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todo o Estado depois que os 
contratos com a Serede 
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também, em 
função da 
campanha 
salarial. 
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        GIRO PELAS 
        DELEGACIAS

          

 CONVÊNIOS 

          

 CURTAS 

SINDICATO BUSCA AMPLIAR 
CONVÊNIOS PARA FACILITAR A VIDA 

DOS TRABALHADORES
O SINTTEL-RS, com objetivo de proporcionar cada vez mais facilidades 

para os sindicalizados e seus dependentes, vem ampliando os convênios 
através da parceria com a MasterClin. Nos últimos dois meses foram cadas-
trados mais de 10 novos parceiros em várias modalidades de comércio.

O Sindicato lembra que é possível ao associado (da ativa, aposenta-
do e pensionista), indicar novos parceiros para ampliar a rede de convê-
nios, de acordo com suas necessidades. Se houver indicação, a Mas-
terClin procura o indicado e busca formar a parceria com vantagens para 
os sindicalizados. Para isso, é preciso enviar o nome e o contato do esta-
belecimento que deseja ver credenciado em sua cidade ou região. 

Esta é uma excelente iniciativa, pois possibilita aos associados indicarem 
estabelecimentos que realmente sejam utilizados pela categoria. 

JÁ CADASTROU SUA CARTEIRA?
Para utilizar os convênios com a MasterClin é necessário cadastrar a 

carteira no site da instituição. É fácil e rápido: 1) Acesse o site do SINTTEL-RS 
(www.sinttelrs.org.br);2) Na aba Convênios - cartão de descontos - Acesso 
ao HOT SITE, ou baixe o App MasterClin na sua loja virtual pelo celular, assim 
você tem acesso a todas as informações e regras de resgate do benefício.  
Sindicalize-se e aproveite os descontos que superam em muitas vezes o valor 
da mensalidade e ainda podem ser usados por sua família. 

CONFIRA ALGUNS DOS NOVOS CONVÊNIOS:

DELEGACIAS REGIONAIS
Todas as delegacias (CAXIAS DO 
SUL, NOVO HAMBURGO, 
PASSO FUNDO, PELOTAS, 
SANTO ÂNGELO, SANTA CRUZ 
DO SUL, SANTA MARIA E 
URUGUAIANA) estiveram 
envolvidas nas eleições da CIPA, 
dando transparência ao processo;  
nas eleições da Fundação 
Atlântico; e, recentemente, nas 
mobilizações dos trabalhadores 
na Serede em defesa dos seus 
direitos, salários e empregos e, 
também, em função da 
campanha salarial. 

INSTITUTO AVANÇAR
Fruto de uma importante ferramenta 
para qualicar os trabalhadores, 
após 9 anos, o Instituto Avançar 
(fundado em 19 de julho de 2012), 
tem a grata satisfação de poder 
comemorar a formatura da primeira 
turma do curso de Técnico de 
Telecomunicações. Em breve teremos 
uma cerimônia para registro na 
história dos Telefônicos do RS. 
Aguardem mais detalhes, e desde já, 
parabéns aos formandos.. 

IRPF 2022
O SINTTEL-RS está disponibilizando 
no seu site, as informações necessá-
rias para o IRPF 2022.  Para acessar 
entre no site do Sindicato (www.sint-
telrs.org.br). No topo da página, 
clique na ÁREA DO SINDICALIZADO, 
que direcionará para o botão 
“SÓCIO”. Insira o CPF, a sua senha e 
irá entrar no MENU. Selecione a 
opção RELATÓRIOS em seguida 
EXTRATO IRRF-PF, insira o período e 
click ok.  Caso seja o primeiro 

acesso, é necessário cadastrar uma 
senha. Quem já tem acesso, é só 
inserir a senha já cadastrada. No 
local estão disponíveis informações 
de despesas que podem ser abatidas 
no Imposto de Renda, lembrando 
que a entrega da declaração foi 
prorrogada até o dia 31 de maio.

ASSALTO
Uma trabalhadora da Serede/Pelo-
tas passou por momentos de pavor 
no dia 18/01. Ela foi vítima de 
assalto à mão armada, enquanto 
exercia suas funções (Técnica de 
Campo). Os assaltantes abordaram a 
trabalhadora e levaram o seu ce-
lular. Depois do ocorrido, a traba-
lhadora comunicou ao seu gestor e 
fez o Boletim de Ocorrência para 
apresentar na empresa.

NO PARLAMENTO
O presidente do SINTTEL-RS, Gil-
nei Porto Azambuja, entregou, dia  
19/04, ao presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Valdeci 

Oliveira (PT), ofício solicitando a 
mudança da categoria dos 
telefônicos da faixa salarial II para 
III no piso regional. Entre os 
argumentos está o do reconhe-
cimento da essencialidade dos 
trabalhadores/as da área de tele-
comunicações para a sociedade, 
conforme cou claro durante a 
pandemia. No documento tam-
bém sugerem que sejam construí-
dos espaços de debates para tra-
tar a situação dos trabalhadores da 
Serede, frente a licitação apre-
sentada pela V-Tal, que pode re-
presentar precarização das condi-
ções de trabalho e demissões.

 Caxias do Sul 

 Passo Fundo  Pelotas 

 Santa Cruz do Sul 

 Santa Maria  Santo Ângelo 

 Uruguaiana 

 Novo Hamburgo 

AVANÇAR 
INTENSIFICANDO A LUTA

Normalmente, o mês de abril 
agita a maior base de trabalha-
dores representados pelo SINTTEL-
RS. Entretanto, neste ano, além da 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho dos trabalhadores na 
Serede, está em andamento uma 
licitação promovida pela V-Tal, 
para reduzir custos de mão de 
obra na construção e manutenção 
da maior malha de bra óptica do 
Brasil. 

Lembrando que a V-Tal é 
controlada pelo grande grupo 
econômico, o Banco BTG Pactual, 
que cou com 57% da bra 
óptica, resultado do fatiamento 
(esfacelamento) da Oi, que cou 
com os restantes 43% desta 
empresa. Tudo isto é resultado do 
maior “crime de lesa pátria” do 
programa de privatização dos 
anos 90. 

A Oi é a maior desmoralização 
deste modelo neoliberal, já que 
herdou toda infraestrutura 
construída com o suor dos 
trabalhadores em Telecom no 
país e, mesmo assim, em 2016, 
declarou uma dívida inexplicável 
de 65 bilhões, restando como 
única opção entrar no maior 
processo de recuperação judicial 
do país. 

Diante de tudo isso, novamente 
querem deixar esta conta para os 
trabalhadores com redução 
salarial e desemprego. 

Para não deixar isto acontecer, 
o SINTTEL-RS vem buscando 
todas as formas de resistência 
em várias frentes de lutas, com 
mobilizações nos portões da 
empresa, mediações no TRT4, 
ofícios para as empresas, 
denúncias na Assembleia 
Legislativa, entre outras ações. 

Nesta edição de O PARCEIRO, 
você lerá, ainda, como foi o pro-
cesso eleitoral para o Conselho 
da Fundação Atlântico, atualiza-
ções das negociações com as vá-
rias empresas, balanço patrimo-
nial e nanceiro de 2021, novos 
convênios com a MasterClin, 
Cresol e Instituto Avançar. 

