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09/05/2017 - Telesíntese

Dados já representam 68% das receitas 
móveis da Telefônica Brasil

Companhia divulgou resultados do primeiro trimestre, quando cresceu em receita e lucro recorrente, que 
atingiu R$ 996,2 milhões. Registrou ainda expansão da receita por usuário em dados, banda larga e TV, mas 

não em voz. E manteve o churn estável, em relação ao primeiro trimestre de 2016.

O consumo acelerado de dados no celular por parte dos brasileiros 
e ofertas no pós-pago de planos que permitem gerenciar quanto cada 
membro de uma família gasta beneficiaram os resultados da Telefôni-
ca Brasil no primeiro trimestre do ano. A empresa divulgou no começo 
da noite de hoje, 09, os resultados do primeiro trimestre de 2017.

Os números mostram que os dados móveis já são 68,6% da receita 
da empresa com telefonia celular, que soma R$ 6,2 bilhões (+5%). 
Excluindo o efeito da redução de VU-M em 2017, a variação seria de 
7,3%. A receita de dados e serviços digitais cresceu 37% ano-a-ano. A 
receita com fixo caiu 2,2%, para R$ 4,1 bilhões.

Desempenho
A companhia registrou receitas operacionais líquidas de R$ 10,59 

bilhões, o que representa um aumento de 1,5% em relação ao mesmo 
período de 2016. O lucro caiu 18,2%, para R$ 996,2 milhões. No 
entanto, este número tem efeito de venda de torres feita pela empresa 
ano passado, que inflou o resultado de então. Sem isso, o lucro atual 
teria crescido 13,3%. O EBITDA (lucro antes de depreciações, amorti-
zações e impostos) caiu 7,2% ano-a-ano, para R$ 3,5 bilhões – tam-
bém sob efeito da venda de torres ano passado. Sem considerá-las, o 
EBTDA teria crescido 7,3%.

A empresa reduziu os investimentos em 11%, para R$ 1,32 bilhão. 
A maior parte do investimento foi para ampliação da infraestrutura 
4G, que acrecentou 304 cidades ao mapa de cobertura, e ao FTTH. 
O churn ficou estável comparado ao primeiro trimestre de 2016, de 
3,3%. Já a receita por usuário aumentou 4,1%, para R$ 28.

A quantidade de acessos permaneceu estável, em 97,23 milhões, 
dos quais 73,99 milhões em telefonia móvel (+1%), e 23,23 milhões 
em acessos fixos (-3%). Em um ano, a tele perdeu 0,4% de participa-
ção de mercado no pós-pago, sua principal fonte de receita, passando 
a deter 42% do segmento.

No mercado de Machine-to-Machine (M2M) a base de acessos atin-
giu 5,3 milhões de clientes, um crescimento de 20,1% quando compa-
rado ao ano anterior. O market share da companhia no segmento era 
de 39,8% em março de 2017.

Ao mesmo tempo, a empresa cortou custos em 1,1% (descontado o 
efeito de venda torres), fechando o trimestre com gastos operacionais 
de R$ 7,07 bilhões. O endividamento líquido, ainda assim, cresceu, de 
R$ 9,2 bilhões em dezembro para R$ 10,82 bilhões, devido à capta-
ção de R$ 2 bilhões no mercado, em fevereiro.

09/05/2017 - Telesíntese

PL que proíbe franquia deve ter tramitação 
rápida na comissão do consumidor

O deputado Rodrigo Martins, relator do projeto, pretende que seu relatório seja votado dentro de 15 dias.

O deputado Rodrigo Martins (PSB/PI), relator do PL 7182/17, que 
proíbe a franquia de dados na banda larga fixa, afirmou hoje, 9, ao 
Tele.Síntese, que pretende votar o seu relatório dentro de 15 dias, na 
sessão imediatamente apös aquela que ocorrer a segunda audiência 
pública convocada para debater o tema.

“A sociedade tem pressa para que esse assunto fique logo resolvi-
do”, afirmou ele. Hoje, a comissão de Defesa do Consumidor reuniu 

representantes dos ministérios da Ciência e Tecnologia, da Justiça, da 
Anatel e do sindicato das operadoras. Na próxima audiência, irá reunir 
representantes da sociedade civil e das empresas.

Depois dessa comissão, o PL irá para a comissão de Ciência, Tec-
nologia, Informática e Comunicações, e por fim para a CCJ. Passa 
ainda pelo plenário antes de voltar para o Senado Federal, se for feita 
alguma mudança no projeto.



Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e  
Operadoras de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo

Produção: T&T Comunicação |  Jornalista: Tânia Trento | Tel. (27) 3084-5666 

Resumo de Notícias

10/05/2017 - Telesíntese

Kassab lembra presidente da Anatel que todos têm 
orçamento apertado, inclusive hospitais

O presidente da Anatel alega que os cortes orçamentários estão afetando as atividades da agência 
reguladora, mas o ministro assinala que todos enfrentam o mesmo problema.

O ministro da Ciência Tecnologia Inovação e Telecomunicação, 
Gilberto Kassab, não tem se sensibilizado aos desabafos do presidente 
da Anatel, Juarez Quadros, que está alertando para as dificuldades 
orçamentárias da agência, que poderá ter diversas atividades paralisa-
das – entre elas o call center ou mesmo a modernização dos sistemas 
de informática – caso não consiga reverter o novo corte de 33% recen-
temente anunciado pelo Ministério da Fazenda.

Indagado pelo jornalistas sobre se o MCTI iria tentar reverter a situa-

ção da agência, Kassab respondeu:
“A situação é muito difícil para todos: agências, ministérios, hospitais, 

escolas. Vamos torcer para as reformas serem aprovadas, o Brasil reto-
mar  o crescimento  para que os orçamentos possam ser resgatados”.

Segundo Juarez Quadros, a situação econômica da agência de 
telecom é muito grave, e quando ele foi convidado a assumir o cargo, 
teria tido o compromisso do governo de que não enfrentaria dificulda-
des com os recursos.

09/05/2017 - Vermelho

Governo deixa de arrecadar R$18,6 bilhões por ano com Refis
  O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta terça (9) que o 

governo deixou de arrecadar R$ 18,6 bilhões anuais ao longo dos últimos 
anos devido aos programas de parcelamentos tributários. Rachid apresen-
tou dados sobre o sistema tributário brasileiro durante audiência pública da 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"Tivemos quatro grandes parcelamentos. Observam-se grandes contri-
buintes que buscam esse comportamento que acabam influenciando negati-
vamente a arrecadação. Em torno de R$ 18,6 bilhões por ano deixaram de 
ser arrecadados. Para nós é muito expressivo", disse o secretário da Receita.

Na semana passada, uma comissão mista do Congresso Nacional 
aprovou parecer do relator a Medida Provisória 766/2016, que instituiu o 
Programa de Regularização Tributária, espécie de Refis, para parcelamento 
de dívidas com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional. O parecer concede desconto nas multas e nos 
juros das dívidas parceladas, o que estava vetado no texto inicial. Essas e 
outras medidas previstas no relatório desagradaram o governo.

Aos senadores da CAE, Jorge Rachid disse que atualmente tramitam no 

Congresso Nacional cerca de 900 projetos de lei que tratam de isenções 
tributárias e regimes diferenciados de tributação.

O diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy, também partici-
pou da audiência pública e fez críticas ao modelo tributário adotado no país 
ao dizer que ele não tem as características que definem o que é um bom sis-
tema tributário. Segundo Appy, um sistema tribuário deve ser simples para o 
contribuinte, neutro de modo a não distorcer a organização da produção no 
país e transparente para que o contribuinte saiba o quanto está pagando de 
impostos. Outra característica é ser isonômico, onde situações equivalentes 
sejam tributadas de forma equivalente e aqueles que têm mais capacidade 
contribuam mais e vice-versa.

"O sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas características, 
não é simples, não é transparente, não é neutro, nem isonômico. As conse-
quências dessas disfuncionalidades são várias. Uma delas é que as distor-
ções comprometem a produtividade do país", disse Appy. Ele ainda defen-
deu a necessidade de uma ampla reforma no sistema tributário do país. 

10/05/2017 - RBA

Presidente da CUT destaca que mobilização 
em Curitiba é pra defender a democracia

Vagner Freitas faz desagravo ao povo de Curitiba e cita história de mobilização social da cidade. Para ele, 
quem achou que haveria linchamento a Lula e atos de respaldo a Moro deu com burros n'água

 O presidente da CUT, Vagner Freitas, afirmou que a mobilização de 
movimentos sociais e centrais sindicais em Curitiba, para manifestar 
apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trata-se de uma ação 
para defender a democracia e os trabalhadores brasileiros. Lula fará 
nesta quarta-feira (10) seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, responsá-
vel pela Operação Lava Jato. "Eles esquecem que o Brasil é uma de-
mocracia. Aqui você vê a rua tingida de pessoas de vermelho. Estamos 
aqui para defender os trabalhadores, a democracia. A perseguição ao 
Lula se dá porque ele representa a gente, representa o povo traba-
lhador. É exemplo principal da resistência do povo brasileiro", afirmou 

Vagner, em entrevistas a jornalistas da imprensa independente.
De acordo com o dirigente, a pressão de setores do judiciário e da 

imprensa comercial ao ex-presidente decorre de seu legado de amplia-
ção de direitos sociais e de promoção de crescimento com distribuição 
de renda, como a valorização real do salário mínimo, o pleno empre-
go e os programas sociais. "Lula representa o enfrentamento à classe 
dominante brasileira, que acha que o país é seu quintal e os trabalha-
dores são seus escravos", disse.

