
PARCEIROPARCEIRO
GOOGLE 

PLAY
aplicativo 

do sinttelrs

Baixe

PORTO ALEGRE-RS

Edição nº 30
ABR/MAI/JUN/2019

SINDICATO DOS TELEFÔNICOS DO RIO GRANDE DO SUL

facebook
sinttelrs

A LUTA É DE 
TODOS!

Sinttel/RS (51) 3286.9600 - www.sinttelrs.org.br - sinttelrs@sinttelrs.org.br



E
xp

ed
ie

n
te

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 Moron, 625 – 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, Projeto Gráfico e Diagramação: Nara Roxo (Jornalista diplomada - MtB: 6.771).

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

Gilnei Porto Azambuja
Presidente do Sin�el-RS

EDITORIAL

02                 PARCEIRO   - Abril/Maio/Junho de 2019                  Número 30                                

   INSTITUTO AVANÇAR   

TODO RESPEITO AOS TRABALHADORES
Na edição passada do informativo “O Parceiro”, em função de exigências do 

Correios e de um descuido na diagramação, a foto de três colegas ficaram com os 
rostos ocultados. Por uma questão de justiça e porque, para o Sindicato, todos os 
trabalhadores têm total importância, estamos repetindo as fotos destes colegas 
abaixo, com o nosso pedido de desculpas. 

DOUGLAS, da SEREDE, sobre 
os convênios do SINTTEL-RS: O que 
achas dos convênios? Está utilizan-
do onde? Agregou valor ao seus 
ganhos? “Atendeu as expectativas. 
Já utilizei o convênio na Uniasselve 
para cursar engenharia elétrica com 
10% de desconto. O desconto de 
10% recebido pelo uso do convênio 
supriu o desconto sindical mensal”. 

Alexandre Lima, da SERE-
DE/Novo Hamburgo, costuma 
usar o convênio MasterClin para ir 
ao cinema com a família. Se diz 
muito satisfeito em ser sindicaliza-
do, que agora além da luta por 
salário e melhores condições de 
trabalho, " ainda dá pra  economizar 
uns “pilas” com o uso do cartão de 
vantagens do Sindicato."

BETINHO, PRESENTE!
Faleceu, dia 14 de abril, o colega 

e trabalhador do SINTTEL-RS, GiL-
bERTO dA SiLVA TeIXEIRA, conhe-
cido por todos como “Betinho”. 

Ele trabalhava no setor de im-
prensa e foi funcionário do SINTTEL-
RS por mais de 20 anos. O Sindicato 

deixa sua ho-
menagem a es-
te valoroso lu-
tador, que sem-
pre esteve ao 
lado dos traba-
lhadores tele-
fônicos. 

Betinho, 
presente!

FESTA EM 
HOMENAGEM AO 
HOMEM DE REDE

Já esta sendo organizada pelas 
entidades SINTTEL-RS, AACRT e  
ASTII, a festa em homenagem ao 
HoMEM dE ReDE a ser realizada 
em setembro próximo, nas depen-
dencias da ASTII.

Fique ligado, pois os convites 
serão distribuídos GRATUITAMEN-
TE a partir  de  agosto. Fale com o 
representaste sindical ou com o 
SINTTEL.

Visando maior organização 
informa-se que os convites serão na 
forma NOMINAL e INTRANSFE-
RÍVEL, e, para participar, não 
esqueça o convite, pois quem não 
tiver o mesmo ou não identificar a 
empresa que trabalha, não será 
possível entrar na festa.

CARTÃO DE 
VANTAGENS DO 

SINTTEL/ MASTERCLIN

“NiNGUÉM sOLTA 
a mÃO dE nINGUÉM”

Para aqueles ainda tem dúvidas 
que só a união dos trabalhadores 
ativos, aposentados e pensionistas, 
estancará o atual ataque devastador 
da reforma de previdência, dia 14/06 
a greve geral do Brasil serviu para 
tirar todas as dúvidas. Bastou uma 
única greve para que o relator da 
reforma retirasse alguns itens das 
maldades contidas na reforma pro-
posta pelo governo Bolsonaro. Po-
rém nosso desafio é derrotar a refor-
ma da previdência na totalidade.

O SINTTEL-RS, juntamente com 
a CUT, FITRATELP, outras centrais e 
movimentos sociais, foram impres-
cindíveis para que o governo recu-
asse. Não é por acaso, que tanto o 
governo Temer, como Bolsonaro,  
querem acabar com os sindicatos, 
rasgando a Constituição, a exemplo 
da famigerada Medida Provisória 
873, de 1º de março, que acaba com 
o desconto da mensalidade sindical 
em folha de pagamento. 

Mesmo diante deste tiroteio, o 
Sindicato vem avançando nas con-
quistas e benefícios para o trabalhador.

Ainda no mês de maio, foi apro-
vado um aditivo ao Acordo Coletivo 
de Trabalho que beneficiou mais de 
3000 trabalhadores na SEREDE, onde 
foi garantido o INPC retroativo à data 
base, mais uma cesta natalina, além 
de promoções e novas turmas para 
cursos de qualificação profissional e 
técnico de telecomunicações.

O reconhecimento da impor-
tância do Sindicato para resistir aos 
ataques e avançar nas novas con-
quistas, foi a aprovação da reforma 
estatutária por ampla maiorias nas 
nove assembleias realizadas no iní-
cio de junho. E para ampliar a repre-
sentação sindical, continuamos rea-
lizando as eleições de novos repre-
sentantes dos aposentados, a exem-
plo de Canoas e Santa Maria.

Estamos vivendo um momento 
histórico do país e nós telefônicos 
somos protagonistas nesta luta, 
provando que só a união vencerá.

Boa Leitura!