Uma boa leitura e um alerta 
máximo: “não acredite em 
boatos, cone no seu 
Sindicato”. 
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O SINTTEL-RS continua distribu-
indo exemplares do livro que conta 
a história do Sindicato desde a sua 
fundação e que marca os 80 anos 
da entidade. O Sindicato reitera que 
quem desejar um exemplar, é só 
entrar em contato com a sede da 
entidade ou com os representantes 
sindicais das regiões de base do 
SINTTEL-RS. É solicitado apenas 
uma contribuição ESPONTÂNEA 
de R$ 10 por cada exemplar. 

Desde janeiro, o livro “A 
HISTÓRIA DO SINDICATO DOS 
TELEFÔNICOS DO RIO GRANDE 
DO SUL 1939 - 2019" já foi entre-
gue para: 

AMARO SILVA DE SOUZA, 
integrante suplente da Fundação 
Banrisul da ANAPAR-RS, que 
esteve em visita ao SINTTEL-RS e 
recebeu um exemplar da obra; 

CLÁUDIO NASCIMENTO DA 

ROSA, colega diretor do litoral 
(de Capão da Canoa) recebeu 
um exemplar do livro com a 
memória da entidade; 

SILVIA REGINA FIGUEIRÓ, 
colega aposentada de Triunfo, 
também recebeu seu exemplar;

DEPUTADO VALDECI 
OLIVEIRA, presidente da ALRS, 
recebeu a obra das mãos dos 
dirigentes sindicais durante sua 

participação na reunião 
ampliada da direitoria.

CARLOS ALBERTO PAULETTO, 
colega sindicalizado, também 
recebeu o seu livro das mãos do 
presidente do SINTTEL-RS, Gilnei, 
e do diretor Júlio.

Em abril, durante assembleias da 
Serede, alguns trabalhadores 
também ganharam seus 
exemplares.

ENTREGA DO LIVRO COM A HISTÓRIA DO SINTTEL-RS

          

 AÇÃO SINDICAL 

 DEP. VALDECI  SILVIA FIQUEIRÓ  CLÁUDIO NASCIMENTO  PAULETTO  AMARO SOUZA 

 INFORME JURÍDICO  PARCERIA 

O SINTTEL-RS, visando ampliar o atendimento 
jurídico para a entidade e sindicalizados, rmou, em 
março, convênio com o Escritório Jobim & Salzano 
Advogados Associados. Os prossionais prestarão 
assessoria jurídica na área de planos de saúde e 
questões referentes à saúde ocupacional, como aci-
dentes de trabalho (quedas, choques, etc.), doenças 
do trabalho (LER/DORT), problemas de coluna, perda 
auditiva, entre outras, além das questões relaciona-
das a pressão psicológica que os trabalhadores tele-
fônicos enfrentam, chegando ao ponto de casos gra-
ves de assédio moral e, até mesmo, o chamado terror 
psicológico. 

Além disso,  atenderá ainda aos casos de dúvidas 
referentes aos planos de saúde, auxílio-doença, 
auxílio-acidente, acidentes de trabalho, conversão de 
benefício comum para acidentário (quando for o caso) 
e seguros de vida. 

Para os sindicalizados as consultas serão gratuitas 
e os honorários advocatícios, caso haja a necessidade 

de ação judicial, serão de 15% sobre o benefício da 
ação. Não que com dúvidas, procure orientação. 
Conra na tabela abaixo, os contatos com o Escritório. 

OPÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS 

Os convênios do Sindicato com os Escritório de ad-

vocacia objetivam o atendimento à categoria, tanto nas 

questões coletivas como individuais, em diversas áreas. 

Estes prossionais, além de assessorarem o Sindicato em  

demandas como as ações coletivas, também estão à 

disposição para a-

tender, COM DES-

CONTO, os traba-

lhadores. Conra 

na tabela as espe-

cialidades do direi-

to oferecidas.

PARCERIA AMPLIA ATENDIMENTO 
JURÍDICO NA ÁREA DA SAÚDE

 TRABALHADORES NA SEREDE 

CRESOL 
O BANCO DOS 
TRABALHADORES
O SINTTEL-RS participou, dia 09 
de março, de forma virtual, da 
assembleia da CRESOL, uma 
cooperativa de crédito 
conhecida como o banco dos 
trabalhadores.  
No encontro foram discutidas 
questões como a prestação de 
contas do período anterior; 
distribuição das sobras 
nanceiras; eleição dos novos 
dirigentes; xação de 
honorários e graticações dos 
membros do conselho; demais 
assuntos de interesse. 
VISITA - Já no dia 07 de abril, 
representantes da CRESOL 
estiveram em visita ao SINTTEL-
RS. Os representantes da 
instituição foram até a sede do 
Sindicato para anunciar o 
resultado da assembleia e das 
quotas capitais.
A CRESOL é uma cooperativa 
nanceira que benecia a todos 
e tem tarifas mais justas que os 
bancos, apesar de ter os 
mesmos serviços. 
O SINTTEL-RS reitera a 
importância dos trabalhadores 
conhecerem a Cresol e 
avaliarem as vantagens da 
instituição em relação aos 
bancos comerciais, que só 
visam os lucros exorbitantes às 
custas da população. 
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Desde que houve o desmem-
bramento da Oi, o SINTTEL-RS 
tem alertado para as consequên-
cias da iniciativa e cobrado das 
empresas envolvidas, garantias 
aos trabalhadores, como tem sido 
agora, com a V-Tal assumindo par-
te da Oi.  

Mas mesmo frente às garantias 
dadas pelas empresas, o fato é que 
elas, sistemticamente, rasgam o 
que assinam e acabam prejudican-
do os trabalhadores. É o caso da 
Serede e Telemont, quando as 
empresas garantiam que as terceiri-
zadas continuariam prestando ser-
viços para a Oi/V-Tal (cujo controle 
está nas mãos do banco BTG Pac-
tual, fundada pelo ministro da Eco-
nomia do atual governo, o neolibe-
ral Paulo Guedes), mas não é o que 
está ocorrendo hoje. 

RAZÃO DE SER

O que o Sindicato e os traba-
lhadores buscam são garantias por 
escrito, uma preocupação que tem 
razão de ser, frente as demissões 
que já foram feitas. Em setembro de 
2021, por exemplo, a Oi desligou 
850 trabalhadores e eliminou 400 
vagas. O argumento, à época, foi 
de que a “medida” fazia parte da 
reestruturação da empresa e rema-
nejo dos trabalhadores para a sua 
“nova empresa” de rede neutra, ini-
cialmente chamada de InfraCo e re-
batizada em agosto do ano passado 
como V-Tal, hoje responsável por 
toda a infraestrutura de bra óptica 
da operadora. 

Frente ao anúncio das demis-
sões, as entidades que representam 
os trabalhadores buscaram, no 
mínimo, algumas garantias para 
que quem fosse demitido, não saís-
se de mãos abanando. Entre os 
benefícios estava um bônus salarial, 
extensão do plano de saúde/odon-
tológico por mais alguns meses e a 
situação do Plano de Previdência da 
Fundação Atlântico. Sobre este 
último item, na reunião de setem-
bro/21, os gestores da Oi informa-
ram que os trabalhadores partici-
pantes que migrassem para a V-Tal 
cariam no mesmo plano atual.

