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2020: O ano em que os sindicatos
foram mais do que necessários
Em 2020, entidades foram necessárias não apenas nas negociações salariais, que 

estão cada vez mais difíceis para os trabalhadores a partir das reformas trabalhista, 

da previdência e das sucessivas medidas que desmontam os direitos, mas, 

principalmente, frente à pandemia de Covid-19, quando elas foram decisivas para 

preservar a vida, especialmente em um serviço tão essencial como as 

telecomunicações - PÁGINAS 4 e 5.
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CONVÊNIOS COLÔNIA DE FÉRIAS 

Convênios do 
SINTTEL-RS
Parceria do SINTTEL-RS
com a MasterClin
possibilitou mais um
ano de vantagens e
benefícios aos
associados, com os
convênios em diversas
estabelecimentos e
serviços, com descontos
que superam em muito
o valor da mensalidade.
PÁGINA 2. 

GINP

NEGOCIAÇÕES

A Fundação 
Atlântico e o 
Aditamento da Oi
Mesmo com o aval da 
PREVIC e do CADE, órgãos 
de scalização do governo 
federal, o dito fatiamento 
não cita uma frase sequer, 
sobre o destino dos 100 mil 
empregos diretos e indiretos 
na Oi em todo Brasil, ou 
qual das UPIs continuará 
com o copatrocínio na 
Fundação Atlântico. 
PÁGINA 8.

O andamento das 
negociações 
salariais com as 
empresas
Conra como está o 
andamento das 
negociações com as 
empresas nas renovações 
dos Acordos Coletivos de 
Trabalho e também nos 
acordos de PPR.
PÁGINAS 6 e 7.

O IMPACTO DA PANDEMIA EM RONDINHA
Pelo primeiro ano desde
sua abertura, a Colônia
de Férias dos 
telefônicos, em 
Rondinha, no Litoral 
Norte do Estado,
não estará à disposição
da categoria neste
verão. A medida visa
garantir a segurança de
todos frente a pande-
mia de Covid 19.
PÁGINA 6.
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O convênio rmado pelo 
SINTTEL-RS com a 
MASTERCLIN gerou imensos 
benefícios para os trabalha-
dores neste ano de 2020. Não 
só pela qualidade das parce-
rias, que existem em diversas 
áreas, mas também pela pos-
sibilidade de o próprio traba-
lhador indicar algum estabe-
lecimento ou prestador de ser-
viço que ele gostaria de ver 
conveniado, de forma a poder 
contar com o produto/serviço 
com descontos. 

“UMA MÃO NA RODA”
Especialmente neste ano de 

2020, frente a uma pandemia e a 
uma situação diferenciada para o 
mundo do trabalho, onde houve 
medidas do governo de redução 
dos salários, aumento dos custos 
com saúde e alimentação e outras 
questões, os convênios do Sindicato 
poderiam ser o que popularmente 
chamamos de “uma mão na roda” 
para o trabalhador. 

Os descontos em farmácias, 
em atendimentos médicos, em 
sioterapeutas, em laboratórios 
de análises e outros prossionais 
garantidos pelo convênio, zeram 
a diferença frente ao momento de 
pandemia. Quando se está 
ganhando menos e gastando 
mais, descontos que podem che-
gar a 30%, dependendo do pro-
duto/serviço, são importantes e 
ajudam muito. 

MELHORAR A VIDA 
DO TRABALHADOR

A nalidade primeira do Sin-
dicato é a luta em defesa dos dire-
itos dos trabalhadores. Por isso, 
ser sócio é uma decisão do traba-
lhador, que deve ser feita com 
consciência da sua importância 
para a luta de toda a categoria e 
para a classe trabalhadora. 

Mas quando além da luta, o 
Sindicato pode garantir ainda 
mais facilidades e qualidade de 
vida para melhorar a vida do tra-
balhador e de seus familiares, isso 
só acrescenta no seu trabalho. 

É com este espírito que o 
SINTTEL-RS tem ampliado os servi-
ços, como atendimento jurídico e 
planos de saúde, os convênios, atra-

CONVÊNIOS SINTTEL/MASTERCLIN: MAIS UM ANO 
PROMOVENDO VANTAGENS E BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADO

vés da parceria com a MasterClin, e 
mantém a colônia de férias em Ron-
dinha (neste momento fechada em 
função da pandemia). 

Além de oferecer produtos e 
serviços aos sindicalizados com 
um preço mais acessível, os con-
vênios também resultam em 
ganho nanceiro, ultrapassando 
em muito o valor da mensalidade 
paga pelo trabalhador ao Sindi-
cato e indo além, dependendo da 
utilização do convênio e do per-
centual de desconto. Muitas 
vezes, em uma única transação 
ou no acumulado do mês, o tra-
balhador tem recuperado um 
valor maior do que o pago na men-
salidade sindical. “Ou seja, você 
se sindicaliza, fortalece a catego-
ria, usa os convênios e ainda tem 
sua mensalidade de volta, na 
forma de desconto”, esclarece o 
diretor sindical Augusto Retamal 

Neto.
 

PRESENÇA NO RS

A MasterClin está presente em 
104 cidades do Rio Grande do Sul, 
com mais de 500 estabelecimen-
tos cadastrados. No Brasil, são 
mais de 10 mil conveniados, entre 
estabelecimentos online e presen-
ciais. Para mais informações sobre 
os convênios por estado, cidade, 
bairro e categoria, acesse o site do 
SINTTEL-RS, onde você terá o 
passo a passo para conseguir as 
informações no Hot Site da Mas-
terClin, no aplicativo ou através 
do próprio site do Sindicato. 

Sindicalize-se, ajude a forta-
lecer a luta da categoria e ainda 
aproveite os serviços e convênios 
oferecidos pelo Sindicato. Em 
2021, vamos fazer um sindicato 
ainda mais forte. 

80 ANOS DO SINTTEL-RS
A nova carteirinha do associado traz o selo alusivo aos 80 anos do 

Sindicato, que será celebrado em 2021. Fundado em 1941, o SINTTEL-
RS trilhou um longo caminho até chegar ao que representa hoje. A enti-
dade conduziu a categoria nestas oito décadas em grandes lutas, como 
a resistência à ditadura militar, às ações contra as privatizações da déca-
da de 90 e tantas outras. Agora, ao completar 80 anos, estão colocados 
novos desaos. Mas o SINTTEL-RS segue sua caminhada, sobrevivendo 
a todo tipo de ataques do governo para acabar com os sindicatos e 
resistindo para garantir os direitos da categoria telefônica. 

