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REFORMA TRABALHISTA

A um mês de revelar os impactos
na vida dos trabalhadores
Jogando com a total falta de informação da sociedade sobre a reforma
trabalhista, o presidente ilegítimo Michel Temer conseguiu aprovar a sua
continuidade no governo, apesar de
todos os indícios de seu comprometimento com a corrupção no Brasil. Junto
com a maioria dos deputados, aprovou
um projeto de reforma para agradar os
empresários, seus patrocinadores de
campanha eleitoral.

Alguns pontos onde esta
reforma trabalhista pode
afetar a vida de todos os
trabalhadores, atualmente
empregados:
1 – O seu emprego com carteira assinada está sob risco!
– Pois a nova lei aprovada permite
que as empresas podem demitir seus
empregados atuais e contratar outros,
com menos direitos!
2 – O seu emprego com jornada
de trabalho definida, está sob
risco!
– Pois a nova lei aprovada permite que as
empresas
possam
demitir seus atuais
empregados e

contratar outros na modalidade de trabalho intermitente, onde você trabalha
os dias e horários que eles quiserem,
ganhando proporcional às horas trabalhadas. (O BICO é institucionalizado).
3 – A garantia que o seu sindicato
pode negociar com a empresa, em seu
nome, melhorias salariais e condições
de trabalho está sob risco!
– Pois a nova lei aprovada permite
que a empresa possa negociar direto
com você, ou com uma comissão de
empregados, em vez do sindicato, e aí
você vai ser pressionado para aceitar
qualquer coisa!
4 – A garantia que você pode ajuizar
ações contra as empresas que descumprem as leis e acordos coletivos,
está sob risco!
– Pois a nova lei aprovada possibilita que a empresa restrinja os seus direitos de ajuizar contra ela,
criando uma série de

obstáculos, entre eles:
a) quando das demissões dos empregados, as rescisões não precisam
mais ser feitas com o acompanhamento
dos sindicatos, para lhes orientar sobre
seus direitos,
b) anualmente as empresas poderão obrigar os empregados a dar quitação de qualquer possível passivo trabalhista e, a partir de agora, quando os
trabalhadores ajuizarem ações contra a
empresa, poderão não ganhar nada e
ainda ter de pagar para a empresa, uma
indenização.
5 – A possibilidade de as empresas
negociarem com os empregados abaixo
da legislação atual
– A nova lei aprovada, no item NEGOCIADO acima do LEGISLADO,
possibilita às empresas
negociarem abaixo dos
seus direitos adquiridos.

Se estes cinco pontos citados, de
tantos outros que foram modificados por
esta REFORMA TRABALHISTA do TEMER,
não lhes deixam indignados, é sinal que
você não é um trabalhador empregado,
e sim deve ser um empresário satisfeito
com a possibilidade de aumentar a sua
exploração da mão de obra.
Mas se você se indignou, assim
como nós, com estas mudanças da legislação impostas pela REFORMA TRABALHISTA do TEMER, comunicamos a
vocês que ela começa a ter validade a
partir de novembro deste ano e o movimento sindical convoca todos os trabalhadores afetados, a resistirem contra
este novo tipo de escravidão!
Junte-se ao Sinttel/RS, para anular
estas mudanças inconstitucionais da legislação trabalhista, realizada por políticos corruptos em troca de favores dos
empresários que os financiam.

Enquanto esta
nova lei não
for anulada,
a classe
trabalhadora
vai parar o BRASIL,
na maior GREVE
de todos os tempos!
GREVE GERAL JÁ!
Oi chama credores para negociar pagamento
Muitos trabalhadores da Oi estão recebendo cartas para se habilitarem em uma plataforma digital, que consiste no
primeiro passo para um futuro acordo com a empresa. Em 29/05/2017, a empresa publicou um edital com nome, CPF e valor daqueles que ela reconhece como credores da empresa. Entre estes, há aqueles de créditos trabalhistas, consumidores,
fornecedores, enfim todos os tipos de credores da empresa. Nesta listagem, há mais de 55 mil credores. Leia, na página 5
como proceder para habilitar-se aos valores a que tem direito.

Fale com o Sinttel/RS: (51) 3286-9600 - www.sinttelrs.org.br

Instituto Avançar

Editorial

Cinco anos na execução de
projetos sociais para a categoria

Gilnei Porto Azambuja

Presidente do Sinttel/RS

Quadrilhão ataca trabalhadores
Diante dos maiores ataques dos últimos
anos à classe trabalhadora, sejam aposentados, pensionistas e ativos, o Sinttel/RS está
mobilizando as bases para resistir o máximo
possível para não perder mais direitos.
Mesmo assim, esse Congresso corrupto,
com raras exceções, aprovou uma reforma trabalhista que altera mais de cem itens da CLT,
todos eles com prejuízo às trabalhadoras e trabalhadores.
Para minimizar os impactos negativos, o
sindicato, junto com a CUT, está colhendo assinaturas para revogar esta reforma, prevista
para vigorar a partir do mês de novembro.
As maldades não param por aí. Mesmo
com todos estes escândalos, o presidente ilegítimo Michel Temer (PMDB) e seu 'quadrilhão'
ameaçam aprovar a reforma da Previdência.
Como em 2018 deverão ter novas eleições, os deputados e senadores ainda não
tiveram a "coragem" de votar mais esta sacanagem contra os brasileiros e que, na verdade,
servirá para cobrir o rombo da corrupção.
Parece que só agora o povo está se dando
conta disso, pois muitos trabalhadores estão
procurando o sindicato para informarem-se e
sindicalizarem-se.
O Sinttel, por sua vez, está realizando eleições sindicais para promover novos quadros.
Tanto entre ativos como aposentados.
Mais do que nunca é necessário unir a
classe trabalhadora em todas as frentes, para
demonstrar a nossa força e assim coibir este
saco de maldades.
Nesta edição, você também vai saber sobre o veraneio 2017/2018, novos cursos de
qualificação profissional pelo Instituto Avançar, que completou cinco anos de atividades,
a recuperação judicial na Oi, além de ações
judiciais para a devolução de valores pagos ao
INSS após aposentadoria, para quem continua
trabalhando, e também a isenção de IR de aposentadoria complementar.
Portanto, O Parceiro está rico de informações e encaminhamentos de ações necessárias
para este momento de desmonte e venda do
Estado nacional.
Só a luta conquista.