O FANTASMA DA DEMISSÃO 
VOLTA A RONDAR

Em março último, o fantasma 
das demissões começou novamente 
a rondar os trabalhadores, em fun-
ção da licitação colocada para re-
novação dos contratos da Serede 
com a V-Tal, que já sinalizou a redu-
ção de cerca de 30% a 40% nos 

contratos. Isso representa uma a-
meaça aos trabalhadores, tendo em 
vista que o maior custo da empresa 
é com recursos humanos, em itens 
como salários, valores dos tíquetes, 
modelo de produção, locação de 
veículos e planos de saúde. Portan-
to, essa licitação só traz perspec-
tivas de precarização na remu-
neração atual dos trabalhado-
res e/ou o desemprego. 

Os representantes da Serede 
colocaram que sabem que os Acor-
dos Coletivos atuais dos emprega-
dos são melhores que de seus 
concorrentes nesta licitação e, por-
tanto, vai ser difícil ganhar esta 
licitação sem reduzir custos, ou seja, 
já deram o tom de que querem a 
“compreensão” dos trabalhadores 
para piorar o acordo coletivo e su-
mir com o reajuste salarial previsto 
para abril.

MOBILIZAÇÕES POR 
TODO O ESTADO

Sem perda de tempo, os di-
rigentes do SINTTEL-RS pegaram a 
estrada e percorreram o Estado, 
alertando e mobilizando os traba-
lhadores para o que pode aconte-
cer. A entidade também procurou os 
sindicatos do Paraná e Santa Cata-
rina, na expectativa de desenvolver 
uma ação conjunta, como foi feita à 
época da RM. O objetivo é resistir 
a qualquer tentativa da empre-
sa de reduzir direitos, salários e 
promover demissões. 

Nas andanças pelas regiões, o 
Sindicato tem distribuído material, 
conversado com os trabalhadores e 
esclarecido acerca da situação. 
Também tem reforçado a importân-
cia da categoria se manter unidade 
e, principalmente, não cair no 
“canto da sereia” dos gestores da 
empresa, que têm tentado enganar 
a categoria com objetivo de desmo-
bilizar. O discurso da empresa é de 
que “está tudo bem” e de que nada 
irá acontecer com os trabalhadores 
na Serede em função da chegada 
da V-TAL. 

Mas, ao contrário do que diz a 
empresa, tem cado cada vez mais 
claro que nada está garantido, 
nem os contratos, nem os direi-
tos, nem os salários e menos 
ainda os empregos. Tanto que em 
São Paulo, onde tinha uma opera-
ção pequena da Serede, de cerca 
de 500 trabalhadores, a empresa já 
perdeu o contrato e a Telemont e 
Hability se apresentaram para 
substituir a Serede,  dizendo que 
não podem cumprir o Acordo e pro-
pondo reduzir os valores pagos, o 

que levou os trabalhadores a uma 
paralisação das operações no dia 
17 de março.

Na Região Sul, a Serede tem 
cerca de 5 mil trabalhadores que 
não aceitarão abrir mãos de direitos 
nem dos empregos.

Já no dia 1º de abril (Dia da 
Mentira) foi feita uma paralisação 
parcial, para desmascarar a empre-
sa e suas mentiras. 

MEDIAÇÃO NO TRT

O SINTTEL-RS também buscou 
o Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT-4) para uma audiência, que 
ocorreu dia 12 de abril, véspera da 
assembleia da categoria que tinha, 
inclusive, indicativo de denir 
estado de greve. Mas como a V-Tal 
não compareceu (por estar em 
outra audiência em SC), o Vice-
Presidente do Tribunal e o Procura-
dor do Ministério Público do Traba-
lho agendaram uma outra audiên-
cia, agora com a presença da V-Tal 
que deverá ocorrer dia 25/05. 

Assim, na assembleia do dia 
13/04, os trabalhadores decidi-
ram dar um prazo para que a em-
presa possa evoluir nas negocia-
ções de renovação do Acordo Co-
letivo no RS e para que a V-Tal/Oi 
acabem concluindo este Processo 
de Licitação apresentando as ga-
rantias exigidas pelos trabalhado-
res e pelo SINTTEL-RS. Não está 
descartada a convocação de uma 
greve, caso se concretizem os ata-
ques aos trabalhadores.

TRABALHADORES 
E POPULAÇÃO PAGARÃO 

A CONTA

Desde o início do processo de 
desmonte e reestruturação da Oi o 
SINTTEL-RS vem alertando que a 
conta da privatização recairia sobre 
os trabalhadores e a população. E 
tudo que a categoria está vivencian-
do hoje, como resultado do des-
monte da empresa, é para aumen-
tar o lucro dos acionistas e beneci-
ar determinados grupos. 

A preocupação com os traba-
lhadores e com a população, já que 
a Oi tinha responsabilidade com a 
universalização, tem cado apenas 
por conta das entidades que repre-
sentam os trabalhadores e o os usu-
ários. 

Construída com recursos públi-
cos para beneciar a Nação tem, a 
Oi, tem agora, a qualidade dos 
serviços oferecidos à população em 
último plano, resultado de uma 
trajetória que iniciou em 2016, num 

dos processos de recuperação ju-
dicial mais complexo do Brasil, com 
dívidas que chegaram a R$ 65 
bilhões por conta de negócios com 
empresas com saúde nanceira 
comprometida.

SEREDE: TRABALHADORES MOBILIZADOS EM 
DEFESA DOS DIREITOS E DOS EMPREGOS

 MATÉRIA DE CAPA 
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GARANTIAS EXIGIDAS PELOS TRABALHADORES 
1) GARANTIA QUE HAVERÁ O REAJUSTE DO ACORDO COLETIVO  
EM ABRIL (DATA-BASE): Quando iniciou a licitação, representantes do 
RH da Empresa comunicaram que a discussão do reajuste deste ano seria 
muito complicada, que era preciso esperar o m da licitação. Após os 
protestos do Sindicato e da categoria, já houve três rodadas de negocia-
ção, cuja proposta foi rejeitada, mas continuam as negociações.
2) GARANTIA AOS TRABALHADORES QUE FOSSEM DESLIGADOS DA 
SEREDE NESTA LICITAÇÃO, DE QUE TERIAM SUAS VERBAS 
RESCISÓRIAS PAGAS EM UMA SÓ PARCELA: No início não havia esta 
garantia. Após os protestos, há garantia por escrito da Direção da Serede.
3) GARANTIA QUE NÃO SOBRARIA PARA A SEREDE SÓ A PARTE DO 
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO CABO METÁLICO, POIS AÍ NÃO 
TERIA COMO ELA CONTINUAR EXISTINDO E HONRANDO SEU 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: Antes dos protestos, só sobraria 
para a Serede o que a nova empresa V-Tal não quer (rede metálica). Agora 
dizem que não será mais assim e a Serede também continuará com parte 
da FIBRA da V-Tal (mas faltam as garantias por escrito).
4) GARANTIA QUE OS ATUAIS TRABALHADORES NA SEREDE QUE 
MIGRAREM PARA OUTRA EMPREITEIRA TERÃO GARANTIDO SEU 
EMPREGO E MESMAS CONDIÇÕES DE ACORDO COLETIVO DA 
SEREDE: As empresas V-Tal e OI, responsáveis pelo edital de licitação, não 
garantiram isto até agora ao SINTTEL-RS e o grande risco, principalmente 
do pessoal de implantação da Fibra Ótica, que tem chance de migrar para 
outra empreiteira, é de não ser contratado ou car sem o atual Acordo 
Coletivo assinado entre SINTTEL-RS e Serede e, portanto, sem PPR, sem 
Plano de Saúde UNIMED e com salários e tíquetes com menor valor. 

