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Nesta eleição, reita, avalie a história dos candidatos e decida por quem defenda, em Brasília e nos 
estados, os interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. Dia 2 de outubro é a grande "data base" 

da classe trabalhadora, quando temos a real oportunidade de escolher projetos que dialoguem com 
o resgate dos direitos tirados com as reformas trabalhista e da previdência, de ter uma política 
salarial que beneficie a classe trabalhadores e projetos sociais que tragam dignidade para a 

população. LEIA MAIS NAS PÁGINAS 4 e 5. 
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SINDICALIZAÇÕES:
TRABALHO 

RECONHECIDO
O reconhecimento do 

trabalho que vem sendo 
feito pelo SINTTEL-RS na 
defesa dos direitos e dos 

empregos, tem sido o 
grande número de 

sindicalizações. Com 
isso ganha, cada vez 

mais, a categoria.
PÁGINA 3

FORMATURA DA
1ª TURMA DE 

TÉCNICO EM 

TELECOMUNICAÇÕES
Em cerimônia no audi-

tório do SENAI, traba-

lhadores receberam o 

diploma do curso, pro-

porcionado por cláusula 

do ACT garantida pelo 

SINTTEL-RS.
PÁGINA 6

O 

BRASIL 
DE VOLTA PARA OS
TRABALHADORES E
TRABALHADORAS
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        GIRO PELAS 
        DELEGACIAS

          

 CONVÊNIOS 

          

 CURTAS 

INDIQUE UM ESTABELECIMENTO E CONTRIBUA PARA
AMPLIAR OS CONVÊNIOS DO SINTTEL-RS/MASTERCLIN

ENTREGA DAS DOAÇÕES - Dirigentes do SINTTEL-RS e da CUT-RS 
entregaram, dia 25 de 
agosto, as doações recolhidas 
pela entidade durante a 
Campanha do Agasalho. 
Foram beneficiadas três 
entidades em Porto Alegre: o 
Centro Social Marista da Vila 

dos Papeleiros de POA; a Cooperativa de Reciclagem Mulheres Unidas 
na Luta As Anitas/Navegantes/Farrapos; e a Associação Socioambien-
tal Irmão Cecchin/Vila Areia. O Sindicato agradece a todos e todas 
que contribuíram e informa que a campanha permanece.

GRITO DOS EXCLUÍDOS/AS - 
Dirigentes do SINTTEL-RS 
participaram, dia 7 de setembro, do 
tradicional GRITO DOS 
EXCLUÍDOS/AS. A 28ª edição do 
evento reuniu mais de 3 mil pessoas 
que saíram às ruas no Bairro 
Partenon, com faixas e cartazes, 
defendendo a "vida em primeiro 
lugar" e questionaram: os "200 anos de (in)dependência são para 
quem?". 

MOVIMENTO SINDICAL - O SINTTEL-RS participou, com apoio de 
pessoal (fiscal de urna) na eleição do Sindirodosul, realizadas de 23 e 
25/08, quando foi eleita a chapa 1  - Unidade e Luta, com 94% dos 
votos a seu favor. A direção eleita estará à frente da entidade no 
período 2022/2027. O SINTTEL-RS parabeniza a diretoria eleita e 
deseja sucesso na nova gestão.

URUGUAIANA - A Delegacia de 
Uruguaiana participou ativamente 
das assembleias da Vero e Sygo 
realizadas na região, conversando 
com os trabalhadores e promovendo 
sindicalizações. Segundo o 
representante do SINTTEL-RS na 
região, Jorge Trindade, ficou  
evidente a satisfação dos 
trabalhadores que se sindicalizaram, 
na confiança de que agora estão 
sendo representados por uma 
entidade séria e comprometida. 

SANTO ÂNGELO - O representante 
do SINTTEL-RS na região, Rudi 
Carmo de Castro, também não 
poupou esforços para que as 
assembleias dos trabalhadores na 
Sygo e da Vero na região também 
ocorressem dentro do programado. 

Entre as vantagens que a par-
ceria entre o SINTTEL-RS e a MAS-
TERCLIN oferece está a possibilida-
de de o trabalhador/a indicarem 
desde grandes estabelecimentos 
até o pequeno prestador de serviço 
para ser PARCEIRO no CLUBE DE 
VANTAGENS D0 SINTTEL-RS/MAS-
TERCLIN. O objetivo é proporcionar 
convênios que sejam, de fato, utili-
zados pelos sindicalizados e seus 
familiares. 

A oferta de mais de 10 mil 
estabelecimentos conveniados po-
de ser pouco, se eles não estiverem 
ao alcance do sindicalizado. As 
vendas e serviços pela internet 
podem ser acessados de qualquer 
lugar. Mas o uso pessoal, como é o 
caso de um almoço, por exemplo, 
têm que ser presencial e, se for todo 
o dia, no final do mês num estabe-
lecimento conveniado, pode fazer 
uma importante diferença no bolso. 

Diversas vezes o Sindicato des-
tacou que os valores dos descontos 
nos itens de necessidade dos traba-
lhadores e seus familiares cobrem, 

em muitas vezes o valor da mensali-
dade de associado. Considerando 
que os mesmos descontos podem 
ser utilizados pelos dependentes, 
este valor pode mais que dobrar. 

Portanto, se você já usa o con-
vênio do SINTTEL-RS com a 
MASTERCLIN, fique ligado e 
indique ao Sindicato os parceiros 
que você deseja ver conveniados. 

É FÁCIL E RÁPIDO 
Para facilitar a indicação, o 

SINDICATO criou uma ferramenta 

no site da entidade, onde a 
indicação pode ser feita direta-
mente.  

Na página do SINTTEL-RS, 
acesse a área CONVÊNIO/CAR-
TÃO DE DESCONTO/INDIQUE 
UM ESTABELECIMENTO. O propo-
nente responde as perguntas do 
questionário e clica em ENVIAR. 

Sua indicação será recebida 
pela Secretaria do SINTTEL-RS e 
encaminhada para a MASTER-
CLIN para contato e inclusão da 
parceria. APROVEITE!

UM CHAMADO À CONSCIÊNCIA
Esta edição de O PARCEIRO está 

sendo distribuída num momento  
importante para os/as trabalhado-
res/as. Estamos há poucos dias da 
eleição de 2 de outubro e temos um 
compromisso com o nosso país e com 
nossa categoria. É preciso resgatar o 
Brasil de volta para os trabalhadores, 
o que exige um exercício de memória 
e de consciência. 

