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O Tribunal Regional do Trabalho/ES, 
decidiu em audiência nesta quarta-feira, 
17/05, arquivar o pedido de dissídio 
Coletivo que o SINSTAL fez contra o 
SINTTEL-ES. Os desembargadores ale-
garam que houve, por parte do SINSTAL 
o que eles chamam juridicamente de 
“descumprimento de um requisito formal 
do recurso”. Segundo a advogada do 
SINTTEL-ES, Renata Schimidt, há um 
requisito para a instauração do dissídio: 
fundamentação das cláusulas. E a justiça 
entendeu que o SINSTAL  não fundamentou, portanto descumpriu esse 
requisito formal do recurso.

SINSTAL é o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço 
em Telecomunicações. É com este Sindicato patronal que o SINTTEL-ES 
discute, negocia e assina a Convenção Coletiva de Trabalho cujas nor-
mas devem ser seguidas pelas prestadoras de serviços em telecomuni-
cações no ES, como a Telemont, a Rochas, a Hallen, entre outras. E é 
contra essas empresas que o SINTTEL-ES tem Ações de Cumprimento 
da CCT 2015/2016, que elas não cumprem. Essa questão já rola na 
justiça há 2 anos.

E foi por causa dessas Ações de Cumprimento, primeiro contra a 
Telemont e, depois, contra todas as outras empresas prestadoras de 
serviço (as terceirizadas das Operadoras de Telefonia) que o SINSTAL 
propôs o dissídio contra o SINTTEL-ES. Queriam obrigar o SINTTEL  a 
aceitar uma outra CCT que estabelecia pisos bem menores para as 
funções desempenhadas pelos técnicos especializados.

“Arquivamento desse 
dissídio prova que o 

SINTTEL nunca errou”
Para o presidente do SINTTEL, 

Nilson Hoffmann, o “Tribunal 
entendeu que o  processo não 
cabia porque o SINTTEL-ES pro-
vou que já tinha uma Convenção 
Coletiva assinada com o próprio 
SINSTAL, que cumpria todas as 

exigências legais a essa CCT, data 
base abril, que abrange todas as 

prestadoras. O que o SINSTAL queria – por pressão da Telemont – era 
uma arremedo de convenção para uma situação específica no Centro 
Oeste, onde fora feita uma CCT – nos moldes que a Telemont queria – 
mas que o SINTTEL não engoliu. E nem a Justiça!”

Entenda mais esse imbróglio, 
que começou em 28 de 

setembro de 2016

Acusando o Sinttel-ES de NÃO 
COMPARECER À REUNIÕES DE NEGO-
CIAÇÃO de uma Convenção Coletiva 
– denominada CCT 2016/2017 DATA 
BASE 1º DE MAIO – REDE EXTERNA, o 
SINSTAL ingressou com um pedido de 
dissídio coletivo no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT-ES) para fazer valer, aqui 

no ES, a CCT que FOI NEGOCIADA para os Estados de AC, GO, MT, 
MS, TO e RO e cujos os pisos salariais por função nem de longe se 
aproximam dos estabelecidos na CCT 2016/2017, DATA BASE ABRIL, 
recentemente aprovada pela categoria e negociada pelo SINTTEL-ES 
com o próprio SINSTAL .

O DISSÍDIO feito pelo SINSTALL é um capítulo da longa batalha 
judicial que vem sendo travada para fazer as empresas pagarem pisos 
salariais decentes, razoáveis. Todas as empresas terceirizadas de redes 
interna e externa que não cumprem a CCT das prestadoras de serviço 
2015/2016 estão sendo questionadas na Justiça do Trabalho. Esse 
dissídio é mais uma etapa em que os empresários usam de todas as 
estratégias para explorar os trabalhadores. O desespero é visível.

Dissídio Coletivo – É um pedido para que à justiça 
deixe as empresas pagarem salários miseráveis

A audiência aconteceu no TRT-ES, no dia 28/09/. Muita discussão 
foi que se viu e ouviu. Em tom elevado, várias ofensas e acusações 
pessoais e contra o Sinttel-ES vieram das empresas, principalmente 
da parte do advogado da Telemont, que estava visivelmente alterado, 
demonstrando desespero e intolerância. Aliás, atitudes muito comuns 
nestes tempos de golpe e crise política no Brasil. Porém, a audiência 
não resultou em decisão alguma. O Dissídio morreu no dia 16/05/17.