CONVÊNIO COM O 
SENAI\SESI E CURSOS NO  RS

O INSTITUTO AVANÇAR, foi criado 
pelo SINTTELRS, em 19/07/2012, dia do 
aniversário do SINTTEL-RS, fundado nesta 
data, em 1941. O Sindicato vai completar 
78 anos e o Instituto Avançar sete anos, 
com um de seus principais objetivos de 
viabilizar acesso à Qualificação Profissional 
aos telefônicos e seus dependentes.

O Instituto está na SEDE II (rua Gal. 
Auto, 349, Centro Histórico, POA), com 
salas de aulas, laboratório, salas de 
atendimentos terapêuticos e inclusi-
ve área de confraternização, com 
churrasqueira e pequeno refeitório. Mas os 
cursos também são realizados nas sedes do 
Sindicato no Interior em Caxias, Passo Fun-
do, Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Santa 
Maria, Pelotas e Santa Cruz.

Neste tempo o Instituto já ofereceu 
cursos gratuitos de Qualificação Pro-
fissional, como Fibra Ótica, em parcerias 
com empresas do setor, como SEREDE, 
CETP, RADIANTE, VOGEL, SINOS e EZENTIS, 
tendo formado cerca de dois mil trabalha-
dores. Já realizou, em parceria com a 
Prefeitura da Capital e entidade dos 
estudantes do RS, o curso POP (aulas do 
curso pré-vestibular gratuito para a 
sociedade) e turmas de inclusão 
digital para aposentados, viabilizan-
do acesso a computadores, laptop e 
smartfone.

Desde o ano passado, o Instituto em 
parceria com o SENAI e diversas empresas 
do setor, oferece meia-bolsas em curso 
técnico de telecomunicação, garanti-
dos nos Acordos Coletivos de Trabalho. 
Agora, prepara para assinar um contrato 
com o  SENAI\SESI, para viabilizar a rea-
lização de cursos de treinamento, com 
ênfase em fibra ótica, com turmas em 
praticamente todas as cidades do RS, 
com a montagem de uma unidade móvel 
do SENAI, para o Setor de Telecomu-
nicações, com sala de aula em carreta cli-
matizada e toda equipada.

Viabiliza turmas de EJA do SE-
SI\SENAI, totalmente gratuitas para os 
telefônicos e seus familiares a partir deste 
mês, bem como descontos de 50% em 
curso de graduação na Faculdade do 
SENAI, como Sistemas de Telecomunica-
ções, para sócios do SINTTEL-RS, e prepa-
rando parceria para menores aprendiz, em 
convênios com as Empresas e SENAI.

Neste aniversário do SINTTEL-RS e 
INSTITUTO AVANÇAR, quem ganha presen-
tes são os sócios. 
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1º DE MAIO - DIA 
DO TRABALHADOR
Já no dia 1º de maio, DIA DO 

TRABALHADOR, a categoria esteve 
presente nas atividades realizadas na 
Orla do Guaíba, em Porto Alegre. As 
manifestações, organizadas pelas 
centrais sindicais e movimentos so-
ciais, aconteceram em diversas ci-
dades do RS e em todo o país e ti-
veram como pauta comum a luta 
contra a reforma da previdência. Da 
Rótula das Cuias, os manifestantes 
saíram em caminhada até a Rótula do 
Gasômetro, onde foi realizado um ato 
unitário com diversas manifestações.

A principal deliberação aprovada 
pelas centrais no dia 1º de maio, foi a 
realização de uma greve geral contra 
a reforma da previdência, no dia 14 
de junho.

15 DE MAIO - DIA 
NACIONAL DE LUTA
No dia 15 de maio foi realizada 

uma greve nacional da educação e 
um DIA NACIONAL DE LUTA, com 
atos, paralisações e protestos, contra 
os cortes anunciados pelo governo na 
educação. A medida fortaleceu o 
movimento grevista de junho. Neste 
dia, mais de um milhão de pessoas, 
como estudantes, professores, fun-
cionários de escolas e representantes 

TRABALHADORES NAS RUAS CONTRA 
A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O mês de maio foi de intensas mobilizações dos trabalhadores. As atividades iniciaram 
no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e tiveram continuidade com as grandes 

manifestações dos dias 15 e 30/05 e culminaram com a maior delas, a greve geral do dia 
14 de junho. Todas tiveram como eixo comum a luta contra a reforma da previdência.  Os 

trabalhadores telefônicos participaram de todas elas. 

de inúmeras categorias, foram às ruas 
defender a democracia, denunciar o 
desmonte na educação, na previdên-
cia, nas empresa estatais e nos di-
reitos dos trabalhadores. Nas faixas, 
cartazes e palavras de ordem, os 
manifestantes também denunciaram 
o desmonte que vem sendo promovi-
do pelo governo na previdência pú-
blica, no meio ambiente, nas empre-
sas estatais e em outras áreas. Em 
Porto Alegre as atividades começa-
ram pela manhã e se prolongaram até 
à noite.

30 DE MAIO -  
#tSUNAMIDAEDUCAÇÃO 

No dia 30 de maio, mais uma vez 
os telefônicos somaram aos estudan-
tes, professores e trabalhadores de 
diferentes categorias nas manifesta-
ções em defesa da educação e rumo a 
greve geral. Neste dia, milhares de 
pessoas saíram às ruas nas capitais e 
cidades do interior em mais um 
tsunami em defesa da educação pú-
blica. Em Porto Alegre, a concentra-
ção foi na Esquina Democrática,  on-
de os manifestantes, mesmo com 
chuva, participaram aos milhares. 