Se não forem dadas as garantias necessárias contra o 
desemprego e a precarização,  a categoria vai parar!

 MATÉRIA DE CAPA 

CAMPANHA SALARIAL 
Entre abril e maio ocorrem as datas-bases dos trabalhadores e é 

preciso garantir que as empresas Oi/V-Tal/Serede não vão dar calote nos 
reajustes da categoria e precarizar o Acordo Coletivo. Este ano é negoci-
ado todo o acordo, ou seja, as cláusulas econômicas e sociais. 

No dia 16 de março, o SINTTEL-RS entregou a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores da Serede para dar início às negociações do ACT 
2022/2024. A pauta foi aprovada em assembleias virtuais realizadas entre 
os dias 15 e 25 de fevereiro. Além de reajuste digno, com reposição das 
perdas, a categoria busca a manutenção de todas as conquistas sociais. 

Mesmo frente a uma inação de dois dígitos, em reunião dia 4 de abril, 
a Serede trouxe uma proposta ruim, de  4% de reajuste em duas parcelas 
de 2% (uma em maio\22 e outra em fevereiro\23). Após a rejeição da 
primeira proposta e insistência no reajuste mínimo de 10%, pago em uma 
só parcela, a Serede voltou com uma proposta de reajuste de 5%, pago em 
duas parcelas de 2,5% (em maio\22 e em janeiro\23), reajuste que inclui 
salários, tíquetes, locação de veículos e outros itens. O índice não chegou 
sequer à metade do INPC do período, medida em 11,73%.

Os itens que os trabalhadores querem melhorar no atual Acordo e que 
constavam na pauta de reivindicações denidos em assembleia, foram 
todos negados e a Serede, além de piorar a proposta de reajuste, 
ainda quer piorar o atual acordo, com inclusão de banco de horas, 
aumento nos descontos dos trabalhadores no Plano de Saúde (mensalida-
des e coparticipações nos exames e consultas).

A proposta apresentada pela empresa Serede para a negociação, 
causou indignação. Naturalmente, a proposta foi rejeitada por unani-
midade nas assembleias que ocorreram de forma presencial em nove 
cidades do RS, com expressiva participação, entre os dias 13 e 14 de 
abril. Nas assembleias também foram feitos esclarecimentos em 
relação a situação da Serede com a licitação da Oi/V-Tal e reforçada a 
necessidade de mobilização. 

          

 SAÚDE DO TRABALHADOR 

A COVID-19 NÃO ACABOU. 
CONTINUE SE CUIDANDO!

Não é de admirar 
que, num governo que 
tratou a pandemia com 
tanto desprezo como o 
atual, as mortes tenham 
passado das 670 mil. E 
mesmo depois deste ver-
dadeiro genocídio, recen-
temente, o governo fede-
ral, em Portaria Interministerial (nº 
14, de 20/01/22) reduziu o período 
de isolamento para os casos de Co-
vid-19 entre os trabalhadores. A medi-
da está valendo desde o dia 25 de 
janeiro de 2022. 

De acordo com o texto, o isola-
mento de trabalhadores com Covid-
19 passa de 15 para 10 dias e, 
dependendo dos sintomas, pode ser 
de apenas 7 dias, em caso de pessoas 
assintomáticos ou com sintomas 
leves, liberando a volta ao trabalho 
em apenas cinco dias, em caso de 
teste negativo após esse período, 
mantendo o uso de máscaras e o 
distanciamento social. O trabalho 
remoto (de casa), também ca a 
critério do empregador.

Imediatamente que foi publica-
da, as centrais sindicais se manifes-
taram contrárias à redução do prazo 

de isolamento. Para as centrais e os 
sindicatos, e também para os especi-
alistas da área da saúde, a medida 
atesta o descaso com a vida de 
milhares de trabalhadores brasileiros 

A decisão contraria as orienta-
ções cienticas que ainda indicam 
sete dias para afastamento de pes-
soas assintomáticas e de 10 a 14 
dias para pessoas com sintomas. 
Para as entidade, reduzir o tempo 
de isolamento sem respaldo cientí-
co e sem uma política de testa-
gem, mais uma vez comprova a 
irresponsabilidade do governo 
com a vida de todos.

O SINTTEL-RS, como tem feito 
desde o início da pandemia, continu-
ará a cobrar das empresas cada vez 
mais empenho, medidas de segu-
rança sanitária e de condições de 
trabalho para proteger toda a cate-
goria e suas famílias. 

CONTINUE SE CUIDANDO E
CUIDANDO DA SUA FAMÍLIA!

A IMPORTÂNCIA DA CIPA
Em tempos de destruição das Normas de Seguran-

ça (NRs) e de diversas outras medidas de proteção à 
saúde e a vida dos trabalhadores, as Comissões Inter-
nas de Prevenção de Acidentes (CIPA), se tornam ainda 
mais fundamentais. A CIPA é uma das importantes fer-
ramentas dos trabalhadores para debater e pensar as 
questões envolvendo a segurança e a vida, evitando e 
minimizando os riscos de acidentes de trabalho e doenças laborais. É a par-
tir destas Comissões que são decididos e avaliados mecanismos e proces-
sos que envolvem as questões da segurança de todos.

Mas para cumprir seu papel, elas devem ser compostas por integrantes 
comprometidos com as questões de segurança e devem ter autonomia 
para atuar. 

Para garantir a lisura das eleição das CIPAs, o Sindicato acompanhou o 
processo eleitoral de diversas empresas, especialmente depois de receber 
denúncias de irregularidades em alguns deles, como na Serede em Caxias 
do Sul, Bento Gonçalves, ITU/Porto Alegre, Alegrete, Santiago, Rosário do 
Sul, Santana do Livramento e no litoral norte do Estado. 

FÓRUM SINDICAL 
DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR

O SINTTEL-RS esteve repre-
sentado, nos dias 11 e 18 de janeiro, 
de reuniões do Fórum Sindical da 
Saúde da Trabalhadora e do 
Trabalhador (FSST), integrado por 
Auditores Fiscais do Trabalho, 
Médicos, Trabalhadores na Saúde, 
Sindicalistas e outros prossionais e 
entidades de diversos estados do 
Brasil, como RS, RJ, SP, PE, BA, ES, DF, MG, GO, entre outros. 

Nos encontros, dentro os temas debatidos, esteve o desmonte e 
precarização das Normas Regulamentadoras (NRs) que vêm sendo feita 
pelo governo federal e debatido um documento a ser construído pelas 
centrais sindicais sobre o tema. 
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 NEGOCIAÇÕES COM AS EMPRESAS 

 OPERADORES DE 
 MESAS TELEFÔNICAS 

Foram realiza-
das assembleias dia 
18 de janeiro, que 
aprovou a pauta de 
reivindicações para 
negociação da Con-

venção Coletiva de 2021, e em 12 
de abril, quando foi analisada a  
proposta para celebração da Con-
venção Coletiva de Trabalho 2022-
2023. Na assembleia os Operado-
res aprovaram a proposta de rea-
juste de 10,16% de reajuste 
para os salários e demais cláu-
sulas econômicas, o que repre-
senta 100% do INPC para a data-
base janeiro. 

