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        GIRO PELAS 
        DELEGACIAS

          

 CONVÊNIOS 

          

 CURTAS 

O convênio do SINTTEL-RS 
com a MasterClin continua sendo 
ampliado, proporcionando ainda 
mais opções de serviços e produ-
tos para os trabalhadores sindi-
calizados. A cada mês, novas ins-
tituições de ensino, comércio e 
serviços são cadastradas, inclusi-
ve por indicação dos próprios tra-
balhadores. 

Entre maio e junho, planos de 
seguros e novos comércios foram 
agregados ao convênio, que já tem 
mais de 10 mil estabelecimentos 
credenciados em todo o país. 

Lembrando que todos os tra-
balhadores sindicalizados, assim 
como seus familiares, têm direito 

a utilizar os convênios. Basta apre-
sentar a carteirinha de sócio e 
aproveitar os descontos nas lojas 
físicas e virtuais. 

Os trabalhadores também 
podem indicar comércio e serviços 
que queiram ver credenciados em 
suas cidades e que sejam utiliza-
dos com mais frequência. Basta 
indicar o nome e um contato com 
o estabelecimento, que ele será 
procurado e tentará ser feito o 
convênio. Os descontos que os 
trabalhadores garantem utilizan-
do os convênios, além de seus fa-
miliares, superam em muitas ve-
zes o valor da mensalidade paga 
como sindicalizado. 

CADASTRO DA 
CARTEIRA DE SÓCIO

Para usufruir as vantagens é 
necessário, ao receber a carteirinha 
de sócio, cadastrar no site do 
SINTTEL-RS. Para isso, acesse o site 
www.sinttelrs.org.br na aba Con-
vênios - cartão de descontos - Aces-
so ao HOT SITE da MasterClin, 
informe os dados solicitados e faça 
o cadastro. O cadastro também 
pode ser feito no App MasterClin 
pelo celular.

Com o App você tem acesso 
na palma da sua mão a todas as 
informações dos parceiros e 
regras de utilização, bem como a 
carteira de sócio virtual. 

SINTTEL-RS E MASTERCLIN AMPLIAM 
CONVÊNIOS PARA OS SINDICALIZADOS

MAIS QUALIDADE DE VIDA
Um importante convênio firmado pelo SINTTEL-RS em maio foi com a 
psicóloga Priscilla Forneck, que vale tanto para os trabalhadores, 
como para seus dependentes. Os descontos chegam a 50% para tra-
balhadores (a consulta fica em R$ 75); 40% para terapia de casal (R$ 
170); e avaliação neuropsicológica (R$ 250). Este é mais um serviço 
oferecido pelo Sindicato para os trabalhadores, com objetivo de pro-
porcionar atendimento especializado com descontos que possibilitem a 
ele e a seus dependentes terem mais qualidade de vida. 

CAMPANHA DO AGASALHO
O SINTTEL-RS está chamando a categoria à 
solidariedade. A chegada do inverno traz 
consigo a preocupação com o próximo, cujas 
necessidades de agasalho dependem, funda-
mentalmente, da solidariedade. São homens, 
mulheres e crianças que precisam de agasa-
lhos para enfrentar as baixas temperaturas. 
Por isso, a entidade faz um apelo a quem 
puder participar desta campanha, doando 
qualquer agasalho em boas condições de 
uso e cobertores. Em Porto Alegre, as doações podem ser entregues nas 
sedes I (Rua Washington Luiz, 572) e II (Rua General Auto, 349), ambas 
no Centro Histórico. No interior, as doações podem ser entregues nas 
delegacias do Sindicato. Podem ser doadas roupas, cobertores, 
tênis/sapatos de inverno, entre outras peças. Entre as mais necessárias 
estão roupas de criança, adolescentes e bebês. A campanha vai até o dia 
30 de agosto, mas o frio não espera. Portanto, doe o mais rápido possí-
vel. A campanha do SINTTEL-RS é feita em conjunto com a CUT-RS que 
arrecada de diversas entidades e mapeia as entregas para as comunida-
des que mais necessitam de ajuda, como dos catadores e das ilhas. 

SANTO ÂNGELO – A delegacia 
de Santo Ângelo organizou 
assembleias com os trabalhado-
res da Vero para debater a pauta 
da campanha reivindicatória 
2022/2023 e com os trabalhado-
res na Serede, para avaliar a pro-
posta da empresa para o ACT 
2022/2024. Em ambos os encon-
tros, os trabalhadores debateram 
este e outros assuntos gerais de 
interesse da categoria. No caso 
da Serede, a principal pauta foi a 
licitação da 
planta de 
fibra óptica 
da Oi, cujo 
resultado ame-
açava a 
empresa de 
perder seu 
único contrato 
com a Oi.

CHEGOU A HORA DA COLHEITA
Após mais de dois anos de calami-
dade provocada pela pandemia de 
Covid-19, chegou a hora de 
avançar nas melhorias dos salários 
e benefícios. 
Mesmo o serviço de telecomunica-
ções sendo considerado essencial, 
as empresas se aproveitaram da 
fragilidade das mobilizações 
presenciais, para explorar ainda 
mais os trabalhadores. 
Contudo, o Sindicato nunca parou 
de buscar novos benefícios para 
compensar os reajustes abaixo da 
expectativa. 
Com o retorno das atividades 
presenciais, as mobilizações 
aumentaram e, consequentemen-
te, os benefícios melhoraram e em 
várias negociações, foram incluí-
das cláusulas específicas para os 
trabalhadores sindicalizados como, 
por exemplo, tíquetes extras 
mensais, benefício já carinhosa-
mente chamado de ”lanche do 
SINTTEL“, e cesta natalina.
Outra situação importante foi o 
fechamento do primeiro Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) com a 
Telemont. Após mobilizações nos 
portões da empresa, articulações 
com os sindicatos de Santa 
Catarina e Paraná, quatro sessões 
de mediação no TRT-4, várias 
reuniões com a direção da empre-
sa, conseguimos garantir um 
Acordo semelhante ao da Serede. 
O resultado disto são centenas de 
novos sindicalizados, o que 
fortalece toda a categoria. 
Este movimento de novos sindicali-
zados se repetiu na Unifique, Vero 
e outras empresas. 
Juntamente com tudo isto, mais 60 
trabalhadores estão se formando 
no Curso Técnico de 
Telecomunicações, de um total de 
180 trabalhadores, numa iniciativa 
do SINTTEL-RS, por intermédio do 
Instituto Avançar. 
Nesta edição você lerá sobre o 
andamento das dezenas de 
negociações, assuntos  relaciona-
dos aos aposentados e pensionis-
tas e novos benefícios de descon-
tos com a carteirinha do sindicali-
zado. 
Sem cuidar com carinho e 
dedicação na hora da plantação, 
não há colheita. Boa leitura!
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 COVID-19 

 INFORME JURÍDICO 

Os números não deixam dúvi-
das: a Covid-19 não acabou. É 
o que alertam especialistas, 
ao mesmo tempo em que criti-
cam a iniciativa de governos e  
empresas de baixarem a guar-
da em relação aos protocolos 
de prevenção à contaminação 
pelo coronavírus. 

A própria Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) declarou que a “pan-
demia não acabou”, mesmo con-
siderando o recuo dos casos, e 
recomenda que sejam mantidos 
os cuidados e a aplicação de todas 
as doses da vacina. 

Para a instituição, os riscos da 
doença continuam presentes e é 
fundamental uma transição segu-
ra, “tendo como base as lições 
aprendidas, e que possibilite che-
gar ao fim da pandemia tornando 
o país capaz de enfrentar, em con-
dições melhores, outras epidemias 
e pandemias”. E para esta transi-
ção, a Fiocruz estabeleceu algu-
mas recomendações, como:
Testagem ativa;

Oferta pelo SUS de medicamen-
tos efetivos contra a doença;

Serviços para atendimento das 
sequelas da Covid-19;

Promoção de campanhas sobre 
a necessidade de doses de refor-
ço semestrais ou anuais;

Caso haja aumento de casos, in-
ternações ou mortes, intensifi-
car uso obrigatório de máscaras 
e distanciamento físico;

Alcançar vacinação de pelo me-
nos 70% da população em todos 
os estados.

A instituição também diz ser 
necessário manter o uso de 
máscaras em espaços com a-
glomerações ou pouco ventila-
dos, como transporte público, e 
para pessoas vulneráveis ou res-
friadas. 

