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LIVRO COM HISTÓRIA DO 
SINTTEL-RS CHEGA A 
MAIS TRABALHADORES
O SINTTEL-RS continua distribuin-
do exemplares do livro “A 
HISTÓRIA DO SINDICATO DOS 
TELEFÔNICOS DO RIO 
GRANDE DO SUL 1939 - 2019". 
A obra resgata a história de lutas 
da categoria. Os livros estão 
sendo entregues a diversas 
entidades e trabalhadores, tanto 
da ativa, como aposentados. 
COMO TER O SEU - Os exem-
plares estão disponíveis nas 
delegacias no interior do Estado e 
na Sede, em Porto Alegre, para 
quem tiver interesse. 

Ondina Vargas

Rogério Wiesioek

José Baldessar

RONDINHA
O SINTTEL-RS informa que, em função da pandemia e como forma de 

proteger a saúde e a vida de todos, usuários, dirigentes e funcionários, a 
Colônia de Férias de Rondinha ainda permanece fechada. No 
entanto, com mais de 50% da população gaúcha já vacinada e um per-
centual signicativo com a primeira dose, o SINTTEL-RS está analisando 
a possibilidade de reabrir a colônia com protocolos de prevenção. 

Os trabalhadores telefônicos 
participaram ativamente da campa-
nha do agasalho da CUT-RS “Aque-
cendo Corações”. As arrecadações 
iniciaram no começo do inverno e 
vem somar com a arrecadação de 
alimentos para os trabalhadores 
que caram desempregados duran-
te a pandemia e famílias que se 
encontram em situação de risco 
social e até alimentar. 

Foram arrecadadas caixas de 

A CAMPANHA DO AGASALHO E A 
SOLIDARIEDADE DOS TRABALHADORES

doações, como roupas, sapatos e 
cobertores. Cada um doando um 
pouco para atender a necessidade 
de muitos, num movimento de 
verdadeira solidariedade entre a 
classe trabalhadora. Além da Sede, 
em Porto Alegre, as delegacias, 
como a de Novo Hamburgo, Santo 
Ângelo e Santa Maria também 
participaram ativamente da campa-
nha. As doações foram entregues 
pelo Sindicato e pela CUT-RS nos 
galpões das cooperativas de catado-
res da Capital. 

O Sindicato agradece a todos 
que doaram agasalhos e aos diri-
gentes que se empenharam para o 
sucesso da campanha. Reforçamos 
que as doações continuam sendo 
bem vindas e podem ser feitas na 
Sede I e II do Sindicato, assim como 
nas delegacias regionais.

SINTTEL-RS CONFIRMA DELEGADOS 
PARA A PLENÁRIA ESTADUAL DA CUT-RS

O SINTTEL-RS deniu, em assembleia virtual no dia 16 de julho, os 
delegados que representarão a entidade na 16ª Plenária Estadual da 
CUT-RS, que será realizada nos 3 e 4 de setembro, em formato virtual.

O encontro estadual antecede a 16ª Plenária Nacional da CUT, que 
ocorrerá de 21 a 24 de outubro, também de forma online. O slogan 
escolhido é “Unidos e organizados somos mais fortes” e os temas são 
“Trabalho, Direitos e Democracia”.

Entre os objetivos dos encontros está a organização e aprovação, de 
forma coletiva, de um plano de lutas para enfrentar os desaos mais 
imediatos e as políticas genocidas e de destruição de direitos, de progra-
mas sociais e de importantes e estratégicas empresas estatais brasileiras 
do governo Bolsonaro e seus apoiadores.

A IMPORTÂNCIA DA SINDICALIZAÇÃO
Um brutal ataque aos direitos dos trabalhadores, o crescimento da 

informalidade e o alarmante número de desempregados no Brasil (cerca de 
15 milhões), têm afetado diretamente as entidades sindicais. No entanto, 
ainda são os sindicatos os principais responsáveis pelas ações em defesa 
dos trabalhadores. A pandemia tem sido um bom exemplo. Foram 
principalmente os sindicatos que cobraram das empresas e garantiram o 
cumprimento dos protocolos de proteção à Covid-19. 

Por serem a principal ferramenta de luta, os sindicatos têm sido 
duramente atacados. Por isso, a sindicalização é tão necessária. É ela 
que dá o respaldo nanceiro e político para 
que a atuação da entidade seja legítima. 
Sozinho, o trabalhador não tem a menor 
chance frente ao poder do patrão. SINDICALI-
ZE-SE e ajude a fortalecer a luta em defesa do 
seu emprego e dos seus direitos.

SINTTEL-RS 80 ANOS 
– ORGULHO DOS 
TELEFÔNICOS

No dia 19 de julho último, 
o SINTTEL-RS completou 80 
aos de história na defesa dos 
direitos das trabalhadoras e 
trabalhadores telefônicos do 
RS. 

Ainda em 1939, um grupo 
de telefônicos da Companhia 
Telephônica Riograndense 
(CTRG) começou a organizar 
uma assembleia para 
defender os telefônicos, em 
uma sala alugada, na sede da 
Carris. 

Somente dois anos após, 
em 19 de julho de 1941, foi 
registrada a Associação 
Prossional dos Trabalhadores 
em Empresas Telefônicas e, 
logo em seguida, foi expedida 
a carta Sindical do SINTTEL-
RS. 

Nestes 80 anos 
enfrentamos muitos fatos 
marcantes como a retomada 
dos serviços de 
telecomunicações em 1962; 
intervenção no Sindicato pela 
ditadura (1964-1984); 
retomada do Sindicato para os 
trabalhadores do Grupo 
Movimento de Ação Sindical 
(MAS), em 1985; a luta contra 
a privatização nos aos 90; a 
representação dos 
trabalhadores terceirizados; a 
manutenção dos benefícios da 
Fundação e a criação do 
Instituto Avançar, foram 
alguns deles. 

Portanto, todos os 
telefônicos gaúchos estão de 
parabéns e orgulhosos por ter 
um sindicato combativo e 
cidadão. 

A luta continua e está muito 
mais dinâmica em função das 
mudanças tecnológicas em 
ritmo acelerado. 

Boa leitura. 



com o contato do estabelecimento 
que ele será contatado para ver a 
possibilidade de convênio. 

Para usar os serviços ou adquirir 
produtos os trabalhadores e seus 
dependentes precisam estar com a 
carteirinha de sindicalizado, forneci-
da pelo Sindicato. O documento 
traz um selo em comemoração aos 
80 anos da entidade. 

Com  a parceria com a Mas-
terClin, o aniversário é do Sindicato, 
mas quem ganha o presente é o 
trabalhador. 

