Rio, 17 de dezembro de 2010

Notícia sobre a Assembleia Geral do Conselho de Representantes da FEBRATEL.
FEDERAÇÃO

FEBRATEL agrega sindicatos e realiza Assembleia Geral,
em São Paulo
A FEBRATEL – Federação Brasileira de Telecomunicações – é
uma entidade sindical patronal de segundo grau integrada à
estrutura sindical brasileira e que se destina a defender os
interesses das categorias econômicas das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações, cujas atividades
estão definidas e regulamentadas na Lei Geral de
Telecomunicações. Veja aqui.
Uma entidade sindical patronal de segundo grau, a FEBRATEL –
Federação Brasileira de Telecomunicações –, tem âmbito nacional e
congrega as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações
incluindo empresas de TV por assinatura (cabo) e empresas que fazem
planejamento, projetos, implantação e manutenção de serviços de telecomunicações para
concessionárias, autorizatárias ou permissionárias de serviços de telecomunicações, tendo como base
todo o território nacional.
A FEBRATEL foi constituída em 16 de agosto de 2005, no Rio de Janeiro. A TELEBRASIL – Associação
Brasileira de Telecomunicações, tradicional entidade do setor que, em 25 de janeiro de 2011,
completará 37 anos, serviu de incubadora para essa marcante realização em prol das telecomunicações
brasileiras.
Brasil lidera telecomunicações
Em 14 de dezembro último, uma terça-feira, realizou-se na capital paulista a Assembleia Geral do
Conselho de Representantes da FEBRATEL, presidida por Antonio Carlos Valente.
"As telecomunicações brasileiras alcançaram, em 2010, um patamar invejável de realizações, com
reconhecimento até no exterior. Este é um ganho a ser consolidado e que projeta o País como líder na
América Latina. Temos potencial para exercer uma influência de maneira muito positiva", afirmou o
presidente do Conselho de Representantes da Federação Brasileira de Telecomunicações, Antonio
Carlos Valente.
A pauta da Assembleia Geral contou com a aprovação da tabela de cálculo da contribuição sindical
patronal, relativa ao exercício de 2011 e que servirá de parâmetro para utilização pelos sindicatos
filiados. Foi ainda discutido o orçamento-programa da Federação para 2011, além de assuntos gerais.
Constelação sindical patronal
Integram a FEBRATEL os seguintes sindicatos patronais: Seta, Siitep, Sinder, Sindhart, Sindimest-RJ,
Sindisat, SindiTelebrasil, Sinstal e Sitesp que, por sua vez, congregam empresas referentes à sua
categoria econômica.
O SETA é o Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de Sistemas de Televisão por Assinatura

(cabo). O SINDER é o Sindicato Nacional das Empresas de Radiocomunicações. O SINDISAT é o
Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações por Satélites. O SINDITELEBRASIL é o Sindicato
Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal. O SINSTAL é o Sindicato
Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por
Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações.
O SIITEP é o Sindicato das Indústrias de Instalações Telefônicas no Estado do Paraná. O SINDIMESTRJ é o Sindicato das Indústrias e Empresas de Instalação e Manutenção de Redes, Equipamentos e
Sistemas de Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro. O SITESP é o Sindicato das Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, Teleatendimento, Sistemas, Redes, TV por Assinatura,
Cabo, MMDS, DTH, Equipamentos, Componentes e inclui instalação e manutenção, do Estado de São
Paulo. O SINDHART é o Sindicato das Empresas Holdings, de Prestação de Serviços, de Administração
de Recursos Humanos, Telemarketing, de Rede de Dados, Assessoramento, Consultoria e Informações
de Ub erlândia (MG). (JCF)
CNASI Courses & Training
Dias 21 e 22 de fevereiro de 2011
Brasília (DF)
IDETI

Seminário Políticas de
(Tele)comunicações
Dia 24 de fevereiro de 2011
Brasília (DF)
Converge Eventos

Porto Alegre Wireless
Dias 2 e 3 de março de 2011
Porto Alegre (RS)
Network Eventos

O FEBRATEL Em Foco - Notícias é uma
realização da equipe de jornalismo TELEBRASIL/FEBRATEL.
Tel.: (21) 2541-4848; fax (21) 2542-4092; e-mail: febratel@febratel.org.br
É permitida a reprodução de qualquer parte do conteúdo desta publicação, desde que citada fonte
(autor, data e veículo).
Caso você não deseje receber o FEBRATEL Em Foco, por favor clique aqui.