É importante lembrar que no 
Brasil, em 2021, chegou a morrer 
mais de 4 mil brasileiros por dia. 
Por isso, o cenário agora parece 
tranquilo, mas ainda continuam 
morrendo cerca de 100 pessoas 
ou mais por dia, o que, para uma  
única doença, ainda é muito. 

“A PANDEMIA NÃO ACABOU”, DIZ FIOCRUZ
AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATEU SITUAÇÃO 

DAS VÍTIMAS DA COVID-19
As consequências da 

Covid-19 não se restrin-
gem apenas à saúde, 
embora esse seja o as-
pecto mais grave e ur-
gente. Elas dizem respei-
to, também, as áreas 
econômica e social, espe-
cialmente para as famíli-
as que perderam a pes-
soa responsável pela 
fonte de renda. Além 
disso, muitas pessoas que contraíram o coronavírus, não estão total-
mente aptas a uma vida normal e dependem fundamentalmente do 
poder público para a continuidade dos tratamentos, que são vários. Há 
ainda que lembrar os órfãos da Covid-19, que são inúmeros e que 
necessitam de políticas públicas para sua subsistência. 

Para debater estas questões, o SINTTEL-RS, através de sua Secreta-
ria de Saúde, e engajada no trabalho do Conselho Estadual de Saúde 
(CES), do qual faz parte, participou, dia 30 de maio, na Assembleia 
Legislativa do RS, da Audiência Pública que debateu “A situação e as 
sequelas das pessoas vítimas da Covid-19". 

O objetivo foi debater e construir políticas públicas voltadas aos 
sobreviventes da pandemia, e, através das audiências públicas, que 
ocorreram em outras seis regiões, promover um amplo debate envol-
vendo os poderes e a sociedade civil sobre a situação das vítimas. 

DEMISSÃO EM MASSA
Em uma ação sobre a demissão 

de 4 mil trabalhadores da Embraer, 
em 2009, julgada recentemente, o 
STF decidiu, por 6 votos a 3, que 
demissões em massa só podem 
ser feitas se negociadas com os 
sindicatos. O tema tem reper-
cussão geral, o que significa que a 
decisão vale para todos os casos 
semelhantes julgados no país.

O SINTTEL-RS está atento a esta 
questão para que as empresas não 
usem interpretações diversas ou 
manobras como forma de burlar a 
decisão legal. 

À DISPOSIÇÃO 
TAMBÉM NA BAIXA 
TEMPORADA

O SINTTEL-RS informa que os 
preços da Colônia de Férias de Ron-
dinha para a Baixa Temporada se 
mantêm os mesmos do verão (tem-
porada 21/22). O local está funci-
onando e disponível para quem 
gosta da praia no inverno, para 
pescar, descansar e desfrutar alguns 
dias de traquilidade. Os valores 
devem ser alterados somente em 
novembro, antes de mais uma tem-
porada de verão. 

 RONDINHA 

SINTTEL-RS E INSTITUTO AVANÇAR DESTACAM 
PARCERIA PARA CURSOS TÉCNICOS

O SINTTEL-RS e o Instituto Avançar mantêm uma parceria com 
objetivo de formar e qualificar a categoria.

ESCOLA TÉCNICA MESQUITA - O convênio proporciona 
desconto de 10% nas mensalidades, para os  cursos de Técnico em 
Automação Industrial; Técnico em Eletrônica; Técnico em Mecânica 
Industrial; Técnico em Informática; e, Técnico em Sistemas de Energia 
Renovável. Mais informações diretamente na Escola, através do email 
secretaria@mesquita.com.br ou pelo telefone (51) 3340.3110.

FORMATURA - No dia 9 de agosto, ocorreu a formatura da 
primeira turma de trabalhadores da Serede que cursaram o Técnico do 
SENAI com meia bolsa de estudos garantida no Acordo Coletivo de 
Trabalho. O sucesso deste nosso projeto já viabilizou a expansão desta 
parceria com outras empresas do setor e o SENAI, como novas adesões 
e novas turmas.

 INSTITUTO AVANÇAR 
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Desde que a V-tal assumiu 
parte da Oi, o SINTTEL-RS tem 
estado atento, acompanhando os 
movimentos das empresas, no 
sentido de, em primeiro lugar, bus-
car garantir os empregos e os di-
reitos dos trabalhadores, especial-
mente os que atuavam na Serede, 
ameaçada de perder os contratos 
com a Oi, a partir da licitação im-
posta pela V-tal.

Com poucos motivos para 
confiar nas empresas, que ao fim e 
ao cabo, sempre optam por reduzir 
custos a partir dos direitos dos 
trabalhadores e redução de efeti-
vos, o Sindicato procurou tomar 
medidas efetivas para tratar estas 
questões com as empresas Serede e 
Telemont, que foi a vencedora da 
licitação da V-tal. Para a entidade, 
apenas promessas não interessa-
vam. Era preciso condições concre-
tas, principalmente frente a afirma-
ção da V-tal de que reduziria em 
cerca de 40% os contratos e da 
intenção da Serede de baixar os 
valores para concorrer na licitação 
em recursos humanos, o que resul-
taria fatalmente em corte nos di-
reitos (como salários, valores dos 
tíquetes, modelo de produção, 
locação de veículos e planos de 
saúde) e em demissões.  

Neste sentido, além de debater 
a situação e mobilizar os trabalha-
dores, a entidade buscou a media-
ção do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-4). Foram quatro reu-
niões para que as empresas avan-
çassem na negociação e os traba-
lhadores tivessem garantias míni-
mas com a troca de empresa. 

Nos encontros foram tratadas 
as condições de demissões, migra-

ção e, também, da campanha sa-
larial, com reajuste abaixo da in-
ação e risco de desemprego e 
precarização do Acordo Coletivo 
das terceirizadas frente a licitação 
da V-Tal e Oi da planta da Fibra 
Óptica da OI. Na terceira audiên-
cia, por exemplo, o Sindicato so-
licitou garantias à V-Tal de emprego 
e condições do atual ACT para a 
nova empreiteira, já que a Serede 
permanece no contrato da manu-
tenção, incluindo HOME CONECT 
(70% da mão de obra) e a implanta-
ção passa para a Telemont (30% da 
mão de obra). 

Em outro encontro, o Sindicato 
solicitou uma audiência com a 
participação da Telemont, para 
tratar garantias de emprego e 
condições do atual ACT para os 
trabalhadores que migrarem para 
esta empresa.  

Vencida a etapa das garantias, 
as negociações seguiram entre o 
Sindicato e a Telemont, vencedora 
da concorrência para operar no 
estado. A previsão era de contrata-
ção de cerca de 318 dos 519 
trabalhadores que terão o vínculo 
encerrado com a Serede. Esta de-
finição só aconteceu aqui no RS. O 
início da operação da Telemont foi a 
partir do dia 29 de julho. 

Também foi informado que a 
Serede continuará prestando ser-
viços em grande parte de sua planta 
no Rio Grande do Sul, com a ma-
nutenção dos contratos de 1.700 
trabalhadores.  

Na avaliação do presidente do 
SINTTEL-RS, tanto a negociação de 
garantias aos trabalhadores, como 
do acordo coletivo, foram muito 
difíceis. “Foram quatro audiências 

difíceis, bastante complexas. Co-
meçamos em uma situação muito 
pior, sem nada assegurado e hoje 
temos algumas garantias, graças a 
estas mediações. Então, esse es-
paço é extremamente importante 
para nós”, destacou o dirigente. 

A avaliação de todo o processo 
foi feita pela diretoria do SINTTEL-
RS em  no dia reunião extraordinária
22 de julho que reafirmou que 
desde o início da licitação da Oi/V-
tal, o Sindicato envidou esforços no 
sentido de garantir os empregos, os 
direitos e nos casos de dispensa, as 
melhores condições para os traba-
lhadores que fizerem a homologa-
ção. As negociações resultaram em 
cerca de 500 contratações, novas 
sindicalizações, recadastramento, 
possibilidade de que os/as traba-
lhadores/as continuem no plano de 
saúde do Centro Clínico Gaúcho 
(CCG), entre outras questões. 

ACT DA TELEMONT
De 26 a 28 de julho foram 

realizadas assembleias com os/as 
trabalhadores/as da Telemont em 
diversas regiões do Estado. O 
objetivo era debater e deliberar 
sobre o fechamento do primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
entre o SINTTEL-RS e a TELEMONT.