 

MAIS INFORMAÇÕES
Mais informações sobre o convê-
nio podem ser obtidas no site do 
SINTTEL-RS, no espaço “CONVÊ-
NIOS/CARTÃO DE DESCONTO” 
ou diretamente na entidade pelo 
fone (51) 3286.9600. 
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 CONVÊNIOS  ACONTECEU 

REUNIÃO DO CD
O SINTTEL-RS realizou, dia 21 de 
maio, de forma virtual, reunião 
do Conselho Deliberativo (CD) da 
entidade. No encontro, foram 
debatidos diversos temas de 
interesse da categoria e, na 
sequência, realizada assembleia 
de prestação de contas e previsão 
orçamentária da entidade. 
Também foi apresentado o 
balanço de 2020 e o orçamento 
de 2021 da entidade, feito um 
relato das atividades do 
GINP/Aposentados, do 
andamento das convenções 
coletivas das prestadoras de 
serviços, provedores e 
operadores e das demais 
campanhas em andamento. Após 
a apresentação e os devidos 
esclarecimentos, as contas da 
entidade, assim como a previsão 
orçamentária para 2021, foram 
aprovadas pelos participantes.

SAÚDE DO TRABALHADOR
O SINTTEL-RS participou, através 
da Secretaria de Saúde, das 
ocinas do Projeto de Formação 
de Atores Multiplicadores para 
Atuação do Controle Social em 
Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. As ocinas, 
realizadas pelo Conselho 
Nacional de Saúde/ Comissão 
Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora 
(CNS/CISTT), em parceria  com o  
Departamento Intersindical de 
Estudos e Pesquisas de Saúde e 
dos Ambientes de Trabalho 
(DIESAT) e Conselho Estadual de 
Saúde do RS (CES/RS), iniciaram 
dia 14 de maio e se estenderam 
até o dia 25 de junho. As ocinas 
tiveram como objetivo capacitar e 
estabelecer um processo 
formativo para ação no campo 
da saúde do trabalhador e da 
trabalhadora. 

NORMAS REGULAMENTADORAS
O SINTTEL-RS participou, dia 8/7, 
através do Fórum Sindical da 
Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (FSST), do qual faz 
parte, de reunião que debateu as 
alterações que estão sendo feitas 
pelo governo nas Normas 
Regulamentadoras (NR's). De 
acordo com o Grupo de Trabalho 
(GT) que trata do assunto no 
FSST, é necessária a construção 
de um documento, baseado no 
parecer do Instituto do Trabalho 
Decente (ITD) e no conhecimento 
sobre as NR's de cada 
representação de cada ramo que 
integra o Fórum, para denunciar 
a precarização das NR's que vem 
sendo feita pelo governo, com o 
discurso da “adequação”. 

A sindicalização, além de aju-
dar na luta em defesa dos direitos e 
dos empregos, também traz outras 
vantagens aos trabalhadores e à 
sua família. Por isso, o SINTTEL-RS 
tem trabalhado para ampliar cada 
vez mais os convênios da entidade, 
para cursos de formação e aquisi-
ção de bens e serviços. 

Uma das ini-
ciativas da entida-
de foi fortalecer a 
parceria com a 
MasterClin, atra-
vés da Consultora 
Regional Rafaela 
Cemin, responsá-
vel pela MASTERCLIN Vantagens no 
RS. Ela se constitui numa ponte 
entre o Sindicato e o Clube de Van-
tagens, facilitando a busca de in-
formações e soluções para os even-
tuais problemas com conveniados 
no Estado. 

De acordo com Rafaela, a Mas-
terClin tem 10.000 estabelecimen-
tos credenciados que concedem 
descontos e vantagens para cerca 
de 600 mil usuários em todo Brasil.

ESCLARECIMENTOS - Já a  Su-
pervisora Comercial da MasterClin, 

CONVÊNIOS DO SINTTEL-RS TRAZEM
BENEFÍCIOS PARA OS SINDICALIZADOS

Lígia Andra-
de,  esclareceu 
sobre alguns 
p r o b l e m a s 
com conveni-
ados no RS. Se-
gundo ela, al-
guns destes problemas se deram em 
função de conveniados que fecha-
ram ou alteraram seus serviços 
durante a pandemia. Para solucio-
nar as eventuais diculdades, está 
sendo feito um recadastramento dos 
parceiros. Nesse sentido, é impor-
tante que os usuários reportem ao 
Sindicato se tiverem algum proble-
ma com um credenciado, que a 
entidade tomará as medidas neces-
sárias junto à representante da re-
gião do RS. Ela lembra que o Clube 
tem mais de 15 anos de atuação no 
mercado. 

Lígia destacou, também, que 
uma das importantes iniciativas da 
MasterClin é a possibilidade de o 
usuário poder indicar um prossio-
nal e/ou estabelecimento comercial  
que deseja ver conveniado. 

No caso do SINTTEL-RS, o 
sindicalizado pode enviar um e-mail 
para sinttelrs@sinttelrs.org.br 

Rafaela Cemin

No dia 7 de julho, os trabalha-
dores viveram mais um capítulo da 
trágica novela da Oi. O banco BGT 
Patcual, fundado pelo neoliberal e 
ministro de Bolsonaro, o banqueiro 
Paulo Guedes, junto com outros 
fundos e a Globonet, abocanharam 
a InfraCo, a quarta e última unida-
de da Oi colocada à venda.

Para facilitar a venda, a Oi foi 
dividida em quatro unidades pro-
dutivas isoladas (UPIs): Ativos Mó-
veis, Torres, Data Center e InfraCo.

A mais valiosa, a UPI Ativos 
móveis, foi vendida para a Claro, 
Telefônica e Tim, que pagaram R$ 
16,5 bilhões pelo negócio; a UPI de 
Data Center foi venida à Piemonte 
Holding por R$ 325 milhões; e a 
UPI Torres foi adquirida pela 
Highline por R$ 1,076 bilhão.

A Oi já foi a maior concessio-
nária de telecomunicações do 
país, com a maior infraestrutura 
de comunicações. Dos cerca de 5 

mil municípios do 
país, mais de 3 mil 
dependiam exclusi-
vamente da estru-
tura da Oi, que ti-
nha compromisso 
com a universaliza-
ção. 

PREOCUPAÇÃO 
COM OS 

TRABALHADORES

Desde o início do processo de 
venda da Oi, o SINTTEL-RS, tem 
sistematicamente cobrado como 
cará a situação dos trabalhado-
res e, também, dos aposentados e 
pensionistas ligados ao Fundo de 
Pensão da empresa. A preocupa-
ção é ainda maior frente ao fato de 
que, em nenhum dos negócios 
realizados, foi assinalado qual-
quer compromisso em relação aos 
trabalhadores, quer estejam na 

UNIDADES DA OI SÃO VENDIDAS SEM QUALQUER COMPROMISSO 
COM OS TRABALHADORES OU COM OS APOSENTADOS/PENSIONISTAS

ativa ou já aposentados, uma vez 
que não há denição quanto a 
manutenção dos postos de traba-
lho ou em relação ao plano de 
previdência.

