
O PARCEIRO

BOLETIM

PORTO ALEGRE – AGOSTO/2022 Nº 2735

GINP
Grupo Intersindical de 

Negociação Previdenciária

TELEFÔNICOS(AS) APOSENTADOS, SE LIGUEM!

FIQUE SÓCIO. É FUNDAMENTAL PARA MANTER 
OS DIREITOS DOS(AS) APOSENTADOS(AS).

GINP REUNE COM CONSELHEIROS 
DA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

Na segunda-feira, dia 08 
de agosto, aconteceu a 
reunião virtual ordinária do 
GINP, para tratar dos enca-
minhamentos das frentes de 
lutas do Grupo. De modo 
especial, é importante desta-
car que o encontro contou 
com a presença dos Conse-
lheiros Eleitos na última 
eleição da Fundação, repre-
sentantes dos interesses dos 
trabalhadores ativos, apo-
sentados e pensionistas participantes dos planos de aposentadoria com-
plementar sob a gestão da Fundação Atlântico. 

Participaram da reunião João de Moura Neto (titular CF); Delson Resende 
(titular CD); Iara Maria (suplente CD), além dos integrantes do GINP. Por motivos 
particular esteve ausente o outro suplente do CD, Aramburo. 

Cada conselheiro expôs seus compromissos, responsabilidades e 
expectativas nesta nova missão nos Conselhos Fiscal e Deliberativo, 
principalmente, na defesa dos interesses dos participantes dos planos de 
aposentadoria complementar.   

A avaliação é de que foi um momento histórico e de grande importância para 
fortalecer as lutas diárias das entidades representativas dos trabalhadores 
ativos e aposentados, como o SINTTEL-RS e a AACRT, através do grupo de 
trabalho GINP, e suas assessorias (jurídica e atuarial), em defesa da previdência 
complementar e dos beneficiários das aposentadorias dos participantes, 
trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas.  
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FIQUE SINDICALIZADO E FORTALEÇA A LUTA QUE É DE TODOS!

IMPORTANTE: 

NOVIDADES SOBRE A AÇÃO JURÍDICA DA 
GARANTIA REAL PARA A DÍVIDA DA OI COM O 

PLANO BrTPREV, INCORPORADO PELO TCSPREV

A assessoria jurídica do GINP, através do advogado Ricardo Castro, do Escritório 
Humaniza, passou a informação que esta ação renasceu das cinzas, com o parecer 
favorável do Ministério Público Federal ao nosso recurso de Embargos de 
Declaracão, contra a decisão que havia extinto a ação de garantia da dívida. "O 
Procurador reconhece a nulidade da decisão e pede o prosseguimento da ação. Isto é 
ótimo sinal", avaliou Castro. 

Avançamos, mas a luta continua!

UM ESPAÇO PARA OS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS NO SITE DO SINTTEL-RS

Pensando em fa-
cilitar e deixar mais 
rápida a comunicação 
do Sindicato com os 
aposentados e pensio-
nistas, o SINTTEL-RS 
criou em seu site, um 
espaço dedicado a es-
te segmento da cate-
goria. A mesma inici-
ativa foi adotada 
também pela AACRT, 
que disponibilizou 
um espaço para o 
GINP em seu site. 
Nestes espaços, são colocados os informativos que trazem assuntos de interesse dos 
aposentados e pensionistas, de forma rápida e direta. Acesse e fique por dentro das 
atividades e informações. 

Aproveite também para dar uma olhada em todo o site do Sindicato e conferir as 
atividades, ações e benefícios em ser sindicalizado, bem como conferir os materiais 
informativos produzidos pela entidade, os convênios com a MasterClin, as edições do 
jornal O Parceiro e muito mais. 