Entre os itens estava definição 
do piso salarial, tabelas salariais, RV, 
despesas com viagens, gratificação 
natalina, PPR 2022, tíquetes, cesta 

alimentação, plano de saúde Uni-
med, plano odontológico, auxílios 
creche e filho especial, curso de 
fibra óptica, bolsas para cursos 
técnicos, locação de carros, entre 
outros. 

Na tarde do dia 29 de julho, 
depois de uma rodada de três dias 
de assembleias, o Sindicato entre-
gou em mãos, ao presidente da 
Telemont, ofício informando a 
aprovação da proposta do primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
entre o SINTTEL-RS e a Telemont.

A LUTA DO SINTTEL-RS PELOS DIREITOS E EMPREGOS 
DOS TRABALHADORES NA TELEMONT

NOVAS SINDICALIZAÇÕES
Durante as assembleias com os trabalhadores na Telemont, 

os dirigentes sindicais falaram sobre o trabalho do Sindicato e 
garantiram dezenas de novas sindicalizações. O grande número 
de novos associados, além 
de representar um reco-
nhecimento ao trabalho da 
entidade, também ajuda a 
fortalecer a luta de toda a 
categoria e legitima o SINT-
TEL-RS para os necessários 
enfrentamentos com as 
empresas. JUNTOS, SO-
MOS MAIS FORTES!

ASSEMBLEIAS DA TELEMONT
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SINDICALIZAÇÃO FORTALECE O 
SINDICATO E TRAZ VANTAGENS PARA OS 

TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS

A sindicalização, tanto dos/as 
trabalhadores/as da ativa, como 
dos/as que se aposentam, que tem a 
opção de permanecer sindicalizados, 
é que fortalece a entidade, proporci-
ona ampliar a prestação de serviços 
aos associados, manter a estrutura 
de lazer e, principalmente, garantir a 
luta em defesa dos direitos e das con-
quistas da categoria, assim como a 
ampliação destes direitos. 

Recentemente, os sindicalizados também têm garantido em acordo 
coletivo, vantagens como tíquetes refeição a mais, por exemplo. A inicia-
tiva da entidade é para incentivar a sindicalização e, também, conseguir 
de alguma maneira contribuir para que o trabalhador tenha uma forma 
de enfrentar os tempos difíceis, com inação já na casa dos dois dígitos. 
Neste sentido, qualquer ajuda é bem-vinda. 

Para se sindicalizar é muito fácil. O trabalhador deve acessar o 
site do SINTTEL-RS na aba “sindicalização”, informar os dados, imprimir a 
ficha de sindicalização, assinar e entregar para um dirigente sindical ou 
diretamente no Sindicato, ou, ainda,  falar com o representante sindical 
da sua empresa nas diferentes regiões. Veja como proceder:

1) Entregue a ficha ao Representante Sindical ou encaminhe para o 
e-mail sinttelrs@sinttelrs.org.br ou WhatsApp para Secreta-
ria, através do número (51) 99726.8883 em arquivo PDF, JPG ou 
outro arquivo disponível. 

2) Pelo Site do SINTTEL-RS: Na Aba “Sindicalize-se” imprima a 
ficha e proceda como acima orientado ou responda o questionário 
e envie online. Na sequência, o trabalhador(a), receberá a ficha 
preenchida conforme questionário para assinatura eletrônica.

Durante as assembleias, planeteações, conversas nos locais de 
trabalho e até em visita ao Sindicato, muitos trabalhadores, da ativa e 
aposentados, têm se sindicalizado ou, no caso do trabalhador que já é 
sindicalizado e se aposenta, pode manter a sua sindicalização. 

APOSENTADOS/AS TAMBÉM PODEM PERMANECER SÓCIOS
Os/as trabalhadores/as aposentados/as também podem permane-

cer sócios do Sindicato ou, caso ainda não sejam sócios, se sindicalizar. 
Assim como a entidade luta pelos direitos dos trabalhadores da ativa, da 
mesma forma, se empenha em diversas questões que dizem respeito aos 
aposentados e pensionistas, como a situação do Fundo de Pensão. 

Tanto que foi criado pela entidade, em conjunto com a AACRT, o 
Grupo Intersindical de Negociação Previdenciária (GINP), que tem como 
principal objetivo exatamente cuidar dos assuntos que dizem respeito à 
Fundação Atlântico e outras questões ligadas às aposentadorias. É impor-
tante lembrar que os direitos dos aposentados e pensionistas também são 
sistematicamente atacados e é fundamental não baixar a guarda. 

Os/as aposentados/as são importantes pela sua experiência na luta e 
poderão continua usufruindo dos convênios e serviços oferecidos pelo Sindi-
cato, muitos na área da saúde, além da Colônia de Férias, em Rondinha, que 
tem diversas atividades na temporada para este segmento da categoria. 

Na ativa ou já aposentado, a luta em defesa das conquistas 
continua sempre. E é com a coragem e a experiência de todos que pode-
mos deixar o SINTTEL-RS ainda mais forte. 

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

Algumas sindicalizações de maio a julho

Um estudo feito pelo Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) mostra um país à deri-
va, num ambiente de pande-
mia, carestia e impactos da 
guerra na Ucrânia. 

De acordo com a entidade, a 
desastrosa política neoliberal no 
Brasil, acelerada com golpe e fúria 
após 2016, mostrou a rigorosa 
incompatibilidade entre gerir a eco-
nomia pela lógica do arrocho fiscal, 
monetário e de salários e alcançar 
níveis de crescimento econômico 
que permitam reduzir o desempre-
go, a miséria e a exclusão. Como 
planejado e executado, o conjunto 
de ações da chamada “ponte para o 
futuro” resultou, desde 2016, no 
rebaixamento progressivo do 
padrão de vida da classe traba-
lhadora. Entre estas ações estão a 
reforma trabalhista, a liberação 
geral da terceirização, o desmonte 
do aparato estatal de fiscalização 
ambiental, a reforma da previdên-
cia, entre outras. Um cenário que foi 
agravado pela pandemia e o verda-
deiro morticínio decorrente da falta 
de ação de um governo genocida. 

GESTÃO DESASTROSA - A 
gestão desastrosa do governo fede-
ral, de olho apenas no processo 
eleitoral para buscar sua reeleição, 
tem mantido o crescimento do país 
em patamares inferiores aos dos 
vizinhos da América do Sul. En-
quanto os países da América Latina 
têm previsão de crescimento médio 
do PIB em 2022 de 1,5%, para o 
Brasil a expectativa é de 0,4% de 
avanço do PIB. Hoje, 77% das famí-
lias brasileiras integrarem o grupo 
dos endividados, o maior percentual 
nos últimos 12 anos. 

E se é verdade que muitos países 
mundo afora têm enfrentado crises, 
também é verdade que no Brasil, os 
reexos da pandemia foram ainda 
mais graves, porque encontraram 
uma economia desorganizada e 
ultra-liberalizada, com forte desvalo-
rização do real e enorme contingen-
te de trabalhadores desocupados, 
subutilizados e precarizados. 

CARESTIA - A aceleração da 
inação no Brasil é um dos aspectos 
mais devastadores para as condi-
ções de vida da classe trabalhadora. 
A variação do IPCA/IBGE (que mede 
a inação oficial), atingiu, em 
junho, 0,67%, acumulando 11,89% 
em 12 meses. Além de alimentos 
mais caros – em junho, o valor do 
conjunto dos alimentos básicos 
aumentou em nove das 17 capitais 
– os salários têm cada vez menos 
poder de compra, já que os reajus-
tes não acompanham a inação. 
Para acompanhar este ritmo, o 
DIEESE estima que em junho, o salá-
rio mínimo necessário para a manu-

tenção de uma família de quatro 
pessoas deveria equivaler a R$ 
6.527,67, ou 5,39 vezes o mínimo 
de R$ 1.212,00.

DESEMPREGO E BAIXOS 
SALÁRIOS - Hoje, aproximadamen-
te 11,9 milhões de pessoas estão 
desocupadas; outros 26,8 milhões 
estão subutilizados; e 4,6 milhões 
estão entre os desalentados (aqueles 
que desistiram de procurar empre-
go). Enquanto isso, o lucro das 240 
maiores empresas de capital aberto 
do Brasil, aumentou 22%. Este resul-
tado foi alcançado, principalmente, 
com a redução dos custos do traba-
lho, ou seja, dos direitos dos traba-
lhadores e trabalhadoras. O enri-
quecimento desta elite decorre 
da reforma trabalhista aprova-
da no governo golpista do Temer 
e aprofundada por Bolsonaro. 

