41              

PIS 1.012,67                      84,39                 0,49% 750,60                              62,55                

SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.853,87                    1.237,82            4,46% 15.840,00                         1.320,00           

SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA 182,43                         15,20                 1,23% -                                    -                    

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1.040,00                      86,67                 7,00% 1.000,00                           83,33                

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LAVAGEM VEICULOS FROTA 2.885,60                      240,47               19,43% 3.000,00                           250,00              

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP./TELEF. 4.084,00                      340,33               27,49% 4.000,00                           333,33              

SERVIÇOS FRETES/ENTREGAS/COLETAS 338,20                         28,18                 2,28% 400,00                              33,33                

SERVIÇOS GUARDA / VIGILÂNCIA 6.323,64                      526,97               42,57% 7.440,00                           620,00              

MATERIAL DE CONSUMO 25.031,89                    2.085,99            7,51% 27.000,00                         2.250,00           

MATETIAL DE HIGIENE/LIMPEZA 9.163,44                      763,62               36,61% 10.000,00                         833,33              

MATERIAL COPA/COZINHA 5.434,10                      452,84               21,71% 6.000,00                           500,00              

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES/FROTA 10.434,35                    869,53               41,68% 11.000,00                         916,67              

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9.003,09                      750,26               2,70% 9.500,00                           791,67              

MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICO 2.309,75                      192,48               25,66% 2.500,00                           208,33              

MATERIAIS MANUTENÇÃO VEÍCULOS FROTA 5.553,06                      462,76               61,68% 5.000,00                           416,67              

MATERIAIS MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.140,28                      95,02                 12,67% 2.000,00                           166,67              

DESPESAS DIVERSAS 76.406,52                    6.367,21            22,93% 77.400,00                         6.450,00           

AGUA / ESGOTO 1.298,08                      108,17               1,70% 1.400,00                           116,67              

ENERGIA ELÉTRICA 26.917,64                    2.243,14            35,23% 27.500,00                         2.291,67           

TELEFONIA FIXA 3.344,79                      278,73               4,38% 3.500,00                           291,67              

TELEFONIA MÓVEL 4.444,56                      370,38               5,82% 5.000,00                           416,67              

INTERNET/TV A CABO 20.599,93                    1.716,66            26,96% 21.000,00                         1.750,00           

SEGURO VEÍCULO FROTA 9.284,58                      773,72               12,15% 8.000,00                           666,67              

SEGURO PREDIAL/VIDA FUNCS. 10.516,94                    876,41               13,76% 11.000,00                         916,67              

DIRETORIA 94.111,27                    7.842,61            7,89% 89.000,00                         7.416,67           

DESPESAS COM PESSOAL 3,21                             0,27                   0,00% -                                   -                   

AUXILIO/BENEFICIO/DIRETORES FALECIDOS 3,21                             0,27                   0,00% -                                    -                    

DESPESAS DIVERSAS 94.108,06                    7.842,34            100,00% 89.000,00                         7.416,67           

CONDUÇÕES 28.106,78                    2.342,23            29,87% 25.000,00                         2.083,33           

REFEIÇÕES 23.243,71                    1.936,98            24,70% 20.000,00                         1.666,67           

TELEFONIA MOVEL 21.475,80                    1.789,65            22,82% 22.000,00                         1.833,33           

PASSAGENS RODOVIÁRIAS 951,52                         79,29                 1,01% 1.000,00                           83,33                

ESTADIAS 2.511,45                      209,29               2,67% 2.500,00                           208,33              

ESTACIONAMENTOS/PEDÁGIOS 1.019,45                      84,95                 1,08% 1.000,00                           83,33                

AUXILIO DIRETORES 16.172,35                    1.347,70            17,18% 17.000,00                         1.416,67           

MATERIAL EXPEDIENTE/FOTOCOPIAS 27,00                           2,25                   0,03% -                                    -                    

HOMENAGENS/RECEPÇÕES 600,00                         50,00                 0,64% 500,00                              41,67                

SUBSEDE 2 (INST. AVANÇAR) 96.994,99                    8.082,92            8,13% 278.912,16                       23.242,68         