14 DE JUNHO
GREVE GERAL

No dia 14 de junho, os telefônicos 

estiveram representados na gREVE 
gERAL chamada pelas centrais sin-
dicais, contra a reforma da previdência 
proposta pelo governo Bolsonaro, os 
cortes na educação e o desemprego. 
De acordo com as centrais, mais de 45 
milhões de pessoas, de diferentes 
movimentos e categorias, participa-
ram do ato em todo o país. As ativida-
des começaram ainda na madrugada, 
com piquetes em portas de fábricas e 
garagens de ônibus, para sensibilizar 
os trabalhadores a aderirem ao movi-
mento. Os dirigentes estiveram pre-
sente em diversas delas, em Porto Ale-
gre e em outras cidades. 

As mobilizações se mantiveram 
no decorrer do dia em diversos locais. 
No final da tarde, a concentração na 
Esquina Democrática, em Porto Alegre, 
reuniu mais de 50 mil pessoas, entre 
trabalhadores, estudantes, movimen-
tos sociais e outros segmentos. De lá, 
com cartazes, faixas e palavras de 
ordem, os manifestantes se desloca-
ram pelas ruas centrais da Capital, em 
caminhada até o Largo Zumbi dos 
Palmares, onde houve um ato de 
encerramento das atividades  do dia. 

MAIS INFORMAÇÕES
Informe-se mais sobre a reforma da 
previdência em reajaagora.org.br, 
acesse o “aposentômetro” e calcule 
como ficará a sua aposentadoria se a 
nova regra for aprovada.

AMPLIAÇÃ DOS CONVÊNIOS
O SINTTEL-RS vem buscando am-

pliar os convênios para beneficiar os 
trabalhadores e seus dependentes. Re-
centemente foram feitos convênios 

com as Óticas Bella Visão (Viamão) e 

Carol, com descontos que chegam a 
15%. Outro importante convênio foi 

com a rede de cinemas CINEMARK. A 
venda é exclusivamente para ingressos  
para o próprio usuário, que poderá 
adquirir no máximo quatro ingressos 
virtuais por dia.

“DeMOCRACIA eM VeRTIGEM”

O documentário Democracia 

em Vertigem, da cineasta Petra Cos-
ta, já pode ser visto no Netix. A au-
tora  conta com muita sensibilidade 
pontos essenciais da história recente 
que levou o país a um processo de 
golpe (contra Dilma Rousseff, em 
2016) e resultou na ascensão da ex-
trema-direita. No documentário, Petra 
apresenta a forma como a Justiça, com 
a Operação Lava Jato, com os procura-
dores do Ministério Público de Curi-
tiba tratou o processo contra o ex-pre-
sidente Lula. A mensagem de Demo-
cracia em Vertigem é clara: tão jovem 
democracia em tão grave risco. 

VIOLÊNCIA NO TRABALHO
A OIT aprovou, dia 21/06, a 

Convenção 190 que trata da vio-
lência no mundo do trabalho. Ela   só 
passa a valer depois da ratificação 
pelos países. A Convenção começou a 
ser debatida em 2009 e, em 2018, foi 
aprovado um texto preliminar pelo 
Conselho de Administração da OIT.  A 
Convenção terá o papel de proteger 
todos os trabalhadores, do setor 
público e privado, e casos externos 
como violências sofridas no caminho 
do trabalho, ou por decorrência dele.  
De acordo com a Convenção 190, no 
mundo do trabalho, a discriminação, 
as piadas homofóbicas, as chacotas e 
perseguições a LGBT´s também serão 
consideradas agressões. 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES  INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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.
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 exercícios anteriores bem como a depreciação.

CONTRATOS DE SEGUROS: A Entidade contrata seguros sobre seus Ativos considerando o suficiente 
para cobertura de eventuais sinistros.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O Patrimônio Líquido é composto pelo Patrimônio Social inicial, acrescido dos 
superávit e diminuído dos déficit ocorridos. 
Os Diretores da Entidade não  recebem Pro Labore ou qualquer valor a título 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         Ingo Müller                     Gilberto Brambilla

Presidente  Diretor Financeiro        Contador (CRC/RS 46913)
CPF 236.073.000-20                  CPF 257.860.160-72       CPF 311.791.930-91/CORECON 6516

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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 2018, 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, Marco Antonio Bertoglio Bloise, Cristiano Furtado  Correa, Roberson de Oliveira Machado, 

Liege Terezinha de Almeida Dias Lucas, Tânia Marisa Alves Trindade e Jair Silva

ORÇAMENTO 
PARA O 

EXERCÍCIO 
DE 2019
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O PROJETO EMPREGAR, 
lançado pelo Sindicato este ano, já 
começa a dar frutos. O objetivo é aju-
dar na recolocação dos trabalhadores 

demitidos, através de um diálogo com 
outras empresas que busquem profis-
sionais qualificados nas diferentes 
áreas de atuação dos trabalhadores 
telefônicos. Empresas como a CETP, 
por exemplo, já buscaram, através do 
Projeto, profissionais para trabalhar na 
empresa e os indicados pelo Sindicato 
já estão trabalhando.

Sindicalize-se e aproveite as opor-
tunidades que somente os associados 
do SINTTEL-RS têm. Além de fortalecer 
a entidade para lutar em defesa dos 
trabalhadores, os sindicalizados tam-
bém têm à sua disposição - e  em 
muitos casos também para os depen-
dentes - convênios com instituições de 
ensino, serviços na área da saúde, 
assessoria jurídica, entre outros.

REUNIÃO DO CONSELHO
DIRETIVO “BETINHO”

Ocorreu em Porto 
Alegre, entre os dias 

24 e 26 de abril,  a 
assembleia de prestação 
de contas de 2018 e a 
reunião de planejamento 
financeiro para 2019, 
além da reunião amplia-
da do Conselho Diretivo 
do SINTTEL-RS.