A ESPERANÇA ESTÁ NA 
MOBILIZAÇÃO POPULAR - Para o 
DIEESE, é preciso recolocar a políti-
ca econômica a serviço de um pro-
jeto de desenvolvimento inclusivo, 
mais igual e que recupere e preser-
ve o meio ambiente,  apontado que 
a grande esperança está na 
mobilização popular a pressio-
nar pela adoção de um modelo 
econômico que desenvolva o 
país e gere benefícios para o 
conjunto da população. 

É preciso gerar empregos de 
qualidade, promover o crescimento 
dos salários, resgatar e proteger os 
direitos trabalhistas, combater às 
desigualdades, adotar medidas de 
proteção social e previdenciária, pro-
mover a defesa da democracia, da 
soberania e da vida. Outubro está aí 
e é a grande oportunidade de fazer 
esta virada. Como dizem as centrais 
sindicais, é preciso eleger lideranças 
comprometidas com a pauta da clas-
se trabalhadora, com a democracia, 
com o Brasil e com os brasileiros.

O PAÍS ESTÁ À DERIVA

O BRASIL DE VOLTA PARA 
OS TRABALHADORES
O SINTTEL-RS está engajado na 

campanha da CUT-RS “O Brasil de 
volta para os trabalhadores”. O 
objetivo é criar uma maioria social 
para exigir as reformas estruturais, as 
mudanças necessárias para retomar 
o Brasil de volta para os trabalhado-
res, e eleger uma bancada que 
defenda um projeto de Nação, com 
geração de emprego e renda, fortale-
cimento da economia, proteção das 
riquezas brasileiras, soberania nacio-
nal e proteção à população mais 
carente. O projeto está conectado 
com as Brigadas Digitais da CUT e os 
Comitês de Luta em Defesa da Vida, 
do Emprego e da Democracia. 
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  TIM  
PPR 2021 – 

O resultado fi-
nal médio foi 
107,3% repre-
sentando 2,5 sa-
lários nominais, 
sendo 2,21 o menor valor e 2,76 o maior, 
deduzidas a antecipação paga em 30/09/2021 
e a alíquota de Imposto de Renda, conforme 
regras de elegibilidade e proporcionalidades 
do Programa.

CAMPANHA SALARIAL 2022 - Um acordo 
entre as federações FITRATELP, LIVRE e FENATTEL, 
antecipou a Campanha Salarial 2022 dos/as 
trabalhadores/as na TIM, que têm data-base em 
1º de setembro. A pauta de reivindicações para o 
ACT 2021/2023 foi aprovada em assembleia 
realizada dia 31 de maio. A pauta já foi entregue 
e dado início às negociações. 

AUXÍLIO MEDICAMENTO - Os/as trabalha-
dores/as na TIM também receberam, dia 12 de 
maio, o benefício auxílio medicamento, negocia-
do com a Comissão de Negociações da Fitratelp e 
seus Sindicatos filiados. O benefício foi negociado 
no Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 
aditivo ao Acordo Coletivo 2020/2022.

  EZENTIS  
PERICULOSI

DADE - As ações 
do Sindicato ga-
rantiram que to-
dos os trabalha-
dores da Ezentis 
que hoje traba-
lham em atividades perigosas recebam o adicio-
nal de periculosidade.

PLR - O SINTTEL-RS alertou aos trabalhado-
res/as (da Rede Externa e BRS1/Bucle) quanto à 
necessidade de ressalva do pagamento da 
segunda parcela da PLR 2021 e das verbas 
rescisórias no Termo de Rescisão ao Contrato de 
Trabalho (TRCT), bem como do abono de R$ 
250,00 e o valor da segunda parcela da PLR, cujo 
pagamento será feito em outubro de 2022. O 
Sindicato recebeu a confirmação dos pagamen-
tos das verbas rescisórias no dia 2 de junho, 
através dos trabalhadores da Ezentis/Rede 
Externa, conforme negociado na mediação no 

TRT-4. Quanto aos VRs, foram pagos proporcio-
nalmente no aviso prévio com data até 
20/05/22, bem como as locações de veículos 
(mês de abril e 20 dias de maio em 24/05/22), 
através da intervenção do Sindicato.

ADITIVO AO ACT – Houve assembleia 
virtual dia 19 de julho para a pauta do ADITIVO 
2022 ao ACT 2021/2023 e PLR 2022 para dar 
início às negociações. 

  OI  
PLACAR  – 

Dia 5 de maio foi 
realizada assem-
bleia virtual para 
apreciar e deli-
berar sobre a Pro-
posta de Placar 
Oi 2022 apresentada pela empresa Oi. Entre as 
regras gerais estão o Placar Oi 2022 estão o 
target de 3 salários e o prêmio pode variar entre 
0 e 4 salários (salário base dez/22); o prêmio será 
em função do desempenho de cada indicador x o 
seu peso; são elegíveis os trabalhadores que, no 
ano de 2022, tenham efetivamente trabalhado 
por um período igual ou superior a 1 (um) mês 
completo, entre outros. 

HOME OFFICE - O SINTTEL-RS se manifes-
tou quanto ao trabalho em home office, frente a 
denúncias da categoria de que a empresa estava 
solicitando aos empregados treinados que assi-
nassem um Termo de Aditivo ao Contrato de 
Trabalho. Uma prática unilateral e descabida. A 
orientação foi de que os/as trabalhadores/as não 
assinassem nenhum aditivo ao documento e 
imediatamente solicitou esclarecimentos à Oi 
quanto a esta medida. Houve reunião com o 
presidente da Oi dia 06/07, que tratou destes e 
de outros assuntos, entre eles também a cobran-
ça da Oi e V-tal para que os/as trabalhadores/as 
assinem o Termo de Aditivo ao Contrato de 
Trabalho, após treinamentos. 

  RADIANTE  
Realizada assembleia dia 13/07 para delibe-

rar sobre a Pauta de Reivindicações com vistas a 
celebração do Aditivo ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2021/2023. Entre os itens aprovados, 
estão reajuste de 100% da variação do INPC do 
período, mais 3% de ganho real nos salários; piso 

salarial da CCT das Prestadoras do RS (R$ 
1.469,12),reajuste na tabela salarial por função, 
corrigida por 100% da variação do INPC mais 3% 
de ganho real; auxílio-creche, auxílio filho 
especial, tíquetes, cesta natalina, meia bolsa de 
estudos para curso técnicos de telecomunicações 
e de fibra óptica, reajuste na locação de veículos, 
entre outros itens e, também, a manutenção das 
demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/2023. A pauta de reivindicações já foi 
entregue e a negociação está em andamento. 

  ERICSSON  
Foi realizada 

assembleia dia 
10 de maio para 
avaliar a proposta 
da empresa para 
renovação das 
Cláusulas Econô-
micas/Aditivo ao 
ACT 2021/2023 e PLR 2022. Depois de rejeitar a 
proposta da empresa, os trabalhadores aprova-
ram uma contraproposta com INPC retroativo à 
data-base (abril) para o reajuste e demais benefí-
cios do ACT vigente, sem parcelamento e sem 
abono. No dia 7 de junho houve uma nova 
assembleia para avaliar a contraproposta da 
empresa que apresentou reajuste salarial pelo 
INPC (11,73%), parcelado em 2 vezes (6% em 
junho e 5,73% em novembro) mais um abono de 
R$ 770,00 em 30/06/2022, entre outros itens, 
além da garantia da data base em 1°de abril e 
manutenção das d emais cláusulas vigentes do 
ACT. A contraproposta da Ericsson para negocia-
ção deste ano foi rejeitada no Rio Grande do Sul 
e no Pará e aprovada no Distrito Federal e Minas 
Gerais. No entanto, no cômputo geral dos votos, 
o resultado foi pela APROVAÇÃO da proposta. A 
decisão obedece ao pacto federativo, que consi-
dera para o resultado, a contagem dos votos de 
todas as regiões. 

  CLEMAR  
Houve  as -

sembleia dia 16 
de maio para a-
preciar a propos-
ta da empresa 
para renovação 

U
m dos importantes momentos no ano para os/as trabalhadores/as, é o período de negociação 
salarial. É neste momento que são buscadas melhorias não só salariais, mas também nos 
benefícios e cláusulas que ainda que não tenham impacto financeiro direto, representam 

muito para a dignidade, à vida e à saúde dos trabalhadores/as, como é o caso das cláusulas que 
tratam de assédio moral, de respeito à diversidade, de segurança no trabalho, entre outras. 