  TIM  
O Sindicato ne-

gociou com a em-
presa o adianta-
mento da primeira 
parcela do 13º salá-

rio para os trabalhadores e traba-
lhadoras na TIM, que ocorreu dia 15 
de fevereiro. A antecipação de 50% 
do salário nominal foi garantida em 
negociação feita pela Comissão 
Nacional de Negociação da TIM. 

Receberam a parcela os traba-
lhadores/as e jovens aprendizes 
admitidos antes do dia 1º de fevere-
iro de 2022 e que não receberam o 
13º salário nem em janeiro e nem 
em fevereiro, junto com as férias. 
Os trabalhadores/as que não opta-
ram pela antecipação da primeira 
parcela do 13º salário, receberão o 
valor dia 30 de novembro de 2022, 
a exceção dos estagiários/as. Já a 
segunda parcela, com os descontos 
de IRPF e INSS serão pagas em 15 
de dezembro. 

  STEIN  
Houve assem-

bleia de pauta para 
renovação das Cláu-
sulas Econômicas 
(Aditivo 2022 ao 

ACT 2021/2023), dia 19/04. Aguar-
dado o início das negociações. 

 PRESTADORAS 
  DE SERVIÇOS 

Foi realizada 
assembleia para os 
trabalhadores das 
Prestadoras de Ser-
viços (trabalhadores 
de empresas que 

realizam os serviços da planta tele-
fônica interna - manutenção de 
sistemas irradiantes e equipamen-
tos de rádio, micro-ondas, transmis-
são, e infraestrutura em sites da 
rede móvel de telecomunicações- e  
dos trabalhadores de empresas que 
realizam serviço da rede telefônica 
externa  - instalação e manutenção 

da rede telefônica por o, por 
micro-ondas e por satélite) dia 4 de 
abril para denir a pauta de reivin-
dicações para renovação da Con-
venção das Prestadoras de Serviços 
do setor de telecomunicações deste 
ano. A pauta foi entregue na 
sequência ao Sindicato Patronal 
(SINSTAL), para dar início às negoci-
ações da categoria que tem data-
base em abril. Além de Porto Alegre, 
foram realizadas assembleias em 
Caxias do Sul, Novo Hamburgo, 
Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo, 
Santa Cruz do Sul, Santa Maria e 
Uruguaiana. . 

  ERICSSON  
Os trabalhado-

res participaram de 
as semb le ia  d ia 
22/03, quando apro-
varam a pauta para 
renovação das Cláu-

sulas Econômicas (aditivo 2022 ao 
ACT 2021/2023 e PLR 2022). A 2ª 
reunião de negociação foi adiada 
para o dia 03/05, para a contrapro-
posta da empresa.

  VIVO  
Com o atingi-

mento de 108,3% 
das metas em 2021 
para o PPR, o paga-
mento total do bene-
fício cou em 2,60 

salários para o administrativo, loja, 
Campo (sem PIV) e Atendimento 
(sem PIV) e em 1,19 salários (Cam-
po e Atendimento com PIV), de acor-
do com os critérios de elegibilidade 
e proporcionalidade. Sobre o resul-
tado nal foi descontado o adianta-
mento feito em julho/21 e os valores 
foram depositados dia 18 de março. 
Este ano haverá nova negociação 
tanto do acordo coletivo como do 
PPR. 

  PROVEDORES  
Em assembleia 

realizada dia 10 de 
março foi aprovada 
a proposta negocia-
da com o Sindicato 
patronal (SINSTAL) 
para renovação da 

Convenção Coletiva do Setor 
2021/2023. Foi uma negociação 
difícil em função de uma ampla dis-
cussão com as Empresas, que argu-
mentaram quanto as diculdades 
do setor, agravada pela Pandemia. 
O Sindicato buscou de todas as for-
mas o atendimento da pauta deni-
da em assembleia, de reajustar os 
salários, tíquetes e demais itens das 
cláusulas econômicas pela variação 
da inação do período dos últimos 
12 meses (8,89%), antes da data-
base (junho). Mas as Empresas insis-
tiram em negar esta proposta, ofe-
recendo reajuste de 4%, para o nal 

do ano, sem retroatividade. Somen-
te após muita insistência das repre-
sentações dos trabalhadores, foi 
garantida a proposta que tem entre 
os principais itens: 1) Piso salarial 
a partir de 01\03\2022 de R$ 
1.371,69; 2) Reajuste salarial 
para os salários superiores ao piso 
de 5,5%, a partir 1º de março; 3) 
Pagamento de um abono de 
49,5%, nos salários praticados em 
31\05\21, pago aos trabalhadores 
na folha subsequente à assembleia, 
para compensar que não será pago 
retroativo. O pagamento deste abo-
no, será proporcional ao tempo de 
serviço  entre  01\06\21 até 
28\02\22; 4) Em caso de locação 
de carro do empregado, o valor 
pago será, no mínimo, de R$ 800; 
5)  O tíquete passa a ser, a partir de 
01/03/2022, de R$ 17,50/diário 
(jornada de 220hs) e R$ 15,00 (jor-
nadas menores que 220h), com 
10% de desconto do empregado 
(sendo que tíquetes superiores a 
estes valores, devem ser corrigidos 
em 5,5% a partir 01\03\22); 6) O 
auxílio-creche por lho de empre-
gada (até 6 anos) deve ser pago 
mensalmente, mediante compro-
vante de gasto, no valor de R$ 
176,00/mês; 7) O auxílio lho 
especial por lho de empregado, 
deve ser pago mensalmente, medi-
ante comprovante de gasto, no 
valor de R$ 247,00/mês.

  HUAWEI  
Foi realizada 

assemble ia  d ia 
23/02 que aprovou 
a Pauta de Reivindi-
cações para negoci-

ação do Aditivo 2022 ao ACT 
2021/2023. Aguardado o início das 
negociações.

  CETP  
Em assembleia 

dia 08 de abril, os 
trabalhadores da 
CETP aprovaram a 
pauta de reivindica-

ções para a renovação do ACT 
2022-2024. A negociação segue 
em andamento.

  CLEMAR  
Ocorreu a pri-

meira assembleia 
dia 24 de fevereiro, 
quando foi aprova-
da a pauta de rei-

vindicações das cláusulas econômi-
cas e sociais para o ACT 2022-
2024. Entre os itens, a pauta trazia: 
reajuste salarial de 100% do INPC 
retroativo a 1º de março (data-base) 
mais 5% de aumento real; mesmos 
percentuais para a correção do piso 
salarial, VR/VA, para todos os Auxíli-
os praticados e acordados com a 
CLEMAR, negociação especíca do 

PPR 2022 (indicadores e metas), 
além de manutenção das cláusulas 
do ACT em vigor, somando cláusu-
las sobre a pandemia e trabalho 
remoto. Ocorreu reunião com a 
empresa dia 30 de março, quando 
foi apresentada a pauta de reivindi-
cações e a Clemar apresentou uma 
proposta para a renovação do ACT 
pelo período de 2022/2024 que foi 
parcialmente aprovada pelos traba-
lhadores em assembleia dia 5 de 
abril, cando pendente apenas na 
questão do índice. Os trabalhadores 
buscam 100% do INPC mais au-
mento real e a empresa oferece rea-
juste em 100% do INPC (10,80%) 
em todas as cláusulas econômico-
nanceiras, com 
pagamento retro-
ativo à data-base 
(1º de março). A 
negociação conti-
nua em relação 
ao índice. 