2020 SERÁ ESQUECIDO!
Normalmente, os meses de janei-

ro e fevereiro são os preferidos pela 
maioria dos trabalhadores para 
descansarem com suas famílias. O 
que não se imaginava é que, logo 
ali em março, surgisse um vírus tão 
letal capaz de parar o mundo.

Porém, para os trabalhadores 
em Telecomunicações, nada parou, 
pelo contrário, com a maioria da 
população cando em casa, traba-
lhando, estudando, confraternizan-
do de forma virtual, as atividades 
em telecom aumentaram, princi-
palmente com o uso da internet.

Um estudo do DIEESE, mostra 
que nas empresas do setor não 
houve redução de faturamento e 
muitas delas aumentaram seus lu-
cros. Na contramão deste estudo, 
estas mesmas empresas usaram a 
pandemia para demitir, reduzir ren-
das, benefícios, suspender contrato 
de trabalho e não reajustar salários.

Diante desta conjuntura, o SINT-
TEL-RS ampliou as negociações,  
melhorias e proteções e aumentou 
a representação de novos trabalha-
dores, principalmente para os que 
trabalham em empresas de prove-
dores de internet.

O fato mais preocupante neste 
contexto é o a fatiamento da Oi, 
que já demitiu 1,5 mil trabalha-
dores diretos e deixou outros milha-
res inseguros nos seus empregos, 
sejam trabalhadores diretos, indire-
tos, aposentados ou pensionistas.

O Sindicato, junto com a 
FITRATELP, CUT, ANAPAR e AACRT,  
denunciou estes absurdos de entre-
ga do patrimônio do povo brasilei-
ro e buscou garantias para minimi-
zar o sofrimento das famílias que 
dependem do trabalho na OI e 
suas terceirizadas.

Nesta última edição do Parceiro 
deste ano sofrido, você poderá 
conferir, também, as deliberações 
do Congresso da FITRATELP, que te-
rá nova direção para o próximo 
triênio, seminário da Anaparsul, a-
lém das vantagens da “carteirinha 
do sindicalizado” alusiva aos 80 
anos do Sindicato e os homenage-
ados no “Homem/Mulher de Rede 
2020”.

Um bom Natal, com muita pro-
teção do patrão celestial, e que 
em 2021 possamos estar vacina-
dos contra o Covid-19, fortalecen-
do a luta em defesa da classe tra-
balhadora. Boa leitura!

UNIVERSIDADE LA SALLE COM DESCONTO
A CUT-RS rmou um convênio com o Colégio Mesquita e a 

Universidade La Salle que garante bolsas de até 50% para trabalhadores 
sindicalizados em cursos de graduação e pós graduação (EAD – online ou 
semipresencial). Para ganhar o desconto de 50%, o trabalhador deve 
comprovar que é sócio de sindicato liado à CUT e deve indicar um 
aluno. É a chamada indicação premiada. Então, ambos ganham. Quem 
não conseguir indicar alguém terá de 20% a 25% de redução na 
mensalidade. Os trabalhadores telefônicos poderão usufruir deste 
benefício, já que o SINTTEL-RS é liado à CUT-RS. 
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 3º CONTTELP 

 AÇÃO SINDICAL 

 ACONTECEU 

Dirigentes do SINTTEL-RS par-
ticiparam, dias 10, 11 e 12 de no-
vembro do 3º Congresso Nacio-
nal dos Trabalhadores e Pes-
quisadores em Serviços de Tele-
comunicações (CONTTELP), rea-
lizado este ano de forma virtual. 

No encontro, foram debatidos 
temas como desemprego, precari-
zação das condições de trabalho, 
experiências internacionais de atua-
ção sindical e novas formas de tra-
balho durante a pandemia. Tam-
bém integraram a programação  
questões como a importância estra-
tégica do setor para o desenvolvi-
mento sócio econômico do País; 5G 
e comunicação sindical em tempos 
de pandemia, entre outros. 

No nal do encontro foi de-
nido um Plano de Lutas e aprova-
das propostas para fortalecer a 
luta dos trabalhadores de teleco-
municações, call centers e telea-
tendimento.

 SEMINÁRIO
O SINTTEL-RS realizou, dia
07/10, o primeiro Seminário
para dirigentes sindicais para
tratar do tema “Convenções
Coletivas”. O encontro foi
organizado pela pasta jurídica
do SINTTEL-RS, e contou com a
participação da direção executiva
e regional e da assessoria
jurídica (Projust). O objetivo foi
alinhar as informações e
esclarecer dúvidas sobre as
convenções, a m possibilitar aos
dirigentes sindicais
proporcionarem um atendimento
mais qualicado e pontual aos
trabalhadores.

 PLENÁRIA DA CUT
Dirigentes do SINTTEL-RS 
participaram, dia 03/11, de 
forma virtual, da Plenária 
Estadual da CUT-RS. Entre os 
principais temas debatidos no 
encontro, esteve a importância 
das candidaturas de dirigentes 
sindicais para a eleição que 
ocorreu em novembro deste ano. 
O encontro contou com quase 
300 participantes e também foi 
feita uma homenagem póstuma 
aos trabalhadores que perderam 
as suas vidas durante a 
pandemia do coronavírus. 

 RACISMO
O SINTTEL-RS esteve repre-
sentado no ato realizado no dia 
20/11, Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, em frente ao Car-
refour, na zona norte de Porto 
Alegre. Milhares de manifestan-
tes protestaram contra o racismo 
e exigiram justiça diante do as-
sassinato do homem negro João 
Alberto Silveira Freitas, de 40 
anos, após ter sido brutalmente 
espancado por dois seguranças 
brancos, no estacionamento do 
supermercado Carrefour. 

 BEM VINDOS
Dirigentes do SINTTEL-RS, partici-
param, dias 23/10 e 05/11, de 
forma virtual, da atividade de 
integração dos novos trabalhado-
res contratados na Serede. Eles 
apresentaram o Sindicato e o 
Instituto Avançar, destacaram a 
importância da sindicalização e as 
vantagens e serviços oferecidos 
pelas entidades aos associados e 
deram as boas vindas aos novatos.

UM PLANO DE LUTAS PARA A CATEGORIA

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA FITRATELP
No último dia do encontro, foram tratadas questões de ordem ope-

racional da entidade, como alterações e adequações estatutárias frente 

a nova legislação, incorporação da FITRATELP pela FITTEL e realizada a 

eleição e posse da diretoria da entidade para o triênio 2020/2023, que 

terá a participação de dirigentes do SINTTEL-RS, com os companheiros 

Adriana, Mariza, Júlio, Losekan, Marcone e Gilnei. O presidente 

será João de Moura Neto, do Sinttel-PI.