Este ano, em diversos acordos coletivos, o SINTTEL-RS tem garantido vantagens a mais para os 
trabalhadores sindicalizados. Isso, além de ser um incentivo à sindicalização, é uma forma de, ainda 
que indiretamente, o Sindicato garantir benefícios extras. Entre estes benefícios estão uma cesta 
natalina, tíquetes a mais mensais, todas iniciativas que possam ajudar na situação do trabalhador, já 
tão atacado com as reformas do governo, que destruíram inúmeros direitos da classe trabalhadora, 
ou frente a uma economia que penaliza cada vez mais os assalariados, com uma inação nos dois 
dígitos ou numa escalada constante dos preços, cujos aumentos vão dos alimentos aos combustíveis, 
passando por diversos outros itens necessários às famílias. 

É neste contexto que o Sindicato vem negociando com as empresas. Nem sempre conseguimos o 
que buscamos, mas sempre vamos até o limite. Essa estratégia tem, em alguns casos, dado bons 
resultados, fazendo com que as empresas avancem nas suas propostas, ou no limite, não permitindo 
retrocessos. Mas isso só tem sido possível, porque a categoria tem dado o respaldo necessário ao 
Sindicato na mesa de negociação. Quanto maior for a sindicalização, quanto maior for a participação de todos e todas nas assembleias e atividades 
da entidade, maior será a legitimidade dela para o enfrentamento necessário com as empresas, com vistas a  defender os direitos e conquistas da 
categoria, como o SINTTEL-RS vem fazendo há 81 anos. Sindicalize-se e ajude a fortalecer cada vez mais a luta dos/as trabalhadores/as telefônicos. 
Confira, a seguir, como estão as negociações com as empresas: 

NEM SEMPRE CONSEGUIMOS O QUE BUSCAMOS, MAS SEMPRE VAMOS ATÉ O LIMITE
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do ACT 2022/2024. A proposta apresentou 
reajuste dos salários e dos benefícios (cláusulas 
econômico-financeiras), em 100% do INPC do 
período (10,80%), com pagamento retroativo à 
data-base (1º de março). Foi também garantido 
um percentual de 1% de acréscimo no salário por 
ano trabalhado na empresa, a título de "antigui-
dade por vínculo empregatício" e renovadas as 
demais cláusulas que constavam do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT). A proposta foi 
aprovada. 

  VIVO  
Em assem-

bleia dia 25/05, 
os/as trabalhado-
res/as aprovaram 
a pauta de rei-
vindicações para 
o  ACT  2022-
2024. A data-ba-
se da categoria 
(1º de setembro) 
foi antecipada, 
tendo em vistas as eleições, em outubro, que 
poderia impactar nas negociações. Dia 05/07 
houve a primeira rodada de negociação da 
Comissão Nacional de Negociação com a VIVO, 
quando foi apresentada a pauta de reivindica-
ções. Como em outros anos, a empresa veio com 
muito choro sobre inação, gastos, investimentos, 
etc. Já a Comissão insistiu na antecipação do PPR 
de 2022. 

No dia 13/07 ocorreu a segunda rodada de 
negociações, sem uma proposta decente de 
reajuste salarial e antecipação da primeira 
parcela do PPR 2022. Mais uma vez, a 
TELEFONICA/VIVO demonstrou total insensibili-
dade com as justas demandas dos/as trabalha-
dores/as e apresentou uma proposta de vincular 
a antecipação da primeira parcela do PPR 2022 à 
aprovação de uma proposta de ACT-2022/2024 
ridícula, com reajuste abaixo do INPC e escalona-
dos. A proposta foi rejeitada na mesa. Frente a 
uma nova proposta, em assembleia dia 08/08, a 
categoria aprovou a mesma.

  ALGAR/TELECOM  
Dia 08/06 aconteceu a primeira assembleia 

com objetivo de consolidar a pauta de reivindica-
ções para a Campanha Salarial 2022/2023 
dos/as trabalhadores/as na Algar Telecom que 
têm data-base em setembro. Antes da assemble-
ia, foi aberta a possibilidade de a categoria enviar 
suas propostas/sugestões que, na sequência, 
foram sistematizadas e levadas à assembleia 
para serem analisadas e aprovadas. Estão sendo 
negociadas todas as cláusulas (econômicas e 
sociais). A pauta já foi entregue e a negociação 
segue em andamento.

  V-TAL  
PPR 2022 – No dia 18/05 aconteceu a 

primeira reunião das Federações com a empresa 
para iniciar as negociações do PPR 2022. A pro-
posta apresentada pela empresa foi rejeitada. As 
Federações foram contra as premissas colocadas 
pela V-tal com re-
lação aos pré-re-
quisitos, uma vez 
que a empresa 
quer excluir os tra-
balhadores em 
período de expe-

riência. Além disso, não houve acordo em relação 
ao limite de dois salários, bem como das métricas 
considerando o atingimento das Metas Organi-
zacionais e Metas de Diretoria Nível 1, condicio-
nados à aderência ao gatilho de 80% das Metas e 
98% do EBITDA. 

Frente às divergências, houve uma segunda 
reunião dia 1º/06, quando as Federações 
apresentaram uma contraproposta de PPR 2022. 
O posicionamento firme dos representantes dos 
trabalhadores fez com que as negociações 
avançassem e a empresa retirou vários pontos 
que prejudicavam a categoria. Os trabalhadores 
na V-tal aprovaram, em todo o país, a proposta 
da empresa para o PPR 2022. 

A proposta da V-tal mantém o adiantamento 
do PPR 2022 de 0,86% do salário nominal para 
os trabalhadores e retira os dois gatilhos de 80% 
das Metas e 98% do EBITDA. Além disso, foi 
retirada a exigência de experiência, ou seja, será 
considerado mês completo fração ou superior a 
15 dias trabalhados.  Foi uma negociação muito 
difícil e que exigiu muito empenho das Fede-
rações, para que se chegasse a uma proposta 
final aceitável. O pagamento do PPR 2022 
ocorrerá até o dia 30 de abril de 2023. O Valor 
será proporcional considerando o salário base 
(nominal), bem como a última posição dos 
empregados elegíveis, referente à folha de 
pagamento de dezembro de 2022, conforme 
critérios definidos nos itens anteriores.

CAMPANHA SALARIAL - Em assembleia no 
dia 31/05, a categoria, que tem data-base 
setembro, aprovou a pauta de reivindicações 
para as negociações deste ano. A pauta foi 
entregue as negociações estão em andamento.

  SEREDE 
ACT 2022-

2024 - Entre os 
dias 26 e 27 de 
maio o SINTTEL-
RS realizou 30 
assembleias pre-
senciais para ava-
liar a proposta da 
empresa para a 
celebração do A-
cordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 
2022/2024. A negociação ocorreu num momento 
complicado, misturando uma negociação de 
reajuste salarial em ano de inação alta (11,73%), 
com período de pandemia da Covid-19, e em 
plena licitação da planta de Fibra óptica da Oi, 
com a Serede ameaçada de perder o seu único 
contrato de Operação com a Oi. Levada às 
assembleias, a proposta foi aprovada. A categoria 
buscava reajuste de 6% nos salários e piso, nos 
tíquetes, nas locações e nas demais cláusulas 
econômicas (cesta, auxílio-creche e filho especial), 
com retroativos pagos na folha de junho. Também 
aumento nas diárias, negociação do PPR, manu-
tenção das demais cláusulas, entre outras ques-
tões. 

  CLARO  
CAMPANHA SALARIAL 2022 – Este ano 

os/as trabalhadores/as na Claro, que tem 
data-base em 1º de setembro, estão negocian-
do apenas das cláusulas econômicas do ACT 
2021/2023. No dia 14/06 foi realizada assem-
bleia de aprovação da pauta de reivindicações. 
A CNN já cobrou o agendamento de reunião 
para dar início às negociações, mas até o 

fechamento desta edição, ainda não havia sido 
marcada a reunião. 

PPR 2022 - No dia 24/06 ocorreu a primeira 
reunião da Comissão Nacional de Negociação 
da FITRATELP com a Claro para tratar da PPR 
2022. Como nos anos anteriores, a estratégia da 
empresa foi de iniciar as negociações apresen-
tando uma proposta muito ruim, com retrocessos 
nas regras de elegibilidade e participação dos 
trabalhadores no programa. Diante disso, a CNN 
FITRATELP/CLARO não teve alternativa a não ser 
rejeitar de pronto a proposta da empresa. 