Telemont pressiona e Sinstal entra com dissídio contra o Sinttel-ES

Renata Schimidt- advogada do Sinttel-ES

Nilson Hoffmann
 Presidente do Sinttel 
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Vídeo: A Greve Geral no Brasil 
que ninguém viu nas TVs

A TV Al Jazira (aquela lá do Oriente Médio) fez uma reportagem 
sobre a greve geral realizada no Brasil no dia 28 de abril. A mat FORA 
TEMER, GOLPISTA, CORRUPTO!
Veja o vídeo na seguinte URL: 

https://goo.gl/b0O54L

FORA TEMER, GOLPISTA, CORRUPTO!
18/05/2017 - 10h48 - Sinttel-ES - Redação Sinttel-ES
Imprimir  
XADREZ DO FIM DO GOVERNO TEMER E DA VOLTA DAS DIRE-

TASA delação de Joesley Batista, da JBS – divulgada pelo Globo – é 
a maior bomba política da história.

Joesley entregou gravações com Michel Temer e Aécio Neves, que 
revelam por completo o que foi a aventura do impeachment e dos 
vazamentos da Lava Jato na véspera das eleições.

Não se trata mais de corrupção política, captando recursos de 
caixa 2 para financiamento de campanha. As gravações mostram 
claramente duas organizações criminosas no topo da política brasi-
leira, uma liderada pelo presidente Michel Temer, outra pelo presi-
dente do PSDB Aécio Neves.

Peça 1 – o caso Temer
Não houve limites para a desfaçatez de Temer. Mal empossado, 

levou para dentro do governo seus principais operadores pessoais: 
José Yunes, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR); mais Eliseu Padilha, 
Geddel Vieira Lima e Moreira Franco, conhecidos pela enorme 
capacidade de sobrevivência aos escândalos mais variados.

As gravações mostram ele avalizando a decisão dos Batista, de 
pagar pelo silêncio de Cunha. E, mais ainda, indicando Loures para 
uma mega-propina de 20 anos de prazo.

O país ficou literalmente à mercê de uma quadrilha. Sob o 
comando de Temer e Padilha, montou-se o maior leilão e o maior 
aparelhamento da história, com parlamentares negociando emen-
das, colocando apaniguados em órgãos técnicos, negociando 
projetos de alto interesse estratégico – como o pré-sal, o satélite 
brasileiro, a nova lei geral de telecomunicações.
Leia mais:

https://goo.gl/F4AR6h

Site do Sinttel-ES Por Luís Nassif  –  18/05/2017

Redação RBA publicado 18/05/2017 - CUT
#DIRETASJÁ

Frentes convocam 
manifestação contra Temer 

no próximo domingo
Brasil Popular e a Povo Sem Medo convocam população para 

as ruas para pedir a saída do presidente
Na noite de ontem (17), após o vazamento da delação, populares 

foram às ruas e pediram a saída de Temer
São Paulo– A Frente Brasil Popular (FBP) e a Frente Povo Sem 

Medo (FPSM) convocaram manifestações, em todas as capitais do 
Brasil, no próximo domingo (21), para exigir a saída do presiden-
te Michel Temer e eleições diretas. Hoje (18), na sede da CUT, na 
região central de São Paulo, representantes das FBP e FPSM irão se 
reunir para definir o formato do ato nacional.

Segundo os movimentos sociais, "só o voto popular pode resolver 
essa imensa crise política, resgatar a democracia e credibilidade" e 
qualquer outra saída, como as eleições indiretas, "será golpe dentro 
do próprio golpe". 
Leia mais: https://goo.gl/CVZnf1

CUT - 18/05/2017 12h34
#FORAGLOBO

Globo derruba mais um 
presidente. Isso não é uma 

boa notícia
Com mais uma ação da emissora, é urgente ampliar o debate 

sobre a democratização da comunicação no Brasil
Organizações Globo detonaram uma bomba que vai derrubar 

mais um presidente da República no Brasil
Mídia Ninja – "Brasília assustada com as revelações do jornal O 

Globo". Essa foi uma das frases de efeito ditas por Willian Bonner 
durante a edição desta quarta-feira (17), dia em que as Organi-
zações Globo detonaram uma bomba que vai derrubar mais um 
presidente da República no Brasil – golpista, mas presidente.