No dia 14 de setembro foi realizada mais uma edição do HOMEM/MULHER DE REDE que, este ano, 
em função da pandemia, não teve as tradicionais cerimônias nas delegacias. Os homenageados foram 

agraciados com uma placa. No total, a atividade organizada pelo SINTTEL-RS, AACRT e ASTTI, 
homenageou 18 prossionais. Conra, abaixo, os indicados do SINTTEL-RS:

HOMENAGEM AO HOMEM/MULHER DE REDE

Alcione Willers - Novo HamburgoSolange Czarnecki - Bento Gonçalves

Flávio Porto - Camaquã 

José Alexandre - Capão da Canoa

Vagner Schoenell - Pelotas

Amauri Santos - Santo Ângelo

Jorge Roberto Quevedo - Viamão 

 Jair Nunes - Santa Maria

Antônio Maria - Uruguaiana

Karine Mello - Gravataí

Josimar Côrrea - Erechim

O SINTTEL-RS PARABENIZA TODOS E TODAS PELA CONQUISTA 

HOMEM / 
MULHER
DE REDE

2020
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A IMPORTÂNCIA DOS 
SINDICATOS

Os sindicatos têm tido uma 
importância histórica na vida dos 
trabalhadores. Tanto que a orga-
nização sindical é reconhecida 
como um direito humano funda-
mental por várias convenções da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). E, pela sua força, 
capacidade de organização e 
resistência contra os ataques aos 
trabalhadores e aos direitos soci-
ais, tem sido também historica-
mente, alvo dos governos. Mas 
nenhum governo atentou tanto 
contra o movimento sindical como 
o atual.

SEM SINDICATOS, 
VOLTAMOS À ESCRAVIDÃO

Diversos projetos que vêm 
sendo aprovados desde a era 
Temer, e fortalecidos agora por Bol-
sonaro, têm na mira o direito à 
organização sindical dos trabalha-
dores. As reformas e medidas pro-
visórias criando novas relações de 
trabalho, ignoram séculos de luta. 
Muitas destas relações são reco-
nhecidas por especialistas como 
“escravidão moderna”, que traves-
tido de “trabalho por conta”, “trav-
balho intermitente” “MEI”, “aplicati-
vos” e outros artifícios, retiram as 
obrigações das empresas e deixam 
os trabalhadores jogados à sua 
própria sorte. 

Ou seja, vivemos tempos que, 
em vez de avançar na representa-
tividade sindical, instrumento 
essencial para a construção dos 
direitos trabalhistas, proteção dos 
trabalhadores e promoção de 
reequilíbrio na correlação de for-
ças entre capital e trabalho, anda-
mos na contramão, fragilizando 
esta representação. 

Não por acaso, embora sem-
pre existam desigualdades sociais e 
econômicas, os países onde há 

2020: O ANO EM QUE OS SINDICATOS FORAM MAIS DO QUE NECESSÁRIOS
 MATÉRIA ESPECIAL 

Em 2020, os sindicatos 
foram necessários não 
apenas nas negociações 
salariais, que estão cada 
vez mais difíceis para os 
trabalhadores, a partir das 
reformas trabalhista, da 
previdência e das sucessi-
vas medidas que retiram 
direitos, mas, principal-
mente, frente a pandemia 
de Covid-19, quando eles 
foram decisivos para pre-
servar a vida, especial-
mente em um serviço tão 
essencial como as teleco-
municações.

menos desigualdade são aqueles 
que têm sindicatos fortes e atuan-
tes, com os trabalhadores organiza-
dos, entidades com recursos, comu-
nicação direta com a categoria e 
ações políticas consistentes. 

ENFRAQUECER OS SINDICATOS 
SÓ INTERESSA AOS PATRÕES

O enfraquecimento das entida-
des sindicais só interessa aos 
patrões. Isso explica o que é apon-
tado no estudo Índice Global dos 
Direitos da Confederação Sindical 
Internacional (CSI), que mostra que 
em 2020, se intensicou a tendên-
cia de governos e empresas em 
enfraquecer o direito à negociação 
coletiva, o direito à greve, o direito 
de estabelecer ou registrar-se em 
sindicatos, o direito de realizar ativi-
dades sindicais e outros.

O documento reete, por 
exemplo, uma crescente crimina-
lização do direito à greve. Em 85% 
dos países, esse direito foi violado 
e aumentou de 63%, em 2014, 
para 85%, em 2020. Nesse último 
ano, as greves foram severamente 
restringidas e inclusive proibidas 
em 123 entre 144 países. Em mui-
tos países, as ações de greve 
foram brutalmente reprimidas 
pelas autoridades e os trabalha-
dores frequentemente enfrentam 
processos criminais e demissões 
sumárias, simplesmente por exer-
cer seu direito à greve. O docu-
mento aponta os dez piores países 
para os trabalhadores em 2020, e 
o Brasil está entre eles. Uma situa-

ção que já era ruim para os traba-
lhadores e que foi piorada este 
ano pela pandemia.

 
A LUTA EM 2020 

FOI TAMBÉM PELA VIDA

De acordo com o estudo, a 
repressão contra os sindicatos e a 
recusa dos governos em respeitar 
os direitos expôs os trabalhadores 
ainda mais a doenças e a morte, 
deixando os países totalmente inca-
pazes de combater a pandemia de 
maneira efetiva. E se os sindicatos 
são necessários para garantir e 
avançar na segurança e saúde do 
trabalho, em tempos de pandemia 
eles foram fundamentais. 

No caso dos trabalhadores 
telefônicos, foi somente depois de 
muita luta e cobranças do SINT-
TEL-RS, e até ações judiciais, que 
as empresas se movimentaram 
para fornecer equipamentos de 
proteção à Covid-19. 

Neste ano de pandemia, decla-
rada como pandemia global do 
coronavírus pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em 11de mar-
ço, com efetiva proliferação no ter-
ritório brasileiro, muitos trabalha-
dores caram expostos, com gran-
de possibilidade de contágio com a 
doença.

Neste cenário, segundo o 
DIEESE, a atuação do Sindicato foi 
importante, principalmente, em 
duas frentes: garantir os direitos, 
diante dos ataques dos governos 
e das empresas, com negociações 
fortemente desfavoráveis aos tra-
balhadores e, também, garantir 
medidas mínimas de proteção aos 
que continuaram trabalhando, de 
acordo com a orientação dos 
órgãos de saúde. Os acordos para 
conter demissões, por exemplo, 
chegaram a 2,4 milhões de traba-
lhadores, garantindo direitos que 
foram além dos autorizados pelas 
Medidas Provisórias do governo, 
todas com viés de proteger os 
patrões. 