O encontro diretivo este ano 
recebeu o nome de “CD Betinho”, 
em homenagem a Gilberto Teixeira, 
funcionário do Sindicato que faleceu 
no dia 14 de abril e que durante mais 
de três décadas, esteve junto com os 
telefônicos na luta. 

Os trabalhos iniciaram, dia 24, 
com um debate sobre as finanças e 
estratégia sindical, com o contador 
da entidade, Valtuir. No mesmo dia, 
os trabalhos seguiram com a apre-
sentação do balanço 2018 e do orça-
mento para 2019. 

No dia 25 de abril, o encontro 
continuou, tratando temas como 
comunicação sindical, convenção co-
letiva, com apresentação da assesso-
ria jurídica do Sindicato, e seguiu com 
o planejamento estratégico e defini-
ção dos encaminhamentos. Neste dia 
foi, ainda, preparada a pauta para a 
reunião do Conselho Diretivo do Sin-
dicato. 

CONSELHO DIRETIVO
No dia 26, foi realizado o Conse-

lho Diretivo (CD) “Betinho”, que 
iniciou com a leitura e aprovação da 
ata da última reunião. Na sequência, 
foi feito um debate sobre a reforma da 
previdência, com o assessor parla-
mentar da Deputada Federal Maria do 
Rosário (PT-RS), Rodrigo Oliveira. 
Após este momento de formação, foi 
realizada a assembleia de prestação 
de contas de 2018 do Sindicato, que 
foi aprovada por unanimidade. 

Segundo o presidente do SINTTEL-
RS, Gilnei Azambuja, este ano os 
encontros foram realizados em três 
dias, devido a extensa agenda, es-
pecialmente frente a situação financeira 
que vem sendo imposta pelos go-
vernos Temer e Bolsonaro aos Sindi-
catos, com sucessivos ataques à orga-
nização dos trabalhadores. “Vivemos 
momentos preocupantes, que só serão 
superados com muito esforço, respon-
sabilidade e comprometimento de to-
da a diretoria e categoria”, pontuou ele.

ASSEMBLEIA APROVA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E 
NOVO VALOR DAS MENSALIDADES DO SINDICATO

Uma rodada de nove assembleias 
realizadas entre os dias 3 e 7 de junho em 
Porto Alegre e em todas as Dele-gacias 
Regionais, aprovou, por ampla maioria, 
a reforma estatutária proposta pelo 
SINTTEL-RS, que autoriza o aumento 
da mensalidade sindical de 1% para 
1,5%. O objetivo é contribuir para a recuperação das finanças da entidade, 
abaladas desde que os governo Temer e Bolsonaro elegeram os sindicatos 
como seus principais alvos, com o claro objetivo de acabar com qualquer 
resistência aos constantes ataques que têm sido feitos aos trabalhadores. 

Exemplo de contribuições: para um salário de R$ 1.000,00 – antiga 
mensalidade (1%) = R$ 10,00; para um salário de R$ 1.000,00 – nova 
mensalidade (1,5%) = R$ 15,00. 

Desde o ano passado, após o corte do imposto sindical no início do ano, o 
Sindicato deu início a maior campanha de sindicalização de todos os tempos, 
aumentando em mais mil novos sindicalizados, com a criação de novos con-
vênios, como o cartão de descontos e cursos de qualificação profissional para 
sindicalizados. Também ampliou a sua base, com o início da representação 
junto aos empregados de empresas provedoras de Internet.

É NECESSÁRIO UM SINDICATO FORTE - Todas as medidas que 
tomadas pelo governo apontam na direção da retirada de direitos. Por isto, os 
ataques às finanças dos sindicatos, já que são eles as principais entidades para 
organizar os trabalhadores para resistir e barrar estes ataques. E cabe aos 
trabalhadores, através da sindicalização e participação, manter seus sindica-
tos cada vez mais fortes.
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Quer diga respeito às negocia-
ções salariais, aos direitos dos tele-
fônicos ou do conjunto da classe tra-
balhadora, as lutas são sempre de 
todos os trabalhadores. Para conquis-
tar melhores acordos, como foi o caso 
da SEREDE, onde foi garantido um 
acordo melhor que em outros esta-
dos; para impedir a retirada de direi-
tos, como as empresas vêm tentando 
fazer desde a reforma trabalhistas; ou 
para impedir o brutal ataque que re-
presenta a reforma da previdência, é 
fundamental a unidade dos trabalha-
dores e o fortalecimento das entida-
des sindicais. 

Este fortalecimento e a consciên-
cia de classe são importantes para 
todos os enfrentamentos que temos a 
cada negociação e a cada ataque dos 
governos aos trabalhadores. O SINT-
TEL-RS tem feito a sua parte, atuando 
firmemente das negociações, ampli-
ando os espaços de atuação, como a 

A LUTA É DE TODOS!
participação na Fitratelp, nas associa-
ções dos telefônicos aposentados, na 
CUT, entre outros espaços, e tem 
trabalhado para despertar a consciên-
cia dos trabalhadores. 

Estas são ações necessárias e um 
bom exemplo é lembrar que muitas 
vezes o Sindicato alertou quanto a 
importância da resistência contra a 
reforma trabalhista, alardeada como 
necessária para gerar empregos, aca-
bar com a crise e recolocar o Brasil no 
caminho do desenvolvimento. O 
SINTTEL-RS reiterou diversas vezes 
que se tratava de um “canto da se-
reia” para enganar os trabalhadores. 
E hoje, quase dois anos depois de sua 
implantação, o que estamos vendo é 
mais de 14 milhões de brasileiros 
desempregados, crescimento da in-
formalidade e da precarização. O 
mesmo alerta estamos fazendo 
agora em relação à reforma da 
previdência. Na propaganda do 

governo, sem ela o Brasil praticamen-
te acaba. Mas isso NÃO É VERDA-
DE. A reforma está sendo feita a-
penas para beneficiar os empresários 
- que não precisarão mais contribuir 
para o INSS do trabalhador - e os 
banqueiros, que são os únicos bene-
ficiados com o regime de capitali-
zação. 