 CLARO - PPR 2021 
No dia 25/02,  

a empresa pagou o 
PPR para  todos os 
trabalhadores ati-
vos. Os principais 
percentuais, tiran-
do as questões re-

gionais que poderão ter alguma 
variação, foram: Unidade de Su-
porte ao Negócio: 2,11 salários 
(58,63%); Unidade Empresarial: 
2,70 salários (74,98%), e Unidade 
Consumo: 1,94 salários (53,99%). 
O Sindicato parabeniza todos os 
trabalhadores pelo resultado, e 
que durante a pandemia, mesmo 
com muitos medos e diculdades, 
esforço e comprometimento, con-
tribuíram para esses resultados. 
Lembramos aos trabalhadores 
que o Sindicato novamente teve 
uma importante atuação durante 
as negociações, para que os 
critérios de elegibilidade e data do 
pagamento do Programa fossem 
observados, bem como manter o 
pagamento para os empregados 
que pedissem demissão durante o 
ano de apuração. Neste sentido, 
nada foi alterado, garantindo 
assim o recebimento ainda no mês 
de fevereiro. 

Os trabalhadores que foram 
desligados ou que pediram des-
ligamento, receberam proporcio-
nal no nal do mês de março. 

É fundamental que os 
trabalhadores continuem 

sindicalizados ou se 
sindicalizem, para a 

manutenção do trabalho 
realizado ano após ano em 

favor dos trabalhadores 
telefônicos no RS.
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No dia 3 de fevereiro, a Algar 
Telecom reuniu os trabalhadores 
da ex-Vogel para anunciar ocial-
mente a sua incorporação integral 
à Algar Telecom, a partir de 1° de 
março de 2022. Em maio de 2021, 
a Algar adquiriu a Vogel por R$ 
600 milhões, passando a operar 
com o contingente da empresa 
adquirida. 

O Acordo Coletivo de Traba-
lho da Vogel expirou em outubro 
de 2021, mas a empresa havia 
aderido à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) das Prestadoras de 
Serviços, em vigência. 

Frente à negociação, o SINT-
TEL-RS fez contato com a base e, 
após um amplo debate, os traba-
lhadores apontaram suas preocu-
pações com questões relaciona-
das à mudança/migração de 
CNPJ, situação do FGTS e salários, 
vigência do ACT/CCT, benefícios 
que serão mantidos e/ou altera-

dos, PLR, entre outros pontos. 
Em 16 de fevereiro,  o SINT-

TEL-RS esteve reunido com a 
empresa para tratar da referida 
“incorporação”. No encontro o 
Sindicato colocou as dúvidas da 
categoria, como:

1) Os contratos de trabalhos 
com a Vogel serão extintos e os 
empregados serão admitidos pela 
Algar ou ocorrerá a sucessão dos 
contratos de trabalho pela Algar?

2) Como cará a PPR 2021 
dos empregados originários daVo-
gel?

3) Se os benefícios, mais van-
tajosos, praticados pela Vogel 
serão mantidos pela Algar?

Por m, registrou que a em-
presa deveria ter negociado, 
esta “migração” com o Sindi-
cato.

Participaram do encontro, 
também, o dirigente do SINTTEL-
DF e coordenador da Comissão 

Nacional de Negociação da FI-
TRATELP, que raticou todas as 
preocupações do sindicato gaú-
cho e apontou outros problemas 
existentes na Algar, tais como, 
plano de saúde e abrangência da 
empresa que fornece o vale-
refeição.

A Algar esclareceu que suce-
derá os contratos de trabalho dos 
empregados da Vogel e salientou 
que comunicou todos os sindica-
tos do Brasil quanto à incorpora-
ção da referida empresa. Infor-
mou, ainda, que:

- A partir da sucessão, os con-
tratos de trabalho serão regulados 
pelo Acordo Coletivo celebrado 
entre o SINTTEL-RS e Algar;

- Que na perspectiva da 
empresa e dos próprios emprega-
dos da Vogel, o Acordo Coletivo 
da Algar é mais benéco que o 
instrumento coletivo praticado 
pela Vogel;

- Que a Vogel não tinha previ-
são de pagamento da PPR 2021, o 
que afasta qualquer obrigação da 
Algar de pagar a PPR 2021;

- Que o vale-refeição é o único 
benefício diretamente inferior ao 
praticado pela Vogel, que resulta 
na diferença de R$ 45,00, mas 
ressaltou que em contrapartida a 
Algar incluiu cláusulas no ACT que 
são concretamente mais vantajo-
sas (auxílio educação, adicional de 
férias de 100%, fundo integrativo, 
entre outras) o que em termos de 
valores supera os R$ 45,00.

Ao nal, os dirigentes sindica-
is registraram insatisfação com a 
recusa da empresa, especialmen-
te, quanto a PPR 2021. Também 
manifestaram que, para as enti-
dades, “comunicar” sobre a tran-
sição não signica negociar o 
processo de transição, como soli-
citado pelas entidades e em res-
peito aos trabalhadores.

 NEGOCIAÇÕES COM AS EMPRESAS 

ALGAR TELECOM INCORPORA TRABALHADORES DA VOGEL

SINOS TELECOM - Foi realizada 
assembleia dia 27/01 para deli-
berar sobre a pauta de reivindi-
cações para o aditivo ao ACT 
2021/2023 e nova assembleia 
dia 23/02, que aprovou a pro-
posta apresentada pela empresa 
de reajuste de salários e benefíci-
os em 10,6% (100% do INPC). 
Proposta esta negociada entre 
sindicato e empresa. Vale ressal-
tar o trabalho do sindicato no 
intuito de sensibilizar a empresa, 
na obtenção da integralidade do 
INPC, minimizando assim as per-
das salariais que os trabalhado-
res vêm acumulando. 

PROCISA - Foi realizada assem-
bleia virtual, dia 15 de fevereiro, 
quando foi aprovada a proposta 
da empresa para o pagamento do 
PPR 2021. De acordo com a pro-
posta, o pagamento foi efetuado 
proporcionalmente ao número de 
meses trabalhados pelo trabalha-
dor em 2021, sendo considerado 
como referência o valor de R$ 
231,82 a cada mês de trabalho 
até o limite de 12 meses, o que 
correspondeu a um montante total 
de R$ 2.781,89; os trabalhadores 
que tiverem faltas injusticadas 
durante o período de apuração 
das metas receberam os valores 
relativos ao PPR 2021 conforme 
tabela apresentada pela empresa; 
entre outros critérios. O SINTTEL-RS 
conquistou junto com os trabalha-
dores que no RS não se observasse 
o absenteísmo, já que sob o  ponto 
de vista do Sindicato, não existe 

Depois de uma intensa luta do Sindicato, os traba-
lhadores na Ezentis puderam comemorar uma impor-
tante vitória. Os trabalhadores da REDE EXTERNA 
entraram no ACT em vigor em agosto de 2021 e recebe-
rão todos os direitos EQUIPARADOS a rede interna e 
todas as cláusulas do ACT. Entre as conquistas garanti-
das aos trabalhadores da Rede Externa estão: entram no 
ACT em vigor em agosto/21; recebem todos os direitos 
EQUIPARADOS a rede interna e todas as cláusulas do 
ACT; o tíquete passa a ser R$ 27,13; as diferenças dos 
valores entre as plantas foram pagas de forma retroativa 
(relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março); o 
piso cou em R$ 1.410,21 (em audiências anteriores, 
solicitamos R$ 1.500,00, mais adicional de produtivida-
de para se aproximar ao valor da rede móvel, que está 
em R$ 1.845,88) e ainda está em negociação; paga-
mento da diferença do valor do piso atual para o 
negociado retroativo à janeiro/22 assim que car 
denido o valor e aprovado pelos trabalhadores.