Leia mais em:   http://migre.me/wAGFg
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08/05/2017 - CUT

Após corte de 44%, Ministério da Ciência 
terá menor orçamento em 12 anos

Pasta fundamental para desenvolvimento social também sofre com arrocho de Temer

O Governo Federal e seus 
aliados ainda não possuem 
uma máquina do tempo 
como Martin McFly e o Dr. 
Brown, do filme "De Volta 
Para o Futuro" (1985), mas 
quando o assunto é ciência e 
inovação nacional, consegui-
ram levar o país para mais 
de uma década no passado. 
Isso porque, segundo a Aca-
demia Brasileira de Ciências, 
o Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) terá em 2017 o menor 
orçamento em pelo menos 12 anos. O total disponível será de R$ 2,8 
bilhões - um corte de R$ 2,2 nos R$ 5 bilhões de fundos que o governo 
havia prometido.

Os valores para este ano, anunciados no dia 30 de março pelo go-
verno Michel Temer, representam um corte orçamentário de 44% con-
tra a ciência brasileira. A gigantesca redução já repercute no exterior 
e foi tema de reportagem na Nature, principal revista de divulgação 
científica do mundo, publicada no dia 3 de abril.

A já complicada situação financeira para este ano ficou ainda pior 
com mudanças feitas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, 

sancionada por Michel Temer 
em 27 de dezembro de 2016. 
Antes, o próprio Tesouro garan-
tia o financiamento dos projetos 
no setor. Com a mudança, os 
investimentos assumiram o status 
de “recursos condicionados”, 
sem garantia concreta de trans-
ferência. Dessa forma, entre os 
recursos totais, o repasse de R$ 
1,7 bilhão dependerão de apro-
vação prévia do governo.

A aprovação da PEC 241, 
que congela os gastos públicos por 20 anos e submete seus reajustes 
somente à inflação do ano anterior, representa um estrangulamento 
ainda maior dos já insuficientes recursos destinados à CT&I. Se os 
recentes cortes orçamentários já comprometem a simples manutenção 
das receitas voltadas ao setor, com a PEC, novos projetos e investimen-
tos serão uma possibilidade cada vez mais distante.

Fim do MCTI
Em maio do ano passado, o Governo Federal anunciou o fim do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o mesmo foi 
reorganizado e unido ao Ministério das Comunicações, formando o 
MCTIC. Especialistas e entidades dedicadas ao desenvolvimento cientí-
fico nacional apontaram de imediato os prejuízos que a fusão causaria 
ao setor.

Em manifesto conjunto divulgado em 11 de maio de 2016, a Acade-
mia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), entre outras 11 entidades, afirmaram que “é 
grande a diferença de procedimentos, objetivos e missões desses dois 
ministérios”. De acordo com o texto, enquanto a agenda do MCTI “é 
baseada em critérios de mérito científico e tecnológico, com programas 
desenvolvidos e avaliados por comissões técnicas”, os procedimentos 
do Ministério das Comunicações envolvem “relações políticas e práticas 
de gestão distantes da vida cotidiana do MCTI”.

A união dos dois ministérios e de seus orçamentos anuais, na prática, 
representa menos recursos para ambos. Segundos dados do Portal 
da Transparência, em 2015, o então MCTI recebeu R$ 6,9 bilhões do 
Governo Federal, enquanto que o Ministério das Comunicações contou 
com R$ 2,1 bi. No ano passado, já considerando a fusão dos órgãos, 
o repasse para o MCTIC foi de R$ 7,1 bi, o que representa uma redu-
ção total de quase R$ 2 bi.

Leia mais em:
http://migre.me/wAFSO
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 10/05/2017 - CUT

Lula é recebido por manifestantes e lideranças políticas
Em Curitiba, movimentos sociais, centrais sindicais e apoiadores do ex-presidente prestam apoio e pediem 

isenção da Justiça

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva desembarcou por 
volta das 11h desta quarta-fei-
ra (10) no aeroporto Afonso 
Pena, em Curitiba, onde as 
14h vai prestar depoimento ao 
juiz Sérgio Moro, responsável 
pela Operação Lava Jato.