A denúncia de que Michel Temer foi gravado pelo executivo da 
JBS, Joesley Batista, dando aval para comprar o silêncio de Eduar-
do Cunha colocou um ponto final no mandato do golpista Michel 
Temer. Partidos da base do governo, parlamentares e muitos expo-
entes da direita, incluindo articulistas da Rede Globo, afirmam com 
convicção que não há mais condições de Temer permanecer na 
Presidência.

Tudo começou por volta das 19h, com a reportagem do jorna-
lista Lauro Jardim publicada no site de O Globo. Praticamente na 
mesma hora, entra um Plantão na programação da Globo para dar 
o furo e chamar a audiência para o Jornal Nacional.

O misto de perplexidade, indignação e comemoração que tomou 
conta das redes sociais pode ser ilustrado pela frase "A Casa Caiu".

A gente tira o Temer e depois...
Leia tudo em https://goo.gl/vvvvc1

18/05/2017 - 17h11 -  Sinttel-ES
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O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
afirma que o presidente 

Michel Temer e o senador 
afastado Aécio Neves (PSDB-
MG) agiram "em articulação" 
para impedir o avanço da 

Lava Jato.

"Verifica-se que Aécio Neves, em articula-
ção, dentre outros, com o presidente Michel 
Temer, tem buscado impedir que as investiga-
ções da Lava Jato avancem, seja por meio de 
medidas legislativas, seja por meio de controle 
de indicação de delegados de polícia que 
conduzirão os inquéritos", afirma Janot. LEIA 
MAIS: https://goo.gl/wLq7cS

RBA 19/05/2017 
DISCUSSÃO

Suspensão de 
reformas permitirá 

ampliar debate com 
trabalhadores, diz 

Dieese
Após denúncias contra Temer, relatores 

paralisaram projetos no Congresso Nacional. 
Votação das reformas da Previdência e traba-
lhista seriam a fatura do apoio empresarial 
ao golpe, agora desmoralizado

Atuais mudanças previstas nas reformas tra-
balhista e da previdência são criticadas pelos 
movimentos sindicais

São Paulo – Para o diretor técnico do 
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, a suspensão 
do calendário das reformas trabalhista e da 
previdência abre espaço para novos debates 
com os trabalhadores e movimentos sindicais, 
para que os parlamentares alterem pontos do 
projeto quando retormarem os trabalhos de 
análise e votação.

LEIA MAIS: https://goo.gl/FHXe41

CUT 19/05/2017 

GLOBO DESEMBARCA 
E CORTA A CABEÇA  

DE TEMER
Família Marinho, que exerceu papel central 

na construção do golpe de 2016, não quer 
mais seu preposto Michel Temer na presidên-
cia da República; a mensagem está claríssi-
ma na edição desta sexta-feira do jornal O 
Globo; Merval Pereira, principal porta-voz dos 
Marinho, disse que Temer não sabe diferen-
ciar o certo do errado e disse ainda que ele é 
um desqualificado na presidência; Ancelmo 
Gois comparou Temer a Richard Nixon, que 
disse que não renunciaria para cair apenas 
dois dias depois; Miriam Leitão se somou ao 
coro dos descontentes; Temer, que nunca teve 
legitimidade nem apoio popular, se sustentava 
em dois pilares: a Globo e a base corrupta do 
Congresso; sem a mídia e sem condições de 
aprovar quaisquer reformas, ele está nos seus 
estertores.