Os sindicatos também zeram 
um importante esforço para 
garantir participação nas negoci-
ações, frente a liberação para 
acordos individuais, onde o traba-
lhador está claramente numa situ-
ação de desvantagem. Sem os 
sindicatos, os acordos seriam 
muito mais prejudiciais aos traba-
lhadores, dentro da lógica do “ou 
é isso ou é a demissão”. As nego-
ciações feitas pelos sindicatos – 
entre eles o SINTTEL-RS - incluí-
ram também regras sanitárias 
para os locais de trabalho, com a 
garantia de medidas de seguran-
ça para todos os trabalhadores. 

Dados do boletim “De olho 
nas negociações” do DIEESE, 
apontam que, embora tenha 
mudado o perl de negociações, 
geralmente de reajustes salariais, 
para o de manutenção do empre-
go, o que se viu foi um “fenômeno 
nacional”, com os sindicatos se 
desdobrando, indo à luta, 
desaando as diculdades de 
realização de assembleias por 
causa da quarentena e das 
adversidades para consegui-
rem manter direitos.

O estudo mostrou a importân-
cia dos sindicatos e da resistência 
dos trabalhadores nas negocia-
ções salariais deste ano, que 
mesmo diante de toda uma con-
juntura política e econômica ad-
versa, garantiram aumento real 
para 43% das categorias analisa-
das pelo estudo. 

Greve na campanha salarial/2016

Apesar da pandemia, sindicatos
 continuaram na luta

(Continua)



a proporcionar atendimento pre-
sencial aos trabalhadores, mas pre-
servando os diretores e funcionários 
da entidade; entre outras ações.

O SINTTEL-RS também distri-
buiu máscaras aos trabalhadores 
frente a resistência e a demora 
das empresas de disponibilizarem 
o equipamento de proteção para 
a Covid-19.

Para a professora de Ciência 
Política da Universidade de Cam-
pinas (Unicamp), Andréia Galvão, 
a pandemia acelerou a conjuntura 
de desmonte de direitos trabalhis-
tas: “Viemos de um contexto de 
desmontes, e novas etapas nesse 
processo surgem com a eleição de 
Bolsonaro e a pandemia. Ela é um 
novo patamar desse processo e 
isso exige uma ação dos sindica-
tos”. Segundo ela, a pandemia fez 
com que os sindicatos assumissem 
um papel mais ativo sobre as medi-
das de segurança e saúde e sobre 
as novas condições de trabalho. 
Os sindicatos defenderam a vida; 
zeram denúncias de demissões; 
de falta de condições mínimas de 
trabalho; muitos têm feito mani-
festações virtuais e nas ruas; 
denunciando o não pagamento 
de salários e direitos. Alguns sindi-
catos e centrais também organiza-
ram arrecadação de cestas bási-
cas e recursos para trabalhadores 
desempregados. 

SOBREVIVEMOS A 2020, 
MAS PRECISAMOS NOS 

FORTALECER PARA 2021

O SINTTEL-RS, com diculda-
des de toda ordem, inclusive 
nanceira, sobreviveu a 2020 e 
conseguiu garantir importantes 
direitos e a saúde aos trabalhado-
res, mesmo frente a um momento 
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 MATÉRIA ESPECIAL 

De 4.938 reajustes salariais 
de categorias com data-base 
entre janeiro e agosto de 2020, 
cerca de 43% dos reajustes resul-
taram em aumentos reais aos salá-
rios, 29% em acréscimos iguais à 
inação e 28% em perdas reais, 
com base na variação inacioná-
ria medida pelo INPC. 

UM ALERTA QUE VEIO CEDO

Desde janeiro, quando foram 
divulgadas as primeiras notícias 
em relação ao coronavírus, que  
ainda estava apenas na cidade de 
Wuhan, na China, já acendeu a 
luz vermelha no Sindicato. De 
imediato a entidade começou a 
acompanhar a questão e buscar 
informações sobre a situação, 
assim como providências para 
proteção dos trabalhadores. 

Em março, quando foi decre-
tada a pandemia no Brasil, come-
çaram as ações mais concretas, 
como exigir que as empresas for-
necessem álcool em gel, másca-
ras, afastassem as pessoas do 
grupo de risco e, também, garan-
tissem os empregos. Até então, 
muitas empresas se limitavam a 
reproduzir os cuidados que todos 
já conheciam, como lavar as 
mãos, não tocar bocas e olhos, se 
sentir sintomas, procurar o médi-
co, e outras orientações gerais 
dadas pelos setores da saúde. 

Na agenda do SINTTEL-RS, 
foram incluídas várias ações/ativi-
dades, como atos e carro de som 
nos portões das empresas, como na 
VOGEL, RADIANTE, SEREDE e CETP; 
ações judiciais para fazer as empre-
sas cumprirem os protocolos e cui-
dados necessários ao enfrentamen-
to à pandemia, como no caso da 
CETP e SEREDE, para fornecer equi-
pamentos de proteção à Covid-19; 
ações junto ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT), como em Passo 
Fundo, sobre cuidados exigidos das 
Empresas do Setor, em tempo de 
coronavírus, com envio de ofício às 
empresas; ações em conjunto com 
a CUT-RS na defesa dos trabalha-
dores em tempos de coronavírus; 
orientações para os dirigentes de 
atendimento à categoria, encami-
nhando para os diretores que esta-
riam fazendo atendimento home 
ofce; sistema de plantão para 
atendimento no Sindicato, de forma 

político de total e absoluto favore-
cimento aos patrões. 

Transpor 2020 só foi possível 
pela decisão madura da catego-
ria, que vem se sindicalizando. 
Mas, para conseguir continuar 
lutando em defesa dos trabalha-
dores, o Sindicato precisa de cada 
um e de cada uma. É fundamen-
tal e urgente aumentar a sin-
dicalização. Somente sindicatos 
fortes e representativos – o que 
depende da categoria – podem 
preservar direitos e, como vimos 
em 2020, preservar também a 
vida. 

Muitos empregos, maior pro-
teção contra a Covid-19 e manu-
tenção dos direitos conquistados 
ao longo de décadas só foram 
mantidos graças a ação do Sindi-
cato. A vacina está próxima, mas 
mesmo superada a pandemia, 
outras lutas se impõem. As refor-
mas trabalhista e da previdência, 
além de sucessivas medidas pro-
visórias do governo, acabam cada 
vez mais com direitos, sem os 
quais a vida do trabalhador cará 
muito difícil. Por isso, a sobrevi-
vência do Sindicato, é a sobre-
vivência da própria categoria. 

Ou, como nos ensina Ernesto 
Burgio, membro do Comitê Cien-
tíco do Instituto Europeu de 
Pesquisa do Câncer e do Meio 
Ambiente (ECERI), de Bruxelas, a 
vacina vai nos ajudar, mas não vai 
nos livrar das pandemias. 