As consequências desta rees-
truturação do capital na Oi já 
estão acontecendo na vida dos 
trabalhadores da ativa (diretos e 
terceiros) e aposentados, com 
milhares de demissões, e nos 
vários planos de previdência 
complementar de benefícios nos 
fundos de pensão, a exemplo do 

TCSPREV, na Fundação 
Atlântico.

O SINTTEL-RS re-
arma sua disposição 
de continuar lutando 
para defender os em-
pregos e os direitos dos 
trabalhadores da ativa 
e dos aposentados e 
pensionistas.

 Lígia Andrade 
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 SINTTEL-RS 80 ANOS 

UMA DATA A SER COMEMORADA

Por tudo que o SINTTEL-RS representa para 
os trabalhadores telefônicos e para o conjunto da 
classe trabalhadora, a data dos seus 80 anos não 
podia passar em branco. Para marcar o aniversá-
rio, o SINTTEL-RS realizou, dia 19 de julho, uma 
atividade com mesa presencial, com dirigentes 
da entidade, e uma mesa virtual, com participan-
tes de diversas entidades parceiras do Sindicato. 
O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook .

A atividade contou com dirigentes sindica-
is, trabalhadores telefônicos e convidados e 
celebrou também, os 9 anos do Instituto 
Avançar, criado para proporcionar integração 
e formação para os trabalhadores da ativa e 
aposentados. 

Sobre o Instituto, o presidente, Cleber 
Anderson, lembrou que a iniciativa foi pensada 
em um momento de demissões, como uma 
forma de ajudar os trabalhadores, proporcionan-
do qualicação, fundamental para uma recolo-
cação. Mais de 800 trabalhadores já passaram 
em cursos de qualicação, em parce-rias com 
outras instituições. 

LONGA VIDA AO SINDICATO

Diversas personalidades sindicais, políti-
cas, de outras entidades e de movimentos 
sociais participaram da atividade. 

O presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci, 
saudou a categoria e a direção do Sindicato 

pela data e destacou que o SINTTEL-RS está 
sempre presente nas atividades da Central. 
Lembrou da luta da entidade contra a privati-
zação da CRT, uma luta que agora se repete.

E por tudo que a Categoria representa na 
luta contra as privatizações, convidou o Sindicato 
a integrar o Comitê do Plebiscito Popular, criado 
por um conjunto de entidade, para debater e 
consultar a população gaúcha sobre a venda de 
empresas públicas

Entidade irmã, o presidente da Associação 
dos Aposentados da CRT (AACRT), Newton 
Lehugeur, saudou as aniversariantes e lem-
brou que a Associação e o Sindicato sempre 
tiveram uma excelente parceria, hoje fortaleci-
da pelo GINP. Já a presidente da Fetapergs, 
Ana Albarnez, destacou a longevidade do 
Sindicato e fez sua homenagem lendo um 
trecho do livro que conta a história dos 80 anos 
do SINTTEL-RS. 

IMPORTANTE PARA TODOS

O presidente da Fitratelp, João de Moura 
Neto, destacou a importância da entidade para a 
luta dos trabalhadores e acrescentou que os 80 
anos do SINTTEL-RS são um combustível para 
concentrar as atividades na defesa da classe 
trabalhadora que vem sendo ainda mais explora-
da na pandemia. O presidente da Fittel, Brígido 
Ramos, lembrou a participação do SINTTEL-RS na 
construção das Federações. 

PARCEIROS NA LUTA

Lideranças políticas que têm sido parceiras 
na luta dos trabalhadores também participa-
ram da solenidade. A deputada federal 
Maria do Rosário (PT/RS), saudou a diretoria 
das entidades e os trabalhadores da base, da 
ativa e aposentados, e lembrou que o momen-
to era de homenagear os guerreiros e guerrei-
ras que construíram esta história. A parlamen-

tar resgatou um pouco da história da CRT com 
o Brizola, as perseguições durante a ditadura e 
a luta para restabelecer a democracia. 

O senador Paulo Paim (PT/RS) parabenizou 
a categoria e o Sindicato e reiterou a alegria de 
comemorar os 80 anos de um sindicato combati-
vo, assim como os 9 anos do Instituto Avançar. 
Para o Senador, nestes 80 anos de lutas, o Sin-
dicato nunca dobrou os joelhos frente a ditadura, 
participou dos movimentos como das Diretas Já e 
em muitas lutas de todos os brasileiros.

Já a deputada estadual Soa Cavedon 
(PT/RS), lembrou que em 1956 o SINTTEL-RS já 
tinha a sua primeira mulher na diretoria e 
saudou os dirigentes pela data. Frisou a impor-
tância do Sindicato em compreender as 
mudanças e investir em qualicação. 

COMPANHEIROS 
NA CAMINHADA

O diretor do SINTTEL-RS e representante da 
ANAPAR, Itamar Prestes Russo, também se 
manifestou destacando o papel de sindicato 
cidadão, que cresceu em cidadania, respeito e 
amor ao próximo, assim como o Instituto 
Avançar, que nasceu numa época de demissões e 
entrega de estatais, para organizar cursos de 
formação não só técnica, mas de crescimento 
pessoal e prossional. O também diretor Marco-
ne Santana do Nascimento disse que a direção 
aprende muito com os trabalhadores e reiterou 
que o trabalho do Sindicato só será positivo com 
os trabalhadores unidos. 

Encerrando a atividade, o presidente do 
SINTTEL-RS, Gilnei Porto Azambuja, frisou a 
unidade da direção, que representa todos os 
segmentos (aposentados, pensionistas e traba-
lhadores da ativa). Prestou homenagem à 
Categoria dos telefônicos do RS, para ele, os 
verdadeiros atores desta trajetória de 80 anos,  e 
agradeceu aos funcionários da entidade, que 
também fazem parte desta caminhada.

80 ANOS CONSTRUINDO A HISTÓRIA DA CATEGORIA TELEFÔNICA
O dia 19 de julho marcou o 
aniversário de 80 anos do 
SINTTEL-RS. Neste tempo, 
foram inúmeras as lutas e 
desaos para o Sindicato, 
na sua trajetória em defesa 
da categoria telefônica. 