DESPESAS COM PESSOAL 92.956,53                    7.746,38            95,84% 96.362,16                         8.030,18           

SALÁRIOS 61.256,54                    5.104,71            65,90% 63.884,52                         5.323,71           

ASSITÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 3.924,74                      327,06               4,22% 3.743,28                           311,94              

VALE REFEIÇÃO 6.436,80                      536,40               6,92% 6.617,52                           551,46              

VALE TRANSPORTE 119,13                         9,93                   0,13% -                                    -                    

INSS 15.706,00                    1.308,83            16,90% 16.367,16                         1.363,93           

FGTS 4.900,82                      408,40               5,27% 5.110,80                           425,90              

PIS 612,50                         51,04                 0,66% 638,88                              53,24                

SERVIÇOS DE TERCEIROS 572,47                         47,71                 0,59% -                                   -                   

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 296,00                         24,67                 51,71% -                                    -                    

SERVIÇOS DE GUARDA/VIGILÂNCIA 276,47                         23,04                 48,29% -                                    -                    

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 197,78                         16,48                 0,20% -                                   -                   

MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICO 197,78                         16,48                 100,00% -                                    -                    

DESPESAS DIVERSAS 3.268,21                      272,35               3,37% 182.550,00                       15.212,50         

TELEFONIA FIXA 424,40                         35,37                 12,99% -                                    -                    

INTERNET/TV A CABO 452,56                         37,71                 13,85% -                                    -                    

SEGURO PREDIAL 785,99                         65,50                 24,05% 850,00                              70,83                

TAXAS PÚBLICAS S/IMÓVEIS 1.605,26                      133,77               49,12% 1.700,00                           141,67              

MUTUO OBRAS REFORMAS INST. AVANCAR -                               -                     0,00% 180.000,00                       15.000,00         

ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO 197.502,84                  16.458,57          16,56% 187.030,64                       15.585,89         

DESPESAS COM PESSOAL 115.984,63                  9.665,39            58,73% 117.230,64                       9.769,22           

SALÁRIOS E ENCARGOS 63.618,41                    5.301,53            54,85% 63.477,24                         5.289,77           

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 4.874,29                      406,19               4,20% 4.579,80                           381,65              

VALE REFEIÇÃO 12.920,19                    1.076,68            11,14% 13.235,04                         1.102,92           

VALE TRANSPORTE 12.904,56                    1.075,38            11,13% 13.962,72                         1.163,56           

INSS 16.037,72                    1.336,48            13,83% 16.262,88                         1.355,24           

FGTS 5.003,97                      417,00               4,31% 5.078,16                           423,18              

PIS 625,49                         52,12                 0,54% 634,80                              52,90                

DESPESAS DIVERSAS 81.518,21                    6.793,18            41,27% 69.800,00                         5.816,67           

TELEFONE MÓVEL 45,00                           3,75                   0,06% 50,00                                4,17                  

CONDUÇÃO 456,19                         38,02                 0,56% 500,00                              41,67                

PASSAGENS RODOVIÁRIAS 102,80                         8,57                   0,13% 150,00                              12,50                

CONVÊNIOS CARTÃO BENEF. CATEGORIA 59.907,50                    4.992,29            73,49% 51.600,00                         4.300,00           

PORTES DE CORREIO 7.304,51                      608,71               8,96% 7.500,00                           625,00              

TAXA/RESIDUOS ADM. CONVENIOS P.SAÚDE 13.702,21                    1.141,85            16,81% 10.000,00                         833,33              

DESPESAS ASSISTÊNCIA ASSOCIADOS 1.028.652,01               85.721,00          38,70% 994.952,88                       82.912,74         

DIRETORIA SAÚDE 133.379,34                  11.114,95          12,97% 134.970,60                       11.247,55         

DESPESAS COM PESSOAL 130.424,34                  10.868,70          97,78% 132.090,60                       11.007,55         

SALÁRIOS 79.486,75                    6.623,90            60,94% 80.335,44                         6.694,62           

ASSISNTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 10.891,78                    907,65               8,35% 10.707,96                         892,33              