Para ele, “apostar na vacina 
como única arma decisiva é peri-
goso. O principal erro de quem 
ainda conta exclusivamente em 
uma âncora aleatória vacina-
prolaxia em massa consiste em 
esquecer que as pandemias são 
dramas socio-sanitários e econô-
mico-nanceiros de enormes 
dimensões que não poderemos 
evitar sem reduzir suas verdadei-
ras causas”. 

Esperamos que 2021 seja 
melhor. A chegada da vacina con-
tra o coronavírus é uma boa pers-
pectiva para todos. Mas é apenas 
um fator. Aprendemos muito 
neste ano que nda, mas uma 
certeza permanece: a de que os 
Sindicatos são sim, fundamentais, 
e que somente lutando juntos 
podemos vencer os ataques con-
tra a classe trabalhadora, manter 
nossos direitos, proteger nossa 
saúde e melhorar a vida. 

Ato com carro de som para
alertar sobre a pandemia

Entrega de máscaras em
Santo Ângelo. Ação ocorreu

em todas as bases do SINTTEL-RS

ELES E ELAS NÃO SERÃO ESQUECIDOS!
O SINTTEL-RS quer, nesta última edição do ano do jor-

nal O PARCEIRO, manifestar seu profundo pesar pelos traba-
lhadores que tombaram frente ao coronavírus, somando, de 

forma cruel, aos mais de 174 mil(*) brasileiros que foram vencidos 
pela pandemia de Covid-19.

Também quer registrar sua solidariedade a todos que perderam 
familiares e amigos para a Covid-19. A vida segue, mas estes traba-
lhadores e trabalhadoras não serão esquecidos. 
(*) número informado até o dia 04/12/2020.

  AÇÃO SINDICAL 

NOVO SISTEMA PARA 
AGENDAMENTO 

ELETRÔNICO DAS 
HOMOLOGAÇÕES
O SINTTEL-RS implantou um 

novo sistema de agendamento 
eletrônico para as homologa-
ções, tanto para Capital, como 
nas delegacias do Sindicato no 
interior do Estado. O sistema visa 
dar agilidade aos atendimentos e 
mais controle nas homologações.

INTEGRAÇÃO - O sistema 
também permite uma maior inte-
gração com o PROJETO EMPRE-
GAR, que é uma ação social do 
SINTTEL-RS com objetivo de am-
parar o trabalhador em um mo-
mento extremamente difícil, que 
é o desligamento da empresa.

As novas empresas que ainda 
não têm acesso ao agendamento 
devem procurar a Secretaria do 
SINTTEL-RS, para obter o login de 
acesso via site.

FORMAÇÃO 
POLÍTICO-
SINDICAL

O SINTTEL-RS realizou, dia 
26/11, de forma virtual, o I 
Encontro de Formação Político-
Sindical da gestão 2020/2024. 
O encontro teve a participação da 
diretoria do Sindicato, tendo 
como palestrante o Secretário de 
Formação e Política Sindical da 
CUT-RS, Claudir Nespolo, que 
destacou que “a formação e o 
preparo do dirigente sindical são 
de vital importância para a 
condução e representatividade 
das demandas  e pautas do 
trabalhador, principalmente no 
cenário atual, com retirada de 
direitos, desemprego e arrocho 
salarial”, pontuou ele. 

ACESSE OS 
CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 
DO SINDICATO
O SINTTEL-RS tem à disposição 
dos trabalhadores diversos 
canais de comunicação. No site, 
no facebook, no Instagram são 
publicadas notícias importante 
da e para a categoria. São 
matéria que interessam direta ou 
indiretamente aos trabalhadores, 
em diversas área, como saúde, 
economia, política, entre outras. 
O Sindicato reforça a importâcia 
de que os trabalhadores acessem 
o site e as redes sociais da 
entidade e se informem sobre o 
segmento em que atuam e sobre 
questões ligadas diretamente a 
sua categoria.  
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TESLA – CLÁUSULAS 
ECONÔMICAS DO 

ACT 2019/2021
No dia 07 de outubro, os tra-

balhadores estiveram reunidos 
em plataforma virtual para deli-
berarem sobre a proposta de Adi-
tivo de Cláusulas Econômicas ao 
Acordo Coletivo 2019/2021. Ape-
sar de não ter chegado ao INPC 
do período, após amplo debate de 
assuntos importantes do dia a dia 
dos trabalhadores a proposta foi 
aprovada com ressalvas.

TIM – REUNIÃO 
TRATOU DE 

PANDEMIA, ACT E 
CALENDÁRIO PARA 

EMCAMINHAR 
DIVERSOS TEMAS

Dia 30 de outubro, a Comis-
são Nacional de Negociação 
(CNN-FITRATELP), que tem a par-
ticipação do SINTTEL-RS, esteve 
reunida com a diretoria da TIM 
para tratar da relação institucio-
nal entre as partes e o resultado 
das negociações cole-tivas deste 
ano. No encontro, foram tratados 
temas como as medidas internas 
e externas da TIM para enfrentar 
a pandemia; o trabalho à distân-
cia; a estabilidade no emprego 
durante e pós pandemia; as cláu-
sulas de cunho social incluídas no 
atual ACT; as bases econômico-
negociais para 2021 e o paga-
mento do PPR 2020. Foi acertado 
um calendário de encontros regu-
lares com datas a serem ajusta-
das visando chegar a negociação 
de 2021 com os temas melhor 
encaminhados.   

ALGAR TELECOM
Assembleia virtual realizada dia 

22 de outubro para deliberar 

sobre a proposta para a PLR 

2020 e ACT 2020. Proposta 

aprovada e encerrada a 

negociação.

NOKIA
Com data-base em outubro, os 

trabalhadores participaram, dia 

04 de outubro, de assembleia 

virtual para deliberar sobre a 

proposta de renovação do 

Acordo Coletivo de Trabalho 

(ACT) 2020/2021. O Sindicato 

procurou a empresa para 

negociar o reajuste salarial, bem 

como do tíquete e auxílio-creche, 

de forma a garantir que a 

inação dos últimos 12 meses 

seja reposta aos salários (100% 

do INPC de outubro de 2020, de 

3,89%), que deve ser pago 

retroativo ao mês de outubro. A 

proposta foi aprovada.

COLÔNIA DE FÉRIAS

          

Negociação foi 
aprovada por ampla 
maioria, em assem-

bleia realizada dia 26 
de outubro.

 
As assembleias foram rea-

lizadas em Porto Alegre e nas 
sedes do Sindicato no interior do 
Estado. O edital, conforme exi-
gência estatutária, foi publicado 
no dia 26 de setembro, no jornal 
Correio do Povo. 