PERICULOSIDADE – No dia 1º/07 ocorreu  
a segunda reunião com a Claro, para tratar da 
periculosidade. Na primeira reunião, dia 09/06, 
o Sindicato já havia informado à empresa que 
não concordava com os termos da proposta da 
Periculosidade, na qual a Claro "reconhecia" 
apenas 2 cargos (Técnico Rede e Técnico MDU) 
para o pagamento e, também, que o Sindicato 
reconhecesse que todos os demais cargos não 
tinham direito à periculosidade. Para o Sindicato, 
devem ser incluídos os Técnicos IAT, AT Empre-
sarial, Headend, Técnico Campo e outros. A 
empresa, no entanto, continua afirmando que 
em todo Brasil existem os mesmos procedimen-
tos/protocolos e atividades, e que essas não 
expõem os trabalhadores a risco.

  PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
Após algumas rodadas de negociação entre 

o SINTTEL-RS e SINSTAL, foi apresentada, pelas 
prestadoras de serviços, uma proposta de reno-
vação da Convenção. Dia 24/05 foi realizada 
assembleia com os trabalhadores e a proposta foi 
aprovada. A negociação iniciou em abril deste 
ano (data-base da categoria) abrangendo todos 
os trabalhadores de empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações do Estado que não 
tenham Acordo Coletivo firmado com o SINTTEL-
RS este ano. A negociação foi complicada, frente 
a uma inação do período que ficou em 11,73% 
e onde, praticamente todas as grandes empresas 
do setor, já haviam fechado acordos nos demais 
Estados do Brasil, na mesma linha desta proposta 
negociada no RS.

Entre os itens da proposta aprovada estão 
reajuste de 6% nos salários e nas demais cláusu-
las econômicas, retroativo à data-base e, tam-
bém, reajuste nas locações dos trabalhadores, no 
auxílio filho especial, pagamento de uma cesta 
natalina em tíquetes em dezembro para os 
sindicalizados e manutenção das demais cláusu-
las da atual Convenção Coletiva das Prestadoras, 
entre outras. 

  VERO  
Após terminado o processo de incorporação 

dos Provedores CLIC e INB, os trabalhadores 
deram início ao processo para celebrar o primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) entre o 
SINTTTEL-RS com a VERO, com data-base de 
junho\22.  Na proposta da categoria estão itens 
como nivelar salários e benefícios entre os ex-
empregados da CLIC e INB (o que ocorreu no 
acordo de transição) para corrigir as graves 
distorções para quem não recebia tíquete e nem 
tinha plano de saúde. Este ano, a categoria busca 
estabelecer regras claras de jornada de trabalho, 
inclusive escalas no fim de semana, pagamento 
de horas-extras ou banco de horas, atendimento 
do plano de saúde, trabalho com práticas seguras 
e correção das falhas de operação da empresa 
que afetam seus trabalhadores. A negociação 
buscou ainda o pagamento da produção e PPR, 
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bem como o índice de correção dos salários e 
outras cláusulas econômicas do Acordo Coletivo, 
como valor do tíquete e auxílio-creche.

  PROVEDORES  
Dia 06/06 foi realizada assembleia para 

definir a  pauta de reivindicações para renovação 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos 
Provedores 2022/2023. Uma nova assembleia 
estava agendada para o dia 10/08.

  UNIFIQUE  
Dirigentes do 

SINTTEL-RS esti-
veram reunidos, 
de forma presen-
cial, na Sede II do 
Sindicato com re-
presentantes da Sygo para debater o primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que será 
negociado entre o Sindicato e os cerca de 400 
trabalhadores que estão sendo absorvidos pela 
Unifique. A data-base da categoria é junho. A 
UNIFIQUE comprou as Empresas GUAÍBA, NAJA 

e TKNET  e está em processo de incorporação da 
SYGO. Quando terminar este processo, todos 
os/as trabalhadores/as serão empregados da 
UNIFIQUE e devem ter o mesmo tratamento, 
independente de qual empresa foi adquirida.

É importante, nivelar salários e benefícios 
entre os ex-trabalhadores das empresas 
adquiridas, estabelecer regras claras de 
jornada de trabalho e de escalas no fim de 
semana, pagamento de horas-extras, atendi-
mento do plano de saúde, trabalho com 
práticas seguras e corrigir falhas de operação 
da empresa que possam estar afetando seus 
empregados. Também de definir regras claras 
para o pagamento da produção e PPR, bem 
como definir índice de correção dos salários e 
outras cláusulas econômicas do Acordo Cole-
tivo, como valor do tíquete, auxílio-creche, 
entre outras. 

Foi realizada assembleia dia 28/07 em 
Caxias do Sul, Flores da Cunha, Guaíba e 
Taquari, quando os/as trabalhadores/as avalia-
ram e deliberaram sobre o fechamento do 
primeiro Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) entre 

SINTTEL-RS e Unifique. A proposta, que tem itens 
como estabelecimento da data-base, piso salari-
al, reajuste de 7% no salário e nos tíquetes, cesta 
alimentação para sindicalizados, auxílio-creche, 
auxílio filho especial, convênio farmácia, PPR 
2022, cursos, entre outros itens, foi aprovada.

  HUAWEI  
Foi realizada as-

sembleia no dia 20/07, 
para apreciação da pro-
posta da empresa a-
presentada à Comissão 
Nacional de Nego-
ciação/Fitratelp. Entre os 
itens estão reajuste de 
11,73% (INPC data-
base), sendo 6% em 
julho de 2022 e 5,73% novembro de 2022; 
abono de R$ 770 em novembro de 2022; reajus-
te dos benefícios (VR, VT e demais benefícios) em 
11,73% e manutenção das demais cláusulas do 
Acordo Coletivo vigente. A proposta foi aprovada 
nacionalmente.

REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETO-
RIA - Dirigentes do SINTTEL-RS estive-
ram, durante todo o dia 29/06, 
participando da Reunião Ampliada da 
Diretoria. O encontro aconteceu de 
forma híbrida (parte presencial e parte 
virtual) e tratou de diversos temas, 
envolvendo o Sindicato, o GINP, as negociações com as empresas, a saúde 
do trabalhador, entre outros. 

ANIVERSÁRIO - No dia 19/07 o SINTTEL-RS completou 81 anos desde 
sua fundação e o Instituto Avançar (IA), completou 10 anos. Para marcar a 
data, foi realizada uma atividade do IA, com a presença de dirigentes de 
ambas entidades e convidados. 

REVOGAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA - Dirigentes do SINTTEL-RS 
participaram, dia 22/06, do lançamento da 
campanha “Revoga Já”. O objetivo é desenvolver 
ações num movimento nacional e plural, com 
objetivo de regovação da reforma trabalhista, 
que retirou inúmeros direitos da classe trabalha-
dora. O ato de lançamento teve a representa-
ções de diversas centrais sindicais, sindicatos de 
diferentes categorias e dos movimentos sociais. 

ANAPAR - Dirigentes do SINTTEL-RS participaram, dia 30/04, por vídeo 
conferência, do Plenária Regional Sul da ANAPAR. Outras 50 lideranças de 
sindicatos e associações estiveram presentes. O encontro tratou da situa-
ção dos fundos de pensão e elegeu os delegados que irão participar do 
XXIII Congresso Nacional da ANAPAR, além de indicar a nova coordena-
ção da regional. 

CONTRA A FOME, A MISÉRIA E O DESEMPREGO - O SINTTEL-RS 
marcou presença, dia 19/07, da “Marcha contra 
a Fome, a Miséria e o Desemprego”. A atividade 
foi organizada pelas centrais sindicais, sindicatos 
e movimentos sociais. Mais de 3 mil pessoas 
participaram, batendo panelas e denunciando a 
política de carestia que tem levado à miséria 
milhões de brasileiros e os ataques do governo 
aos trabalhadores. 

HOMENAGEM ÀS 
TELEFONISTAS

Dirigentes do SINTTEL-RS, da 
AACRT, da ASTTI e integrantes do GINP 
participaram, dia 27/07, da atividade 
em homenagem ao Dia da Telefonista, 
celebrado em 29 de junho. Durante o 
evento, realizado na sede Campestre 
da AACRT em Lajeado, foram entregues às indicadas, exemplares do livro 
que conta a história de construção do Sindicato, além de placas em homena-
gem às trabalhadoras aposentadas escolhidas. 