O NASCIMENTO EM TEMPOS 
DE DITADURA E DE GUERRA

O SINTTEL-RS nasceu pratica-
mente junto com o movimento 
sindical brasileiro e pouco tempo 
depois de o então presidente Ge-
túlio Vargas criar a legislação da 
estrutura sindical, que criou o im-
posto sindical e atrelou as entida-
des ao Estado. Greves eram proi-
bidas e não havia autonomia sin-
dical. Nesse clima, em julho de 
1941, foi requerido, no Ministério 
do Trabalho, o registro da Asso-
ciação Prossional dos Traba-
lhadores em Empresas Telefôni-
cas, que foi sucedida, no mesmo 
ano, pelo Sindicato dos Trabalha-

dores em Empresas Telefônicas no 
Estado do Rio Grande do Sul. Mais 
tarde, o nome foi alterado para 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Comunicação no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

A VIDA NUNCA FOI FÁCIL

As diculdades iniciais, como 
problemas relacionados à limita-
ções legais, sistemas políticos auto-
ritárias e a guerra fria, pavimenta-
ram os primeiros caminhos do Sin-
dicato. Mas as diculdades não 
pararam por aí. Depois de um pe-
ríodo de grandes manifestações, 
greves e movimentos políticos, 
quando o Sindicato dos Telefônicos 
já se destacava no movimento sin-
dical gaúcho, e também, a criação 
da CRT em 1960, veio a ditadura 
militar de 1964 e, com ela, um 
longo período de sombras, que a-
tacou duramente o movimento sin-
dical, com intervenções, fechamen-
to de entidades, perseguições e 
prisões de lideranças sindicais. 

Além dos problemas da conjun-
tura política, havia os problemas 
internos das diferentes direções do 
Sindicato, algumas mais combativas 
e outras nem tanto, com avanços e 
recuos. Mas apesar das diculda-
des, o Sindicato chega hoje aos seus 
80 anos. 

DIREITOS NÃO 
CAÍRAM DO CÉU

Durante esta trajetória, o 
Sindicato lutou por muitos direitos 
para os trabalhadores, tanto para 
a categoria, como para o conjunto 
da classe trabalhadora. Nenhum 
direito caiu do céu ou foi fruto da 
“generosidade” dos patrões. Fo-
ram resultado de uma intensa e 
constante luta do movimento sin-
dical. Como, aliás, é até hoje, con-
dição que a pandemia, mais do 
qualquer outro momento, tem de-
monstrado. 

Têm sido os Sindicato, entre eles 
o SINTTEL-RS, os principais instru-
mentos de luta para que as empre-

sas cumpram protocolos mínimos de 
proteção à vida dos trabalhadores. 
Quer pressionando as empresas, 
denunciando nos órgãos responsá-
veis, fornecendo máscaras, realizan-
do atos, agregando cláusulas nos 
acordos coletivos ou pressionando 
pela vacina para a categoria. 

1941
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 INFORME JURÍDICO 

Depois de muita pressão do 
Sindicato junto às empresas, aos 
governos estadual e municipais, 
os trabalhadores telefônicos nal-
mente estão sendo vacinados. 

Desde janeiro o SINTTEL-RS 
vem atuando para assegurar a in-
clusão da categoria nos planos 
Nacional e/ou Estadual de Imuni-
zação. Nesse sentido, fez reuniões 
com diversas prefeituras, através 
da Secretaria da Saúde, com o 
mesmo objetivo. Até o fechamento 
desta edição, já haviam sido vaci-
nados os trabalhadores de diver-
sas cidades.

TRABALHADORES TELEFÔNICOS JÁ ESTÃO SENDO VACINADOS

Reunião com Prefeitura de Novo Hamburgo 

 Vacinação em Santo Ângelo   Vacinação em Uruguaiana 

A acumulação de benefícios é 
a possibilidade de receber até dois 
benefícios do INSS, tendo um já 
ativo e com direito de receber 
outro. Com a reforma da previ-
dência de 2019, alguns benefícios 
não podem mais ser acumulados, 
isso porque a nova regra exige que 
eles sejam disponibilizados por 
regimes diferentes. Além disso, o 
cálculo do pagamento também 
sofreu alterações, o valor nal a 
ser recebido será reduzido. 

É importante ressaltar que 
quem já possuía os direitos adqui-
ridos antes da reforma os man-
tém, ou seja, se os requisitos 

ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS

foram preenchidos anterior à 
reforma, então permanece valen-
do a nor-ma antiga.  

Como arma a advogada es-
pecialista no assunto, Shana Gut-
teres: “O direito é mantido não 
somente à cumula-los após a sua 
aprovação, como também à ma-
nutenção da forma de cálculo 
antiga.”. 

No site do INSS é possível con-
ferir a lista completa de benefícios 
passíveis de acumulação. Shana 
recomenda que na hora de rece-
ber o pagamento pelo acúmulo de 
benefícios você opte por receber 
por inteiro o de maior valor, pois o 
outro terá redução proporcional 
ao seu valor.

SESSÃO DA CCDH
Dentro das ações para garantir 

a vacinação dos trabalhadores 
telefônicos, o SINTTEL-RS participou, 
a convite da deputada Soa 
Cavedon (PT), no dia 30 de junho, 
da sessão virtual da Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos 

(CCDH) da Assembleia Legislativa 
do RS. No espaço dos assuntos 
gerais, o dirigente defendeu a 
vacinação para os trabalhadores 
telefônicos gaúchos, considerados 
serviços essenciais, contra a Covid-
19 e pediu apoio dos deputados pa-
ra que a categoria fosse incluída no 
Plano Estadual de Vacinação.

CARTILHA
Outra iniciativa do Sindicato 

com objetivo de esclarecer, orientar 
e informar os trabalhadores, foi 
organizar a cartilha “Covid-19 – 
Vacina já para os trabalhadores 
em telecomuni-
cações – Essen-
cial é você”. O 
objetivo foi muni-
ciar a base sindi-
cal, principalmente 
os trabalhadores 
que realizam ins-
talações e manu-

tenção em telecomunicações, pro-
vedores de TI e os atendentes em 
lojas de vendas, mais expostos ao 
Coronavírus, para exigirem a imu-
nização, já que são designados e 
reconhecidos como Categoria es-
sencial. 

CONTATO COM A FAMURS

O Sindicato também enviou 
documento à Federação das Asso-
ciações de Municípios do Rio 
Grande do Sul (FAMURS). A enti-
dade representa todas as 497 
cidades gaúchas, reunindo prefei-
tos, vice-prefeitos, secretários, téc-
nicos e órgãos da gestão pública 
municipal. Também neste caso, o 
Sindicato solicitou sensibilidade 
dos gestores municipais para vaci-
nar a categoria, e que, desde o 
início da pandemia, vem traba-
lhando sem interrupção, com con-
tato direto com a população. 