LEIA MAIS: https://goo.gl/YDO2tO 

247 - 19/05/2017

JANOT CONFIRMA: 
TEMER E AÉCIO 
DERAM O GOLPE 

PARA ESTANCAR A 
LAVA JATO

Em documento enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal, o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, afirma claramente que Michel 
Temer e o senador afastado Aécio Neves 
(PSDB-MG) agiram "em articulação" para im-
pedir o avanço da Lava Jato; "Verifica-se que 
Aécio Neves, em articulação, dentre outros, 
com o presidente Michel Temer, tem buscado 
impedir que as investigações da Lava Jato 
avancem, seja por meio de medidas legisla-
tivas, seja por meio de controle de indicação 
de delegados de polícia que conduzirão os 
inquéritos", afirma Janot; no pedido para 
investigar Temer e Aécio, a procuradoria 
afirma que o senador teria "organizado uma 
forma de impedir que as investigações [da 
Lava Jato] avançassem por meio da indicação 
de delegados que conduziriam os inquéritos, 
direcionando as distribuições".

https://goo.gl/N1kONf

RBA 19/05/2017

Negociador de 
Temer, Rocha 

Loures é afastado 
do mandato de 

deputado
Supremo tomou a decisão após o parla-

mentar aparecer na delação do dono da JBS, 
Joesley Batista. Ontem, Loures estava nos 
Estados Unidos junto com o prefeito de São 
Paulo, João Doria.

Indicado por Temer, Rocha Loures foi filma-
do pela PF recebendo uma mala com R$ 500 
mil da JBS

São Paulo – O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu afastar o deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) do cargo. 
Segundo o portal G1, o afastamento foi 
determinado em despacho do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nos termos 
da decisão da Corte.

https://goo.gl/N1kONf

RBA 19/05/2017
CONTRA REFORMAS

Força Sindical 
decide participar de 

manifestações de 
domingo

Secretário-geral da entidade não fala em 
apoio ao "diretas já", mas em construção de 
um acordo democrático que envolva os traba-
lhadores. Centrais se reúnem hoje para discutir 
marcha a Brasília

Juruna: 'Decidimos participar 
porque nossa central, como as 
demais, não quer ficar fora do 

debate político'

São Paulo – A direção da Força Sindical, reu-
nida nesta sexta-feira (19), decidiu participar 
das manifestações do próximo domingo (21), 
contra o governo Temer e por eleições diretas. 
Segundo o secretário-geral da entidade, João 
Carlos Gonçalves, o Juruna, a presença da 
central nos atos não configura apoio imediato 
a essas bandeiras, mas se impõe pela necessi-
dade de buscar uma "solução negociada" para 
a crise.

https://goo.gl/N1kONf
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MERCADO

CVM aplica multa 
de R$ 200 mil a 

Zeinal Bava
r
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

decidiu aplicar multa de R$ 200 mil ao 
ex-CEO da Oi e da Portugal Telecom, Zeinal 
Bava. A decisão, tomada sem a presença do 
executivo ou de representante, foi publicada 
nesta quinta-feira, 18, e se refere à mani-
festação pública do executivo sobre oferta 
pública de ações durante período de silêncio 
determinado pela CVM antes da divulgação 
ao mercado – na época, Bava era presidente 

da companhia. Ele terá 30 dias (podendo ser 
prorrogados) para pedir recurso, com efeito 
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Siste-
ma Financeiro Nacional.

Quando Bava fez as declarações, a oferta 
da Oi chegou a ser suspensa pela CVM, mas 
logo foi autorizada. Ele propôs à CVM pagar 
R$ 500 mil para que o processo não fosse 
levado adiante, mas a entidade recusou o 
acordo. A Comissão atribuiu a recusa ao fato 
de estar em andamento um processo que in-
vestiga a fusão entre Oi e PT. Meses depois da 
conclusão da oferta, o mercado ficou sabendo 
que a PT havia perdido 897 milhões de euros 
de seu caixa, por conta de aplicações feitas 
na Rioforte, holding do Grupo Espírito Santo 
(GES), um de seus acionistas.

Depois do vazamento da operação com 

a RioForte, os termos da fusão mudaram, 
Bava saiu da empresa e a Oi vendeu a PT.  A 
CVM investiga se os executivos da Oi tinham 
conhecimento da perda de caixa da Portugal 
Telecom antes do assunto vir a público. Isso 
também está sendo investigado na operação 
Marquês, aberta pela Procuradoria-Geral da 
República de Portugal. Naquele país, Bava é 
suspeito da prática de fraude fiscal, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

Vale lembrar que Zeinal Bava continua na 
nova lista de credores da Oi divulgada na 
noite da quarta-feira, 17. O montante de R$ 
16,9 milhões é referente à indenização após a 
saída do empresário da operadora em 2014.