HORA DE RETOMAR ÀS RUAS
Será somente com o resgate das 

grandes greves e mobilizações, con-
forme demonstrado nos meses de 
maio e junho, com as paralisações da 

educação e a greve geral; o resgate 
dos sindicatos fortes e representati-
vos, os investimentos em formação, 
tanto de lideranças como das catego-
rias, que poderemos fazer frente aos 
ataques e retrocessos que estão sen-
do feitos contra os direitos dos traba-
lhadores e os direitos sociais.

No caso da categoria telefônica, 
esta unidade e disposição de luta é 
que dará mais força ao Sindicato nas 
mesas de negociações, para garantir a 
manutenção e avanços nas conquis-
tas que só foram possíveis ao longo 
de décadas de lutas.

NA SEREDE, VITÓRIA DA UNIDADE DOS TRABALHADORES
Na SEREDE, a negociação iniciou 

em março, e só depois de várias 
rodadas e uma forte demonstração de 
disposição de luta dos trabalhadores, a 
empresa admitiu reajustar os salários e 
demais cláusulas econômicas na data-
base (abril) e pelo INPC (4,67%). Esta 
foi uma importante vitória dos traba-
lhadores e do SINTTEL-RS. 

Até o fechamento desta edição,  
foi somente no RS que a SEREDE 
concordou em pagar o reajuste salarial 
como se deve. Nos demais estados (SC, 
RJ), a empresa mantêm proposta de 
reajustar os salários parte até o final 
deste ano, e outra parte só no ano que 
vem, no início de 2020.

A situação no RS só mudou quan-
do, na última rodada de negociação os 
trabalhadores ameaçaram com a reali-
zação de uma greve unificada na Re-
gião Sul, junto com o SINTTEL-SC, como 
já aconteceu em anos anteriores, no 
tempo da RM, quando os trabalhado-
res ficaram 29 dias em greve. 

Entre os itens aprovados no RS, 
estão: Reajuste nos salários e benefíci-
os de 100% do INPC (4,67%); Paga-

mento retroativo a abril de 2019; e 
conquista de novos itens como cesta 
natalina, convênio com farmácia, um 
novo modelo de PPR 2019\2020, cria-
ção de novas turmas de Qualificação 
Profissional de Fibra Ótica, em 2019, 
sem custo para os Empregados da 
SEREDE na Capital e Interior, inscritos 
no Instituto Avançar, criação de mais 
120 vagas de Curso Técnico de Tele-
comunicações do SENAI, com a SE-
REDE, pagando meia-bolsa, com matrí-
culas no início de 2020, criação de 
Turmas de Empregados da SEREDE, 
para complementação de ensino de 1º 
e 2º grau, em convênio do SESI\SENAI, 
sem custo para os trabalhadores, entre 
outros itens. 

RESISTÊNCIA NECESSÁRIA
A resistência dos trabalhadores foi 

absolutamente necessária e fundamen-
tal para garantir que a empresa 
avançasse na sua proposta. Num pri-
meiro momento, a SEREDE chegou ao 
absurdo de propor  “sumir com o rea-
juste deste ano”, já que só queria pagar 
a reposição em janeiro de 2020. A 
proposta, considerada ridícula, preten-

dia deixar os trabalhadores 21 meses 
sem reajuste. 

Frente a isso e a outras questões 
tentadas pela empresa, o Sindicato e os 
trabalhadores reagiram e se fizeram 
respeitar. Na ocasião, saíram da mesa 
de negociação avisando que iriam 
chamar assembleias, sugerir rejeição da 
proposta e definição de indicativo de 
greve regional (RS e SC), para início de 
junho.  A direção da SEREDE solicitou 
então um prazo maior para o SINTTEL-
RS convocar sua assembleia e, na 
reunião dos dias 15 e 16 de maio, em 
nova rodada de negociação, a empresa 
apresentou uma proposta com o paga-
mento do reajuste salarial e dos bene-
fícios pelo INPC do período e todos os 
valores retroativos a abril, data-base da 
categoria e mais outros avanços. 

Com os avanços na proposta, 
resultado da unidade dos trabalhado-
res e da postura séria e forte do 
Sindicato na negociação, nas assemble-
ias realizadas no Estado entre os dias 
20 e 24 de maio, os trabalhadores a-
provaram a proposta da empresa para 
fechamento da negociação de 2019.

Reunião com diretores de base da SEREDE Sindicalizações SEREDE Novo Hamburgo Assembleia SEREDE em Capão da Canoa

NOKIA
Realizada assembleia dia 30/04 

para deliberação sobre a proposta vi-
sando o ACT 2019/2020. Houve uma 
reunião com a empresa e no RS a pro-
posta foi aceita pelos trabalhadores.  

ERICSSON
Feita reunião de pauta com os 

trabalhadores e encaminhada a mi-
nuta com as reivindicações e solici-
tada reunião dar início às negocia-
ções com vistas a renovação das 
cláusulas socais e econômicas ao  
ACT 2019/2021.

EZENTIS
Feita reunião de pauta com os 

trabalhadores e encaminhada à  
empresa a minuta com as reivindi-
cações. Foi solicitada reunião, dan-
do início às negociações para reno-
vação das cláusulas sociais e econô-
micas ao ACT 2019/2021. 

KRM
Os trabalhadores realizaram  

assembleia dia 25 de junho, em 
Novo Hamburgo, quando aprova-
ram a proposta da empresa para 
renovação do ACT 2019.