VALE REFEIÇÃO 12.873,60                    1.072,80            9,87% 13.235,04                         1.102,92           

INSS 20.112,55                    1.676,05            15,42% 20.581,92                         1.715,16           

FGTS 6.275,27                      522,94               4,81% 6.426,84                           535,57              

PIS 784,39                         65,37                 0,60% 803,40                              66,95                

DESPESAS DIVERSAS 2.955,00                      246,25               2,22% 2.880,00                           240,00              

CONDUÇÕES 80,00                           6,67                   2,71% -                                    -                    

CONTRIBUIÇÃO FSST 2.875,00                      239,58               97,29% 2.880,00                           240,00              

DIRETORIA JÚRIDICA 283.864,11                  23.655,34          27,60% 271.609,00                       22.634,08         

DESPESAS COM PESSOAL 68.977,15                    5.748,10            24,30% 69.609,00                         5.800,75           

SALÁRIOS 39.530,46                    3.294,21            57,31% 39.180,96                         3.265,08           

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 4.155,18                      346,27               6,02% 4.119,12                           343,26              

VALE REFEIÇÃO 5.890,44                      490,87               8,54% 6.617,52                           551,46              

VALE TRANSPORTE 5.463,69                      455,31               7,92% 6.126,96                           510,58              

INSS 9.798,13                      816,51               14,20% 10.038,12                         836,51              

FGTS 3.057,16                      254,76               4,43% 3.134,52                           261,21              

PIS 1.082,09                      90,17                 1,57% 391,80                              32,65                

SERVIÇOS TERCEIROS 205.950,00                  17.162,50          72,55% 192.000,00                       16.000,00         

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRABALHISTAS - PJ 144.000,00                  12.000,00          69,92% 144.000,00                       12.000,00         

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CIVEL - PJ 61.950,00                    5.162,50            30,08% 48.000,00                         4.000,00           

DESPESAS DIVERSAS 8.936,96                      744,75               3,15% 10.000,00                         833,33              

CUSTAS E EMOLUMENTOS PROCESSUAIS/CARTORIAIS 5.907,27                      492,27               66,10% 6.500,00                           541,67              

MATERIAL EXPEDIENTE 110,00                         9,17                   1,23% -                                    -                    

CONDUÇÕES 272,20                         22,68                 3,05% 350,00                              29,17                

ALIMENTAÇÃO 557,30                         46,44                 6,24% 650,00                              54,17                

PASSAGENS RODOVIÁRIAS 1.705,18                      142,10               19,08% 2.000,00                           166,67              

COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES 333,01                         27,75                 3,73% 400,00                              33,33                

ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS 52,00                           4,33                   0,58% 100,00                              8,33                  

DIRETORIA IMPRENSA 89.250,31                    7.437,53            8,68% 71.120,00                         5.926,67           

DESPESA COM PESSOAL 4.715,60                      392,97               5,28% -                                   -                   

SALÁRIOS 536,06                         44,67                 11,37% -                                    -                    

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 4.179,54                      348,30               88,63% -                                    -                    

SERVIÇOS DE TERCEIROS 53.718,85                    4.476,57            60,19% 43.200,00                         3.600,00           

SERVIÇOS JORNALÍSTICOS - PJ 25.850,00                    2.154,17            48,12% 28.200,00                         2.350,00           

SERVIÇOS GRÁFICOS /MATERIAL PERIÓDICO 22.925,00                    1.910,42            42,68% 15.000,00                         1.250,00           

SERVIÇOS MIDIA/SITE 4.943,85                      411,99               9,20% -                                    -                    

DESPESAS DIVERSAS 30.815,86                    2.567,99            34,53% 27.920,00                         2.326,67           

ALIMENTAÇÃO 255,25                         21,27                 0,83% 300,00                              25,00                

ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 428,40                         35,70                 1,39% 2.520,00                           210,00              

CONTRATO PACOTE E-MAIL EMPRESARIAL 6.963,29                      580,27               22,60% 7.100,00                           591,67              

(Continua na página 10)
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NOTA EXPLICATIVA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 SINTTEL-RS
RESULTADO PARCIAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 (DÉFICIT) - 

R$: (125.063,60)
(+) MÚTUO OBRAS REFORMAS INST. AVANCAR – R$: 180.000,00
(=) RESULTADO GERAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 

(SUPERÁVIT)– R$: 54.936,40

3

5

6

MATERIAL DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL 7.176,00                      598,00               23,29% -                    