AÇÕES DO SINDICATO PARA GARANTIR A VACINA AOS TRABALHADORES

INFORME SOBRE A 
AÇÃO DO FGTS
O debate 
atual sobre 
perdas na 
correção 
das contas 
do FGTS 
questiona a aplicação da TR (Taxa 
Referencial) como fator de correção 
do saldo das contas do FGTS. O 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já 
decidiu que a TR deve ser mantida 
como índice de atualização das 
contas do Fundo. O Tribunal enten-
deu que a remuneração das contas 
do FGTS tem sistemática própria, 
prevista em lei, que estabelece a TR 
como indexador da atualização 
monetária. Como o critério de 
correção monetária tem previsão 
legal, somente através de lei seria 
possível a substituição do índice. 
Além disso, tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF) uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
que tem por nalidade afastar a 
aplicação da TR como critério de 
correção monetária das contas 
fundiárias e deveria ter sido julgada 
dia 13 de maio. No entanto foi 
adiata sem nova data agendada. 
Também tramita em juízo ação 
promovida pela Defensoria Pública 
do RS com o mesmo objeto, em 
benefício de todos os trabalhadores 
que tiveram conta do FGTS no 
período. No RS, a CUT e outras 
entidades, como o SINTTEL-RS, 
ajuizaram ação civil pública com o 
objetivo de beneciar os trabalhado-
res de todo o Estado. Esse processo 
está suspenso, aguardando posicio-
namento do STF. A orientação é de 
não ajuizar ações individuais, já que 
no momento, em que o STF decidir 
terá efeitos para todos.
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As crises política, econômi-
ca e sanitária do Brasil são 
tão mortais, que, mesmo em 
meio a uma pandemia, 
milhares optaram por ir às 
ruas para dar um basta na 
política genocida do 
governo Bolsonaro.

Desde o nal de maio, mi-
lhares de pessoas vêm tomando as 
ruas de forma crescente, para 
protestar contra a política de mor-
te e de miséria instalada no país. 
Já ocorreram manifestações nos 
dias 29 de maio, 19 de junho, 3 e 
24 de julho. O SINTTEL-RS partici-
pou das atividades, levando o 
protesto dos trabalhadores telefô-
nicos com a política genocida e de 
miséria do governo Bolsonaro. As 
manifestações em Porto Alegre 
começaram reunindo cerca de 20 
mil pessoas e vêm num crescente. 
A do dia 19 de julho, reuniu na 
Capital, mais de 70 mil pessoas e 
na do dia 24 já foram 90 mil. Em 
todas as atividades, são observa-

TRABALHADORES TOMAM AS RUAS POR VACINA JÁ E DEMOCRACIA
dos os protocolos de proteção à 
Covid-19, como uso de máscaras, 
álcool em gel e distanciamento. 

As atividades, organizadas 
pelas centrais sindicais, sindicatos 
e movimentos sociais que formam 
as frentes Popular e Povo Sem Me-
do têm como eixos o “Fora, Bolso-
naro”, contra o desemprego e a 
fome; pelo auxílio emergencial de 
R$ 600; vacina já para todos e 
contra a reforma Administrativa e 
as privatizações. 

CPI TEM SIDO UM 
IMPORTANTE COMBUSTÍVEL

Quanto maiores são as de-
núncias e provas dos desmandos 
do governo especialmente em 
relação a vacina, além de outros 
casos de corrupção, maior é o 
público nas manifestações. Diver-
sas pessoas que perderam entes 
queridos têm participado, cobran-
do as mais de 550 mil mortos num 
governo que negligenciou e de-
bochou da pandemia. Segundo 
especialistas, quatro de cada cinco  
brasileiros que morreram teriam 
sido evitadas, se Bolsonaro tivesse 
lidado com responsabilidade com 
a pandemia. Isso sem falar nos 
desvios de dinheiro e a não reali-
zação de compra de vacinas por 
interesses pessoais. 

Por isso, as atividades agrega-

ram à agenda a pressão para o pre-
sidente da Câmara, deputado Arthur 
Lira (PP-AL) pautar um dos 120 
pedidos de impeachment de Bolso-
naro. Para os organizadores, não se 
trata mais de questões ideológicas, 
mas de impedir que o Brasil afunde 
ainda mais do que já está e que o 
cenário de desemprego, inação, 
miséria e morte não seja aprofunda-
do pela política de um governo que 
somente favorece os empresários e a 
classe alta deste país. 

MILHÕES DE MOTIVOS 
PARA IR ÀS RUAS

Motivos para ir às ruas não 
faltam. São 15 milhões (ou 14,7% 
da população) de desempregados; 
540 mil mortos na pandemia (até 
18/07); os desalentados e a fome 
que atinge 25 milhões de brasilei-
ros; a alta na cesta básica, com itens 
que chegam a 40% de aumento, 
como a carne; as privatizações e 
destruição das empresas estatais, 
que têm elevado o preço da luz, do 
gás e da gasolina; a completa 
destruição do meio ambiente, são 
apenas alguns dos motivos mais 
aparentes. E a única maneira de por 
um m a tudo isso é milhares toma-
rem as ruas para tirar este governo 
genocida e sua política de destruição 
da economia, dos empregos, dos 
direitos, da natureza e da vida. 

 3 de julho 

 19 de junho 

 29 de maio 

SEREDE

NEGOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO ACT DA SEREDE EM 
TEMPOS DE COVID E MUDANÇAS NA OI SE COMPLICAM

Desde o ano passado, com a COVID, e este ano, quando a situação de pandemia foi 
agravada pela mudanças na OI, que vendeu torres de transmissão, imóveis, operação 
celular e parte da rede de bra ótica, enfraquecendo o futuro desta empresa que era uma 
das lideres do mercado, e seu parceiro SEREDE, as negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) com a empresa têm se complicado.

Além disso, a diculdade de mobilizar os trabalhadores em meio de uma pandemia global, que fragilizou a 
negociação dos trabalhadores que ainda têm emprego de forma geral, mais a fragilidade dos empregados da OI e 
seus terceirizados, frente a um ambiente de redução de suas operações, limitaram as propostas de reajustes salariais.

Isto é o que está acontecendo em todo território nacional aonde a Serede negocia com dezenas de sindicatos 
anualmente. No ano passado as negociações de reajuste salarial já foram bastante difíceis e a empresa só fez 
proposta de reajuste no último trimestre de 2020. O SINTTEL-RS foi o último sindicato do Brasil a assinar o ACT com 
reposição da inação em março de 2021, de 3,31%, mais um abono salarial para compensar o atraso do reajuste. 
Mesmo assim, ainda foi o melhor acordo fechado pela Serede no país.

Este ano a negociação foi ainda mais difícil. Somando aos problemas da pandemia e mudanças na OI, que 
reduziu o espaço de negociação, mais a limitação do orçamento 2021 da Serede, pressionado pela fragilidade de seu 
único cliente, a OI, a empresa terceirizada propôs 2% de reajuste (menos de 1\3 da inação do período de 6,97%) só 
em janeiro de 2022. Mais tarde avançou para 4%, parcelados em 2 vezes de 2% no fechamento, sem ser retroativo à 
data -base, e outra parcela de 2% só no nal de 2021.