O Beco do Cego, apesar dos 
esforços do Sindicato para man-
ter a sede mais de 22 anos 
depois da privatização da CRT, 
vem, há alguns anos, tendo 
baixa utilização e sendo usada 
basicamente pelos associados de 
Porto Alegre. O local exigia 
constante manutenção e um re-
gramento caro e dicultado por 
se tratar de Área de Preservação 
Permanente (APP). 

Contribuiu para esta deci-
são, a queda brutal na arre-
cadação do Sindicato, resultado 
da reforma trabalhista, que 
acabou com o imposto sindical, e 
o grande número de demissões 
pelas empresas, fatores que 
contribuíram para reduzir signi-
cativamente as receitas do 
SINTTEL-RS. 

Os motivos para a venda 
foram apresentados na as-
sembleia, assim como a garantia 
de uma proposta dentro dos 
padrões de mercado a partir de 
avaliação feita por assessoria de 
conabilidade no ramo, o que 
levou os participantes a decidi-
rem pela autorização para a 
venda da sede.

VENDA DO 
BECO DO CEGO

A pandemia de Corona-
vírus mudou muitas coisa na 
vida de todos. No caso dos 
telefônicos, uma destas 
mudanças cará evidente 
nesta temporada de verão, 
quando os trabalhadores e 
seus familiares, pela primei-
ra vez na história, não pode-
rão contar com a Colônia de 
Férias de Rondinha, no lito-
ral norte do Estado. 

A decisão do Sindicato de não 

disponibilizar a Colônia de Rondi-

nha neste verão, tem razões na 

pandemia, que exige cuidados 

como evitar aglomerações, uso de 

máscaras, álcool em gel, entre 

outros. Como o local é de convi-

vência, com muitas áreas comuns, 

há risco de contágio. 

Trata-se, para a entidade, que 

inclusive tem o aval de análise do 

setor jurídico, de medida preventi-

va visando garantir o bem estar e 

a vida dos seus associados e de 

seus familiares, que se impõe 

neste momento. 

O Sindicato sabe a importân-

cia e o bem estar que muitas pes-

soas desfrutam no local, e por 

isso, pede a compreensão de 

RONDINHA NÃO SERÁ 
ABERTA ESTE ANO

todos, pois o mais importante é a 

saúde dos trabalhadores ativos e 

aposentados. 

SE CUIDE, A 
VIDA CONTINUA

A pandemina de Covid-19, 
que já matou mais de 174 mil pes-
soas e infectou outros 6 milhões 
de brasileiros, ainda não passou. 
Não temos vacina e, portanto, 
continuam sendo necessários os 
cuidados como distanciamento 
social, uso de máscaras, álcool em 
gel e, se possível, continuar em 
casa. Este momento vai passar, 
mas a vida deve continuar. É 
importante que todos se cuidem 
para que nos próximos verões 
possamos desfrutar com saúde da 
Colônia de férias de Rondinha. 

2019
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CLARO  – ADITIVO AO ACT 2019/2021  E  PPR 2020
Após quatro rodadas de negociação, 

no dia 25/11, foi realizada a  assembleia 
virtual para decisão dos trabalhadores. 
Como esperado, nesta negociação a Claro 
usou a pandemia como "motivo" para não 
reajustar salários e benefícios, apenas ofe-
recendo um abono compensatório e algu-
mas melhorias em cláusulas sociais. Quan-
to ao PPR, a empresa manterá o programa, 
mas sua proposta inicial era para paga-
mento somente em julho/2021. A bancada 
dos trabalhadores insistiu muito e conse-
guiu alguns avanços, principalmente quanto ao valor do abono e data de 
pagamento, que será março/21. Deixamos um recado muito forte à Claro, 
de que não aceitamos que com a  data base em setembro, a empresa conti-
nue "empurrando" as negociações para o nal do ano, sempre com o "velho" 
modelo, reivindicação com o qual a mesma se comprometeu em  melhorar 
para o próximo ano.

Na assembleia do dia 25, com uma adesão histórica, visto que o 
pleito foi simultâneo para todo o Estado, os trabalhadores aprovaram a 
proposta por ampla maioria, apesar de toda a explanação por parte dos 
dirigentes e dos alertas de que a proposta não contemplava reajuste real 
em salários e benefícios. 

Lembrem-se do recado que foi deixado na assembleia. De uma 
maior participação e engajamento da parte dos trabalhadores, para que 
juntos cresçamos e estejamos fortes, para continuar o trabalho de 
representação desta importante e essencial categoria. 

Resultado da assembleia 
em Porto Alegre

ERICSSON - APROVADA 
PROPOSTA 
Os trabalhadores da Ericsson 

aprovaram, em assembleia dia 

3/12,  a contraproposta da 

empresa para renovação das 

cláusulas econômicas do Aditivo 

2020 ao ACT 2019/2021 e a PLR 

2020. A proposta aprovada traz 

reajuste nos salários e benefíci-

os, a partir de 01/01/2021, no 

percentual de 100% do INPC 

(2,69%) e pagamento das dife-

renças retroativos à data base de 

1°agosto, em forma de abono 

indenizatório, pagos em 

31/12/20, juntamente com a 

folha de pagamento. O acordo 

também propõe: 1-Piso salarial: 

R$ 1.601,10 a contar de 

1/01/2021; 2-Reajuste salarial: 

no percentual de 2,69%, a con-

tar de 1/01/2021; 3-PPR 2020: 

R$ 2.500,00, pago em 31/03/21 

em parcela única (no valor inte-

gral, SEM METAS); 4-Vale-

refeição/alimentação: valor faci-

al de R$ 32,09 mantendo a par-

ticipação do trabalhador em R$ 

0,10, a contar de 1/01/2021; 5-

Auxílio creche: R$ 535,01 a con-

tar de 1/01/2021; 6-Auxílio far-

mácia: valor do salário mínimo - 

R$ 1.045,00; 7-Auxílio lhos 

com deciência: valor do salário 

mínimo - R$ 1.045,00; 8-

Diárias: R$ 152,95 dias úteis e 

R$ 184,02 para domingos e feri-

ados, a contar

de 1/01/2021; 9-Lavagem de 

roupas R$ 22,38 a contar de 

1/01/2021; 10-Unicação da 

data base com os estados RS, PA, 

DF e MG para abril; 11-

Manutenção de todas as demais 

cláusulas do Acordo Coletivo de 

Trabalho 2019/2021.