É importante avaliar tudo que foi 
tirado da classe trabalhadora nos 
últimos anos, desde a reforma 
trabalhista de 2017, sucedida pela da 
previdência em 2020, e agravada 
com inúmeros decretos que elimina-
ram cada vez mais direitos. Nunca os 
sindicatos foram tão necessários como 
nos últimos anos. Na pandemia e nas 
crises, é o movimento sindical que 
pode minimizar os efeitos ruins para 
os trabalhadores, quer lutando por 
melhores salários e condições de 
trabalho, quer exigindo das empresas 
medidas que salvam vidas, como foi o 
caso das ações do SINTTEL-RS na 
pandemia. 

O Sindicato também vem sendo 
decisivo na preservação dos empregos 
frente aos movimentos de ven-
das/aquisição de empresas. Elas 
fazem seus planos e negociações, 
calculam seus lucros, mas cabe ao 
Sindicato lutar e garantir os empregos 
e os direitos. E temos feito isso com 
sucesso, evitando centenas de 
demissões. Um esforço que não tem 
sido fácil, mas que tem rendido frutos 
e sido reconhecido, com  centenas de 
sindicalizações. 

Outra ação importante, que dialoga 
com garantir empregos e melhorar a 
vida do trabalhador, está na iniciativa 
do Sindicato de incluir nos acordos 
coletivos cursos de formação para os 
trabalhadores telefônicos. Recente-
mente, se formou a primeira turma do 
Curso Técnico em Telecomunicações 
do SENAI, cujas vagas foram garanti-
das a partir de um esforço do 
SINTTEL-RS junto às empresas e ao 
SENAI. 

Sabemos que algumas lutas se dão 
em nível local, diretamente com as 
empresas. Mas, muitas, dependem de 
governos. Por isso, queremos chamar 
a atenção para o momento eleitoral. 
É importante pesquisar sobre os 
candidatos, ver como votaram em 
temas de interesse dos trabalhadores 
e quem de fato defende o Brasil, suas 
riquezas, seu povo e, principalmente, 
a democracia. Resgatar o Brasil de 
volta para os trabalhadores está em 
nossas mãos e a mesma consciência 
que temos quanto a importância do 
Sindicato, temos que ter em relação a 
governos e congressistas. Vote com 
consciência. Não perca esta oportuni-
dade. Boa leitura! 
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 FORMAÇÃO 

          

 SINDICALIZAÇÃO 

Um convênio do SINTTEL-RS 
com o SENAI, garantida em Acordo 
Coletivo, proporcionou a 60 traba-
lhadores da Serede que, no dia 9 
de agosto, vissem realizado o 
sonho de formação em um Curso 
Técnico em Telecomunicações. A 
cerimônia de formatura foi realiza-
da no auditório do SENAI, em Porto 
Alegre. Dois dirigentes do SINT-
TEL-RS, Augusto Retamal Neto e 
Júlio César de Melo Ferraz esta-
vam entre os formandos.

Durante sua fala como convi-
dado para integrar a mesa, o 
presidente do SINTTEL-RS, Gilnei 
Porto Azambuja, lembrou que 
naquele momento quem deveria 

estar ali era o diretor do Sindi-
cato e do Instituto Avançar, 
Flávio Leonardo Silveira Rodri-
gues, que não pode estar 
presente por motivos de saúde. 
No entanto, e como forma de 
homenagear quem, segundo  
ele, tanto se empenhou para 
realizar este objetivo, chamou o 

filho do dirigente, presente entre os 
formandos, para compartilhar a 
leitura das palavras a serem diri-
gidas aos alunos. 

Suas primeiras palavras foram 
de agradecimentos a todas e 
todos os formandos, trabalhado-
res e ex-trabalhadores na Serede, 
que com muito empenho e força 
de vontade, dedicaram anos após 
seu turno de trabalho para fazer o 
curso. “Vocês levaram a sério esta 
oportunidade de poder fazer um 
curso técnico com meia-bolsa, 
que o Sindicato conseguiu negoci-
ar como uma das cláusulas do 
Acordo Coletivo de Trabalho com 

a Serede, e hoje estão mais qua-
lificados para o mercado de tra-
balho, com este curso concluído”. 
Acrescentou que todos reconhe-
cem este esforço dos/as trabalha-
dores/as, “que na sua maioria, 
saiam de uma jornada externa na 
rede, e no final do expediente en-
chiam o estacionamento, com veí-
culos de trabalho, ainda com a es-
cada, em cima”, pontuou. 

AÇÃO CONJUNTA

No discurso, também foi des-
tacada a postura dos envolvidos, 
que conseguiram superar obstá-
culos e priorizar a negociação, 
aproximando trabalhadores, sin-
dicato, empresa e diretores e pro-
fessores do SENAI. “Parabéns a 
todos, que nos unimos para ven-
cer preconceitos e criamos este 
projeto de tanto sucesso, numa 
ação conjunta entre os trabalha-
dores, as Empresas, o Sindicato e 

o SENAI, com a participação do 
Instituto Avançar, buscando um 
mesmo objetivo. Neste momento 
de dificuldades imensas no Brasil, 
ousamos. Enfrentamos a Covid-
19 e mostramos que nossas di-
ferenças de ponto de vista, não 
precisam nos fazer inimigos, mas 
podem ser superadas, desde que 
o projeto criado seja bom para 
todos os segmentos envolvidos”.

Por fim deu as boas novas, de 
que empresas como a Radiante, 
CETP e Sinos, além da Serede e 
outras que chegam ao estado, 
como a Telemont, Unifique e Vero, 
poderão ampliar este convênio. 
Também que o SENAI já está com a 
montagem de uma unidade mó-
vel, para viabilizar cursos em todas 
as cidades do interior, além de 
estar preparando um novo convê-
nio de graduação, com descontos 
especiais quem aderir ao curso de 
graduação, focado no setor de 
telecomunicações.

CONVÊNIO PROPORCIONOU CURSO DE TÉCNICOS EM 
TELECOMUNICAÇÕES PARA TRABALHADORES NA SEREDE

SINDICATO AVANÇA NAS CONQUISTAS E QUEM 
GANHA SÃO OS/AS TRABALHADORES/AS

O trabalho incansável dos 
dirigentes e funcionários do SINT-
TEL-RS, sempre com a perspectiva 
de assegurar os direitos e facilitar 
no que for possível a vida das 
trabalhadoras e trabalhadores 
telefônicos, da ativa e aposenta-
dos, vem dando frutos. 

Em cada assembleia e no 
diálogo com os trabalhadores e 
trabalhadoras vem sendo colocada 
a importância da sindicalização e 
de como somente com unidade da 
categoria e com uma representa-
ção forte nas mesas de negociação, 
é possível manter as conquistas, os 
empregos e outras questões impor-
tantes para todos e todas. 