Também teve a intervenção direta do Sindicato no 
pagamento do VA/VR nas férias para a rede externa (o 
Sindicato acionou a empresa para ressarcir todos os 
trabalhadores que tiveram descontos dos tíquetes no 
período aquisitivo das férias e os valores respectivo a já 
foram creditados pela Ezentis, para a rede móvel (o 
benefício permanece conforme ACT); auxílio-educação 
infantil/creche (para a rede externa o Sindicato comuni-
cou que o benefício foi adquirido e equiparado a rede 
móvel e orientou o procedimento para ser 
implantado o valor correspondente na folha de 
pagamento do trabalhador) e para a rede 
móvel (o Sindicato acionou a empresa, pois 
a Ezentis informou cortes na data do 
aniversário do lho(a) e defendemos o 
benefício até o nal do ano em que a 
criança completa 7 anos de idade, 
conforme cláusula do ACT vigente).

PERICULOSIDADE: DIREITO 
RECONHECIDO!

O SINTTEL-RS vem buscando os 
direitos dos trabalhadores na Ezentis  
quanto ao pagamento do Adicional de 
Periculosidade para aqueles que não 
recebem o benefício. Tendo em vista a 

ausência de retorno da empresa em prazo estipulado à 
Comissão de Negociação, o Sindicato entrou com ação 
judicial, após a greve de 2019, onde foi estipulado, em 
audiência de mediação no TRT-4, manter o pagamento, 
conforme ACT, até junho 2020 para todos os emprega-
dos e iniciar o pagamento para os nomes indicados, via 
ofício da entidade à empresa, assim que nalizada a 
perícia. Nessa audiência cou acordado, por ambas as 
partes, a indicação de uma perita para efetivar laudo 
conclusivo nos locais de risco e avaliar as condições de 
trabalho. 

A perícia foi realizada em junho 2021 e o 
laudo pericial foi conclusivo favorável ao Sindicato, 
para pagamento imediato a todos os empregados 
de campo, inclusive os pilares.

No entendimento da perita, os trabalhadores que 
exercem as atividades em estações de rádio base têm 
direito ao adicional de periculosidade, em decorrência 
dos agentes eletricidade e inamáveis. Já os trabalha-
dores que desempenham suas atividades nas centrais 
da empresa Vivo e Tim têm direito ao adicional de 
periculosidade pela exposição à energia elétrica.

Nesta ocasião, o Sindicato enviou ofício para 
efetivar o pagamento de imediato. A empresa recorreu 
pelo técnico de segurança impugnando este laudo e 
solicitando esclarecimentos à perita 

O SINTTTEL-RS, junto à Comissão Negocial e seus 
representantes sindicais, avaliaram e zeram uma nova 

manifestação dando conta que já havia 
sido tratado em comum acordo que o 
resultado, sendo favorável ou não, 
seria aceito pelas partes. Após três 
reuniões de mediação, no dia 24/02 
foi deliberada a implantação ime-
diata do pagamento desse adicio-
nal de periculosidade, a partir da 
folha de março /22, com o paga-
mento retroativo a julho/2020, em 
12 parcelas, cando denido que os 
demais trabalhadores que venham a 
solicitar o devido pagamento e/ou os 
que não receberam devidamente, a 
Ezentis terá que efetivar, inclusive pa-
gar em termo, rescisão complementar 
aos desligados e aos que venham a 
requerer.

EZENTIS: GRANDE VITÓRIA PARA OS/AS TRABALHADORES/AS

FIQUE LIGADO NAS NEGOCIAÇÕES 
E NÃO ACREDITE EM BOATOS, 

CONFIE NAS INFORMAÇÕES DO 
SEU SINDICATO!
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 APOSENTADOS 

Nos próximos dias 26 e 27 de 
maio se realizará, de forma vir-
tual, o XXIII Congresso Nacional 
dos Participantes de Fundos de 
Pensão e de Beneciários de 
Planos de Saúde de Autogestão - 
Congresso da ANAPAR. 

INSCRIÇÕES
Os valores das inscrições 

permanecem os mesmos de 2020 
e 2021. Até o dia 20 de abril, 
associados pagam R$ 200,00 e 
não associados, R$ 300,00. De 21 
de abril a 21 de maio, os valores 
passam a R$ 300,00 e R$ 400,00, 
respectivamente. Os pagamentos 
podem ser feitos pelo PagSeguro 
na página da ANAPAR. 

O l ink para inscr ição é 
https://www.anapar.com.br/inscri
coes. Em caso de dúvidas sobre 
pagamento, entrar em contato 
com anapar@anapar.com.br.

PROGRAMAÇÃO

26 DE MAIO - 5ª FEIRA
MANHÃ - Início às 9h

A herança de 2021 e o que 
esperar de um futuro pró-
ximo - Fausto Junior (Dire-
tor-técnico do Dieese)

A saúde é direito de todos 
e dever do Estado - Gonza-
lo Vecina (Médico Sanita-

rista, professor da Facul-dade 
de Medicina da USP)

A Seguridade Social como fator 
de cidadania - Evilasio Salvador 
(Economista, professor da Fa-
culdade de Serviço Social da UnB)

Intervalo
TARDE - Início às 14h

Investimentos na economia real 
- Henrique Jager (Economista, 
ex-presidente da Petros)

Adequação do Aparato Norma-
tivo - Flávio Martins (Advogado, 
mestre em Direito Tributário).

Gestão baseada em risco - Ri-
cardo Pena (Ex-presidente da 
Funpresp, ex-superintendente 
da Previc).

A Anapar aponta caminhos 
possíveis para o crescimento das 
EFPC - Marcel Barros (Vice-pre-
sidente da Anapar).

Financeirização da Vida: O des-

nanciamento do SUS e a priva-
tização do Sistema - Carlos Oc-
ké-Reis (Doutor em saúde coleti-
va, pesquisador do Ipea)

Planos de Saúde de Autogestão: 
aliados fundamentais do SUS - 
Patrícia Melo (Diretora de Segu-
ridade e Saúde Real Grandeza).

Encerramento

27 DE MAIO - SEXTA-FEIRA
9h -  Assembleia Geral 

Ordinária. Nesta serão debatidos 
e deliberado sobre os seguintes 
pontos:1) apresentação, debate e 
votação do Balanço Geral e 
Relatório de Atividades referentes 
ao exercício ndo de 2021; 2) 
apresentação e discussão de teses 
de ação da entidade e aprovação 
do Plano de Atividades para o 
exercício de 2022; 3) apresentação, 
debate e votação do Orçamento da 
entidade para 2022; 4) eleição da 
Diretoria, do Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal para o triênio 
2022/2025; 5) outros assuntos de 
interesse dos associados; 6) homo-
logação dos nomes para represen-
tação dos Participantes e Assistidos 
no Conselho Nacional de Previdên-
cia Complementar – CNPC e na 
Câmara de Recursos da Previdên-
cia Complementar (CRPC).