EZENTIS - PROPOSTA 
EM APRECIAÇÃO
A primeira reunião de 
negociação ocorreu dia 9/11. A 
empresa não trouxe proposta 
para levar à apreciação da 
categoria e informou que adiaria 
o processo para janeiro de 
2021. O Sindicato lembrou que 
ela havia assumido o 
compromisso de que a 
negociação do Aditivo 2020 se 
daria ainda neste ano. Frente a 
isso, a Ezentis cou de analisar e 
encaminhar uma proposta para 
o reajuste dos salários e 
benefícios do Aditivo 2020 ao 
ACT vigente (2019/2021) e para 
PLR 2020. A proposta da 
empresa foi apresentada dia 
7/12 e levada para assembleia 
da categoria dia 11/12. 

VIVO – PROPOSTA APROVADA
A proposta do ACT 2020/2022 apresenta-

da em assembleia foi aprovada pela maioria 

dos trabalhadores no RS. No dia 23 de outu-

bro ocorreu o pagamento do adiantamento 

do PPR e no dia 11 de janeiro de 2021, será 

pago o abono indenizatório correspondente a 

50% do salário nominal de Agosto/2020, 

acrescido de um valor xo de R$ 190,00 e com o valor mínimo de R$ 

1.490,00 (R$1.300,00 + R$ 190,00 =  R$1.490,00). Também foi cria-

do um grupo de trabalho que terá um prazo de 60 dias para a discussão 

do tema (teletrabalho/ desconexão). 

As conquistas dos trabalhadores só são possíveis quando lutamos 

juntos. Por isso, sindicalize-se. Faça parte do Sindicato, ajude a fortale-

cer a luta da Categoria e ainda aproveite as vantagens e benefícios 

oferecidos pelo SINTTEL-RS.

COMUNET
Realizada assembleia virtual dia 4 de novembro, quando foi analisado 

e deliberado sobre a proposta de renovação do Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT) 2020/2021. A proposta foi aprovada e encerrada a 

negociação. 

ÁVATO
Também teve assembleia virtual dia 05 de novembro para deliberar 

sobre a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 

2020/2021. A proposta foi aprovada e a negociação encerrada.

HUAWEI
Assembleia virtual dia 16/11 para deliberar sobre a proposta para o 

ACT 2020/2022 e da PLR 2020. A proposta  foi de reajuste de 3,31% 

(INPC acumulado de abril) em janeiro para salários, pisos e demais 

cláusulas econômicas; abono xo de R$ 1.500,00 reais pago em 

dezembro para todos os empregados; 10 VR's (tickets Refeição/Ali-

mentação) a mais em dezembro; demais cláusulas (sociais) continua-

rão inalteradas. A proposta foi aprovada e a negociação encerrada. 

KMR 
Em 27 de outubro de 2020, foi realizada assembleia com os 
trabalhadores na KMR, onde foi aprovada a proposta de reajuste nos 
salários, vale alimentação e locações de veículos no percentual de 5%. 
Tambem foi aprovado a alteração da data base para o mês de 
outubro, assim como um abono de 800,00 para compensar os meses 
onde não houve reajuste. Dado o ano atípico  e a situação de 
pandemia, foi um bom ACT.

OI/PAGGO - REAJUSTE 
ZERO PARA OS 
TRABALHADORES
Foram realizadas três rodadas de 
negociação e, no nal, a propos-
ta apresentada pela empresa 
manteve reajuste zero para os 
trabalhadores e um pío abono 
salarial.  Para a CNN 
FITRATELP/Oi, a empresa não 
reconhece o esforço dos traba-
lhadores durante a pandemia da 
Covid-19, não atende as necessi-
dades dos empregados e não 
contempla a Pauta de Reivindica-
ções. Mesmo fazendo demissões 
para reduzir custos e capitaliza-
ção da empresa com a venda 
das unidades de investimentos e 
imóveis, a proposta foi decepcio-
nante. Mas, apesar de todo o 
debate e esforço da Comissão,  
esta foi a proposta possível de 
ser arrancada da Oi neste 
momento. A proposta será leva-
da aos trabalhadores em assem-
bleia geral nos Estados represen-
tados pela FITRATELP. 

RADIANTE - RENOVA-
ÇÃO DO ACT 2020/2021 
Na assembleia virtual realizada 
dia 08 de outubro, os 
trabalhadores deliberaram sobre 
proposta de renovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021. A proposta foi 
aprovada. 

ADYLNET
Realizada assembleia virtual dia 
09/12 para análise e deliberação 
sobre a proposta de renovação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2020/2021.

GIGANETSUL
Realizada assembleia virtual dia 
08/12 para análise e deliberação 
sobre a proposta de renovação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2020/2021.

ENGESET - REPOSIÇÃO 
DE 100% DO INPC
Assembleia virtual realizada no 
dia 6 de outubro decidiu sobre a 
proposta para o ACT 2020/2021. 
A proposta, de 100% do INPC 
acumulado de 3,31%, retroativo 
a 01 de abril (data base), para 
salários, pisos, Vales 
Alimentação/Refeição, Auxílio 
Creche e Auxílio Filhos com 
Deciência foi aprovada no 
apagar das luzes, pouco antes do 
fechamento da Engeset, para 
não deixar os trabalhadores 
saírem da empresa de “mãos 
abanando”. 
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 APOSENTADOS 

Em 19/12/2017, o SINT-
TEL-RS, com apoio da AACRT 
e outros sindicatos liados à 
FITRATELP em nível nacional, 
participou, como agente pro-
positivo, da Assembleia Ge-
ral dos Credores da Oi. O 
objetivo era salvar a empre-
sa, dando a oportunidade de 
recuperação e, assim, man-
ter milhares de empregos e 
aposentadorias dos planos 
de previdência complementar na 
Fundação Atlântico. 

Debates tensos entre credores 
e acionistas vararam a madruga-
da desta assembleia, buscando a 
aprovação do plano de Recupera-
ção Judicial da Oi, que, nalmen-
te, foi aprovado para evitar a sua 
falência e estancar a astronômica 
dívida que atingiu a marca inédita 
de R$ 60 bilhões. 

Bastava seguir o plano de 
Recuperação Judicial e tudo esta-
ria sendo resolvido. Ilusão e sur-
presa total para trabalhadores e 
aposentados. Nem três anos a-
pós, o grupo empresarial Oi comu-
nica a “necessidade” de mudar o 
plano original, e apresenta como 
solução a proposta mirabolante 
do ADITAMENTO, ou seja, o fatia-
mento da empresa em quatro  
Unidades Produtivas Industriais 
(UPIs), carregado de muito misté-
rio e incertezas.