Ele foi recebido pela ex-pre-
sidenta Dilma Rousseff, ao 
lado também do presidente 
da CUT, Vagner Freitas, e pelo 
coordenador do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) João Pedro Stédile 
– ambos integrantes da Frente 
Brasil Popular. Lula chegou à capital paranaense usando gravata verde 
e amarela e com um exemplar da Constituição nas mãos.

Nas redes sociais, Dilma já havia manifestado confiança. “Já estou 
em Curitiba para prestar minha total solidariedade ao presidente Lula. 
A verdade vai prevalecer”, escreveu. 

“Estamos aqui para trazer não só a nossa solidariedade, mas para 
fazer uma verdadeira batalha pela democracia. O que está se costu-
rando aqui é a continuidade do golpe. A burguesia, representada pela 
Globo, quer inviabilizar a candidatura do Lula. Para implementarem 
o plano neoliberal, que já está em curso, com a retirada de direitos 
dos trabalhadores, eles precisam de mais tempo. E eles sabem que o 
presidente Lula é imbatível nas urnas, sabem que o povo brasileiro não 
aguenta esse plano maquiavélico e golpista”, afirmou Stédile, na saída 
do aeroporto.

A senadora petista Gleise Hoffman também viajou ao Paraná, estado 
que representa no legislativo federal, para prestar solidariedade a Lula. 
“Acompanhar o presidente, dar solidariedade a ele, estar junto nas 
mobilizações e mostrar para o Brasil e o mundo a injustiça que está 
acontecendo aqui", afirmou. 

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, teceu críticas a Moro pela 
parcialidade na condução das acusações contra Lula. "É um juiz que 
tem sido parcial, por suas declarações, inclusive pela última gravada 
em vídeo em que pede a seus apoiadores que não venham a Curiti-
ba. Ora, juiz não tem nem apoiador nem oponente. Juiz é juiz", disse 
Falcão, na manhã de hoje.

Milhares de pessoas que acampam em Curitiba, em área próxima à 

rodoviária da cidade, saíram em 
marcha mais cedo em direção à 
Praça Santos Andrade, no centro 
da capital, onde serão realizados 
atos de apoio a Lula no decorrer 
da tarde. Às 18h será realizado 
um ato político com a presença 
do ex-presidente Lula. Os advo-
gados que o acompanharão no 
depoimento preveem conceder 
entrevista coletiva no mesmo 
horário, no salão Milano do 
Restaurante Madalosso, bairro 
central de Santa Felicidade.

Manifestantes lotam praça no 
centro de Curitiba –  Desde o iní-

cio desta manhã, milhares de manifestantes, integrantes de movimen-
tos sociais, militantes e simpatizantes se dirigem à Praça Santos Andra-
de, no Centro de Curitiba,  para prestar solidariedade ao ex-presidente 
Lula durante depoimento ao juiz Sérgio Moro, previsto para as 14h. A 
expectativa é que Lula também se dirija ao local, após o depoimento, 
para se encontrar com a militância. 

Vindos de diversos pontos do país, a maior parte dos manifestantes 
concentrou-se no acampamento Jornada Pela Democracia, localizado 
nos arredores da Rodoferroviária de Curitiba, e seguiram em marcha 
pelas ruas da capital paranaense até a praça. No trajeto, entoaram 
gritos em favor do ex-presidente, contra o governo Temer e também 
contra a Rede Globo. "Bate panela, pode bater, quem tira o povo da 
miséria é o PT", era um das palavras de ordem ouvidas durante o 
trajeto. Com bandeiras e panos vermelhos, moradores dos edifícios no 
trajeto também manifestavam apoio ao ex-presidente. 

"Lula chegou acolhido por muitos companheiros. Está muito anima-
do, com o espirito muito bom, à vontade para falar a verdade ao juiz 
Sérgio Moro, para encerrar essa perseguição, afirmou Gilberto Carva-
lho, ex-chefe de gabinete de Lula e ex-ministro do governo Dilma, ao 
repórter Jô Miyagui, da TVT. Para Carvalho, Lula representa "o sonho 
de cada um de nós por um Brasil diferente". 

Já na praça,  o presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Roberto Von Osten, afirmou 
que todas as atenções dos trabalhadores estão voltadas hoje para 
Curitiba. "Vamos verificar se a Justiça é Justiça, ou se tem partido e tem 
lado. Vamos ver que justiça que temos no Brasil."