PORTES DE CORREIO 7.304,51                      608,71               23,70% 7.500,00                           625,00              

CONDUÇÕES 4.390,04                      365,84               14,25% 5.500,00                           458,33              

EVENTOS JUNTOS A CATEGORIA 4.298,37                      358,20               13,95% 5.000,00                           416,67              

DIRETORIA FORMAÇÃO 285,02                         23,75                 0,03% 500,00                              41,67                

DESPESAS DIVERSAS 285,02                         23,75                 100,00% 500,00                              41,67                

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO SINDICAL/CERTIFICAÇÃO 285,02                         23,75                 100,00% 500,00                              41,67                

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 428.345,48                  35.695,46          41,64% 418.709,64                       34.892,47         

DESPESAS COM PESSOAL RONDINHA 70.718,90                    5.893,24            16,51% 158.109,80                       13.175,82         

SALÁRIOS 39.946,88                    3.328,91            56,49% 106.378,67                       8.864,89           

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 9.829,61                      819,13               13,90% 9.511,08                           792,59              

SERVIÇOS ATEND./PROG. SAÚDE TRABALHADOR 600,00                         50,00                 0,85% 600,00                              50,00                

VALE REFEIÇÃO 6.436,80                      536,40               9,10% 6.617,52                           551,46              

VALE TRANSPORTE 77,55                           6,46                   0,11% -                                    -                    

INSS 10.235,45                    852,95               14,47% 25.903,07                         2.158,59           

FGTS 3.193,48                      266,12               4,52% 8.088,39                           674,03              

PIS 399,13                         33,26                 0,56% 1.011,07                           84,26                

DESPESAS DIVERSAS RONDINHA 256.101,72                  21.341,81          59,79% 165.150,00                       13.762,50         

ALIMENTAÇÃO 10.634,38                    886,20               4,15% 12.000,00                         1.000,00           

CONDUÇÕES 416,43                         34,70                 0,16% 500,00                              41,67                

EVENTOS FESTIVOS/RECREATIVOS 6.257,86                      521,49               2,44% 7.000,00                           583,33              

SERVIÇOS DE LIMPEZA - PF 500,00                         41,67                 0,20% 500,00                              41,67                

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 8.609,26                      717,44               3,36% 10.000,00                         833,33              

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQ.EQUIPAMENTOS 2.458,00                      204,83               0,96% 3.000,00                           250,00              

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 180,00                         15,00                 0,07% 3.600,00                           300,00              

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 4.087,33                      340,61               1,60% 5.000,00                           416,67              

MATERIAL DE COPA/COZINHA 7.586,50                      632,21               2,96% 8.000,00                           666,67              

COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES 4.949,62                      412,47               1,93% 5.000,00                           416,67              

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,63                         10,89                 0,05% 200,00                              16,67                

MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICA 5.711,18                      475,93               2,23% 6.000,00                           500,00              

MATERIAL DE MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS 603,49                         50,29                 0,24% 800,00                              66,67                

MATERIAL DE MANUTENÇÃO MÓVEIS/UTENSILIOS 1.609,65                      134,14               0,63% 2.000,00                           166,67              

ENERGIA ELÉTRICA 6.649,98                      554,17               2,60% 7.000,00                           583,33              

TELEFONIA FIXA 926,43                         77,20                 0,36% 1.000,00                           83,33                

INTERNET/TV A CABO 1.966,60                      163,88               0,77% 2.200,00                           183,33              

ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO 243,20                         20,27                 0,09% 350,00                              29,17                

MATERIAL EXPEDIENTE / EPI'S 884,59                         73,72                 0,35% 1.000,00                           83,33                

SERVIÇOS PRESTADOS PJ - TEMPORADA 110.612,53                  9.217,71            43,19% -                                    -                    

ALIMENTOS CANTINA / REFEITÓRIO RONDINHA 72.156,07                    6.013,01            28,17% 80.000,00                         6.666,67           

TAXAS PUBLICAS S/IMÓVEIS 8.329,49                      694,12               3,25% 9.000,00                           750,00              

BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR 598,50                         49,88                 0,23% 1.000,00                           83,33                

DESPESAS COM PESSOAL S. CAMPESTRE BECO 62.516,82                    5.209,74            14,59% 54.099,84                         4.508,32           

SALÁRIOS 34.404,89                    2.867,07            55,03% 28.431,84                         2.369,32           

ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA 9.523,58                      793,63               15,23% 9.207,36                           767,28              