A rápida ação do Sindicato 
durante a pandemia para proteger 
os trabalhadores e suas famílias; a 
pressão junto às empresas para 
garantir reajustes salariais e dos 
benefícios; a luta pela manutenção 
dos direitos e empregos, inclusive 
buscando os órgãos públicos, como 
Ministério Público do Trabalho e a 
Justiça do Trabalho; os convênios; 
as cláusulas específicas nos Acor-
dos e Convenções Coletivas que 
beneficiam os sindicalizados; as 
parcerias para curso de formação; 
as ações do GINP em defesa dos 
aposentados; entre tantas outras 
iniciativas, têm sido decisivas e tem 
feito a diferença para toda a cate-

goria. As inúmeras sindicalizações 
têm sido um reconhecimento 
inequívoco a este trabalho. 

Mas, para além de tudo isto, 
quem ganha realmente com isso 
são os trabalhadores e trabalha-
doras, que fortalecem cada vez 
mais o Sindicato - sua mais impor-

tante ferramenta de luta e organi-
zação - que se faz cada vez mais 
forte e representativo.

Sindicalize-se! Ajude a for-
talecer ainda mais as lutas de toda 
a categoria. Trabalhador sindi-
calizado, é trabalhador respe-
itado. 

NA ESTRADA, DEFENDENDO 
OS TRABALHADORES

Nos últimos dois meses, dirigentes do SINTTEL-RS rodaram o 
Estado, realizando assembleias com os trabalhadores e trabalhadoras 
de diversas empresas, sempre na perspectiva de debater, esclarecer e 
decidir, coletivamente, sobre as negociações relativas às datas-bases 
dos trabalhadores/as da SYGO, TELEMONT, UNIFIQUE, entre outras. 

Em todos os encontros, os dirigentes, além de debater a campanha 
salarial de cada empresa, também conversam sobre a função e impor-
tância do Sindicato e, com frequência, os/as trabalhadores/as, enten-
dendo a importância da unidade da categoria, e se sindicalizam. 

Importante destacar que as negociações não têm sido fáceis, espe-
cialmente frente a compra/venda de algumas empresas. Nestes casos, 
o principal objetivo do Sindicato tem sido de garantir os postos 
de trabalho e nivelar os direitos pelo melhor acordo ou conven-
ção coletiva, de forma a assegurar a equidade entre os trabalhadores 
das diferentes empresas adquiridas por novos donos. 

O resultado destas negociações e os empregos preservados deixam 
cada vez mais claro que somente a unidade e a mobilização da 
categoria ao lado do Sindicato pode garantir os empregos e 
avanços para todos e todas!
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O  DE VOLTA PARA BRASIL
OS/AS TRABALHADORES/AS

As eleições 2022, que aconte-
cerão dia 2 de outubro próximo, 
representam um momento ímpar 
para a classe trabalhadora. Desde 
2016, com a Reforma Trabalhista 
(2017), depois a Reforma da Previ-
dência (2019) e os sucessivos de-
cretos do governo, foram retirados 
inúmeros direitos e imposto em 
seu lugar, condições cada vez mais 
precárias de trabalho. Apesar de 
todas estas reformas terem sido 
feitas com a justificativa de “gerar 
empregos”, esta promessa jamais 
se cumpriu. 

O Brasil tem, hoje, cerca de 10 
milhões de desempregados; ou-
tros 4,3 milhões de desalentados 
(os que desistiram de procurar 
emprego); e ainda 39,3 milhões 
em trabalho precário, um recorde 
histórico, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Além disso, boa parte dos 
postos de trabalho são em ativida-
des de baixa qualidade, com salá-
rios menores, sem carteira assina-
da e sem direitos trabalhistas.

BASTA DE DESTRUIÇÃO 
DE DIREITOS

Os trabalhadores/as não po-
dem mais conviver com um pro-
jeto de destruição de direitos. É 
preciso recuperar o que foi perdi-
do com a reforma trabalhista, ga-
rantir que todos e todas  tenham 
expectativa de aposentadoria, 
destruída com a reforma da pre-
vidência, e evitar que mais proje-
tos sejam aprovados no Congres-
so, destruindo ainda mais direitos. 

Mas outras questões se im-
põem nesta eleição. Escolher pro-
postas e candidatos que dialo-
guem com as pautas dos trabalha-
dores e dos setores mais empo-
brecidos da Nação e que sejam 
contrários ao autoritarismo, miso-
ginia, homofobia, machismo e in-
tolerância à diferença. Também 
que defendam e não tratem com 
descaso a vida, que se preocupem 
de fato com a sobrevivência hu-
mana, com a ciência, com os re-
cursos naturais, que sejam contra 
entregar nossas riquezas a grupos 
estrangeiros e que defendam as 

grandes empresas brasileiras, 
fundamentais para a recuperação 
econômica do país neste período 
pós-pandemia. 

5 ANOS DA REFORMA 
TRABALHISTA

Esta eleição acontece no mo-
mento em se completam 5 anos 
da Reforma Trabalhista (Lei nº 
13.467/17), o maior e mais grave 
ataque à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). A reforma retirou 
direitos, dificultou o acesso à Jus-
tiça do Trabalho e tentou aniquilar 
o movimento sindical, principal 
ferramenta de luta dos trabalha-
dores. Não por acaso, os sindica-
tos estão sempre na mira deste 
governo, que tenta de todas as 
formas, asfixiar o movimento e 
facilitar a vida dos patrões. 

Por isso, é preciso eleger  re-
presentantes comprometidos com 
as pautas dos trabalhadores, do 
movimento sindical e com a valo-
rização do trabalho e do salário-
mínimo. Não podemos mais 
aceitar um país que tem cerca de 
40% da população ocupada na 
informalidade, ou 39,3 milhões 
de trabalhadores nesta condição, 
e os trabalhadores sem carteira 
assinada chegam a 13 milhões.

 
SAÚDE, EDUCAÇÃO E 

DEMOCRACIA
Há crise em praticamente 

todos os setores, com uma acele-
rada destruição das políticas de 
saúde pública, da educação, da 
ciência, da cultura, do meio am-
biente, e o Brasil se tornou um 
pária mundial, sem respeito al-
gum das grandes nações. A pan-
demia foi o exemplo mais cruel 
destas políticas, cujo descaso com 
a vacina causou mais de 680 mil 
mortes. Especialista apontam  que 
se a situação fosse tratada com a 
rapidez e a responsabilidade que 
merecia, pelo menos 400 mil vi-
das poderiam ter sido salvas. Mas 
o que se viu foi pessoas morrerem 
porque faltava até oxigênio, en-
quanto o governo andava de jet-
ski ou promovia motociatas e fazia 
piadas com a Covid-19. Essas 
680 mil vidas não podem ser 
esquecidas. 