Sindicalizações na KMR

Ato em frente a CallPart
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OI: NEGOCIAÇÃO DA PPR 2019
Foi realizada assembleia dia 28 de maio, quando os trabalhadores deliberaram 

sobre o acordo para PPR 2019. Foram realizadas assembleias em Porto Alegre, Santa 
Cruz do Sul, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Uruguaiana, 
Santo Ângelo e Santa Maria. O modelo proposto para 2019 segue basicamente a 
mesma linha de 2017 e 2018, com pequenas alterações nos indicadores de qualida-
de adequando à atual conjuntura da empresa. O prêmio será de até quatro salários, 
isso se alcançadas e ultrapassadas todas as metas dos indicadores definidos pela Oi. 
O pagamento da PPR ocorrerá até 30 de abril de 2020.

No caso da Oi, mais uma vez ficou evidente que a unidade garante vitórias.  A 
luta dos empregados pela valorização e reconhecimento do seu trabalho é um 
exemplo. A empresa, em recuperação judicial, pagou os melhores prêmios de sua 
história, graças à atuação dos sindicatos filiados à Fitratelp, que empreenderam uma 
luta histórica e conseguiram elaborar um Programa que reconhece o esforço dos 
trabalhadores para resultados mais positivos da empresa. Para o SINTTEL-RS, o 
modelo deve ser reconhecido e valorizado como uma prova que a luta dos trabalha-
dores junto com os seus Sindicatos é a melhor forma de obter vitórias.

ÁVATO
As negociações iniciaram dia 

30/05 com a realização de assem-
bleias de aprovação da pauta para 
renovação do ACT 2019/2020. As 
assembleis foram realizadas em 
Santa Maria e Santa Cruz do Sul. A 
direção do Sindicato, está negoci-
ando com a Empresa, os termos da 
renovação do acordo 2019\2020, e 
assim que concluída, o Sindicato 
levará a proposta para os trabalha-
dores definirem se aceitam ou não .

HUAWEI
Foi realizada assembleia dia 

19/06 para elaboração e delibera-
ção sobre o Aditivo para o ACT 
2018/2020. A negociação segue e 
o Sindciato aguarda agendamento 
de reunião com a empresa. Em 
relação ao ACT 2018/2020, foram 
sanadas as pendência e assinado o 
Acordo, um ano depois.

PROCISA
A Procisa iniciou as negocia-

ções para a data base maio/19 no 
mês de abril. Após o envio das 
minutas do acordo passado, com 
alterações e correções propostas 
pelo SINTTEL-RS e a pauta de rei-
vindicações dos trabalhadores (as), 
estamos aguardando nova reunião, 
para dar seguimento a negociação. 
Fique atento aos boletins e site.

PROCISA PPR
Uma conquista importante foi 

o PPR 2018 para os trabalhadores 
que aprovaram, em assembleia (em 
março 2019), a proposta negociada 
pelo SINTTEL com a empresa. O PPR 
2019 ainda aguarda resposta da 
empresa.

PAGGO
Foi realizada assembleia dia 4 de junho, para análise e deliberação da 

proposta para acordo do PPR 2019 em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Pelotas. 
Assim como na Oi, a negociação feita pelo Comissão Nacional de Negociação 
Sindicatos e Fitratelp) garantiram indicadores que reetem o esforço dos 
trabalhadores. O prêmio será de até quatro salários, isso se alcançadas e 
ultrapassadas todas as metas dos indicadores definidos pela Paggo e será pago 
até 30 de abril de 2020. 

VIVO
A data-base é 1° de setembro e este ano a negociação é em torno das 

cláusulas econômico-financeiras. Para acelerar o processo e atender o trintídio, 
foram realizadas assembleias de construção e aprovação da pauta de 
reivindicações do Aditivo 2019 ao ACT 2018/2020, nos dias 18 e 19 de junho, em 
Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Uruguaiana, 
Santa Maria e Novo Hamburgo. Os trabalhadores buscam reajuste salarial linear 
de 100% do INPC, mais ganho real de 5%, correções dos pisos salariais, 
isonomia nos benefícios  pelo maior valor praticado para todos os trabalhadores 
da Telefonica/Vivo, auxílio creche-babá, gratificação de férias de 100%, im-
plantação de anuênio de 1% do salário nominal, auxílio medicamento de 900 
reais, entre outros itens. 

CALLPART
Na Callpart (terceirizada da VIVO), o SINTTEL-

RS teve que atuar fortemente, com atos em frente 
ao portão da empresa, abaixo assinado, carro de 
som, panetagem e muita mobilização da 
categoria, para garantir que a empresa pagasse os 
salários em dia. As denúncias davam conta que em 
abril, eles não tinham ainda recebido os salários da 
março. Como a Callpart disse que não estava 
recebendo da Vivo, o Sindicato cobrou fortemente 
desta empresa, que tem um Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente. Deixou claro que os trabalha-
dores não têm culpa dos desentendimentos comerciais entre as duas Empresas, 
e têm o direito de receber seus salários em dia. 

O SINTTEL-RS também cobrou um Acordo Coletivo para os trabalhadores da 
CaLLPART, que hoje não têm ACT assinado com o Sindicato dos telefônicos. Há 
alguns meses a empresa até procurou o SINTTEL-RS para se apresentar e iniciar 
negociações visando um Acordo Coletivo de Trabalho, mas depois sumiu. 

O resultado da ação imediata do Sindicato foi o pagamento dos salários e a 
solução para diversos encaminhamento, inclusive a de negociação do primeiro 
ACT dos trabalhadores da CALLPART e diversas sindicalizações, o que fortalece o 
Sindicato para defender os direitos dos trabalhadores junto às empresas. 

