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Telefônicos aposentados sindicaliza-
dos do SINTTEL-RS e associados da 
AACRT, bem como integrantes do 
Grupo Intersindical de Negociação 
Previdenciária (GINP), participaram, nos 
dias 26 e 27 de maio, de forma online, do 
X X I I I  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d o s 
Participantes de Fundos de Pensão - 
ANAPAR. 

Durante dois dias, especialistas em 
previdência complementar abordaram 
com maior profundidade pautas de 
interesse dos trabalhadores ativos e 
aposentados beneficiários participan-
tes dos Fundos de Pensão.

As palestras trataram de temas variados do setor de seguridade social previ-
denciária e a saúde pública, diante da herança da pandemia para o futuro do 
país; apresentação da plataforma para a previdência complementar elaborada 
durante dois meses por um grupo de especialistas no setor, as  discussão sobre 
o papel da saúde de autogestão como parceira do SUS, e as mudanças necessá-
rias para fortalecimento do setor, investimentos na economia real, aparato 
normativo, os caminhos possíveis para o crescimento das EFPC, desfinancia-
mento do SUS e a privatização do Sistema, entre outros. No segundo dia (27), 
foi realizada a assembleia geral ordinária com apresentação do Balanço 2021 
do plano AnaparPrev e aprovadas moções de protestos e eleição da nova 
Diretoria para o triênio 2022/2025. (Leia mais na página 2)
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TELEFÔNICOS APOSENTADOS, SE LIGUEM!

SINTTEL-RS E AACRT PRESENTES NO 
XXIII CONGRESSO DA ANAPAR

FIQUE SÓCIO. É FUNDAMENTAL PARA 
MANTER OS DIREITOS DOS APOSENTADOS.
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Durante o encontro foram aprovadas diversas 
moções: contra a retirada de patrocínio de forma 
unilateral, conforme Resolução PREVIC 53; de 
repúdio ao Santander; de repúdio à MP 1119/2022; 
contra a criação da APS; e contra os gestores da 
Petrobrás.

A Moção contra a retirada de patrocínio 
UNILATERAL, especialmente importante, destaca 
o compromisso que as empresas devem ter com o 
plano de complemento de aposentadoria, através 
de um fundo de previdência, ou seja, “a empresa se 
compromete a patrocinar, em conjunto com o tra-
balhador, um plano de poupança de longo prazo 
para garantir um futuro mais previsível do ponto de 
vista financeiro, logo não pode simplesmente abandonar o plano, de forme 
intempestiva e irresponsável”

Diante disso, para a ANAPAR, a retirada de patrocínio pelas empresas 
“quebra um contrato de longo prazo instituído entre um empregador e seu 
trabalhador, atacando de forma violenta uma norma de um acordo de traba-
lho havido entre as partes. Retirar o patrocínio de um plano de previdência 
complementar co-patrocinado pela empresa mantenedora, significa fugir de 
uma responsabilidade assumida com um grupo de pessoas que honrou suas 
obrigações durante muitos anos”, diz a moção.

O Congresso também deliberou pela realização de Seminário sobre a 
"Retirada de Patrocínio".

Segundo o Advogado Ricardo Só de Castro, do Escritório Humaniza, 
assessoria jurídica do grupo de trabalho GINP, “a Resolução 53 não será 
alterada com as manifestações na consulta pública da PREVIC. Ela já está 
editada e publicada. O que está em consulta são as regras de operacionaliza-
ção delas, que não alterará em nada a possibilidade de retirada de patrocínio 
unilateral, conforme sua Nota Técnica Preliminar". 

MOÇÕES E OUTRAS QUESTÕES
DE INTERESSE DOS/AS 

APOSENTADOS/AS E PENSIONISTAS

NÃO À RETIRADA DE PATROCÍNIO 
UNILATERAL DAS MANTENEDORAS!