Soma-se a isso, os escândalos 
no Ministério da Educação, a des-
truição da Amazônia, a morte de 
indígenas, a violência perpetrada 
por madeireiros e mineradores 
ilegais, grileiros e fazendeiros, só 

para citar alguns problemas. O 
cenário à nossa frente aponta 
para a escolha entre a vida e o 
descaso com a vida; o meio am-
biente ou a destruição; a possibili-
dade de avançar ou manter os re-
trocessos; entre aprofundar o fos-
so da desigualdade ou lutar pela 
redução da desigualdade social; 
entre o entreguismo e o resgate 
da soberania nacional. 

33 MILHÕES DE 
BRASILEIROS COM FOME
Criar empregos e acabar com 

a fome, que atinge 33 milhões de 
brasileiros, são as tarefas mais ur-
gentes. A cada mês, os trabalha-
dores sentem no bolso a inação. 
E, se não fosse a luta dos Sin-
dicatos por reposições mais dig-
nas, a situação seria ainda pior. 

Segundo o DIEESE, em um a-
no (de agosto/21 a agosto/22) o 
preço dos alimentos chegou na 
casa dos 20% e o trabalhador tem 
que trabalhar, em média, 120 ho-
ras para comprar uma cesta bási-
ca. A inação atinge alimentos es-
senciais, como arroz, feijão e leite. 
A cesta básica de Porto Alegre, por 
exemplo, estava, em agosto/22, 
em R$ 748,06. Assim, o trabalha-
dor remune-
rado pelo sa-
lár io-míni-
mo compro-
meteu, em 
m é d i a , 
58,54% de 
sua renda lí-
quida com a 
cesta básica.

Os  da -
dos também 
a p o n t a m 
que o endi-
v idamen to 
bateu recorde 
e chegou a 79% 
das famílias brasile-
iras. 

AMEAÇAS À 
DEMOCRACIA

O atual governo vem amea-
çando com as forças armadas,  

tentando desacreditar as urnas 
eletrônicas, espalhando fake 
news e desdenhando da democra-
cia. De todas as ameaças, esta é a 
mais grave. Isso porque apenas 
num ambiente democrático é pos-
sível lutar por salários, por direitos 
e por melhores condições de tra-
balho e de vida. Somente numa 
democracia, é possível realizar 
manifestações, movimentos e gre-
ves em defesa dos direitos e man-
ter os sindicatos e movimentos so-
ciais atuantes. 

Por isso, todos devem estar a-
lertas para que o resultado da 
eleição seja respeitado. A segu-
rança das urnas eletrônicas está 
mais que comprovada e valeram 
inclusive para a primeira eleição 
de Bolsonaro. Querer desacredi-
tar um sistema que está valendo 
sem qualquer problema há mais 
de 20 anos é uma manobra ras-
teira para criar desconfiança onde 
não existe. 

VOTO TEM QUE 
SER CONSCIENTE

Conhecer esta realidade é o 
primeiro passo para votar com 
consciência. Analisar como chega-
mos a esta situação e os grandes 
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O SINTTEL-RS reitera à catego-
ria que a Colônia de Férias de Ron-
dinha, no litoral Norte do Estado, 
está à disposição dos sindicalizados 
durante todo o ano. Para a Baixa 
Temporada estão mantidos os mes-
mos preços do verão (temporada 
21/22 - quadro acima). O Sindicato 
já está realizando as primeiras reu-
niões para avaliar o que é necessá-
rio melhorar na estrutura, bem co-
mo para definir os valores para a 
próxima temporada. Em breve esta-
rão sendo divulgadas novas infor-
mações sobre a utilização do local 
no verão 2022/2023.  

 RONDINHA 

RONDINHA ABERTA
O ANO INTEIRO

 INFORME JURÍDICO 

prejuízos para os trabalhadores não 
podem ser desconsiderados. O voto 
deve ser consciente e decidido a 
partir de histórico e projetos que 
dialoguem com a melhoria de vida 
dos trabalhadores. É importante 
conhecer cada candidato e pesqui-
sar seu passado, e, no caso de re-
eleição, como tem sido sua posição 
em relação a agenda de interesse 
dos trabalhadores. Um presidente 
com oposição no Congresso terá 
muita dificuldade em fazer passar 
os projetos necessários para a re-
construção do país. Na hora de vo-
tar, é preciso ter coerência e esco-
lher candidatos que dêem sustenta-
ção ao governo no Congresso e Se-
nado, já que todas as políticas pú-
blicas do Poder Executivo que de-
pendam de lei passam pelo Con-
gresso Nacional. 

Escolher ao acaso, sem levar 
em conta diversos fatores, como o 
histórico do candidato e sua visão 
de mundo, pode acabar levando o 
trabalhador e a trabalhadora a ele-
ger pessoas que, no Congresso, vo-
tarão contra os interesses da classe 

trabalhadora, como é o caso da a-
tual legislatura, onde a bancada 
que representa os trabalhadores 
não passa de 80 num universo de 
mais de 500 deputados e, por isso, 
vem "passando a boiada" nos di-
reitos. 

SE OMITIR NÃO 
É UMA OPÇÃO

Além de votar com consciên-
cia, o trabalhador/a deve ter pre-
sente que o momento não é de o-
missão. Ao se omitir (votar em 
branco, anular o voto ou simples-
mente não ir votar), abre um grave 
precedente e acaba elegendo um 
projeto contrário ao desejado. 

Com a chegada da eleição, 
temos a real oportunidade de 
mudar o país e de escolher um 
projeto político que devolva o 
Brasil para os brasileiros e não 
apenas para um grupo de milio-
nários e estrangeiros. É a oportu-
nidade de acabar com o orçamen-
to secreto, com o sigilo de 100 
anos em atos do governo, de 

acabar com as privatizações e 
barrar as dezenas de projetos que 
tramitam no Congresso ata-cando 
mais direitos dos trabalhadores, 
ou propostas que devastam o 
meio ambiente, só para citar 
alguns. É preciso votar com cora-
gem e com disposição de recupe-
rar tudo que a classe trabalhadora 
perdeu desde 2016, construindo 
um país mais justo para os brasile-
iros e brasileiras

SOBRE A ELEIÇÃO:
A eleição será dia 2 de outubro e, se houver segundo turno (quando o 

eleitor votará apenas para os cargos de governador e/ou presidente da 
República), será dia 30 de outubro;

O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 
anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e 
para quem tem 70 anos ou mais;

Os cargos que estão em disputa nesta eleição são: deputado federal, 
deputado estadual, senador, governador e presidente da República. As 
opções na urna serão mostradas nesta ordem. O eleitor deve digitar o 
número e conferir o nome e a fotografia da candidata ou candidato, e 
aguardar 1 segundo antes de confirmar o voto;

Na cabine de votação, não é permitido o uso de aparelho celular, 
fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do 
voto. O eleitor deve deixar o equipamento com o mesário antes de votar;

O eleitor pode levar sua “colinha” para não errar o voto. 