VALE REFEIÇÃO 7.172,47                      597,71               11,47% 6.617,52                           551,46              

INSS 8.449,90                      704,16               13,52% 7.284,24                           607,02              

FGTS 2.636,42                      219,70               4,22% 2.274,60                           189,55              

PIS 329,56                         27,46                 0,53% 284,28                              23,69                

DESPESAS DIVERSAS S.CAMPESTRE BECO 39.008,04                    3.250,67            9,11% 41.350,00                         3.445,83           

SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 8.830,00                      735,83               22,64% 9.000,00                           750,00              

SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS/TELEF. 320,00                         26,67                 0,82% 500,00                              41,67                

SERVIÇOS FRETES/ENTREGAS/COLETAS 15,00                           1,25                   0,04% 100,00                              8,33                  

MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 954,15                         79,51                 2,45% 1.000,00                           83,33                

MATERIAL COPA/COZINHA 517,98                         43,17                 1,33% 600,00                              50,00                

COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES 310,00                         25,83                 0,79% 500,00                              41,67                

MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICA 16.426,70                    1.368,89            42,11% 17.000,00                         1.416,67           

MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ.EQUIPAMENTOS 587,00                         48,92                 1,50% 1.000,00                           83,33                

AGUA/ESGOTO 282,90                         23,58                 0,73% 350,00                              29,17                

ENERGIA ELÉTRICA 10.524,31                    877,03               26,98% 11.000,00                         916,67              

MATERIAL EXPEDIENTE 240,00                         20,00                 0,62% 300,00                              25,00                

DIRETORIA T.I 93.527,75                    7.793,98            9,09% 98.043,64                         8.170,30           

DESPESAS COM PESSOAL 84.061,71                    7.005,14            89,88% 88.493,64                         7.374,47           

SALÁRIO 58.384,85                    4.865,40            69,45% 56.156,28                         4.679,69           

ASSISTÊNCIA MÉDIA/ODONTOLÓGICA 5.279,44                      439,95               6,28% 6.278,40                           523,20              

VALE REFEIÇÃO 6.580,41                      548,37               7,83% 6.617,52                           551,46              

VALE TRANSPORTE 9,40                             0,78                   0,01% -                                    -                    

INSS 8.850,61                      737,55               10,53% 14.387,28                         1.198,94           

FGTS 4.406,23                      367,19               5,24% 4.492,56                           374,38              

PIS 550,77                         45,90                 0,66% 561,60                              46,80                

DESPESAS DIVERSAS 9.466,04                      788,84               10,12% 9.550,00                           795,83              

SERVIÇOS MANUTENÇÃO MÁQ. EQUIPAMENTOS 3.617,20                      301,43               38,21% 4.000,00                           333,33              

MATERIAL MANUTENÇÃO MÁQ. EQUIPAMENTOS 471,69                         39,31                 4,98% 500,00                              41,67                

SERVIÇOS INFORMÁTICA 4.771,25                      397,60               50,40% 5.000,00                           416,67              

BENS DE PEQUENO VALOR 583,80                         48,65                 6,17% -                                    -                    

CONDUÇÃO 22,10                           1,84                   0,23% 50,00                                4,17                  

POLÍTICA SINDICAL 318.107,28                  26.508,94          11,97% 237.125,00                       19.760,42         

DIRETORIA ORGANIZAÇÃO 309.911,04                  25.825,92          97,42% 237.125,00                       19.760,42         

DESPESAS DIVERSAS 14.122,28                    1.176,86            4,56% 16.500,00                         1.375,00           

PUBLICAÇÃO EDITAIS 13.109,70                    1.092,48            92,83% 15.000,00                         1.250,00           

CURSO QUALIFICAÇÃO/FORM. PROFISSIONAL 992,58                         82,72                 7,03% 1.000,00                           83,33                

ELEIÇÃO DIRETORIA SINTTEL 20,00                           1,67                   0,14% 500,00                              41,67                

