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BrTPrev: ANAPAR e telefônicos pedem interferência de Ministro 
 
No último dia 19 de maio, a ANAPAR, representantes do Sindicato dos Telefônicos do Rio 
Grande do Sul e da Associação dos Aposentados da CRT, o Deputado Estadual Adão 
Villaverde (PT-RS) e a Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS) se reuniram com o 
Ministro da Previdência, Carlos Gabas, e com o Superindente da PREVIC, Ricardo Pena. 
Os representantes dos trabalhadores reclamaram da transferência dos planos de 
previdência das fundações BrTPrev e 14 para a Fundação Atlântico e da extinção das 
duas fundações, por decisões unilaterais e autoritárias da patrocinadora Oi. Reivindicam 
que as duas fundações sejam mantidas e que seja cumprida a decisão judicial que 
suspendeu a transferência dos planos.  
  
O Ministro da Previdência se comprometeu a convocar representantes da Oi para uma 
reunião com as entidades de classe e a mediar uma saída negociada entre os 
participantes e a patrocinadora.  
 
Transferência está suspensa pela Justiça – As duas decisões – de transferência dos 
planos e extinção das fundações – foram tomadas por uma só pessoa, o presidente das 
três fundações, Fernando Pimentel, sem consulta ou decisão do Conselho Deliberativo. 
Tiveram a rápida anuência da PREVIC, mesmo depois de denúncias da ANAPAR, sindicato 
e associação de aposentados quanto à ilegalidade das decisões e o desprezo aos padrões 
mínimos de governança. 
  
A principal preocupação dos participantes é com o modelo de gestão – na Fundação 
Atlântico, os participantes elegem somente um terço dos membros dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal, enquanto na BrTPrev a composição dos conselhos é paritária. Na 
Atlântico tudo é definido à revelia dos participantes e o acompanhamento da gestão dos 
planos fica comprometido.  
  
Em abril deste ano, sindicato e associação aposentados ingressaram com ação na Justiça 
do Rio Grande do Sul e conseguiram liminar que suspendeu a transferência dos planos e 
a extinção das entidades. 
 

 