QUEM FOI QUEM
O DIAP desenvolveu a plataforma “quemfoiquem.org.br”, com apoio das centrais 

sindicais, que possibilita ao eleitor/a conhecer como votaram os deputados e senadores 
no Congresso Nacional nas pautas de interesse dos trabalhadores. A plataforma é um 
importante instrumento, especialmente frente a uma eleição na qual dos atuais 513 
deputados, 446 concorrem à reeleição. A ferramenta aponta o posicionamento do 
parlamentar em relação aos interesses dos assalariados — trabalhadores, servidores, 
aposentados e pensionistas — e da sociedade. Entre os temas objeto de avaliação estão a 
valorização do salário-mínimo, a retirada de direito dos trabalhadores, o trabalho 
“voluntário” com remuneração de meio salário-mínimo, o teto de gasto, reforma da 
previdência, o trabalho aos domingos e feriados, o congelamento de salário dos servidores, dentre outras.

Mais uma vez é importante reiterar que para implantar um projeto progressista no país, que contemple as 
expectativas dos trabalhadores, é necessário eleger também um Congresso de perfil progressista e grandes 
bancadas de partidos comprometidos com a democracia, com a inclusão social e com a proteção do meio ambiente 
e dos direitos humanos, entre outros temas. Para acessar a plataforma, aponte o leitor de QRCode do seu celular 
para a imagem ao lado ou acesse www.quemfoiquem.org.br



06         Número 42                           

 NEGOCIAÇÕES COM AS EMPRESAS 

PARCEIRO    Agosto a Outubro de 2022

VIVO: PROPOSTA 
APROVADA

As negociações da Comissão 
Nacional de Negociações da FI-
TRATELP (CNN FITRATELP) com a 
Telefonica Vivo sobre o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2022-
2024 e do PPR 2022 estão encer-
radas. As propostas foram a-
provadas nas assembleias es-
taduais dos trabalhadores e o 
resultado já foi informado à 
empresa. As cláusulas do ACT já 
estão vigorando.

As negociações não foram 
fáceis e houve muito empenho da 
representação dos trabalhado-
res/as para que a proposta avan-
çasse e pudesse ser levada à apre-
ciação final da categoria.  O 
Sindi-cato agradece a participa-
ção dos trabalhadores/as na cam-
panha salarial, alerta para a ne-
cessidade de cada um e cada uma 
fiscalizar o que foi acordado, de-
nunciando ao Sindicado qualquer 
descumprimento e, finalmente, 
reforça a importância da sindicali-
zação. Juntos, trabalhadores e 
sindicato, somos mais fortes!

SYGO: PRIMEIRO 
ACORDO COLETIVO 
COM O SINTTEL-RS

De 17 a 25 de agosto, os tra-
balhadores/as na SYGO partici-
param das assembleias para deli-
berar sobre o primeiro Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) para o 
período 2022/2023 a ser firmado 
pelo SINTTEL-RS. Lembrando que 
a SYGO está sendo adquirida pela 
UNIFIQUE, mas ainda não tem 
esta aquisição autorizada pela 
ANATEL, o que obriga o Sindicato 
ainda a negociar com a SYGO. No 
entanto, o ACT já é inspirado no 
Acordo fechado com a Unifique.  

Nesta primeira negociação estão 
sendo tratados, entre outros pon-
tos: a data-base em junho, piso 
salarial, reajuste do salário e dos 
benefícios (tíquete, auxílio-cre-
che, auxílio filho especial, etc.), 
cursos de formação, entre outros. 
Caso a ANATEL autorize o proces-
so de unificação, os trabalhado-
res/as na SYGO passarão a ter os 
mesmos direitos e modelo de re-
muneração dos trabalhadores/as 
na Unifique. O acordo também 
traz uma cláusula específica para 
os sindicalizados. 

RENOVARE TAMBÉM 
NEGOCIA COM O SINTTEL-

RS O PRIMEIRO ACT
Os trabalhadores/as na RE-

NOVARE também estão em pro-
cesso de negociação com a em-
presa para o fechamento do pri-
meiro Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT), para o período de 
2022/2023, negociado com o 
SINTTEL-RS. Esta empresa está 
sendo adquirida pela VERO num 
processo que ainda está em anda-
mento. As assembleias para de-
bater com os trabalhadores/as 
sobre a proposta para o ACT 
foram realizadas dia 22 de agos-
to, nas quatro unidades da empre-
sa em Dois Irmãos. Entre os prin-
cipais pontos da proposta estão: 
piso salarial, reajuste de 7% retro-
ativo à data-base (junho), corre-
ção das distorções salariais, rea-
juste nos benefícios/auxílios, 
cláusulas de tíquete extra para os 
sindicalizados, plano de saúde/o-
dontológico, banco de horas, cur-
sos de formação, entre outros. As 
assembleias também trataram do 
PPR 2022, que será negociado 
com o Sindicato para ser pago em 
abril de 2023. 

CLARO: NEGOCIAÇÃO 
2022/2023 

Já houve duas reuniões com a 
Claro para tratar da negociação do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 
2022/2023). Na segunda reunião, 
a empresa apresentou uma propos-

ta que foi rejeitada na mesa de 
negociação, já que estava muito 
distantes da Pauta de Reivindicações 
dos trabalhadores/as, entregue há 
quatro meses. Até agora a empresa 
passou a maior parte do tempo fa-
zendo apresentações de seu inte-
resse e esqueceu a importância, pa-
ra os trabalhadores, de um reajuste 
digno nos salários e benefícios 
sociais. A negociação segue, com a 
expectativa de apresentação de 
uma proposta que possa ser apre-
ciada pelos trabalhadores/as.

PPR 2022 – Sobre esta ques-
tão, a empresa insistiu em fazer o 
pagamento no final de abril de 
2023 e a Comissão rejeitou de 
pronto, reafirmando que se man-
tenha a data de final de março, 
com a antecipação em fevereiro, 
como é de costume. 

