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TELEFÔNICOS(AS) APOSENTADOS, SE LIGUEM!

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

JORNADA DE REUNIÕES 
REGIONALIZADAS DO GINP
O primeiro encontro ONLINE com os aposentados, dentro da Jornada de 

Reuniões do GINP, aconteceu dia 29 de agosto. A atividade foi coordenada pelo 
Grupo GINP e as parcerias da AACRT e SINTTEL-RS e contou, ainda, com a o 
empenho e importante apoio dos participantes da região das delegacias de 
SANTA CRUZ DO SUL e SANTA MARIA. 

Durante o encontro foram abordados vários pontos de interesse dos 
aposentados e da Fundação Atlântico. A pauta principal tratou sobre as 
questões e dúvidas dos aposentados e pensionistas em relação às lutas do GINP, 
AACRT e SINTTE-RS em defesa das aposentadorias no plano BrTPREV, hoje 
incorporado pelo TCSPREV, sob a gestão da Fundação Atlântico, diante do atual 
quadro de DESMONTE da empresa OI, com o plano de ADITAMENTO.
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PARTICIPE. MANTENHA-SE SINDICALIZADO. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES

O número de brasileiros beneficiados pelo sistema de previdência complemen-

tar EFPC chegou aos , incluindo trabalhado-6,5 milhões de participantes
res ativos, assistidos e dependentes. Movimentou, em 2015, mais de R$ 
684 bilhões e, em 2021, chegou em torno de R$ 1.3 TRILHÃO, o 
EQUIVALENTE Á 12,8% do PIB brasileiro.

Outro fato significativo e preocupante é a Resolução 53/2022 PREVIC, 
sobre a  de qualquer plano de aposentadoria RETIRADA DE PATROCÍNIO
copatrocinado por empresas, de forma unilateral, e para melhor esclare-
cer, contamos com a importante participação do Deputado Federal 
Pompeo de Mattos, do PDT, presidente da Comissão da Câmara, no 
Congresso Nacional, que trata deste tema.

Dados estatísticos da Agência Senado registram que nos últimos quatro 
anos, de 2018 a 2022, a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), autarquia governamental responsável pela fiscali-
zação dos fundos de pensão, aprovou 433 retiradas de patrocínio de 
planos de previdência complementar e, ao mesmo tempo, aprovou a 
criação de 104 novos planos

Enquanto isso nosso plano, nossa Fundação, mostra DÉFICIT e rentabili-
dade abaixo da meta atuarial e inação. Confira:

ALGUNS NÚMEROS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL 

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO E PLANO TCSPREV