As negociação foram ruins nos diversos estados. No RJ, a partir de abril, foi fechada negociação com essa propos-
ta ruim de 4% parcelado; mais tarde, outros cinco estados da mesma federação do Rio de janeiro, que têm data-base 
abril, também aceitaram a proposta; por m, outros estados de outras federações com data-base em maio e junho, 
inclusive  Santa Catarina e Paraná, que tentamos mobilizar base para protestar de forma coletiva contra esse reajus-
te, acabaram aprovando a proposta de 4% parcelada.

Assim, o SINTTEL-RS, não podia mais aguardar para que a SEREDE melhorasse sua proposta  de 4%, pois ela 
deixou claro que não avançaria mais. Ainda assim, conseguimos uma proposta de 4% não parcelados e retroativo a 
data-base da Categoria no RS (abril), a ser pago na próxima folha de pagamento.

Caso as assembleias rejeitem a proposta, a alternativa é preparar uma greve estadual contra a Serede. Se as 
assembleias aprovarem a proposta para o RS, mesmo a proposta sendo muito ruim, embora ainda melhor que a 
proposta aprovadas nos outros estados do Brasil pelo segundo ano consecutivo. EM TEMPOS DE COVID, MENOS MAL!

Ato em frente ao portão da Serede/POA

HUAWEI - Depois de várias 
rodadas de negociação, a Huawei 
apresentou à Comissão Nacional 
de Negociação da Fitratelp (CNN 
FITRATELP-HUAWEI) proposta para 
a celebração do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 2021/2023 da 
Categoria, que tem data-base em 
1º de abril, com validade de dois 
anos, e renovação apenas das 
cláusulas econômicas em 2022. 
Foram realizadas assembleias dia 
9 de julho para apreciação da 
proposta, que foi aprovada. Entre 
outros itens, a proposta apresen-
tou reajuste de 6,94% (INPC) 
sendo 3,47% em abril 2021 e 
3,47% em dezembro/21, para 
salários e benefícios, com paga-
mento na folha de julho. 

RADIANTE - Realizada assemble-
ia virtual dia 10/06 para deliberar 
sobre a pauta de reivindicações 
para às negociações do  Acordo 
Coletivo de Trabalho 2021-
2023. A pauta foi encaminhada à 
empresa que fez uma proposta 
muito rebaixada (de 1% contra um 
INPC de 6,94%). A proposta foi 
rejeitada pelo Sindicato e agora 
estamos aguardando uma pro-
posta que ao menos reponha a 
inação do período.

 24 de julho 
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CLARO

RENOVÇÃO DO ACT 2021/2023 
No dia 07/7, ocorreu assembleia virtual para aprecia-

ção da Pauta de Reivindicações para a renovação do Acordo, que foi aprova-
da pelos trabalhadores. Neste ano, serão analisadas e debatidas todas as 
cláusulas, econômicas e sociais. A pauta já foi encaminhada para a empresa, 
mas ainda não foi agendada a primeira reunião. Reforçamos que a empresa 
não "empurre" as reuniões, para o nal do ano, usando o "velho" modelo, 
mas faça "o NOVO também para os trabalhadores.

PPR 2021-No dia 23/7, aconteceu a primeira reunião quando a empre-
sa apresentou sua proposta de manter as mesmas metas e desaos de 2020. 
Quanto aos critérios para o recebimento, houve avanço em apenas um item 
quanto a proporcionalidade do pagamento (quando o trabalhador é transfe-
rido de setor), mas quanto a data de pagamento (proposta para julho/21) e 
não pagamento para  pedido de desligamento, houve retrocesso. A 
Comissão rejeitou a proposta e aguarda o envio pela empresa da Ata eda 
proposta para enviar uma contraproposta que no mínimo mantenha os 
critérios atuais e acompanhe o crescimento da empresa, mesmo durante a 
pandemia. Fiquem atentos. Fortaleçam as ações do sindicato em favor dos 
telefônicos. Sindicalize-se! 

VIVO

TERMO ADITIVO AO ACT 2020/2022 e PPR 2021
Foram realizadas assembleias virtuais dia 18 de junho, para apreciar 

e deliberar sobre Termo Aditivo 2021 ao ACT 2020/2022 e dia 7 de 
julho para avaliar a proposta para o PPR 2021, quando os trabalhadores 
aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada pela empresa 
para o pagamento do PPR. Depois de informado à Vivo, os valores foram 
creditados dia 23 de julho, conforme apresentado na assembleia. Os 
trabalhadores da Vivo tem data-base em setembro.

TIM

ADITIVO AO ACT E PPR 2021
Os trabalhadores na TIM, com data-base em 1º de 

setembro, realizaram, dia 29 de junho, assembleia virtual para deliberar 
sobre a Pauta Nacional de Reivindicações para o aditivo 2021 ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2022 e sobre a proposta para o PPR 
2021 apresentada pela empresa. Ambas propostas foram aprovadas. 

CAMPANHA SALARIAL 2021 - Este ano foram negociadas as 
cláusulas econômico-nanceiras e os reexos nos salários e benefícios.

PPR 2021 - A Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP 
(CNN FITRATELP x TIM) teve várias reuniões, debatendo e defendendo 
metas e resultados capazes de serem alcançados. A TIM apresentou à 
FITRATELP proposta nal com vistas ao ACT PPR 2021 que foi aprovada 
em Assembleia Geral. 

OI/PAGGO 

REUNIÃO COM A OI SOBRE 
SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Realizada assembleia geral virtual dia 11 
de maio para deliberar sobre a proposta do 
ACT/PPR 2021 apresentada pela empresa. 

Além desta questão, em reunião da 
FITRATELP e da FITTEL com a Oi dia 4 de maio, o 
presidente da empresa fez uma análise da 
situação da Oi após a aprovação do fatiamento. 
As entidades questionaram sobre a situação dos trabalhadores. A informa-
ção da empresa foi de que no primeiro trimestre de 2022, terá início a 
transição com a migração de 1.000 trabalhadores, se as compradoras 
quiserem aproveitar toda essa mão de obra. Já quanto a InfraCo, de 3 a 4 
mil trabalhadores da Oi Operação e Tecnologia, irão para esta nova empre-
sa sem a rescisão do Contrato de Trabalho, pois só haverá mudança de 
CNPJ, que já está abrangido nos do ACT's com Brasil Telecom Multimídia.

Sobre os trabalhadores da Telemont, disse que o contrato, considera-
do bastante enxuto, deve continuar. Quanto a Serede, existe um contrato 
de 5 anos para que os serviços na InfraCo sejam realizados pelos trabalha-
dores desta empresa, além de prestarem serviços para outras operadoras, 
inclusive, na área de energia elétrica e outros segmentos. Foi solicitado 
mais transparências nos contracheques e reavaliação da proposta de PPR 
porque a apresentada não atende as expectativas da categoria. 

VACINAÇÃO - Na reunião, as federações solicitaram ao presidente 
da Oi a vacinação dos trabalhadores contra a Covid-19. A empresa 
armou que está pedindo prioridade para os empregados considerados 
essenciais. Ficou acertado um novo encontro no mês de julho de 2021.