TIM: PROPOSTA 
APROVADA

Depois de uma longa a difícil 
negociação e muita pressão da 
Comissão Nacional de Negocia-
ção (CNN FITRATELP) com a TIM, a 
proposta para fechamento do A-
cordo Colet ivo de trabalho 
2022/2024 e PPR foi aprovada 
pelos trabalhadores/as embora, 
na avaliação do Sindicato, ainda 

estava longe de atender as neces-
sidades da categoria, demons-
trando toda a insensibilidade da 
empresa em relação ao que cha-
ma em seus discursos de “maior 
patrimônio”, os seus trabalhado-
res/as. 

Mas, respeitando a decisão 
soberana dos trabalhadores/as, 
que em assembleia realizada dia 
6 de setembro aprovaram a pro-
posta, a negociação foi encerra-
da. Entre os itens aprovados estão 
reajuste de 8% (Administrativo 
(exceto executivos) em feverei-
ro/23, reajuste de 8,5% no piso 
salarial e para o Call Center em 
dezembro/2022, abono de 45% 
do salário nominal a ser pago em 
1º/10, carga extra de Natal R$ 
400,00 no VA/VR, entre outros 
itens. Além disso, foi garantido 
adiantamento na PPR, incluindo 
um salário para 30/09/2022 e 
reajustes nos benefícios/auxílios, 
entre outros itens. O SINTTEL-RS 
reitera a necessidade de unidade 
dos trabalhadores com o Sindicato 
e reforça a importância da sindi-
calização.

ALGAR TELECOM: 
NEGOCIAÇÃO DO 

ACT E PLR
Após um longo e difícil proces-

so de negociação, a ALGAR TELE-
COM apresentou, dia 22/08, uma 
proposta para a celebração do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2022/2024 e PLR 2022 da catego-
ria, que foi aprovada em assem-
bleias da categoria em todos os 
estados. A pressão da Comissão 
de Negociação fez a empresa a-
vançar em vários pontos de in-
teresse dos trabalhadores, inclusi-
ve o de acabar com as diferenças 
no valor do Vale Refeição (VR) que 
a empresa vinha praticando em 
valores diferentes nos Estados.

CAMAQUANET: DA 
SYGO PARA A UNIFIQUE

As assembleias para os tra-
balhadores/as na CAMAQUANET

SINDICALIZE-SE. JUNTOS, TRABALHADORES 
E SINDICATO, SOMOS MAIS FORTES!

s negociações com as diferentes empresas têm duas coisas em comum: as 

Adificuldades que elas tentam impor para rebaixar reajustes e direitos e a 
dierença que faz a categoria unida, com um sindicato forte e representativo. 

Não por acaso, estudos do DIEESE mostram que as categorias mais sindicalizadas e 
com entidades mais atuantes, são as que conseguem os melhores acordos coletivos. 
Entre os telefônicos não é diferente. A categoria tem dado importante 
demonstração de entendimento desta realidade, com as centenas de 
sindicalizações que já foram feitas este ano. Este gesto, além de atestar um 
processo de consciência sobre a importância da união dos trabalhadores na defesa 
e na luta por seus interesses, demonstra, também, um inequívoco reconhecimento 
ao trabalho do SINTTEL-RS. Um trabalho que tem como norte uma vida melhor e 
com mais dignidade para todos os trabalhadores/as. Em muitas sindicalizações, 
foram feitos relatos emocionantes sobre o quanto algumas ações do Sindicato 
fizeram a diferença na vida do trabalhador/a. E é para isso que o SINTTEL-RS 
trabalha. Para fazer a diferença na vida de cada trabalhador e de cada 
trabalhadora. Confira a seguir, uma pequena parte deste trabalho, que é feito 
durante as negociações com as empresas. 

NÃO!!!

Continua na próxima página
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 serão realizadas dia 22 de setem-
bro para deliberar sobre o fecha-
mento do primeiro Acordo Cole-
tivo de Trabalho entre o SINTTEL-
RS e CAMAQUANET, no período de 
2022 a 2023. Esta empresa foi 
adquirida pela SYGO, uma empre-
sa com mais de 400 trabalhadores, 
que por sua vez, está sendo adqui-
rida pela UNIFIQUE, uma empresa 
ainda maior que vai atingir mais de 
700 empregados. Tanto o Acordo 
da SYGO como o da UNIFIQUE já 
estão firmados com o SINTTEL-RS, 
e ambos trazem melhorias para 
os/as empregados/as da CAMA-
QUANET. Mas para valer para os 
empregados desta empresa, é 
preciso ser aprovado em assemble-
ia. Atualmente, este acordo seria 
igual ao dos demais empregados 
da SYGO. Quando terminar a 
incorporação, vai melhorar ainda 
mais, ficando igual ao Acordo Co-
letivo dos empregados da UNI-
FIQUE. 

EZENTIS: VITÓRIA 
DA UNIDADE E DA 

RESISTÊNCIA

Após muita insistência, pres-
são e várias tentativas, o SINTTEL-
RS conseguiu negociar com a E-
ZENTIS o pagamento da segunda 
parcela da PLR restante do Acor-
do. Ela será incluída no Termo de 
Rescisão ao Contrato de Trabalho 
(TRCT) nas rescisões de TODOS 
OS/AS TRABALHADORES/AS. Este 
é mais um exemplo do compro-
misso do Sindicato com os direitos 
dos trabalhadores e sua luta in-
cessante para que as empresas 
respeitem estes direitos. Entre os 
principais pontos da negociação, 
estão: 1) Salários de agosto para 
os trabalhadores que ainda não 
receberam; 2) VR do mês vigente 
para contratos em vigor; 3) Tí-
quetes extras das horas extras; 4) 
Cobranças das LOCAÇÕES dos 
veículos agregados mês de agos-
to, inclusive na rescisão do último 
pagamento, conforme contrato; 
5) Cronogramas com avisos in-
denizados para atendimento das 
homologações no Sindicato; 6) 
Busca da garantia de migração 
em 100% dos trabalhadores na 
VIVO; 7) Reuniões em 31/08 com 
a ABILITY para as garantias dessa 
transição da planta Vivo, com os 
direitos preservados, salários e 
benefícios, bem como, negociar e 
firmar ACT com a empresa; 8) 

Reunião agendada para dia 
14/09 com a COMFICA para ne-
gociar a migração dos trabalha-
dores da TIM, firmar ACT e as ga-
rantias preservadas nessa transi-
ção; 9) PLR/segunda parcela - 
garantido o pagamento no Termo 
de Rescisão; 10) PDI VIVO - orien-
tamos não assinar sem ler ou sem 
receber o termo na íntegra, com 
incentivo discriminado em valo-
res; 11) Garantia do pagamento 
das parcelas restantes do Acordo 
da Periculosidade negociado na 
mediação no TRT-4 – O pagamen-
to referente as parcelas retroati-
vas faltantes nas rescisões TRCT já 
estão confirmadas; 12) O Sin-
dicato efetuará a CAT pela área da 
saúde, bem como, todo atendi-
mento necessário e apoio ao res-
tabelecimento da saúde do re-
presentante sindical, pois a EZEN-
TIS se negou a abrir a CAT. Neste 
caso, foi pressionando pelo envio 
do DUT para encaminhamento à 
Previdência Social; 13) O Sindi-
cato está dando assistência nos 
casos de trabalhadores no INSS, 
bem como, agilizando com a em-
presa os casos que tiveram alta 
para este processo de migração; e 
14) Garantia do pagamento dos 
salários de agosto e verbas resci-
sórias para os representantes sin-
dicais desligados, bem como, em 
negociação para a recontratação 
na ABILITY.