XXIII CONGRESSO NACIONAL DA ANAPAR SERÁ DIAS 26 E 27 DE MAIO

PLENÁRIAS REGIONAIS -O SINTTEL-RS informa que a plenária regional (RS) que escolherá os delega-
dos para o XXIII Congresso Nacional da ANAPAR será realizada por vídeoconferência no dia 30 de abril, às 
10 horas. A proporção é de 1 delegado para cada 15 associados. O link para participação na videoconferên-
cia de seus respectivos estados será enviado por email. Para isso, é necessário enviar a conrmação de 
participação para o email , e aguardar receber o link da sala de reunião.roberta@anapar.com.br

IMPORTANTE - É fundamental a participação dos associados na ANAPAR tanto na Plenária Regional, como 
dos delegados no Congresso Nacional. São espaços onde serão debatidos temas de interesse dos associados e 
tomadas decisões que dizem respeito a saúde do Fundo de Pensão e dos encaminhamentos quanto aos direitos e 
proteção aos participantes ativos e assistidos. Para mais informações acesse .www.anapar.com.br

No dia 16 de março ocorreu a 
primeira etapa do processo para 
denir os Colégios eleitorais que 
escolhem os conselheiros(as) dos 
participantes nos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal. 

Ingo Müller, dirigente do 
SINTTEL-RS, foi eleito com 385 
votos da base de aposentados e 
pensionistas do RS. Mas, apesar 
da expressiva votação, cou de 
fora do Conselho. Na sua avalia-
ção, por um processo “altamente 
complexo e injusto”. Segundo ele, 
o processo é feito em duas etapas 
e, na segunda etapa, que se dá via 
colégios eleitorais, não vale os 
votos dos participantes e assisti-
dos garantidos na primeira etapa. 
“Venceu as articulações das 
Federações para dividir as seis 

vagas nos conselhos, onde o 
titular para o CD fez 02 votos na 
sua base”, criticou ele. 

Ele lamenta o resultado e 
lembra que os aposentados e 
pensionistas gaúchos deram, nas 
suas palavras, “um verdadeiro 
show de participação, contribuin-
do com a maior votação nacional - 
446 de um total  de 2040. 
Infelizmente, pela forma como se 
dá o processo eleitoral, apesar da 
legitimidade garantida pela 
participação direta dos aposenta-
dos e pensionistas, o escolhido por 
eles cou de fora e assume um 
candidato que em sua base fez 
apenas dois votos”, ponderou.  

A eleição pelo Colégio Eleitoral, 
é formado por delegados escolhi-
dos nos estados e estes escolhem de 

forma indireta os seis membros que 
comporão os Conselhos pelos 
próximos três anos. 

Ele ainda acrescentou a res-
ponsabilidade desta escolha. “Espe-
cialmente neste momento de 
turbulência que vive a Oi, principal 
mantenedora da Fundação Atlânti-
co, o trabalho deste grupo é impor-
tantíssimo para continuarmos moni-
torando, scalizando e cobrando 
providências da Fundação, da PRE-
VIC e outras instâncias, para pre-
servar nosso patrimônio e manter 
nossas aposentadorias”, pontuou.

Ingo teve o apoio do Grupo In-
tersindical de Negociação Previ-
denciária (GINP), SINTTEL-RS e As-
sociação dos Aposentados (AACRT). 

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 
SINTTEL-RS critica formato das eleições para escolha dos 
representantes dos participantes para os conselhos da 
Fundação Atlântico

ANOS80
TELEFONIA MÓVEL

“Com o início da telefonia 
Móvel, a CRT passava a ser a 
terceira empresa de 
telecomunicações do Brasil a 
oferecer este serviço utilizando 
sua própria mão de obra. Assim, 
no dia sete de dezembro, na 
presença do governador Alceu 
Collares, em cerimônia do Palácio 
Piratini, era lançada ocialmente 
a nova modalidade de 
comunicação com a ativação 
técnica experimental do serviço. 
Em outubro, durante a realização 
de um seminário, o SINTTEL 
redigiu uma carta ao ministro das 
telecomunicações, Hugo 
Napoleão, buscando revogar, por 
irregularidades, os editais que 
visavam à exploração, pela 
iniciativa privada, dos serviços de 
Telefonia Móvel Celular. 

Na luta pelos direitos dos 
trabalhadores, uma importante 
vitória do SINTTEL, foi a absorção 
da mão de obra contratada 
(MOC) e da mão de obra 
terceirizada (MOT) ao processo de 
sindicalização. A CRT vinha desde 
1985 contratando mão de obra e 
empreiteiras para realização de 
serviços de manutenção, mas 
estes trabalhadores, até então 
cavam sem representação 
sindical. 

Já na luta pela manutenção da 
CRT como empresa pública, em 
dezembro de 1992 era criado o 
Comitê em Defesa da CRT, na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul (ALERGS), como 
uma ação pluripartidária, pois, 
sob o pretexto de capitalizar a 
CRT, após viajem para a Itália, o 
então governador Alceu Collares, 
retornou ao Estado com a 
proposta de participação do 
capital privado junto a CRT, a 
partir de um protocolo de 
intenções rmado com a STET 
italiana”.

(”A História do Sindicato dos 
Telefônicos do Rio Grande do Sul 
1939-2010" - páginas 114 a 116)

MEMORIA´
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BALANÇO PATRIMONIAL 2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2021
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Abaixo assinados, os membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos 

Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de 
Mesas Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias declaram haver examinado os livros e 
demais documentos contábeis relativos a Prestação de Contas 2021 e 
Previsão Orçamentária 2022 e são de PARECER que os mesmos sejam 
aprovados pela Assembleia Geral, uma vez que tudo se encontra de 
acordo com a legislação e o Estatuto desta entidade sindical. 

Porto Alegre, 9 de março de 2022.
Itamar Prestes Russo - Presidente do Conselho Fiscal

Berenice Nunes
Liege T. de Almeida Dias Lucas
Marco Antônio Bertoglio Bloise

Tânia Marisa Alves Trindade
Jair Fernando dos Santos Silva

Critiano Furtado Côrrea
Roberson de Oliveira Machado

OBSERVAÇÕES: 1) A Prestação de Contas 2021 e Previsão 
Orçamentária 2022 foi aprovada em reunião

do Conselho Fiscal no dia 9 de março de 2022; 2) A reunião do 
Conselho Deliberativo (CD) e a

Assembleia Geral Extraordinária que aprovou
a Prestação de Contas 2021 e a Previsão
Orçamentária 2022 foi em 11 de março.

SINDICALIZAÇÃO
O SINTTEL-RS tem, sistematicamente, 

conversado com os trabalhadores e escla-
recido sobre a importância da sindicaliza-
ção. A entidade ouve as demandas da cate-
goria e reitera que um sindicato só será 
forte e combativo se tiver o respaldo e a 
participação dos trabalhadores e trabalha-
doras, através da sindicalização. 

SINDICALIZE-SE! Ajude a fortale-
cer a luta da categoria e aproveite os 
benefícios para você e sua família em ser 
sindicalizado. 
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