Anal, mesmo com o aval da 
PREVIC e do CADE, órgãos de s-
calização do governo federal, o 
dito fatiamento não cita uma frase 
sequer, sobre o destino dos 100 
mil empregos diretos e indiretos 
em todo Brasil na Oi, ou qual das 
UPIs continuará com o copatro-
cínio na Fundação Atlântico, 
como garantia das aposentadori-

A FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 
E O ADITAMENTO DA OI

as dos milhares de trabalhadores 
telefônicos.  

Estes e tantos outros questio-
namentos e cobranças, os telefôni-
cos através das suas entidades 
representativas, o SINTTEL-RS, a 
AACRT, através do grupo GINP, e a 
FITRATELP, vêm pressionado em 
todas as instâncias administrativas, 
jurídicas e políticas, em busca de 
respostas e garantias dos direitos 
dos trabalhadores e aposentados. 

Através da assessoria jurídica 
(Escritório Direito Social/advo-
gado Ricardo Castro), entramos 
com Noticações Extrajudiciais 
protocoladas na Oi, na Fundação 
Atlântico e denúncia na PREVIC, 
cobrando respostas e providênci-
as com relação aos empregos e á 
dívida da Oi com o plano BrTPREV. 
Até agora, não houve nenhuma 
resposta objetiva, em total des-
consideração com os empregados 
e aposentados. 

O GINP e as entidades sindi-
cais, estão cumprindo com seu 
papel de guardião e de luta pelos 
direitos e conquistas dos telefôni-
cos junto a Fundação Atlântico e 
assim continuará, pois os riscos 
são muitos e diários. 

SINDICALIZE-SE E ENTRE 
NESTA LUTA.

O SINTTEL-RS participou, 
nos dias 19 e 20 de novem-
bro, de forma virtual, do XVII 
Seminário da Regional 
ANAPAR/RS. Durante o 
encontro foram debatidos te-
mas como o cenário econô-
mico e político, ações da A-
NAPAR em prol dos partici-
pantes, planos de saúde e 
autogestão, sustentabilidade 
dos planos de autogestão, resolu-
ções 22 e 23 da CGPAR e a A-
NAPAR no contexto dos planos regi-
onais, entre outros. 

No nal do encontro foi cons-
truída e aprovada a CARTA DE 
PORTO ALEGRE. No documento, 
os participantes defenderam uma 
agenda de mobilização em torno 
de eixos como:
Derrotar o projeto neoliberal 

em curso e interromper os ata-
ques ao SUS e aos direitos dos 
trabalhadores;

Derrotar a Emenda Constitucio-
nal nº 95 (do teto dos gastos), de 
2016;

Lutar pela alteração da regulação 
da autogestão em saúde – moda-
lidades diferentes precisam ser 
reguladas de formas diferentes;

Derrotar as ilegais Resoluções 
22 e 23 da CGPAR.

Articular, no âmbito da ANAPAR, 
a sistematização e intensicação 
das atividades de formação do 
seu quadro de associados sobre a 
temática da autogestão.

Manter a luta em defesa dos 
fundos de pensão, expressa nos 
documentos da ANAPAR. 

Também foram rearmados 
os manifestos aprovados no 21º 
Congresso Nacional dos Partici-
pantes de Fundos de Pensão e dos 
Beneciários de Saúde Suplemen-
tar de Autogestão (realizado em 
27 de agosto de 2020), bem como 
o documento elaborado pela Regi-
onal Paraná e Santa Catarina, em 
15 de outubro.

XVII SEMINÁRIO DA REGIONAL 
DA ANAPAR/RS

Os participantes do 3º CONTTELP, realizado de 10 a 12 de novem-
bro de 2020, de forma virtual, aprovaram Moção de Apoio aos partici-
pantes e assistidos pelo fundo de pensão ATLÂNTICO, cuja mantenedo-
ra é a operadora de telecomunicações Oi S/A, em fase do chamado 
"fatiamento". A manifestação de apoio contém informações, denúncias 
e documentos que já foram enviados tanto para a PREVIC, quanto para 
o presidente da Oi.

A iniciativa deve-se ao descaso e a não resposta objetiva sobre os 
compromissos assumidos, quando da aprovação da recuperação 
judicial, pela empresa. Situação que se agravou depois da aprovação 
do aditamento à recuperação judicial. Desde então, as trabalhadoras e 
os trabalhadores envolvidos não obtém informações dedignas quanto 
ao destino da fundação e muito menos sobre as pendências nanceiras 
com este mesmo fundo. Na moção, é questionado, por exemplo, como 
cará e quem continuará honrando a parcela da Oi nos planos 
TELEMARPREV e TCSPREV? 

“A FITRATELP continuará a pressionar as instituições responsáveis 
buscando a obtenção das respostas e exigindo o cumprimento dos com-
promissos assumidos visando trazer maior tranquilidade, nestes tempos 
difíceis, a esta parcela signicativa da classe trabalhadora”, conclui o 
documento.

3º CONTTELP APROVA DOCUMENTO
SOBRE O FATIAMENTO DA OI

BITENCA, PRESENTE!
O SINTTEL-RS informa, com pesar, que faleceu 

dia 7 de outubro, o colega e representante sindical 

dos aposentados em Guaíba, Luiz Carlos 

Bittencourt. Ele era companheiro da colega 

Alvorina, telefonista aposentada da CRT e vice-

representante do Sindicato naquela cidade. Luiz 

Carlos era também conhecido pelo apelido carinhoso de “Bitenca”.

O Sindicato reitera aos familiares e amigos a sua solidariedade.

O ano de 2020 marcou definitivamente a 
nossa vida. Todos fomos impactados pela 
pandemia de Covid-19. Foi um ano difícil, 
cheio de desafios de toda ordem, onde 
muitos tombaram pelo caminho. A estes, ou 
a quem perdeu alguém para a pandemia, 
prestamos nossa mais profunda 
homenagem. 
Mas as mesmas dificuldades que nos 
desafiaram, também nos fizeram mais 
fortes. Redescobrimos tantas coisas 
pequenas que não valorizávamos, e 
aprendemos, mais do que nunca, o valor de 
estarmos juntos. Aprendemos que as 
dificuldades são superadas mais facilmente 
se estamos unidos por uma mesma causa, e 
acima de tudo, que é possível vencer. 
Aprendemos que algumas lutas ou é de 
todos, ou não há como ter vencedores.
2021 há de ser melhor. Além do nosso 
aprendizado, temos a expectativa de uma 
vacina. A vida segue, e com ela, seguimos 
também, cada vez mais unidos e mais fortes, 
com o SINTTEL-RS sempre ao lado dos 
trabalhadores e trabalhadoras da ativa e 
aposentados. 

2021 VIRÁ E SERÁ BEM MELHOR!

QUE 2021 CHEGUE NOS
TRAZENDO ESPERANÇA!