https://goo.gl/yS9ksL

TELETIME  18/05/2017 

Oi entrega nova 
lista de credores; 
dívida com Anatel 
continua listada 

em R$ 11 bi
Em meio à turbulência em Brasília, a Oi 

publicou na noite da quarta-feira, 17, dois 
comunicados na Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) sobre problemas com regras 
de conformidade na bolsa de Nova York e 
com a segunda lista de credores. Esta última, 
apresentada ao Juízo na segunda-feira, 15, 
pode ser acessada no site do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro clicando aqui, divi-
dida por séries (micro e pequenas empresas, 
quirografários, garantia real e classe traba-
lhista). No total, a dívida da companhia é de 
R$ 65,4 milhões, sendo R$ 45,142 bilhões 
somente na lista de quirografários. 

A dívida com a Anatel ainda é apresentada 
em R$ 11,092 bilhões, em contraposição 
aos R$ 20,1 bilhões reclamados inicialmente 
pela agência no ano passado. A agência de 
notícias Bloomberg afirmou na quarta-feira 
que o valor estaria condicionado à “questão 
interna” no regulador – uma mudança na lei 
para poder negociar desconto na multa.

https://goo.gl/fVezVj

TELETIME  17/05/2017 

Questionamentos 
do TCU contestam 
praticamente todos 
os aspectos do 
modelo de TAC

O relatório de secretaria do Tribunal de 
Contas da União sobre o TAC da Telefônica 
condena praticamente todas as soluções en-
contradas pela agência para tentar converter 
o passivo de multas aplicadas e potenciais 
da empresa, estimado em cerca de R$ 2,2 
bilhões, em investimentos na forma de acor-
dos. Ao celebrar o Termo de Ajustamento de 
Conduta, agência e Telefônica definiram um 
conjunto de projetos que permitiriam a ex-
pansão significativa da rede de fibra ótica da 
Telefônica, por exemplo. Mas para os técnicos 
do TCU, estes mecanismos configuram irre-
gularidades, ilegalidades e fragilidades que, 
juntas, representariam um dano ao erário 
de pelo menos R$ 137,7 milhões, além de 
supostamente contrariarem os princípios da 
legalidade, da publicidade, da motivação, da 
finalidade, do interesse público e da seguran-
ça jurídica. A recomendação da área técnica 
foi no sentido de que o TCU realize audiên-
cia dos responsáveis para que, no prazo de 
quinze dias, apresentem razões de justificativa 
pelas irregularidades indicadas.

Convergência Digital* ... 24/04/2017 

Prestadoras de 
serviços de telecom 

investiram R$ 28 
bilhões no Brasil

As prestadoras de serviços de telecomuni-
cações investiram R$ 28 bilhões em 2016, 
especialmente em expansão de infraestrutura, 
ampliação de cobertura e melhoria da quali-
dade dos serviços. O nível elevado de inves-
timentos mostra a confiança do setor no País, 
mesmo com as crescentes dificuldades, como 
aumento da carga tributária, baixas margens 
de retorno e pesado custo regulatório.

Desde a privatização do Sistema Telebrás, 
em 1998, o setor privado de telecomunicações 
investiu mais de R$ 416 bilhões, a preços cor-
rentes e incluindo o pagamento de outorgas, 
o que em valores atualizados representa mais 
de R$ 840 bilhões. Investimentos que levaram 
o Brasil a ter a quinta maior infraestrutura de 
telecomunicações do mundo, que dá suporte 
às comunicações de usuários de mais de 330 
milhões de acessos, nos serviços de telefonia 
fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura.

Ainda de acordo com o balanço do setor de 
telecomunicações consolidado pela Telebrasil, 
a receita bruta do setor de telecomunicações 
em 2016 foi de R$ 226 bilhões, valor inferior à 
de 2015, de R$ 238,8 bilhões.

https://goo.gl/P6SDlqhttps://goo.gl/081FjC
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 Redação CUT • Publicado em: 18/05/2017 

CUT exige: "Fora Temer, Retirada 
das Reformas e Diretas Já!"

Em nota, Central reafirma a luta para barrar de vez a 
tramitação das reformas.