A indicada pelo SINTTEL-RS para ser homenageada em nome de todas 
as telefonistas, foi a colega Berenice Nunes. “Só tenho que agradecer a 
diretoria do SINTTEL-RS. É um privilégio conviver com pessoas imbuídas em 
valorizar o trabalhador. O nosso Sindicato é um orgulho para todos nós”, 
disse ela emocionada. 

INSTITUTO AVANÇAR COM NOVA DIRETORIA
Confira quem são os novos diretores

DIREITORIA EXECUTIVA
Presidente: Flávio Leonardo Silveira Rodrigues; 
Secretário Geral: Dirceu Borges; Diretor Financeiro: Cleber Anderson 
de Moraes; Diretora de Formação: Sandra Beatriz Brum da Silveira; 
Diretor Operacional: José Adolfo Menezes.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Itamar Prestes Russo, Augusto Retamal Neto, Adriana Moraes 
da Silva - SUPLENTES: 1º Suplente: Marcone Santana do Nascimento; 2º 
Suplente: Israel da Silva Nepomuceno; 3º Suplente: Alexsander Ferreira 
Avaly

Berenice Nunes, indicada 
pelo SINTTEL-RS

A FITRATELP/FITTEL e seus Sindicatos 
filiados denunciaram, em nota, a 
decisão do Ministério da Justiça, de 
suspender por tempo indeterminado as 
atividades de cerca de 180 empresas do 
setor de telemarketing no Brasil em 
decorrência de abuso contra o direito 
dos consumidores. 

Para as entidades, a decisão, fita sem 
qualquer diálogo com os trabalhadores, 
agrava ainda mais o já trágico problema 
do desemprego no país num setor que 
absorve importante mão de obras de jovens para ingressar no mercado 
de trabalho. Segundo a nota, “a FITRATELP/FITTEL e Sindicatos filiados 
repudiam com veemência essa decisão do Ministério da Justiça, por saber 
que o telemarketing abusivo geralmente é praticado por robôs e deve ser 
combatido, mas os empregos diretos dos trabalhadores devem ser 
preservados, humanizados e valorizados”. 
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 AÇÃO SINDICAL 

 SEGURANÇA NO TRABALHO 

O SINTTEL-RS continua espraiando a história 

da construção do Sindicato da categoria telefôni-

ca e sua trajetória de lutas, cuja história está 

recheada de coragem, determinação e demons-

tração de unidade. Receberam os livros livro “A 

História do Sindicato dos Telefônicos do Rio Gran-

de do Sul 1939 – 2019”, entre maio e julho, 

Ivone (funcionária aposentada do Sindicato), 

Mário Almeida (trabalhador telefônico aposentado), o ex-diretor de 

Formação do SINTTEL-RS, membros da Diretoria da ANAPAR (entrega 

foi durante um almoço de confraternização do Grupo, realizado na Sede 

II do Sindicato),o presidente do SINDISINDI, José Baptista, entre outros 

inúmeros trabalhadores e parceiros da entidade.

ENTREGA DO LIVRO DO SINTTEL-RS

Dirigentes da ANAPAR Ex-diretor de Formação do SINTTEL-RS

O Sindicato reitera que a obra está à disposição dos trabalhadores 

que desejarem um exemplar e solicita apenas, e de forma espontânea, 

uma doação de R$ 10. Para isso é só entrar em contato com o Sindicato ou 

com o delegado sindical da sua região. 

Presidente do Sindisindi

DIRIGENTES DO 
SINTTEL-RS PARTICIPAM 

DE ATIVIDADE DA 
CRESOL

Dirigentes do SINTTEL-RS par-
ticiparam, dia 28/07, de atividade 
da Cooperativa de Crédito CRE-
SOL, considerado o Banco dos 
Trabalhadores. 

No encontro, foram tratados 
temas como história do cooperati-
vismo, fundação e desenvolvi-
mento da CRESOL, processo e 
regimento para eleição e forma-
ção de delegadas e delegados na 
CRESOL.

O GOLPE DA RMC
Muitos aposentados e pensionistas vêm sofrendo descontos indevidos em 

seus rendimentos a título de “Empréstimo sobre a RMC”. A RMC é a Reserva de 
Margem Consignável, que é destinada ao pagamento da fatura do cartão de 
crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento.

A legislação estabelece que os servidores, aposentados e pensionistas 
podem comprometer até 30% do seu rendimento líquido para realização de 
empréstimos pessoais e mais 5% para o pagamento do cartão de crédito 
consignado. Ocorre que as instituições bancárias estão concedendo um limite de crédito para saque de até 
5%, utilizando a RMC como se fosse um empréstimo tradicional. Porém, a utilização da RMC para empréstimo, 
é considerada abusiva, pois, as taxas cobradas nas operações com cartão de crédito são muito superiores às 
do empréstimo tradicional praticadas no mercado.

Além disso, cada vez que o servidor imagina que está pagando a parcela do empréstimo, ele está na 
verdade pagando apenas o valor dos juros e encargos, impossibilitando a quitação da dívida e tornando-a 
infinita. Para se livrar desse tipo de empréstimo o servidor teria que efetuar o pagamento à vista do valor total 
devido.

De forma dissimulada, os bancos utilizam o valor que deveria ser reservado para pagamento de despesas 
inerentes à utilização do cartão de crédito consignado pelo servidor e disponibilizam esse valor como se fosse 
um empréstimo tradicional. Assim, o servidor acaba realizando um empréstimo com taxas de cartão de crédito 
sem saber.

Dessa forma, os consumidores estão sendo submetidos a dívidas exorbitantes e sem prazo para 
encerramento, ocorrendo também o descumprimento do dever de informação por parte dos bancos.

Ficou com dúvidas sobre o assunto? Entre em contato com o Dr. Maurício Freitas Lewkowicz - 
Advogado - OAB/RS 66.002 - Telefone (51) 3178.5819, (51) 9824.1463 (WhatsApp), ou no endereço 
Rua dos Andradas, 1519 - Sala 74

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou no dia 18 último, orienta-
ção sobre as Normas Regulamentadoras (NR), onde afirma que as que foram 
revisadas recentemente pelo governo federal contemplam exibilizações, 
desregulamentações e libe-rações que podem implicar violação do princípio 
constitucional do risco ocupacional regressivo mínimo, além de implicar, em 
tese, no retrocesso social na área de saúde e segurança do Trabalho. A 
Orientação nº 30 é voltada a procuradoras e procuradores da instituição.
No documento, a instituição afirma que vem identificando inconstitucionalida-
des, inconvencionalidades e ilegalidades em diversas alterações legislativas que 
tratam de prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Diante 
disso, o MPT vai analisar de forma criteriosa casos que envolvam normas 
regulamentadoras com base na Constituição Federal, no Direito Internacional e 

na legislação nacional sobre o tema.
O documento acrescenta, ainda, que as NR revisadas “constituem um novo arcabouço normativo de prevenção 

de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho que podem ensejar vulneração ao princípio constitucional do 
risco ocupacional regressivo mínimo, bem como retrocesso social na área de saúde e segurança do Trabalho”. (Fonte: 
Revista Proteção)

PARA MPT, REVISÃO DAS NR PODEM TER FLEXIBILIZAÇÃO 
QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

Dia 29/07 o Brasil computou a 
primeira morte pela Varíola do Macaco, 
a primeira morte pelo vírus fora da 
África. Apesar da doença apresentar 
baixa letalidade, existem riscos para 
pessoas especialmente vulneráveis 
como imunossuprimidos. Até o momen-
to, o Brasil tem 978 casos registrados da 
varíola dos macacos. Especialistas 
temem que a inatividade do governo 
federal resulte no agravamento do 
surto, assim como foi com a Covid-19. 
O país pode repetir os mesmos erros, 
como a não realização de testes em 
número suficiente e o não rastreio dos 
contágios. Ambas as medidas são 
essenciais para o controle da zoonose.