DELEGACIAS REGIONAIS 237.315,49                  19.776,29          76,58% 177.600,00                       14.800,00         

NOVO HAMBURGO 30.510,07                    2.542,51            12,86% 31.000,00                         2.583,33           

SANTA CRUZ DO SUL 32.565,71                    2.713,81            13,72% 17.000,00                         1.416,67           

SANTA MARIA 33.684,47                    2.807,04            14,19% 18.000,00                         1.500,00           

PELOTAS 65.393,93                    5.449,49            27,56% 53.000,00                         4.416,67           

PASSO FUNDO 12.773,18                    1.064,43            5,38% 13.000,00                         1.083,33           

SANTO ANGELO 13.229,49                    1.102,46            5,57% 14.000,00                         1.166,67           

URUGUAIANA 11.529,63                    960,80               4,86% 12.000,00                         1.000,00           

CAXIAS DO SUL 37.629,01                    3.135,75            15,86% 19.600,00                         1.633,33           

CAMPANHA SALARIAL/MOBIL./GREVE 33.979,57                    2.831,63            10,96% 30.000,00                         2.500,00           

BITCOM AMPLAS NET 336,53                         28,04                 0,99% 500,00                              41,67                

BITCOM SERRA INTE. 126,29                         10,52                 0,37% 500,00                              41,67                

AVATO 393,62                         32,80                 1,16% 500,00                              41,67                

CEPT 150,67                         12,56                 0,44% 500,00                              41,67                

CLARO 674,39                         56,20                 1,98% 1.000,00                           83,33                

ADYLNET 1.088,86                      90,74                 3,20% 1.000,00                           83,33                

ERICSSON 80,00                           6,67                   0,24% 500,00                              41,67                

EZENTIS 1.258,99                      104,92               3,71% 1.500,00                           125,00              

OI TELE MAR 487,13                         40,59                 1,43% 500,00                              41,67                

SEREDE 13.073,61                    1.089,47            38,47% 8.000,00                           666,67              

STEIN 316,36                         26,36                 0,93% 500,00                              41,67                

TIM 31,00                           2,58                   0,09% 500,00                              41,67                

VIVO 1.388,01                      115,67               4,08% 1.500,00                           125,00              

NET 60,00                           5,00                   0,18% 500,00                              41,67                

TESLA 259,17                         21,60                 0,76% 500,00                              41,67                

AACAT 8,30                             0,69                   0,02% 500,00                              41,67                

APOSENTADOS 8.201,64                      683,47               24,14% 5.000,00                           416,67              

GIGANET SUL 50,00                           4,17                   0,15% 500,00                              41,67                

DIVERSAS EMPRESAS 5.995,00                      499,58               17,64% 6.000,00                           500,00              

CONSELHO DIRETOR - CD 24.493,70                    2.041,14            7,90% 13.025,00                         1.085,42           

COMBUSTIVEL 6.294,02                      524,50               25,70% 3.250,00                           270,83              

ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO 623,00                         51,92                 2,54% 325,00                              27,08                

PASSAGENS RODOVIÁRIAS 4.541,07                      378,42               18,54% 2.500,00                           208,33              

TAXI 1.058,44                      88,20                 4,32% 600,00                              50,00                

ALIMENTAÇÃO 4.986,27                      415,52               20,36% 2.750,00                           229,17              

ESTADIAS 6.990,90                      582,58               28,54% 3.600,00                           300,00              

CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 8.196,24                      683,02               2,58% -                                   -                   

DESPESAS DIVERSAS 8.196,24                      683,02               100,00% -                                   -                   

TAXAS INSCRIÇÕES SEMINÁRIOS/EVENTOS/PALESTRAS 3.600,00                      300,00               43,92% -                                    -                    

CONDUÇÃO/TRANSPORTE 2.338,94                      194,91               28,54% -                                    -                    

ALIMENTAÇÃO 1.463,59                      121,97               17,86% -                                    -                    

HOSPEDAGEM 738,71                         61,56                 9,01% -                                    -                    

CÓPIAS 55,00                           4,58                   0,67% -                                    -                    

DESPESAS RATEÁVEIS 68.682,19                    5.723,52            2,58% 74.600,00                         6.216,67           

APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS 5.763,90                      480,33               8,39% 5.000,00                           416,67              

DESPESAS DIVERSAS 5.763,90                      480,33               100,00% 5.000,00                           416,67              

DOAÇÕES/AUXILIOS DIVERSOS MOV.SOCIAIS 4.000,00                      333,33               69,40% 3.000,00                           250,00              