Expediente

Uma boa e necessária leitura>
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O Instituto Avançar foi criado pela direção do
sindicato há 5 anos, no dia 19 de julho (data do aniversário do Sinttel/RS), com o objetivo de executar
projetos sociais de interesse da categoria. Ele está
instalado na sede II do sindicato, na rua General
Auto, 349, no centro histórico de Porto Alegre. É administrado por uma diretoria executiva com mandato de dois anos, composta por cinco diretores. Hoje,
Flávio Rodrigues, Cleber Moraes, Dirceu Borges,
Sandra Silveira e Alexsander Avaly. Todos, atuais ou
antigos diretores do sindicato.
No dia 15 de agosto, foi realizada assembleia
de análise do balanço de 2016, bem como a previsão orçamentária para este período, com apresentação dos projetos em andamento. Entre eles, os
cursos de qualificação profissional livres, de 40h, em
parceria com o Instituto Marconi; o curso técnico de
Telecomunicações semipresencial, em parceria com
o Senai; Cursos de Inclusão Digital para a terceira
idade, em parceria com o professor Alexandre Arens
e convênios com terapeutas, em várias modalidades
de medicina complementar.
Para os trabalhadores terem acesso a estes
cursos em condições especiais, primeiro é preciso
ser sócio do Sindicato. O instituto mantém negociação de bolsas integrais ou parciais com as empresas
do setor, como acontece com a Serede, que nego-

ciou para este ano cursos gratuitos de Fibra Óptica,
Sistema de Telecomunicações e DTH, para 300 de
seus empregados e meias-bolsas de curso técnico
para 100 empregados.
Nestes cinco anos, centenas de trabalhadores,
empregados na RM, Serede, Cavion e Sinos tiveram
acesso a cursos livres de qualificação profissional e/
ou cursos técnicos de Eletrônica, e centenas de aposentados, participaram de cursos de Inclusão Digital.
Fotos: Sinttel/RS

Trabalhadores participam do curso de DTH em Santa Cruz

Novo curso
Sistemas de Telecomunicações
Em 2017, foram concluídas duas turmas de Fibra Óptica, em Santa Cruz do Sul e Porto Alegre,
mais outras quatro turmas de DTH, na Capital e Interior, para os empregados da Serede e ainda há a
previsão de realizar mais três turmas do novo curso Sistemas de Telecomunicações, em Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Porto Alegre. Fora as inscrições que estamos abertas para os empregados na
Serede, com acesso a 100 meias-bolsas do curso Técnico em Telecomunicações no Senai, com previsão de se iniciar no último trimestre deste ano. Até o momento, já tem 30 trabalhadores inscritos.

Treinamento e segurança

O Instituto Avançar também está empenhado em melhorar a qualidade dos treinamentos de prevenção de acidentes de trabalho no setor de telecomunicações. Para isto,
firmou convênio com empresa especializada neste ramo e
está organizando turmas mistas de cursos de NR-10 para os
trabalhadores em Provedores de Internet, sócios da InternetSul. Esta é uma associação com mais de 100 empresas sócias,
todas com outorgas da Anatel, operando em redes do setor e
que devem passar a ser representados pelo Sinttel/RS, com o
início de negociação de acordos coletivos.
Já foram realizadas quatro turmas de NR-10 nas sedes
do sindicato em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria, desde maio deste ano, com a participação de 70 empregados de
mais de vinte empresas.

Convênio para melhorar qualidade dos treinamentos

Esta é uma publicação do Sinttel/RS – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio
Grande do Sul – Rua Washington Luiz, 572 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS – CEP 90010-460 – Fone (51) 3286-9600
e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br – Site: www.sinttelrs.org.br
DELEGACIAS REGIONAIS – Caxias do Sul – Rua Dom José Barea, 893 – Bairro Exposição – CEP 95084-100 – Fone (54) 3223-5888; Novo Hamburgo – Rua Tupi 401 – B. Rio Branco – CEP 93336-010 – Fone (51)
3065-6613; Passo Fundo – Rua General Osório, 964/103 – CEP 99010-140 – Fone (54) 3311-1044; Pelotas – Rua Voluntários da Pátria, 1266 – CEP 96015-730 – Fone (53) 3222-2662; Santa Cruz do Sul – Rua Sete de
Setembro, 771– Centro – CEP 96810-186 – Fone (51) 3719-6069; Santa Maria – Av. Rio Branco, 601/301 – CEP 97101-420 – Fone (55) 3219-1141; Santo Ângelo – Rua Jaci Rodolfo Klein, 286 – CEP 98802-305 – Fone
(55) 3312-5779 e Uruguaiana – Rua Delavigne Coccaro, 804 - Bairro Vila Júlia – Fone (55) 3414-2735 – CEP 97507-670.
DIRETORIA EXECUTIVA – Titulares e Suplentes: Gilnei Porto Azambuja, Flávio Leonardo Silveira Rodrigues, Cleber Anderson de Moraes, Ingo Müller, Marcone Santana do Nascimento, Francisco Antônio Brum
Corrêa, Alexsander Ferreira Avaly, Augusto Retamal Neto, Circe Helena Stroppa de Abreu de Matos, Dirceu Borges, Israel da Silva Nepomuceno, Itamar Prestes Russo, Juan Jose Rodriguez Sanchez, Mateus Pires Bagestan.
O Parceiro – Diretor Responsável: Marcone Santana do Nascimento
Edição: Thaïs Bretanha (Jornalista diplomada MtB 5087) – Projeto Gráfico e Diagramação: Gilberto Teixeira
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Temporada 2017 / 2018 – RONDINHA
Período: 28 dezembro/2017 até 2 março/2018

INSCRIÇÕES: a partir do dia 11 de dezembro poderão ser feitas por telefone, (o número será divulgado no site a partir de 1º de dezembro) e na sede do
Sinttel (Rua Washington Luiz, 572 – Centro Histórico – PoA), das 9h às 11h e das
14h30min às 16h30min. A partir do dia 27/12 as reservas serão efetuadas somente com a secretaria em Rondinha pelo telefone (51) 3606-1313, diariamente,
no horário das 9h às 17h ou pessoalmente.
As inscrições serão divididas em duas etapas de acordo com o interesse
dos sindicalizados, convidados e conveniados:
RESERVAS para o período 		

INSCRIÇÕES

28/12/2017 até 20/01/2018
21/01/2018 até 15/02/2018
16/02/2018 até 03/03/2018

De 11 dez/2017 até 07 janeiro/2018
De 08 jan 2018 até 30 janeiro/2018
A PARTIR do dia 31 jan /2018