CLARO
Neste mês, inicia a campanha 

salarial para a renovação do ACT  
2019/2021. Participe das assembleias 
de construção da pauta de reivindica-
ções. Neste ano, teremos a renovação 
de todo o Acordo.

PERICULOSIDADE - O SINTTEL-
RS iniciou uma campanha para buscar a 
periculosidade para os trabalhadores da 
rede externa. Pedimos que todos res-
pondam à pesquisa proposta pelo Sin-
dicato no Boletim 2396, e encaminhem 
conforme orientações.

PPR 2019 - No dia 11/07 esta-
remos reunidos com a empresa, para 
tratar do PPR 2019.

TIM: PPR-2019 E ADITIVO AO ACT 2018/2020
Em reunião dia 11 de junho, a CNN-FITRATELP, integrada pelo SINTTEL-RS,  aprofundou as tratativas em torno do PPR 

2019, chegando a uma proposta de ajuste dos indicadores, objetivos e metas, que tornam mais atingível o prêmio pelos 
trabalhadores. Sempre dependendo do "engajamento" da TIM no programa. Os pleitos levados anteriormente pela 
representação laboral foram tema de debate na diretoria da empresa, que conta com novo presidente.

Primeiramente a representação patronal apresentou uma redução no TARGET da receita e um aumento do peso mínimo da 
RECEITA LÍQUIDA; uma redução no patamar de meta do EBTIDA mantendo os pesos; para a BASE DE CLIENTES uma redução do 
TARGET mantendo os mesmos pesos e com relação à TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, uma redução muito significativa no peso do 
indicador para 5%.Quando a prévia do 1° trimestre de 2019 foi apresentada a CNN verificou, ao realizar a simulação de cálculo 
em termos do alcance de resultados, que o peso reduzido na TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, seria prejudicial para o atingimento.

Somado a isto foi questionado o aumento do peso da RECEITA LÍQUIDA cujo resultado no ano anterior foi abaixo da 
expectativa. Foi requerido que a receita seja uma métrica em relação à receita bruta, questionando a mecânica com relação ao 
atingimento mínimo e máximo e os valores trazidos. Ainda foi requerida uma maior proporcionalidade em relação a meta da 
RECEITA LÍQUIDA e questionado sobre investimentos de infraestrutura.

Dentre os vários pleitos da representação sindical destacamos a necessidade de melhoria na RECEITA LÍQUIDA e na 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. Em atenção ao exigido a empresa concordou em manter o peso da RECEITA LÍQUIDA em 20%; 
EBTIDA em 50%; BASE DE CLIENTES em 20% e TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (que se encontra em alta) em 10%.

Cabe destacar, ainda, uma inovação importante no PPR-2019 quanto à MECÂNICA DO PROGRAMA, aumentando a sua 
curva que passa de 70% a 140% para 50% a 150% (mínimo e máximo), propiciando um melhor atingimento.  A empresa 
encaminhou a proposta final dos objetivos e metas para o programa 2019, amplamente difundido na base TIM e inserido no 
ACT PPR 2018-2020, em vigor.

aDITIVO aCT 2018/2020 - Foi protocolada a pauta de reivindicações do ACT 2019. As negociações começam na 
primeira quinzena de julho. 

RADIANTE
Foi realizada assembleia dia 30/05 

para elaborar proposta dos trabalha-
dores para a renovação do ACT 
2019\2020. A direção do Sindicato, 
esteve reunido com a Empresa, para 
negociar os termos da renovação do 
acordo, cuja proposta será levado para 
apreciação dos trabalhadores.
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Representantes do SINTTEL-RS 
participaram, nos dias 23 e 25 de maio, 
do 20º Congresso da ANAPAR, realiza-
do dia 23 de maio. Os delegados foram 
eleitos no Congresso Regional  realiza-
do dia 27 de abril, em Porto Alegre. 

No encontro, especialistas aler-
taram aos participantes que a imple-
mentação da Resolução 25 (que visa 
reduzir consideravelmente os direitos 
dos participantes dos fundos de pensão 
fechados), além de representar uma 
das mais sérias ameaças aos direitos 
dos empregados das estatais federais, 
também se caracteriza como uma 
afronta à Constituição e as leis 108 e 
109/2001, que estabelecem que a ad-
ministração e execução dos planos de 
benefícios compete às entidades fe-
chadas de previdência complementar.

A Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Admi-
nistração de Participações Societárias 
da União (CGPAR) 25 determina o fim 
dos planos de benefícios concebidos 
na modalidade de Benefício Definido 

CGPAR 25 é iNCONSTITUCIONAL

(BD) para novas adesões, exclui fato-
res que deixam mais vulneráveis o 
equilíbrio atuarial desses planos, tais 
como a vinculação do benefício ao 
Regime Geral da Previdência Social, 
política salarial da empresa patrocina-
dora como critério da revisão anual dos 
benefícios concedidos, benefício inicial 
calculado com base nos últimos doze 
meses ou pelo último salário recebido 
em atividade pelo trabalhador. Um dos 
pontos mais críticos diz respeito a 
possibilidade de transferência da ges-
tão para as mãos de terceiros.

O SINTTEL-RS está acompanhan-
do esta questão e levará todas as 
informações necessárias aos partici-
pantes do Plano. 

MAIS DEBATES E ELEIÇÃO

Durante o Congresso da ANAPAR foram abordados outros temas de 
interesse dos participantes. Entre eles, esteve a reforma da previdência 
proposta por Bolsonaro. Em relação ao tema, foi apresentado pelo Dr. Andras 
Uthoff, economista e Professor  Chileno, considerações muito graves relativa-
mente à situação atual em que se encontram os aposentados chilenos, em 
decorrência do sistema de capitalização, que transformou os anciões chilenos 
de classe média e pobre, num contingente de miseráveis, que hoje não tem se-
quer, condições de sobreviver, levando-os maciçamente, ao suicídio; 

Outros temas como o punitivismo e a criminalização do Sistema Fechado 
de Previdência Complementar”; o papel das mídias alternativas como suporte 
a opinião pública; o impacto que a reforma da Previdência terá sobre o siste-
ma,entre outros. 