VOGEL

NOVA DATA-BASE 
EM 1º DE ABRIL

Em maio, em reunião do SINTTEL-RS, 
acompanhado de sua assessoria jurídica 
(ProJust) com o Sinstal/Vogel, o Sindicato 
solicitou que fosse dada uma solução para 
o impasse criado pelo tempo que passou entre a data-base do ACT 
vigente (com renovação das cláusulas econômicas em outubro de 2020) 
e a ausência e uma proposta de reajuste até a data-bse da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), em abril de 2021. Lembrando que a negocia-
ção entre o Sindicato e a empresa é para renovação da CCT (data-base 
abril/2021). 

Período compreendido entre outubro de 2020 e abril 2021: 
Entre os itens da proposta da empresa estão: alteração da data base de 
outubro para abril, conforme CCT da categoria; concessão de um reajus-
te de 1,6% sobre salário base a partir da folha do mês de julho (com 
pagamento em agosto) e pagamento de um abono no valor de R$ 
600,00, mediante crédito no ticket, também na folha de julho (pagamen-
to em agosto); 

Para a data base de abril de 2021 - a empresa seguirá a 
Convenção Coletiva.

Em assembleia dia 23 de junho, os trabalhadores da Vogel aprova-
ram a proposta negociada pelo Sindicato com a empresa que, entre 
outros itens, altera a data-base para 1º de abril, de acordo com a 
Convenção Coletiva da categoria, a qual a Vogel deve começar a cum-
prir, sem prejuízo das cláusulas mais benécas previstas no Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2021, cuja vigência encerra-se em 30 de 
setembro de 2021.

ERICSSON  - Em assembleia virtual dia 09/07 foram aprovadas as 
propostas da empresa para renovação das cláusulas econômicas e sociais 
para o ACT 2021/2023 e para a da PLR 2021. Entre outros itens, a 
proposta traz reajuste de 5,21% (100% do INPC) nos salários e benefícios, 
pagamento das diferenças retroativo a 1º de abril e manutenção de todas 
as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021.

ALGAR/TELECOM  - Aprovada as propostas da empresa para o 
Teletrabalho, PLR 2021. Mas continua a negociação para o ACT 
2021/2011, que até o dia 06/08 já havia tido duras rodadas de 
negociação e uma terceira estava agendada para 09/08. 

EZENTIS - Os trabalhadores aprovaram, em assembleia dia 29/07, a 
pauta de reivindicações para renovação do ACT 2021/2023 e PLR 2021 
que será encaminhada à empresa para dar início às negociações. 

EQS - O SINTTEL-RS cobrou da Claro as irregularidades que têm sido 
denunciadas pelos trabalhadores. Mas, frente a falta de vontade da 
empresa de resolver os problemas, o Sindicato, mesmo não sendo o 
representante legal destes trabalhadores, foi obrigado a fazer denúncia no 
MPT, noticando a empresa EQS e a CLARO para que prestem os devidos 
esclarecimentos e que que clara a representatividade sindical destes 
trabalhadores da área técnica.

OPERADORES DE MESA TELEFÔNICA
Realizada assembleia virtual dia 15/04 para construção da pauta para 
renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021 dos 
Operadores de Mesas Telefônicas (Telefonistas), dando início às negociações. 
Dia 09/06 em nova assembleia virtual, para apreciação das cláusulas 
negociadas pelo SINTTEL-RS que foram aprovadas e  contemplam  o INPC 
do período; garantia de piso salarial; melhorias nos benefícios e manutenção 
das demais cláusulas sociais e de relação sindical, entre outras. 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Realizada assembleia virtual dia 13/05 de maio com os trabalhado-

res de empresas provedoras que realizam os serviços de instalação, 
manutenção, sistema de SCM, SVA, STFC, SEAC, empresas prestadoras 
de serviços de constrição e implantação de infraestrutura para ISPS ou 
IAPS e correlatos para denir a pauta de reivindicações para renovação 
da CCT das Prestadoras de Serviços 2021/2022. Houve duas rodadas 
de negociação, mas o Sinstal sindicato patronal) apresentou uma propos-
ta muito baixada. Segue a negociação para buscar melhorar a proposta.

PROVEDORES DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES
Realizada assembleia virtual dia 13/05 para denir a pauta de reivindicações 
para renovação da CCT dos Provedores 2021/2023. A pauta já foi entre-
gue e o SINTTEL-RS aguarda uma proposta do sindicato patronal (Sinstal).
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 APOSENTADOS 

A PREVIC, órgão scalizador 
do governo para o desenvolvimen-
to da sociedade brasileira, mais 
uma vez mostrou sua vocação his-
tórica de ver só um lado dos ne-
gócios: a defesa dos interesses de 
grupos empresariais. É de se des-
tacar o plano de Aditamento ou 
“fatiamento” de uma grande em-
presa nacional, a Oi, em processo 
de Recuperação Judicial. 

Segundo a PREVIC, se trata 
apenas de mais uma etapa de um 
negócio do mercado empresarial, 
para salvar os acionistas. Para os 
trabalhadores ativos da Oi e ter-
ceirizados em todo Brasil, além do 
fundo de pensão dos trabalhadores 
e aposentados, na Fundação Atlân-
tico, o “fatiamento da Oi', signica 
inevitáveis perdas de direitos, de 
postos de trabalho e precarização 
das aposentadorias construídas ao 
longo de décadas.  E, mais do que 
isso, o enfraquecimento da livre 
concorrência no setor das telecomu-

nicações, com o fortalecimento de 
oligopólio em determinado segmen-
to deste setor. 

VERGONHA

Vale repetir, que é vergonhoso 
o tal aditamento, onde os compra-
dores estão livres de qualquer tipo 
de responsabilidade social. O ar-
tigo 3.1.3.1 diz claramente que: 
"na alienação das UPIs, fatias da 
empresa, o(s) adquirente(s) NÃO 
SUCEDERÁ(ÃO) nas OBRIGAÇÕES 
do Grupo Oi de QUAISQUER NA-
TUREZA”.  

A AACRT e o SINTTEL-RS, 
através do grupo GINP, persistem 
na luta. Vários comunicados de 
Noticações Extrajudiciais foram 
protocolados pelas entidades, co-
brando providências e responsabi-
lidades da Oi, da Fundação Atlân-
tico e PREVIC através de de-
núncias, com relação às garantias 

de postos de tra-
balho, e de lastro 
patrimonial para 
a dívida nanceira 
da Oi com a Fun-
dação Atlântico. 

No entanto, as 
únicas providên-
cias foram respos-
tas vazias da Oi, da Fundação 
Atlântico e sem nenhuma providên-
cia efetiva da PREVIC.