Parentes de sindicalizados pagarão o mesmo valor de sindicalizado.
O parentesco deverá ser comprovado através de xerox da identidade e/ou
certidão nascimento. Neste caso, estão incluídos os filhos, netos e cônjuges de
sindicalizados.
RESERVA E PAGAMENTOS
Diárias à vista ou parceladas. Caso não confirmar o pagamento de 20% em
48hs, as mesmas serão automaticamente canceladas pelo sistema. Os 80% restantes, acertar na chegada à Colônia de Férias.
Em caso de desistência, no prazo inferior a dois dias, não serão devolvidos
os valores da reserva.
O pagamento deverá ser com o CARTÃO DE CRÉDITO, pois não se sabe como
ficará a discussão jurídica com a Fundação Atlântico referente aos descontos nos
contracheques.
ATENÇÃO: No Ano Novo e Carnaval, somente pacotes a partir de três (03)
diárias por pessoa.
PARCELAMENTO:
– Sindicalizados – até 8 vezes: 20% no momento da reserva, à vista ou depósito.
As demais parcelas serão acertadas na chegada à Colônia de Férias.
– Convidados – em 6 vezes para conveniados e convidados, nos cartões Visa e
Banricompras. 20% no momento da reserva ou depósito. As demais parcelas serão
acertadas na chegada à Colônia de Férias.
– Informações também podem ser adquiridas nas Delegacias Regionais do Sinttel.
LOCALIDADE DELEGACIAS

RESPONSÁVEL 		

TELEFONE

SANTA CRUZ			
PELOTAS			
URUGUAIANA			
SANTA MARIA			
NOVO HAMBURGO		
PASSO FUNDO			
SANTO ANGELO			
CAXIAS DO SUL			

JOAREZ			
RAQUEL		
JORGE			
MARIZA			
JULIO			
MANO			
RUDI			
PAULO CUNHA		

51
53
55
55
51
54
55
54

3719.6069
3222.2662
3414.2735
3219.1141
3065.6613
3311.1044
3312.5779
3223.5888

ATENÇÃO:
– É proibido levar animais de estimação de qualquer espécie.
– Diária “SEMPRE” se inicia no almoço e termina no café da manhã.
– Apartamentos devem ser desocupados até às 9h para a higienização.
– Em Rondinha a voltagem é 220 W.
– Não chegar antecipado, pois seu apartamento poderá estar ocupado. Favor telefonar
antes. Estando desocupado, será liberado com pagamento de pernoite.

Fotos: Sinttel/RS

SINDICALIZADOS E FAMILIARES – DIÁRIA INCLUINDO:
CAFÉ / ALMOÇO / JANTA
Apto SIMPLES
ADULTO
9 – 13 anos
5 – 8 anos
0 – 4 anos

À VISTA
93,00
60,00
36,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 3
96,00
62,00
38,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 5
100,00
66,00
42,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 7
104,00
72,00
48,00
ISENTO

Apto ESPECIAL
ADULTO
9 – 13 anos
5 – 8 anos
0 – 4 anos

À VISTA
120,00
85,00
40,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 3
124,00
88,00
44,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 5
132,00
90,00
48,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 7
136,00
92,00
56,00
ISENTO

CONVIDADOS – DIÁRIA INCLUINDO: CAFÉ / ALMOÇO / JANTA
Apto SIMPLES
ADULTO
9 – 13 anos
5 – 8 anos
0 – 4 anos

À VISTA
110,00
70,00
42,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 3
116,00
76,00
48,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 5
120,00
84,00
54,00
ISENTO

CONVIDADOS – DIÁRIA INCLUINDO: CAFÉ / ALMOÇO / JANTA
Apto ESPECIAL
ADULTO
9 – 13 anos
5 – 8 anos
0 – 4 anos

À VISTA
140,00
95,00
50,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 3
144,00
104,00
56,00
ISENTO

A PRAZO 1 + 5
150,00
114,00
60,00
ISENTO

No Ano Novo e Carnaval, somente pacotes a partir de três (03) diárias por pessoa.
– Por medida de segurança e tranquilidade, após 22h não será permitida a entrada. Havendo
contratempo, favor entrar em contato com a recepção pelo fone (51) 3606-1313.
– Apesar de o Sinttel oferecer segurança noturna, a entidade não se responsabiliza por veículos/
motos estacionados na parte interna/externa da colônia.
O B S E R V A Ç Ã O : Constatando-se baixa ocupação após o Carnaval, haverá a possibilidade
do fechamento do refeitório ou a temporada poderá ser encerrada antecipadamente.

Na Ceia de Ano Novo será cobrado o valor opcional
IDADE			R$
ADULTO		 28,00
8 A 12 ANOS		
20,00
5 A 7 ANOS		
10,00
0 A 4			
ISENTO
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GOVERNO TEMER
ILEGÍTIMO
A SERVIÇO DOS RICOS E PRIVILEGIADOS
Michel Temer assumiu
para fazer o que está
fazendo.
Por isto permanece no
poder.
Evidente que foi para isto que o
vice Michel Temer ajudou a derrubar a
presidenta eleita Dilma Rousseff: para
fazer o que está fazendo. Tanto é que
permanece no poder, independente
de todas as denúncias recaídas sobre
ele e seus mais próximos.
Assumiu e já veio a reforma trabalhista. E segue a reforma previdenciária, sucessora da reforma política,
que vem para mantê-los no poder por
mais alguns anos, perpetuando e ampliando os seus privilégios.
– Temer, que já estava no governo, ia acabar com o desemprego. Acabou ou ampliou?
– Temer ia solucionar a crise no
Brasil. Solucionou ou agravou?
– Temer ia acabar com a corrupção. Acabou ou ampliou?
Tanto é que todos os indicadores
deste governo ilegítimo estão ruins. E
pior são os índices de aprovação desse
governo, em todas as pesquisas.
Por que então ele ainda não caiu,
que nem a Dilma? Não caiu, pois está
servindo aos interesses da classe dominadora, dos ricos e poderosos que
realmente mandam no Brasil, que estão muitos satisfeitos com seu governo

e submetem a maioria da população
à exploração, para que as mordomias
sejam sustentadas pela grande massa.
Saibam porque empresários,
grandes proprietários de terras,
banqueiros, sonegadores, denunciados por corrupção e investidores na bolsa de valores, inclusive os
estrangeiros, estão hiper satisfeitos
com este governo:
– O (des)governo Temer, antes
da votação do Congresso Nacional
que decidiu sobre a sua investigação
ou não no Superior Tribunal de Justiça (STJ), editou uma Medida Provisória
que perdoou o pagamento de impostos atrasados e suas respectivas multas, no valor de bilhões de reais, dos
100 maiores proprietários de terras do
país, o que provocou no dia seguinte
o voto favorável da bancada ruralista,
com mais de uma centena de Deputados Federais. Portanto, os grandes
proprietários de terra e grandes sonegadores de impostos estão satisfeitos
com o GOVERNO TEMER.
– O (des)governo Temer, com a
reforma Política que será votada no
Congresso, pretende mudar a legisla-