No último dia do encontro também foi feita a Assembleia Geral Ordinária, 
que elegeu os novos mandatários da ANAPAR para o triênio 2019/2022, 
quando o presidente Bráulio foi reconduzido para mais um mandato. Em nível 
Regional (ANAPAR-RS), estão alguns colegas telefônicos como na Diretoria de 
Eventos, onde ficou o colega eletricitário Joaquim; como titular do Conselho 
Fiscal ficou a companheira Eva Beatriz. Na Regional/RS estão presentes os 
colegas Itamar, como Diretor Regional e ainda como representantes regionais 
os colegas Carolina, bancária (titular) e Amaro, bancário (suplente); Roberto, 
telefônico (titular) e Silvia, telefônica (suplente); e Geraldo, petroleiro (titular) e 
Neide, petroleira (suplente). 

REUNIÕES COM OS APOSENTADOS
O SINTTEL-RS esteve reunido com 

aposentados em Sapucaia do Sul, São 
Leopoldo, Santa Maria e Canoas. 

Nos encontros, os dirigentes falaram 
sobre o momento político brasileiros e os 
problemas que vêm sendo causados pela 
Fundação Atlântico, o que tem exigido 
uma constante vigilância e atuação tanto 
do Sindicato como da AACRT, para pre-
servar e lutar pelos direitos dos partici-
pantes e para garantir maior transparên-
cia nas ações da Fundação. 

Também debateram a reforma da pre-
vidência, que atinge inclusive os aposenta-
dos, bem como seus filhos e netos. A pro-
posta praticamente inviabiliza a aposenta-
doria das futuras gerações. Os diretores do 
SINTELL-RS destacaram a importância de 
que os aposentados permaneçam sindica-
lizados, aproveitando os benefícios, como 
os convênios do Sindicato através de 
parceria com a MasterClin, a utilização das 
Colônias de Férias e participando das ativi-
dades chamadas pela entidade.

RECADASTRAMENTO - Durante 
as reuniões, também é realizado o recadas-
tramento dos aposentados. Esta iniciativa é 
importante para manter atualizados os 
dados, de forma a garantir que as informa-
ções de interesse dos telefônicos, cheguem até eles. 

DIA DAS MÃES - Em Santa Maria e Canoas, os encontros também home-
nagearam as mães e avós presentes, pelo dia das Mães. 

LITORAL NORTE - No dia 11 de junho, dirigentes do 
SINTTEL-RS entregaram as carteirinhas do Sindicato no litoral 
Norte, nos Balneários Figueirinha e Pérola (Arroio do Sal). As 
trabalhadoras aposentadas Sra. Ivone e Thomazinha, recebe-
ram seus cartões e poderão usar os milhares de convênios 
proporcionados pela parceria do Sindicato com a MasterClin.

rEPRESENTANTES - Em Santa Maria foram eleitos como representan-
tes dos aposentados os colegas ALDROVANDO WITTER (titular) e GEILA RAMIROS 
(suplente). Já em Canoas, foram eleitos os companheiros CARLOS ALBERTO 
PAULETTO (titular) e CLÁUDIO R. DOMBROWSK DA SILVA (suplente). 

SANTA MARIA

CANOAS

SAPUCAIA DO SUL

SÃO LEOPOLDO

Dirigentes do SINTTEL-RS participaram, dia 5 de junho, do encontro dos Delegados 
da AACRT, realizado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre. No encontro, os dirigentes 
abordaram temas relacionados a proteção dos benefícios da Fundação e falaram sobre as 
últimas ações, principalmente no que se refere a incorporação do BRTPrev pelo TCSprev. 
Os dirigentes também reforçaram a importância da sindicalização e da união das 
entidades que representam os aposentados (Sindicato e Associação). 

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
Já durante o almoço no dia 12 de 

junho, no Clube Geraldo Santana, em 
Porto Alegre, os aposentados e pensio-
nistas votaram, de forma simbólica, 
contra a proposta da reforma da previ-
dência apresentada pelo governo Bol-
sonaro ao Congresso. 

A iniciativa foi depois da apresen-
tação do dirigente do SINTTEL-RS, Gilnei Azambuja, que colocou aos presentes o que 
representa de fato a reforma e os prejuízos para os trabalhadores, tanto para quem está 
na ativa, como inclusive para quem já está aposentado. Segundo o presidente do 
SINTTEL-RS, a demonstração é importante, porque contribui para o fortalecimento da 
posição da categoria contrária a esta reforma. 

Para os dirigentes do SINTTEL-RS, a participação no encontro dos Delegados da 
AACRT, foi um importante espaço para reformar a unidade e a luta dos trabalhadores 
telefônicos. 

nOVAS aÇÕES dO GINP

COLONIA DE FÉRIAS
O SINTTEL-RS informa que a Sede 

Campestre do Beco do Cego, no Lami, desde 
o dia 6 de maio está abrindo somente nas 
sextas, sábados, domingos e feriados, entre 
9h e 19h. Confira a tabela de preços:
Sindicalizado em dia e seus dependentes 

é ISENTO;
Para convidados os ingressos são:
De ZERO a 6 anos = ISENTO
De 7 a 14 anos = R$ 5,00
De 15 anos em diante = R$ 10,00
As reservas de apartamentos ou espaços para comemorações podem ser feitas 

através do contato (51) 3286.9600.