A Central Única dos Trabalhadores divulgou nota para orientar a 
atuação de sua base e dos sindicatos, federações e confederações 
após divulgação das graves denúncias contra o presidente Temer e o 
senador Aécio Neves. A seguir, a íntegra do texto.

FORA TEMER, RETIRADA DAS  
REFORMAS E DIRETAS JÁ!

A Direção da CUT considera de extrema gravidade as denúncias, 
fartamente documentadas  com provas  consistentes e divulgadas 
ontem nos meios de comunicação envolvendo o presidente ilegítimo 
Michel Temer no pagamento de propina, oriundas da empresa JBS, 
a Eduardo Cunha com o objetivo de mantê-lo calado em relação a 
crimes de corrupção envolvendo o próprio Michel Temer e o núcleo do 
seu governo. As denúncias atingem também um dos expoentes das 
forças que lhe dão sustentação política e parlamentar, o presidente do 
PSDB, senador Aécio Neves, que teria recebido recursos igualmente 
ilícitos de Joesley Batista, dono da JBS e que chegou a dizer, ao se re-
ferir a um de seus colaboradores: “Tem que ser um que a gente mata 
ele  antes de fazer a delação” .   https://goo.gl/cbYAZU

 Convergência Digital 18/05/2017 

Multas a serem "perdoadas" 
pela Anatel somam R$ 9,1 

bilhões
Luiz Queiroz ... O parecer da secretaria responsável pela fiscaliza-

ção do setor de Telecomunicações, do Tribunal de Contas da União 
(SeinfraCom), traz oficialmente o montante das multas (aplicadas e 
estimadas) que a Anatel estaria disposta a trocar com as empresas 
de telefonia, por investimentos em infraestrutura de rede, através dos 
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

https://goo.gl/f7idk9

RBA publicado 19/05/2017 
SEM CONDIÇÕES

Crise suspende também 
andamento da PEC da Previdência

Relator divulga nota em que aponta "cenário crítico, de 
incertezas", a partir de denúncia envolvendo Temer

Arthur Maia, relator da PEC da Previdência: situação política não per-
mite avançar na discussão do projeto

 São Paulo – Assim como aconteceu no Senado com a "reforma" 
da legislação trabalhista, a da Previdência também está suspensa na 
Câmara. Ontem (18), o relator da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287, deputado Arthur Maia (PPS-BA), afirmou que a situação po-
lítica ("cenário crítico, de incertezas") não permite avançar na discussão 
do projeto. Segundo ele, será preciso esclarecer os fatos – referindo-se 
às denúncias feitas nesta semana que envolveram o presidente Michel 
Temer – para só então criar condições para retomar a análise do texto.
https://goo.gl/9RFOUq

maio 16, 2017 by iTelecom 

Nossa Opinião – 
A Anatel tem razão. Será?
Decisão equivocada da Justiça Federal de São 
Paulo deu o direito à Telefônica de vender 12 

imóveis, considerados bens reversíveis, ou seja, 
que pertencem à União. A Anatel não concordou 
e, por meio da Advocacia Geral da União, fez um 

questionamento ao juiz Thiago Bitencourt de David, 
que manteve sua decisão.

O Brasil responde por 25% das receitas mundiais da 
operadora espanhola. Para que se tenha uma idéia da 
importância estratégica do mercado brasileiro, no primeiro 
trimestre de 2017, enquanto as operações da operadora 
na Alemanha e na Inglaterra registraram prejuízo, no Bra-
sil o lucro alcançou a espetacular cifra de R$ 2,7 bilhões. 
Com crise e tudo. Se confirmada a decisão judicial, será 
dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro, indo para o 
bolso de uma empresa privada rica e estrangeira.

A Telefônica já havia pedido autorização para vender os 
imóveis, mas a Anatel ainda não havia tomado nenhuma 
decisão.

Ocorre que a Lei Geral de Telecomunicações no seu Art. 
101, define que “a alienação, oneração ou substituição de 
bens reversíveis dependerá de prévia aprovação da Agên-

cia”. Mas no Brasil em que o governo federal golpista vem rasgando 
a Constituição, o Judiciário se acha no direito de desrespeitar uma lei 
que está vigendo desde 1997.

https://goo.gl/Wn74yr