– O (des)governo Temer, com a
reforma Trabalhista agradou os empresários sonegadores de impostos e
direitos trabalhistas pois, fora as isenções de impostos que mantêm no setor rural e urbano, ainda retira direitos
dos trabalhadores, reduz salários, e
ainda enfraquece os sindicatos e a Justiça do Trabalho, onde os trabalhadores buscam os seus direitos. Portanto,
os empresários, grandes sonegadores
de impostos e exploradores de seus
empregados, estão satisfeitos com o
GOVERNO TEMER.
– O (des)governo Temer, com
suas privatizações agradou os grandes
empresários do exterior – Capital In-

TELEFÔNICOS, escolham o seu lado e participem desta
luta JUNTO com o seu SINDICATO, para que vocês e seus
familiares construam um PAÍS mais JUSTO!

Fotos: Sinttel/RS
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ção para facilitar a reeleição da maioria destes corruptos atuais. Para garantir a mudança, age com distribuição e
cargos, envolvendo outros bilhões de
reais para os políticos do lado deles
e agrada os políticos corruptos, que
como o presidente ilegítimo, continuam impunes. Portanto, os políticos que
estão sendo investigados por corrupção e continuam impunes e livres para
serem reeleitos, inclusive com dinheiro público, estão satisfeitos com o GOVERNO TEMER.
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ternacional das bolsas de valores, pois
estão se apropriando das riquezas de
nossa Nação de forma silenciosa, enquanto o povo fica distraído no meio
desta crise fabricada por eles. Portanto, o Capital Internacional está muito
satisfeito com o GOVERNO TEMER.
Por isto o TEMER continua governando, pois a minoria que o colocou lá
está satisfeita com o seu governo. Pois
se a PGR – Procuradoria Geral da República, órgão máximo do Ministério
Público e Polícia Federal, encaminha
denúncia e solicita o seu afastamento,
os ministros do Supremo, seguram ele.
Se gravam seu emissário com a mala
do dinheiro na mão e enviam denúncia
para o Congresso Nacional, os deputados seguram ele. Se a OAB encaminha pedido de impeachment, o presidente da Câmara, segura ele. E ele vai
mantendo a CRISE fabricada por eles,
justificando o aperto de cintos dos POBRES, com o aumento da riqueza para
a sua classe – OS RICOS E PODEROSOS.
A FÓRMULA DO (des)governo
Temer é: POBRES mais POBRES = RICOS mais RICOS. Basta que os POBRES
paguem a conta da CRISE, fabricada
por eles.
Economiza R$ 10,00 de aumento no salário mínimo para isentar de
impostos atrasados os grandes proprietários de terra, banqueiros e empresários.

Correspondência da Oi: ação judicial
CUT promove campanha para
anular Reforma Trabalhista
A CUT colocou nas ruas em todo
o país, durante o Grito dos Excluídos, a
coleta de assinaturas para um Projeto
de Lei de Iniciativa Popular com o objetivo de revogar a nova legislação Trabalhista prevista para entrar em vigor
no próximo dia 11 de novembro.
A meta é que mais de 1,3 milhão
de brasileiros assine o documento a
ser entregue à Câmara dos Deputados.
O passo seguinte é pressionar os deputados a votarem o texto que revoga
a proposta do ilegítimo Michel Temer
(PMDB) que acabou com diversos direitos trabalhistas.
O objetivo do Projeto de Lei de
Iniciativa Popular é fazer com que
essa medida se some a outras 11 leis
revogadas por meio desse instrumento. A Constituição Federal permite
que a sociedade apresente uma proposta à Câmara dos Deputados, desde que seja assinada por um número
mínimo de cidadãos distribuídos por,

pelo menos, cinco estados brasileiros.
A campanha pela anulação da
Reforma Trabalhista aprovada pelas
confederações, federações e sindicatos da CUT durante o recente Congresso Extraordinário, aponta também para a construção de comitês
por essas organizações para coleta de
assinatura.
AnulaReforma.cut.org.br
A CUT disponibilizou um kit de
coleta de assinaturas contendo o texto do projeto de lei, formulário e uma
cartilha sobre os prejuízos da reforma.
Esses materiais estão disponíveis no
portal anulareforma.cut.org.br.
A Reforma Trabalhista proposta
pelo governo de Michel Temer (PLC
38/2017) foi aprovada no Senado por
50 votos favoráveis, 26 contrários e
uma abstenção. A matéria foi sancionada no dia 13 de julho como Lei
13.467/2017 e entra em vigor a partir
do dia 11 de novembro de 2017.

CPI DA PREVIDÊNCIA

Dívida de grandes empresas
e bancos chega a R$ 500 bi
O presidente da CPI, Senador Paulo Paim (PT-RS), voltou a reforçar que é
necessário que o governo repasse à Previdência os milhões de reais arrecadados à custa do trabalhador brasileiro, além de reafirmar a inexistência do déficit na Seguridade Social. "O relatório sobre os trabalhos da CPI aponta, com
muita certeza, que a Previdência brasileira não é deficitária, mas sim superavitária. Ela demonstra, por exemplo, que setores do patronato arrecadam por
ano cerca de R$ 25 bi em torno do trabalhador e não repassam à Previdência,
o que é apropriação indébita. Isso é crime", afirmou Paim. Além disso, o presidente voltou a cobrar de grandes bancos e empresas as dívidas em relação
à Previdência, que ultrapassa mais de R$ 500 bilhões de reais", afirmou Paim.
Marcelo Bórsio, da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal,
disse não acreditar que a Previdência esteja no vermelho. Segundo ele, antes
de propor uma reforma, o governo deveria centrar seus esforços em combater a sonegação e as fraudes no INSS. "Mais de um terço do que é pago pelo
INSS é fraude. Não há controle algum e cerca de R$ 11 bilhões por mês, mais
de R$ 143 bilhões por ano são jogados no lixo dos fraudadores da Previdência
Social", alertou. Bórsio também defende o fim das desonerações das contribuições previdenciárias paras as empresas.
Quem também vê com bons olhos o fim das desonerações é o secretário
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, Jorge Rachid. Em cinco anos, as desonerações somaram 78 bilhões. O relator, senador Hélio José
(PMDB-DF), afirmou que o papel da CPI é dar transparência às contas das Previdência e apontar soluções. O presidente do colegiado, Paulo Paim (PT-RS),
reafirmou estar convencido de que a Previdência não é deficitária.
Com dados da Agência Senado