COMFICA: MIGRAÇÃO 
DOS TRABALHADORES 

DA EZENTIS

Em reunião com a empresa 
dia 14/09, o Sindicato tratou da 
si-tuação dos trabalhadores que 
estão sendo desligados da Ezentis 
(que presta serviços para a TIM no 
es-tado) e sua absorção pela 
COM-FICA, que assume este 
contrato.  A informação na 
reunião foi de que a posição inicial 
é de manter em 100% a contrata-
ção destes empregados, com os 
salários e benefícios, plano de 
saúde em fase final de negocia-
ção, sem prejuízo de fica-rem 
descobertos durante a transição. 
Segundo a empresa, além das 54 
migrações que já ocorreram, 
ainda há vagas em aberto. No 
encontro também foram tratados 
outros assuntos como repasse do 
INPC da data base de agosto para 
o reajuste dos salários, pois a 
negociação com a Ezentis não foi 

concluída em função da transição, 
a possibilidade de contratação dos 
trabalhadores da Ability para as 
vagas que não forem ocupadas 
pelos trabalhadores/as oriundos 
da Ezentis, a pauta de reivindica-
ções para negociação que já havia 
sido aprovada pelos trabalhado-
res/as da Ezentis, temas ligados a 
saúde e segurança no trabalho 
(plano de saúde, CIPA, etc.), re-
presentação sindical, entre outros. 

A posição da empresa foi de 
cumprir e manter os benefícios e 
os salários assegurados pela E-

zentis, além de tratarem do PCCS, 
não efetivado na EZENTIS, o que 
deve ser construído nessa referida 
transição para adequação e iso-
nomia dos salários, acompanha-
mento das atividades e atenção à 
formação com CREA/CFT. 

A empresa se comprometeu a 
analisar as colocações do Sin-
dicato, bem como os documentos a 
serem enviados e uma nova reu-
nião será agendada para os próxi-
mos dias, para continuidade das 
negociações. Continue acompa-
nhando pelo site do SINTTEL-RS

VERO: SAIBA O QUE “É VERO” NO 
DISCURSO DA EMPRESA

O SINTTEL-RS também está negociando com a VERO o primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2023, cuja negociação já foi 
debatida com os trabalhadores/as em 11 assembleias realizadas pelo 
Estado, entre os dias 22 e 25 de agosto. Entre os principais pontos da 
proposta estão: 

1) piso salarial, reajuste de 7% retroativo à data-base (junho), 
pagamento das diferenças retroativas na folha de agosto/22, correção 
das distorções salariais, 

2) Reajuste Salarial corrigido em 7%, retroativo à data-base de 
junho\22, com as diferenças retroativas pagas na folha de pagamento 
de agosto\22, reajuste nos benefícios/auxílios, plano de saú-
de/odontológico, cursos de formação, cláusulas específicas para os 
sindicalizados, banco de horas, entre outros. Também está sendo 
negociado o PPR2022 para ser pago em abril/2023. 

CHORADEIRA E MENTIRAS

 O SINTTEL-RS tem 81 anos de existência e vem buscando repre-
sentar os trabalhadores/as na VERO, desde que a empresa se apresen-
tou no Estado, quando expandiu seus negócios para o RS, comprando 
Provedores locais, como  CLIC, INB, GTS e, por último, a RENOVARE. A 
empresa, tem 699 mil clientes e chega a 194 cidades, nos Estados de 
MG e em toda a Região Sul (SC, PR e RS). A gestão da empresa é de um 
grupo de investidores com patrimônio avaliado em mais de 60 bilhões 
de reais. Eles, com certeza, não são os coitadinhos que se apresentam 
na mesa de negociação. Isto é que “é vero” (expressão em italiano para 
“verdade”). Portanto, nada justifica a empresa estar enrolando há mais 
de três meses para fechar a negociação do ACT 2022. Em 17/08, em 
novas assembleias nos portões da empresa, a proposta foi mais uma 
vez aprovada e a empresa pressionada. 

Após forte reação da direção do SINTTEL-RS e dos trabalhado-
res/as, revoltados com o atraso no pagamento, o Sindicato marcou 
reunião com o TRT-4, que definiu, em encontro realizado dia 09/09, 
que o pagamento do reajuste e dos retroativos (até junho/22) têm que 
ser feito até 23 de setembro. A decisão abrange também os trabalhado-
res/a da GTC e RENOVARE (que estão em fase de aquisição pela Vero). 
As minutas do acordo já foram assinadas. Mais uma vez ficou demons-
trado que com união, sindicato e trabalhadores/as, é possível garantir 
avanços nos direitos e nos salários. SINDICALIZE-SE!

Reunião com a VERO na Sede II do Sindicato Mediação no TRT-4

IMPORTANTE: As informações a respeito das negociações desta 
edição do O PARCEIRO estão atualizadas até 18/09/22, quando do 

fechamento do jornal. As negociações que não estão encerradas 
continuam e podem ser acompanhadas pelo site do Sindicato no 

endereço www.sinttelrs.org.br
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PARCEIRO    

ESPRAIANDO A HISTÓRIA 
DO SINTTEL-RS

O SINTTEL-RS continua dis-
tribuindo exemplares do livro que 
conta a história de construção do 
Sindicato dos Telefônicos do RS. 

O colega aposentado da CRT, 
PAULO SILVA, em visita ao Sin-
dicato, foi agraciado com um e-
xemplar da obra. Muitos traba-
lhadores/as que hoje estão apo-
sentados, participaram ativamen-
te da construção desta importante 
história. 

O presidente da Associação 
Nacional de Participantes de Fun-
dos de Pensão e de Beneficiários 
de Saúde de Autogestão (ANA-
PAR), Marcel Barros, esteve, dia 19 
de agosto, na sede da AACRT, 
quando falou sobre os ataques à 
aposentadoria dos trabalhadores 
e em defesa dos direitos conquis-
tados e chamou todos à luta con-
tra estes ataques sistemáticos. 
Participaram do encontro a dire-
ção regional da ANAPAR, direto-
res do SINTTEL-RS e da AACRT, 
integrantes do GINP, representan-
tes da CUT-RS, de sindicatos de 
outras categorias e representan-
tes de vários fundos de previdên-
cia complementar.