DOAÇÕES/AUXILIOS DIVERSOS ENTIDADES SINDICAIS 907,89                         75,66                 15,75% 750,00                              62,50                

MOVIMENTOS E ATOS 559,00                         46,58                 9,70% 750,00                              62,50                

MOBILIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO MOV. SINDICAL 297,01                         24,75                 5,15% 500,00                              41,67                

DESPESAS FINANCEIRAS 57.607,27                    4.800,61            83,88% 62.000,00                         5.166,67           

DESPESAS DIVERSAS 57.607,27                    4.800,61            100,00% 62.000,00                         5.166,67           

TARIFAS/SERVIÇOS BANCÁRIOS 44.781,06                    3.731,76            77,74% 45.500,00                         3.791,67           

JCM S/ATRASO PGTO 6.608,04                      550,67               11,47% 10.000,00                         833,33              

TAXA ADM. CONV. CARTÃO 6.218,17                      518,18               10,79% 6.500,00                           541,67              

DESPESAS TRIBUTÁVEIS 5.311,02                      442,59               7,73% 7.600,00                           633,33              

DESPESAS DIVERSAS 5.311,02                      442,59               100,00% 7.600,00                           633,33              

TAXAS PÚBLICAS S/IMÓVEIS 4.425,97                      368,83               83,34% 4.600,00                           383,33              

TAXAS PÚBLICAS S/VEÍCULOS 885,05                         73,75                 16,66% 3.000,00                           250,00              

FILIAÇÕES E ENTIDADES / FUNDO DE GREVE 49.530,48                    4.127,54            1,86% 49.920,00                         4.160,00           

FILIAÇÕES E ENTIDADES / FUNDO DE GREVE 49.530,48                    4.127,54            100,00% 49.920,00                         4.160,00           

DIEESE 13.442,92                    1.120,24            27,14% 13.920,00                         1.160,00           

RATEIO FITRATELP 8.087,56                      673,96               16,33% 6.000,00                           500,00              

CUT 28.000,00                    2.333,33            56,53% 30.000,00                         2.500,00           

SUB TOTAL GERAL 2.657.798,14               221.483,18        100,00% 2.445.748,60                    203.812,38       

RESULTADO  APURADO NO EXERCÍCIO 81.542,06                    15.796,13          125.063,60-                       10.421,97-         

TOTAL GERAL 2.739.340,20               237.279,30        2.320.685,00                    193.390,42       

4

BALANÇO PATRIMONIAL SINTTEL-RS
ATIVO R$ 

DISPONIBILIDADE                 177.225,07  

CRÉDITOS                 406.594,08  

TRANSITÓRIO                  (39.175,81) 

INVESTIMENTO                 196.481,16  

IMOBILIZADOS               1.059.776,10  

T O T A L      1.800.900,60  

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           288.036,71  

FORNECEDORES                 142.744,50  

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO                   50.750,00  

OBRIGAÇÕES FISCAIS                   10.314,79  

OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   26.762,98  

OUTRAS OBRIGAÇÕES                   57.464,44  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO         1.512.863,89  

* Superávit - Déficit Acumulados                 1.431.321,83  
* Resultado Exercício (Superávit)                     81.542,06  

 

SINTTELRS – SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E 
OPERADORES DE MESA TELEFÔNICAS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Washington Luiz, 572 –CEP 90.010-460 – Porto Alegre/RS – Fone – 3286-9600

Home page: www.sinttelrs.org.br / E-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br

P A R E C E R  DO   C O N S E L H O  F I S C A L

Abaixo assinados, os membros do Consenho Fiscal do Sindicato 

dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores 

de Mesas Teleônicas no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, declaram haverem examinado os 

livros e demais documentos contábeis relativos ao exercício 2019, e o 

Orçamento 2020, são de PARECER que os mesmos sejam aprovados 

pela Assembleia Geral, uma vez que tudo se encontra de acordo com a 

legislação e o Estatuto da desta entidade sindical. 

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2019.

MARCO A. BLOISE – Presidente

Liege T. de Almeida Dias Lucas

Ezequiel da Silva Lopes

Roberson de Oliveira Machado

Tânia Marisa Alves Trindade

Jair Silva

Cristiano Furtado Correia
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