A Oi apresentou um Plano de Recuperação Judicial, no juízo da recuperação
do judicial, que tramita no Rio de Janeiro. Este plano necessita da aprovação da
maioria dos credores (que constam da listagem publicada em maio/2017). Por
conta disso, a empresa irá propor acordos aos credores que constam da listagem
e em contrapartida, estes outorgarão procuração para aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Até então vigorava uma liminar, cassada no dia 29 de agosto, que impedia a
Oi de realizar acordos. Liberada, a empresa promove o cadastramento dos credores, o que consiste no primeiro passo para a realização do acordo.
A empresa enviará por e-mail proposta de acordo para aqueles que realizaram cadastro na plataforma www.credor.oi.com.br. O pagamento ocorrerá em
10 dias da realização do acordo e correspondente a 90% do valor acordado. O
restante será pago somente após a assembleia de credores. Neste momento, o
pagamento limita-se a R$ 50.000,00, ainda que o valor do acordo seja maior. O
restante será em 05 parcelas, no prazo de 11 meses.
Do mesmo modo, os acordos serão realizados através de uma conciliação
presencial na sede da Empresa Oi S.A. O cadastramento dos credores já está sendo realizado.
Para realizar o cadastro é necessário:
1) figurar na listagem de credores
2) cópia da CTPS
3) Cópia do RG
4) Cópia do CPF
Após, são necessários os dados do advogado: cópia da carteira da OAB, CPF
e cópia da procuração existente no processo. Para mais informações entre em contato com o Sinttel pelo fone (51) 3286-9600, com o escritório Projust – Assessoria
Sindical, ou com os demais escritórios conveniados com o Sinttel.

Fitratelp
CD em Porto Alegre:
momento nefasto, mas propício
Breves palavras do presidente João de Moura Neto abriram os trabalhos do
Conselho Diretor da Fitratelp realizado em Porto Alegre, de 16 a 18 de agosto.
Seguiram-se as boas-vindas do presidente do Sinttel/RS Gilnei Porto Azambuja,
as palavras fraternas e firmes de Luzenira Linhares Alves, integrante da executiva
da federação, finalizando a abertura com um pronunciamento do presidente da
CUT-RS Claudir Néspolo, que evidenciou o que viria logo a seguir na sua Análise
de Conjuntura Nacional e Internacional, dado o momento que vivemos, propondo
um plano de lutas.
O advogado Ricardo Castro presenteou e impactou a plenária do encontro
com o documentário "Contrastes", sobre o golpe midiático-político-jurídico que
abalou institucional e inconstitucionalmente o Brasil, apeando da presidência Dilma Rousseff, uma mulher digna e honesta.
Sob o prisma das reformas Trabalhista e Previdenciária num contexto mundial, o analista político Eugênio Pasqualine trouxe dados e informações
importantes para o debate. Em outra
análise, político-jurídica, o advogado
e assessor da Fitratelp Maximiliano Garcez, de forma enfática também abordou as mazelas das de(re)
formas, reforçando o plano de lutas
("guerra de guerrilha").
Seguindo a linha e dentro da estrutura formativa e mobilizadora das
reuniões do conselho da federação, o
psicólogo Fernando Antonio Cançado, também integrante da federação,
discorreu sobre a Perversão Como
Sintoma Social.
No intuito de fortalecer o caldo de conhecimento dos sindicatos filiados e
das CNN's, a economista do Dieese e encarregada da subseção Mariel Angeli Lopes
apresentou um consistente trabalho que transcendeu para as repercussões nefastas das medidas golpistas no nosso setor.
Vale destacar que a todo momento as e os participantes do CD fizeram intervenções, declarações, depoimentos e propostas visando somar-se ao e incrementar o Plano de Lutas da CUT para derrotar os usurpadores e vendilhões da pátria
brasilis.
Os trabalhos internos ou federativos foram realizados nos dois últimos dias
passando pela avaliação da gestão para um novo mandato, sob a condução da
facilitadora Tatiana Seixas. Esta avaliação e análise projetam a próxima gestão da
Fitratelp, que será eleita no II Conttelp, em outubro deste ano, em Brasília.
Com os ajustes feitos nas CNN's e os relatos das negociações do primeiro
semestre, somados às decisões e depoimentos sobre as oposições reconhecidas
pela federação, foram encerradas as atividades do CD com a consigna: “Nenhum
Direito a Menos!”.
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Empresas

Rápidas

TLSV
Boatos falam do risco de demissões em massa
A direção do Sinttel/RS, durante
panfletagem de boletim na base da
TLSV, no começo deste mês, constatou
que, não bastassem as irregularidades
desta terceirizada da Vivo continuarem
acontecendo – e o próprio Ministério
Público do Trabalho (MPT) já ter questionado o sindicato através de consulta
oficial encaminhada para a direção da
Vivo, pedindo providências –, a TLSV
vai ser premiada, aumentando a sua
operação, absorvendo novos postos
de trabalho necessários, após a demissão em massa, demonstrando que a
Vivo não está nem aí para seus clientes. (Quanto pior, melhor!) Isso, sendo
a TLSV a que paga os piores salários,
tíquetes e locação de veículo, na base

da Vivo, que tem os piores indicadores
e que ainda tem sérios problemas em
instalar todos os produtos desta operadora, merecendo atenção especial
para retreinar seus empregados.
Tudo indica, que o plano da Vivo
é usar os seus trabalhadores na Rede
Externa até o último dia, para ensinar
os empregados na TLSV a instalar todos os produtos da empresa e depois
levar um pé da operadora, sendo condenados ao desemprego ou à semiescravidão na TLSV. Já que esta, quanto
menos paga para os seus trabalhadores, mais cresce aos olhos da Vivo, que
não quer qualificar e sim desqualificar,
com suas escolhas de gestão, o atendimento a seus próprios clientes.