Diante este quadro de descaso 
da PREVIC com relação aos pleitos 
dos trabalhadores e aposentados 
do fundo de pensão, não restou  
alternativa para as entidades re-
presentativas, através das suas 
assessorias jurídicas e atuarial do 
GINP, a não ser encaminhar a ju-
dicialização para fazer valer os di-
reitos dos participantes do plano 
de previdência complementar 
BrTPREV, hoje incorporado pelo 
TCSPREV na Fundação Atlântico 
entre outras providencias.

 
LIVE DO GINP

Além destas providências, foi 
realizado pelo GINP e suas asses-
sorias jurídica AR Humanizada e 
Mirador Atuarial, uma LIVE. O 
encontro aconteceu dia 13 de 
maio e buscou prestar esclareci-
mentos quanto aos encaminha-
mentos do grupo de trabalho 
GINP, esclarecendo as dúvidas dos 
participantes, aposentados e pen-
sionistas. 

A LUTA É 
PERMANENTE!

SOBRE A LIQUIDAÇÃO DA OI

TRILHÕES DOS TRABALHADORES 
PARA OS BANCOS

O Ministério da Economia vem atuando para esvaziar os fundos de 
pensão fechados, patrocinados por empresas privadas, estatais e 
órgãos públicos. O objetivo é facilitar a transferência, para a gestão de 
bancos e seguradoras, de mais de R$ 1 trilhão acumulado pelos 290 
fundos de pensão fechados existentes (63% deste patrimônio perten-
cem aos fundos patrocinados por empresas estatais). A gestão do R$ 1 
trilhão dos fundos fechados lhes renderia R$ 12,5 bilhões ao ano, a 
uma taxa de administração de 1,25%.

A Reforma da Previdência de 2019, proposta por Bolsonaro e 
aprovada pelo Congresso Nacional, deu um passo decisivo a 
favor dos bancos, quando incluiu na Constituição Federal a possibili-
dade de administrar os planos de previdência dos servidores públicos. 
Para concretizar este passo, falta apenas alterar as leis complementares 
108 e 109 de 2001, que regem a previdência complementar. Este deve 
ser o próximo passo do Governo.

O governo aproveita para atacar também os planos patrocinados 
por empresas públicas ou de economia mista – caso da Previ, Funcef, 
Petros, Postalis e outros, que são os maiores em patrimônio.

Hoje, o que garante algum grau de proteção aos participantes é a 
gestão paritária, onde os trabalhadores elegem a metade da diretoria e 
dos conselhos deliberativo e scal. É esta proteção que o atual governo 
quer destruir, já que, para Bolsonaro, interessa que os trabalhadores 
não participem da gestão de seu patrimônio.

CONGRESSO DA ANAPAR DEBATE 
IMPACTOS DA PANDEMIA NA 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O 22º Congresso Nacional 

dos Participantes de Fundos de 
Pensão e de Beneciários de 
Planos de Saúde de Autogestão, 
realizado pela Anapar nos dias 27 e 
28 de maio de 2021, com o tema “A 
previdência complementar e a 
retomada do crescimento” , 
debateu os impactos da pandemia 
na previdência complementar. Cerca de 350 pessoas participaram dos 
dois dias de debates e reforçaram o papel da entidade, que celebrou 20 
anos, como representante dos interesses dos trabalhadores com fundos 
de pensão e planos de saúde de autogestão.

No encontro, não faltaram críticas ao governo Bolsonaro, cuja 
política econômica neoliberal tem levado os Fundos a transferir o ônus da 
crise para os participantes. O representante do DIEESE no encontro  
chamou a atenção para a maior taxa de desemprego da história do País e 
para o aumento da informalidade, que é um dos lados mais perversos da 
pandemia. Em outro momento, foi tratada a representatividade dos 
trabalhadores e a necessidade de tratamento diferenciado para as 
autogestões. Foi registrado que a participação dos trabalhadores está 
cada vez mais restrita, destacando o decreto de Bolsonaro que extinguiu 
ou reformulou 700 conselhos ou fóruns de controle social. 

PROJETO DO CONGRESSO - Foi aprovado, dia 13/07, na Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo 956/18, da deputada 
Erika Kokay (PT-DF), que suspende os efeitos da Resolução 23/18  sobre 
novas regras para o custeio de planos de saúde para empregados de 
estatais federais. A matéria foi aprovada por 365 votos a 39 e será agora, 
apreciado no Senado. 

Entre outros pontos, a Resolução 23, criada pela então Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União (CGPAR), não considera mais os 
progenitores como dependentes, resultando em pagamento adicional 
para os usuários empregados das estatais; determina a paridade de 
contribuições entre empregador e empregado; e limita o custeio de 
planos de assistência a um teto sobre a folha de pagamento.

Segundo a deputada Erika Kokay, autora do projeto, “os planos de 
saúde de autogestão não podem ser açoitados, como estão sendo agora, 
e tampouco os servidores, já que esses planos acabam cando 
inviabilizados”, destacou.

HOMENAGEM AO DIA DA TELEFONISTA
O SINTTEL-RS entregou, dia 22 de 

julho, uma placa alusiva ao Dia da 
Telefonista à colega Berenice Nunes, 
aposentada e ex-funcionária da CRT. A 
homenagem foi pelo Dia da Telefonista, 
comemorado em 29 de junho. Ao home-
nagear a colega Berenice, o Sindicato 
homenageou a todas as trabalhadoras 
telefônicas que estão na linha de frente no 
atendimento nas empresas, instituições e 
também no Sindicato. Ela também recebeu 
um exemplar do livro “A HISTÓRIA DO 
SINDICATO DOS TELEFÔNICOS DO RIO 
GRANDE DO SUL 1939 - 2019" que faz 
um relato da caminhada do Sindicato em 
seus 80 anos de existência. 
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SINTTEL-RS - 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 - Homepage: www.sinttelrs.org.br | email: 
sinttelrs@sinttelrs.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Abaixo assinados, os membros do Conselho 
Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Telecomunicações e Operadores de Mesas 
Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias declaram haver 
examinado os livros e demais documentos contábeis 
relativos a Prestação de Contas 2020 e Previsão 
Orça-mentária 2021 e 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 desta entidade sindical. 

Porto Alegre, 20 de maio de 2021. 

Marco A. Bloise - Presidente
Liege T. de Almeida Dias Lucas
Roberson  de Oliveira Machado

Tânia Marisa Alves trindade
Jair Silva

Critiano Furtado Correia

OBSERVAÇÕES:
 A prestação de Contas 2020 e a Previsão 

Orçamentária 2021 foi aprovada em reunião 
do Conselho Fiscal no dia 20 de maio de 
2021;

 A reunião do Conselho Deliberativo (CD) e a  
Assembleia Geral Extraordinária que aprovou 
a Prestação de Contas 2020 e a Previsão 
Orçamentária 2021 foi em 21 de Maio de 
2021. 