 VARÍOLA DO MACACO 



 APOSENTADOS 

ANOS80MEMORIA´

UM LOCAL PARA O 
INSTITUTO AVANÇAR
“Em 2006, o Sindicato adquiriu 
da AACRT a sede da General 
Auto. O objetivo da aquisição foi 
o de ampliar as atividades sociais. 
Desde 2012 o local passou a 
sediar o Instituto Avançar. Os 
recursos para a compra foram 
adquiridos com a venda da antiga  
sede do SINTTEL na Rua  General 
Vitorino. Neste mesmo ano, o 
Sindicato trabalhou em conjunto 
com a AACRT para impedir que a 
Fundação CRT reduzisse o valor 
pago aos aposentados que não 
migraram para o BrTPrev. No ano 
seguinte, o SINTTEL conseguiu 
uma importante vitória ao reele-
ger seus representantes na 
Fundação e assim fiscalizar de 
perto aquela gestão”. (Pági-
na166). 

O DIA “D”
“Atento aos movimentos da Oi 
para a sua redução de custos, o 
SINTTEL reagiu para evitar 
demissões e a precarização dos 
funcionários da ETE, quando da 
licitação que repassaria prejuí-
zos para os trabalhadores. Logo 
ao iniciar suas operações no Rio 
Grande do Sul, a OI pormoveu a 
demissão de 400 gerentes e 
transferiu planos de benefícios 
das fundações BrTPrev e 14 
deles para a Fundação Atlântico, 
de sua propriedade. As ações de 
resistência resultaram em duas 
paralisações de um dia na ETE e 
uma greve de vinte e um dias na 
RM...Então, no dia da paralisa-
ção, o dia D como foi chamado, 
o SINTTEL demonstrou que não 
estava derrotado, pelo contrário, 
a imensa adesão ao movimento 
evidenciou o que os telefônicos 
já sabiam: que a categoria 
estava mobilizada e que possuía 
muito fôlego para as lutas”. 
(Página 171). 

Participação dos aposentados no dia D, 2009

GINP EM VÁRIAS FRENTES DE LUTAS
O Grupo Intersindical de Nego-

ciação Previdenciária (GINP), junta-
mente com trabalhadores da ativa, 
aposentados e pensionistas partici-
pou, nos dias 26 e 27 de maio, de 
forma online, do XXIII Congresso 
Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão - ANAPAR. 
Durante dois dias, especialistas em 
previdência complementar aborda-
ram com profundidade pautas de 
interesse dos trabalhadores ativos e 
aposentados beneficiários partici-
pantes dos Fundos de Pensão. 

Além dos debates, no encontro 
também foram aprovadas diversas 
moções, entre elas contra a retira-
da de patrocínio de forma unilate-
ral, conforme Resolução PREVIC 
53; de repúdio ao Santander; de 
repúdio à MP 1119/2022; contra a 
criação da APS; e contra os gesto-
res da Petrobrás.

A Moção contra a retirada de 
patrocínio UNILATERAL, especial-
mente importante, destaca o com-

promisso que as empresas devem 
ter com o plano de complemento de 
aposentadoria, através de um fundo 
de previdência, ou seja, “a empresa 
se compromete a patrocinar, em 
conjunto com o trabalhador, um 
plano de poupança de longo prazo 
para garantir um futuro mais previsí-
vel do ponto de vista financeiro, logo 
não pode simplesmente abandonar 
o plano, de forme intempestiva e 
irresponsável”. Para a ANAPAR, reti-
rar o patrocínio de um plano de pre-

vidência  complementar  co-
patrocinado pela empresa mantene-
dora, significa fugir de uma respon-
sabilidade assumida com um grupo 
de pessoas que honrou suas obriga-
ções durante muitos anos”, diz a 
moção. O Congresso também deli-
berou pela realização de Seminário 
sobre a "Retirada de Patrocínio".

RESOLUÇÃO 53 - Sobre a 
Resolução 53, o Advogado Ricardo 
Só de Castro, do Escritório Huma-
niza, assessoria jurídica do GINP, 
esclarece que a Resolução, que 
está em consulta pública, não será 
alterada com as manifestações 
nesta consulta pública da PREVIC, 
uma vez que já está editada e 
publicada. O que está em consulta 
são as regras de operacionalização 
delas, o que, segundo ele, não alte-
rará em nada a possibilidade de 
retirada de patrocínio unilateral, 
conforme sua Nota Técnica Preli-
minar. 

GINP MOBILIZA CONTRA A RESOLUÇÃO 53
O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) editou, dia 10/03/22, de forma 

surpreendente, a Resolução n°53, em substituição a Resolução vigente 11/2013, que trata da retirada de 
patrocínio unilateral, causando alvoroço nos trabalhadores ativos e aposentados, diante dos eminentes 
riscos e prejuízos às atuais e futuras aposentadorias complementares, sob a gestão das entidades fechadas de 
previdência complementar (os fundos de pensão, a exemplo dos planos na FUNDAÇÃO ATLÂNTICO). Nada 
de novo para um governo que vem sistematicamente atacando o sistema de previdência complementar além 
dos ataques dos bancos privados e interesse simplesmente financista. 

Assim a PREVIC disponibilizou em seu site o acesso a uma Consulta Pública para sugestões operacionais, 
até 24 de junho de 2022, sobre a proposta de substituição da Resolução 11/2003 pela Resolução 53/2022. O 
GINP, mantido pela parceria entre SINTTEL-RS e AACRT, de comum acordo, decidiram por mobilizar os 
telefônicos, via rede, para participarem, enviando sugestões para a PREVIC, CONTRA a retirada do 
copatrocínio das empresas mantenedoras de forma intempestiva e unilateral.   
Seguindo orientação da assessoria jurídica do GINP (Dr. Ricardo Só de Castro, do Escritório Humaniza) foi 
disponibilizado e divulgado material com propostas de impugnação de vários artigos da Resolução 53, com os 
devidos esclarecimentos dos motivos para a alteração proposta. 

Ainda segundo Ricardo Só, a Resolução 53 “como proposto pela PREVIC, representará o aperfeiçoamento 
do desmanche dos planos de benefícios patrocinados, principalmente os da modalidade de Benefícios 
Definidos, possibilitando que participantes e assistidos que planejaram suas aposentadorias e custearam seus 
benefícios complementares privados sejam, agora, frustados pela extinção unilateral e repentina de seus 
contratos previdenciários e expostos aos riscos do mercado financeiro e incertezas quanto a manutenção da 
própria subsistência”. A Resolução CNPC nº 53, deverá entrar em vigor a partir de outubro/2022, revogando a 
Resolução CNPC 11/2013. 

GINP
Grupo Intersindical de 

Negociação Previdenciária

AÇÕES JURÍDICAS DO GINP EM ANDAMENTO 
Relato da assessoria 

jurídica do GINP (Adv. Ricardo 
Só de Castro): 

Ação da natureza da 
dívida - foi julgada improce-
dente com base no resultado das perícias realizadas, por entenderem (o 
perito e a juíza), que o contrato de operações financeiras não contraria o 
Termo de Transação Judicial (TTJ), e que havendo déficit bastaria que o 
patrocinador assinasse com a fundação novo contrato de dívida. A parte 
positiva está no fato de terem reafirmado o TTJ e a responsabilidade do 
patrocinador pelo déficit.

Ação da garantia real - para a dívida da Oi com o plano BrTPREV, 
incorporado pelo TCSPREV (dívida atual que gira em torno de R$ 848 
milhões de reais), a juíza fez uma confusão, considerando que esta ação, 
possuía o mesmo objeto da ação da natureza da dívida. Assim simples-
mente extinguiu o processo sem julgar o mérito. Simples absurdo.

Segundo Só de Castro, já ingressamos com recurso de embargos de 
declaração em ambas as ações para que fossem esclarecidos pontos que 
ficaram obscuros nas decisões. Depois disso, serão feitas as devidas 
apelações ao TRF4.Estas são decisões de primeiro grau, com possibilidade de 
reversão em segundo grau. SEM DESÂNIMO. A LUTA CONTINUA!

UM ESPAÇO PARA OS 
APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

O SINTTEL-RS disponibi-lizou, 
no  site (www.sinttelrs.org.br), um 
espaço dedicado a publicar infor-
mes de interesse dos aposenta-
dos e pensionistas. Para acessar, 
entre no site da entidade no es-
paço “GINP/SINTTEL/AACRT” e 
confira as últimas informações de 
interesse deste segmento da cate-
goria telefônica. 

Sindicalize-se e mantenha 
forte a luta do sindicato que cada 
um e cada uma ajudou a construir 
nestes 81 anos de história. 

10         Número 41                           PARCEIRO    Maio a Julho de 2022