TIM – INTELIG
Começam negociações do aditivo ao ACT
Aprovada e protocolada a Pauta Nacional de Reivindicações para negociar as Cláusulas Econômico Financeiras do Aditivo ao ACT 2016-2018. As negociações começam no início de setembro. Mobilização e engajamento são
fundamentais para conquistarmos melhorias.
O PPR 2017 está em apreciação nas assembleias que ocorrem no âmbito da FITRATELP. Se aprovado acontecerá um adiantamento financeiro em
01/10/17.
CONTAX MOBILE S/A (LIQ)
ACT 2017 em negociação
Dia 25/07 a representação patronal
apresentou contraproposta para 22 itens
da pauta de reivindicações.
Veja os principais itens:
1. Abragência – ok
2. Data base Maio – ok
3. Reajuste Salarial – 100% do INPC para
os salários acima do piso
4. Piso Salarial – mantém o praticado
SMN
5. Auxílio refeição/alimentação – reajuste de 100% do INPC
6. PLR negociação – vai propor redação
para o ACT
7. Auxílio creche /educação infantil – reajuste de 100% do INPC
8. Auxílio portadores de necessidades especiais – vai avaliar proposta da pauta
Nova rodada de negociação agendada
para o dia 21/08.
Obs: o INPC de maio ficou em 3,99%.

ATENTO DO BRASIL S/A
PLR inferior ao
do ano anterior
Em 28/07 os trabalhadores na
Atento do Brasil aprovaram em assembleia, pela soma de votos nacional, composta pelos estados de
MG, SE e RS, a proposta para celebração do ACT de PLR-2016.
Valor único de R$ 165,00.
Cabe salientar de que a proposta apresentada ficou inferior a do
ano de 2015, que foi de R$ 190,00.
A luta sempre foi pelo pagamento
de 01 salário nominal para todos.
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TELEFONICA-VIVO
Losekann integra comissão
de negociação
Os debates CNN FITRATELP
vs VIVO em torno do Aditivo ao
ACT 2016-2018 começaram no dia
10/08/17, tratando do calendário de
negociações e evidenciando os pontos de pauta a serem negociados.
Além disto, a CNN exigiu respostas às pendências que se perpetuam
sem solução por parte da empresa e
que constam em ata assinada pelas
partes. Nos dias 14 e 26 de setembro
os trabalhos negociais continuam. O
companheiro Valmir Losekann, em
substituição ao companheiro Juan
Sánchez, passou a ser integrante
da CNN mediante eleição na última
reunião do Conselho Diretor da FITRATELP. Do tamanho da luta será o
tamanho da conquista!
CLARO
Pauta enviada, ainda
sem data para negociar
A comissão nacional de negociação
da Fitratelp enviou para a empresa a
pauta nacional de reivindicações, para
a renovação do acordo coletivo de trabalho 2017/2019, cuja data-base é em
setembro. Ainda não foi agendada a
primeira reunião.
Quanto ao PPR 2017, tínhamos
agendado reunião para o dia 08/06,
mas a empresa desmarcou e ainda não
reagendou nova data. Fique atento(a)
aos informes do SinttelRS! Não fique
só, fique sócio(a)!
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– Stein – Como a grande maioria das empresas, a Stein, que tem Acordo Coletivo de Trabalho com data-base em junho, está empurrando com a
barriga, esperando para ver o que irá acontecer em novembro quando está
prevista a entrada em vigor a Reforma, ou melhor, a Deforma Trabalhista.
Informamos aos trabalhadores que estamos aguardando agendamento da
primeira reunião de negociação entre a empresa e a Comissão Nacional de
Negociação – CNN Fitratelp.
– Huawei – A empresa foi pressionada para se pronunciar quanto às
denúncias, por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, sobre mudanças
que poderiam estar se processando no Plano de Saúde. O Sinttel/RS, assim
como as demais entidades da nossa Federação, a Fitratelp, aproveitará a
reunião de negociação que tratará, em princípio, do PPR 2017 no dia 13 de
setembro, para cobrar isso da empresa.
– Nokia – Dando o pontapé inicial na campanha salarial desse ano,
que tem como data-base o mês de outubro, aconteceu no dia 31 de agosto
Assembleia Geral Extraordinária dos trabalhadores para elaboração e deliberação sobre a Pauta de Reivindicações a ser enviada à empresa.
– EQS – Os trabalhadores e trabalhadoras na EQS, que tem como data-base o mês de outubro para renovação do presente Acordo Coletivo de
Trabalho, participaram de assembleia realizada no dia 5 de setembro para
definir a pauta de reivindicações.
– Engeset (Algar) – A CNN Fitratelp, que tem como integrante o Sinttel/
RS, reuniu-se com a empresa no dia 29 de agosto, quando esta apresentou
uma proposta de reajuste de apenas 80% do INPC, já fixado oficialmente em
3,92%. No final da reunião os integrantes da Comissão Nacional de Negociação (CNN) da Fitratelp elaboraram contraproposta de 6% de reajuste retroativo à data-base, que é em primeiro de
maio. O Sinttel está no aguardo do agendamento
de nova reunião.

ALERT BRASIL S/A

Reunião com o patronal não teve
desfecho esperado, mas a luta continua
Reunidos o sindicato e a representação patronal nos dias 19 e 20
junho, deram-se início as tratativas
para renovação do ACT– Acordo
Coletivo de Trabalho. Nesta ocasião, o representante patronal reconheceu e aceitou as propostas
de cunho social, mas não apresentou resposta financeira para
os anseios da categoria e, de forma preliminar, após relato sobre
as condições de contrato com as
empresas tomadoras do serviço,
informou que não dispunha naquele momento de proposta que
chegasse ao mínimo, que se entende por negociável para as condições econômicas no diz respeito a
Reajuste de Salário e Reajuste do Piso
Salarial. Assim, a proposta patronal ficou muito abaixo do reivindicado pelos trabalhadores, sequer atingindo a
recomposição dos 12 meses passados.
Em nova reunião ocorrida em

15/08, a proposta evoluiu para o índice
do INPC, nos itens Piso e Reajuste Salarial. Porém, ainda havia necessidade
de avanço para as condições de
melhoria em relação à alimentação dos trabalhadores (VR/VA) e
para o PPR (Programa de Participação nos Resultados). Assim, e
sem avançar no diálogo, optou-se por novo encontro, para que
o representante patronal pudesse
levar o dever de casa para estudo
e apresentasse proposta com melhoria para categoria.
O sindicato alertou para a
necessidade de maior celeridade
e compromisso à resposta para os
trabalhadores e evidenciou que não
deve ocorrer, a exemplo do ACT anterior, um alongado período de tratativas
para a celebração do instrumento coletivo de trabalho, o que só prejudica
e tensiona a categoria profissional (trabalhadores).