Ao final, Marcel defendeu a 
importância de mudanças no país, 
incluindo o Congresso Nacional 
para alterar a correlação de forças 
e avançar na pauta da previdência 

complementar. Ele lembrou que 
há vários projetos com tentativas 
de alteração das leis complemen-
tares (LC) 108 e 109/2001, como 
a atual Resolução 53/2022 em 
substituição a Resolução nº  
11/2003, referente a RETIRADA 
DE PATROCÍNIO dos planos de 
previdência complementares, que 

precisam ser resgatados e atuali-
zados, na perspectiva dos interes-
ses dos participantes. “O envelhe-
cimento digno é um direito”, disse 
ele, acrescentando que a ANAPAR 
não faz nada sozinha, mas com as 
entidades é possível fazer mais e 
garantir avanços.

GINP: TELEFÔNICOS/AS APOSENTADOS/AS, MAS NÃO DA LUTA!

A LUTA CONTINUA CONTRA A 
RESOLUÇÃO 53/2022 DO CNPC

O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) editou, 
no dia 10 de março de 2022, de forma surpreendente, a Resolução n°53, 
em substituição a Resolução vigente 11/2003, que trata da retirada de 
patrocínio de forma unilateral, causando verdadeiro alvoroço nos traba-
lhadores ativos e aposentados no país, diante dos eminentes riscos e 
prejuízos às atuais e futuras aposentadorias complementares, sob a 
gestão das entidades fechadas de previdência complementar, chamados 
de fundos de pensão, a exemplo dos planos na FUNDAÇÃO ATLÂNTICO. 
Cabe destacar que isso não é nenhuma novidade, num sistema de previ-
dência complementar que já vem sendo atacado sistematicamente pelo 
próprio governo, por bancos privados e por medidas de interesse simples-
mente financista, que comprometem a própria subsistência dos planos.

Entre outras, nas novas regras da Resolução 53, os participantes de 
planos co-patrocinados ficarão por sua conta e risco. Certamente isso, 
será um excelente caminho para o fim da oferta de planos de previdência 
complementar das empresas para seus trabalhadores que venham a ser 
admitidos.

É o caminho mais fácil para a privatização de estatais. Quem ficar 
com a empresa não herdará nenhum compromisso com trabalhadores e 
aposentados. Este é o objetivo implícito do Ministro Paulo Guedes na 
condução da economia. Prejudicar trabalhadores com facilidades para o 
capital  especulativo e nada produtivo.

ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DA OI
Dia 12/09, na sala de reuniões da AACRT, foi apresentado ao GINP, 

a Análise da movimentação patrimonial, financeiro e planejamento 
estratégico da NOVA OI, pelo escritório especializado GB Contabili-
dade. O escritório foi contratado pelo Grupo com objetivo de acompa-
nhar e aprofundar o entendimento sobre o andamento de todas as 
questões do Plano de Recuperação Judicial e atual ADITAMENTO, com 
definição e estruturação da Nova Oi, e venda dos respectivos ativos, 
tendo em vista possíveis impactos com relação à dívida da Oi com o 
plano BrTPREV, hoje, em torno de R$ 804 milhões.  

 Este estudo ainda será melhor avaliado juridicamente e atuarial-
mente, junto com o grupo GINP e estudadas possíveis medidas e 
providências. Mas já é possível tirar alguma conclusão, a partir das 
várias variáveis financeiras, patrimonial, planejamento extratégico 
para a Nova Oi. 

Conforme o estudo e fazendo uma “conta de padeiro”, temos: valores 
a receber da venda de ativos e reembolso EBITDA 2T2022 atualizado: R$ 
1,6 bilhão (Geração de Caixa Operacional). Assumindo que o EBITDA 
permanecesse constante e que não houvessem despesas com juros e 
investimentos, a empresa precisaria de pelo menos 8 anos para pagar toda 
sua dívida”.(C/Informações da GB Contabilidade). 

GINP
Grupo Intersindical de 

Negociação Previdenciária

Presidente da ANAPAR fala sobre ataques às aposentadorias na sede da AACRT

JORNADA DE REUNIÕES ONLINE DO GINP
O primeiro encontro de reuniões regionalizadas ONLINE com os  

beneficiários do plano de previdência complementar, TCSPREV, sob a 
administração da Fundação Atlântico, aconteceu dia 29 de agosto. A 
atividade foi coordenada pelo grupo GINP, e as parcerias da AACRT e 
SINTTEL-RS. O encontro contou, também, com a participação dos benefi-
ciários das localidadas abrangidas pelas delegacias de Santa Cruz do 
Sul e Santa Maria. 

Durante o encontro foram abordados vários pontos de interesse dos 
beneficiários e participantes do plano TCSPREV. Os atuais enfrentamen-
tos do grupo GINP, do Sindicato e da Associação, esclarecendo dúvidas e 
questionamentos sobre a Fundação Atlântico e a situação de solvência 
financeira atual do plano TCSPREV, dívida da Oi, ações jurídicas em 
andamento, diante do plano de Recuperação Judicial da Oi e o atual 
quadro de Aditamento.

ATENÇÃO: A próxima região para a reunião ONLINE será REGIÃO 
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE e LITORAL. O encontro será dia 
26/09, às 14h30. AGENDE-SE E PARTICIPE!

MOBILIZAÇÃO
O Grupo Intersindical de Negociação Previdenciária (GINP), man-

tido pela parceria do SINTTEL-RS e da Associação dos Aposentados da 
CRT (AACRT), se reuniu e resolveu mobilizar os telefônicos, via rede 
social, para participarem da Consulta Pública da PREVIC, enviando su-
gestões de impugnações de vários artigos e CONTRA a retirada do 
copatrocínio das empresas mantenedoras de forma intempestiva e 
unilateral, seguindo orientação da assessoria jurídica do GINP, através 
do Advogado, Dr. Ricardo Só de Castro, do Escritório Humaniza.  

Ainda, segundo o Dr. Ricardo, em relação a Resolução 53, é funda-
mental a participação dos aposentados e trabalhadores ativos, pois 
“como proposto pela PREVIC, representará o aperfeiçoamento do 
desmanche dos planos de benefícios patrocinados”. A Resolução CNPC 
nº 53, neste contexto deverá entrar em vigor a partir de outubro / 2022, 
revogando a Resolução CNPC 11/2013.
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