ABS BRASIL

Assembleia aprova proposta

Em assembleia realizada dia 16/08 os trabalhadores aprovaram a proposta apresentada pela empresa.
Principais itens:
– Reajuste salarial de 3,99% – data-base 1° de maio – relativo ao período 2016-2017;
– Abono de R$150,00 – pago em duas (02) parcelas iguais de R$ 75,00
– exclusivo para empregados(as) não teleoperadores(as);
– Demais benefícios (vale refeição/alimentação, auxílio educação infantil, auxílio filho especial) reajuste de 3,99% retroativos e em duas (02) parcelas sucessivas.

Financeiro

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
2016
R$
827.438,84
157.843,82
20.647,32
137.196,50
-0669.595,02
9.854,41
659.640,61

2015
R$
781.199,32
69.392,44
17.762,20
51.630,24
-0711.806,88
20.237,42
691.569,46

1.177.580,70
NÃO CIRCULANTE
196.481,16
INVESTIMENTOS
196.481,16
Consórcios
981.099,54
IMOBILIZADO DE USO
500.770,05
Imóveis
214.925,21
Móveis e Utensílios
152305,52
Equip. Proc. de Dados
69.348,76
Maquinas e Equipamentos
43.750,00
Veículos

1.197.623,75
196.481,16
196.481,16
1.001.142,59
500.770,05
196.236,00
158.455,99
62.658,76
83.021,79

2.005.019,54

1.978.823,07

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa
Bancos Cta. Movimento
Bancos Cta. Aplicação
OUTROS CRÉDITOS
Adto. a Funcionários
Devedores Diversos

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos
Obrigações Fiscais
Credores Diversos
Provisões

2016
R$
972.290,92
61.555,25
48.508,04
8.883,32
834.691,17
18.653,14

2015
R$
934.968,30
81.892,22
195.583,46
7.619,26
626.025,89
23.847,47

PATRIM. LIQUIDO
1.032.728,62 1.043.854,77
967.398,56
Resultados Acumulados
1.043.854,77
76.456,21
Superávit/Déficit Exercício
(11.126,15)

TOTAL DO PASSIVO

2.005.019,54 1.978.823,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) RENDA OPERACIONAL BRUTA
Mensalidade
Contribuição Sindical
Contribuição Assistencial
Auxilio Fortalecimento Sindical
Renda Patrimonial
Donativos

2016
R$
2.091.463,05
1.199.736,36
427.772,84
-0186.709,35
277.244,50
-0-

2015
R$
2.122.312,72
1.075.227,20
540.020,19
1.797,50
245.946,80
285.321,03
10.000,00

(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO

2.091.463,05

2.122,312,72

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas
Tributarias
Judiciais
Diversos

2.922.542,31
2.789.722,19
36.551,42
46.697,73
49.570,97

2.871.367,20
2.732.671,94
33.950,93
5159,00
99.585,33

(+) OUTRAS RENDAS
Recuperação de Despesas
Rendas Diversas

686.787,31
190.959,38
495.827,93

706.576,87
184.548,36
522.028,51

(+) RESULTADO FINANCEIRO
Renda Financeira
Despesa Financeira

(25.249,28)
23.658,96
48.908,24

(97.261,64)
25.617,57
122.879,21

158.415,08
3.797.309,40
3.638.894,32

216.195,46
4.395.354,49
4.179.159,03

(11.126,15)

76.456,21

(+) GERENCIAMENTO PLANOS DE SAUDE
Recebimentos Planos de Saude
Repasses para Operadoras Planos de Saude

(=) SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO

2015
R$

FLUXO DE CAIXA DA
ATIVIDADE OPERACIONAL
Resultado Líquido do Exercício

(11.126,15)

76.456,21

VARIAÇÃO CONTAS PATRIMONIAIS
Devedores
Fornecedores
Outras obrigações

42.211,86
(20.336,97)
57.659,59

9.564,15
38.258,64
(101.287,56)

CAIXA LIQUIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS

79.534,48

(53.464,77)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Variação Investimentos
Variação do Imobilizado

-020.043,05

(92.002,14)
(8.250,94)

VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA

88.451,38

(77.261,64)

CAIXA E EQUIVALENTES
INICIO DO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTES
FIM DO PERÍODO

69.392,44

146.654,08

157.843,82

69.392,44

1- CONTEXTO OPERACIONAL:
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no
Estado do Rio Grande do Sul – SINTTEL/RS, sito na rua Washington Luiz, 572, CNPJ 89.623.375/0001-11, constituído
em 17 de setembro de 1941, conforme Carta Sindical DNT 28.090, é uma Entidade sem fins lucrativos que tem por
finalidade de estudo, coordenação, proteção e representação legal da Categoria Profissional dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicações e Operadores de Meses Telefônicas (Telefonistas em Geral), na base territorial do
Estado do Rio Grande do Sul, visando melhorias nas condições de vida e trabalho de seus Associados.
2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:
2.1- Resultado- O resultado foi apurado através do regime contábil de Competência.
2.2- O Ativo circulante é representado pelo caixa, bancos, aplicações e outros créditos.
2.3- O Passivo circulante está demonstrado pelo valor original e ser recolhido no próximo exercício.
2.4- Por se tratar de uma Entidade sem fins lucrativos, enquadra-se como Imune para fins do Imposto de
Renda.
2.5-Aplicações- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes apropriados até o encerramento do balanço.
2.6- Permanente- O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade
não procedeu correção monetária de balanço de execícios anteriores bem como a depreciação.
3- CONTRATOS DE SEGUROS:
A Entidade contrata seguros sobre seus Ativos considerando o suficiente para cobertura de eventuais sinistros.
4- PATRIMONIO LÍQUIDO:
O Patrimônio Líquido é composto pelo Patrimônio Social inicial, acrescido dos superávit e diminuído dos déficit
ocorridos.
5- Os Diretores da Entidade não  recebem Pro Labore ou qualquer valor a titulo de remuneração.
6-  A Entidade não distribui dividendos, conforme art. 14, incisos I, II e III, Código Tributário Nacional.
7- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade em seu
Estatuto Social.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente
CPF 236.073.000-20

Ingo Müller
Diretor Financeiro
CPF 257.860.160-72
CORECON 6516

Gilberto Brambilla
Contador – CRC/RS 46913
CPF 311.791.930-91

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Patrimônio Social é composto pelos resultados acumulados até o encerramento deste exercício.

SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO

2016
R$

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO SOCIAL

2016
R$
1.043.854,77
(11.126,15)
1.032.728,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2015
R$
967.398,56
76.456,21
1.043.854,77

Os abaixo assinados, 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 haverem examinado os livros e demais documentos Contábeis relativos ao exercício de 2016,
e são de parecer que os mesmos sejam aprovados pela Assembléia Geral, uma vez que tudo se encontra de acordo
com a Legislação e o Estatuto.
Ezequiel da Silva Lopes		
Roberson de Oliveira Machado
Jair Silva

Marco Antonio Bertoglio Bloise
Cristiano Furtado Corre
Liege Terezinha de Almeida Dias Lucas Tania Marisa Alves Trindade
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Aposentados & Pensionistas
Justiça decide pela devolução de valores
pagos ao INSS após aposentadoria
Recente decisão da Justiça
Federal de Assis/SP reconheceu a
um aposentado que permaneceu
trabalhando o direito de devolução
dos valores pagos ao INSS após sua
aposentadoria.
O juiz Luciano Tertuliano da Silva determinou que o INSS suspendesse e devolvesse as contribuições
feitas por uma segurada que continuou trabalhando após aposentar-se. Segundo o juiz, a cobrança de
contribuição previdenciária para
o aposentado que continua trabalhando não deveria ser obrigatória, visto que o segurado não tem

garantias mínimas que assegurem
proteção em relação ao emprego
atual: "se não há, por parte da Previdência Social, uma contraprestação
apta a conferir aos segurados que se
encontrem em idêntica situação uma
proteção suficiente e adequada a todas as contingências sociais, indistintamente, não há razão para se exigir
dos contribuintes aposentados empregados, segurados obrigatórios, as
contribuições sociais incidentes sobre sua remuneração".
Importante deixar claro que se
trata de uma decisão de um juiz de
1º grau e que o INSS ainda pode re-

Isenção de Imposto de Renda de
Aposentadoria Complementar
Os aposentados e pensionistas com doenças graves estão obtendo
decisões judiciais favoráveis que asseguram o direito à isenção do recolhimento do Imposto de Renda sobre seus benefícios.
A Receita Federal tem negado a referida isenção, afirmando que a lei
se refere a proventos de aposentadoria oficial e os resgates de Previdência complementar não são proventos, portanto, não são isentos.
Porém, temos defendido a natureza jurídica da previdência complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente por
ter a possibilidade de resgate. Assim, tendo a previdência complementar natureza previdenciária, o recebimento dos valores decorrentes das
contribuições não altera sua natureza jurídica, ou seja, tanto faz receber
mensalmente os resgates pontuais ou totais, que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que podemos afirmar que sendo
os aposentados portadores de moléstias graves previstas nos termos da
Lei, estes serão isentos do IRPF.
O STJ confirmou acórdão do TRF4 em qual reconheceu a isenção do
IRPF pela moléstia grave sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou, sob o entendimento que o resgate não descaracteriza a natureza
jurídica previdenciária da verba e, que como não há previsão para isenção
sobre a previdência privada complementar na lei do imposto decorrente
de moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou resgates.
Diante disso, se você paga IR sobre aposentado complementar, mesmo tendo sido aposentado por moléstia grave ou possui familiar que esteja nessa situação, busque seus direitos!
Para atendimento e outros esclarecimentos, agende uma consulta
pelo telefone (51) 3328-6001, no horário comercial, ou pelo e-mail: neto@
raimundoflores.com.br ou no Sinttel às terças-feiras das 14h às 17h.
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correr. Em nota, o INSS informa
que não comenta processos em
curso e que não tem um levantamento sobre possíveis casos semelhantes.
Os aposentados que continuaram trabalhando após aposentarem-se e que tiveram seus processos de desaposentação julgados
improcedentes, de acordo com a
decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, agora têm esta
possibilidade de requerer judicialmente a devolução dos valores
pagos ao INSS.
Para mais informações entre

Para analisar a viabilidade da
ação são necessários os seguintes documentos:
– Cartão de concessão de aposentadoria
– CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais)
– CTPS

em contato com o Sinttel pelo fone
(51) 3286-9600 ou com a nossa assessoria jurídica para assunto previdenciário, no Escritório de Direito
Social fone (51) 3215-9000.

Sinttel/RS e AACRT buscam garantir
o direito dos aposentados(as)
Diante do procedimento espúrio realizado pela Fundação
Atlântico de Seguridade Social,
interrompendo os descontos em
folha referentes às
mensalidades dos associados e, sobretudo,
aos descontos em folha referentes ao plano de saúde, a AACRT
e o SINTTEL moveram
uma ação judicial,
através da nossa Assessoria Jurídica, do
Escritório do Direito
Social, buscando a
manutenção dos
descontos que garantiam o regular
funcionamento do contrato firmado entre as partes.
A juíza da 1ª Vara Cível do

Foro Central, em análise preliminar,
reconheceu a necessidade de manutenção dos descontos em folha
enquanto se discute a legalidade do
procedimento adotado pela Fundação. A juíza obrigou a
Fundação a retomar
os descontos em folha
dentro do prazo máximo
de 48 horas contados da
ciência da decisão, sob
pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais).
Desta forma, enquanto tramita a ação judicial,
serão mantidos os descontos em folha referentes à
mensalidade e ao plano de
saúde nos exatos moldes
que vinham sendo processados pela Fundação até a alteração
inadvertidamente praticada.

Abertas inscrições para seminário
A repercussão jurídica das mudanças previstas para a Previdência Social e Complementar pautará o primeiro dia do 14º Seminário
de Participantes de Fundos de Pensão que acontece na Federação
dos Bancários do RS (Fetrafi), em Porto Alegre, nos dias 9 e 10 de
novembro. Promovido pela regional Rio Grande do Sul da Anapar,
a cerimônia de abertura tratará da conjuntura política e econômica
do país. O segundo dia terá como painel de abertura “Perspectivas
da Previdência Social Pública e a Proteção Social”, seguido pela discussão dos desafios da Previdência Complementar para crescer e os
meios de comunicação em tempos de pós-verdade.
O encerramento será com a avaliação da representação institucional e política da Anapar. Os participantes recebem certificado
válido (10 pontos) para certificar e habilitar dirigentes, conforme Instrução Previc, nº 28, de 12 de maio de 2016. O seminário acontece
na sede da Fetrafi, rua Fernando Machado, 820 – Porto Alegre/RS.

