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Plenária com os
aposentados sobre
medida judicial para
combater mudanças
no plano de saúde

As Associações do Sistema
BNDES estão finalizando análise relacionada ao ingresso de
medida judicial reivindicando a
suspensão dos efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018, que
impacta negativamente os planos de saúde das estatais federais. Foi escolhido o escritório
do ex-ministro do STF, Ayres
Britto, que já foi contratado
pela Associação Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) e pela Associação
dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB) com o mesmo propósito.
Em agosto do ano passado
essas associações ajuizaram
ação coletiva em face da União
para afastar os efeitos da Resolução CGPAR nº 23 aos respectivos associados, mediante
anulação do ato administrativo. Inicialmente, foi proferida
decisão pela juíza da 5ª Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que,
em caráter liminar, indeferiu
o pedido de tutela de urgência
formulado pelas entidades que
buscava a imediata suspensão
dos efeitos da Resolução. Em
contrapartida, na 2ª instância,
o desembargador federal Jirair
Aram Meguerian reformou o
ato decisório para determinar,
liminarmente, a suspensão dos
efeitos da Resolução. Esta última liminar foi resultado de
recurso interposto pelas associações junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O congresso foi realizado em São Paulo e contou com a participação da UNIDASPREV

UNIDASPREV participa do 20º Congresso
Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão
O presidente da UNIDASPREV, Luiz Borges, esteve em
São Paulo, onde representou
a entidade no 20º Congresso
Nacional dos Participantes de
Fundos de Pensão, promovido
pela ANAPAR. Durante dois
dias, o congresso abordou vários temas, entre os quais “A
previdência social que o Brasil
precisa Palestrante”, com o
ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. (Acesse o

site da UNIDASPREV e veja
toda a programação do encontro).
O congresso também serviu
para reafirmar o que a UNIDASPREV já vem abordando nos encontros e oficinas
que promove: o de destacar
os desafios da Associação de
encampar novos associados
para ampliar a representação
e somar forças para enfrentar

os ataques contra o sistema
de previdência complementar.
“Para que a UNIDASPREV
possa ter a representatividade
fortalecida, é necessário que
as entidades que representam
os participantes de fundos de
pensão venham somar forças.
Estamos buscando uma representtividade nacional e não
apenas restrita ao Estado do
Rio de Janeiro”, declara o presidente Luiz Borges.

UNIDASPREV promove II Almoço de
Confraternização entre as Associadas
A UNIDASPREV promoveu
no dia 21 de maio, o II Almoço de Confraternização entre
as entidades que representam
os titulares dos fundos de previdência complementar fechados. O evento foi realizado na
sede da AAFBB, localizada na
Rua Araújo Porto Alegre, 64,

10º andar, Centro – Rio de Janeiro –RJ. Durante o almoço o
presidente da UNIDASPREV,
Luiz Borges, apresentou um relatório das atividades desenvolvidas pela entidade e elencou
os projetos em andamento. Em
seguida, vários representantes
de Associações presentes ao

encontro fizeram uso da palavra, emitindo opiniões e sugestões relacionadas a temas de interesse dos titulares de fundos
de previdência complementar.
Acesse o site da UNIDASPREV E veja as fotos do encontro.

APA-FAPES/BNDES elege nova Diretoria e
Conselhos para triênio 2019-2022

Participantes consideraram a oficina uma
boa iniciativa da UNIDASPREV

CGPAR 25 foi tema
de oficina promovida
pela UNIDASPREV
A UNIDASPREV realizou
uma oficina que discutiu os efeitos da Resolução CGPAR 25
sobre os fundos de pensão das
estatais federais. A resolução estabelece novas diretrizes para o
patrocínio de planos de previdência complementar. Entre as
mudanças, está o limite de 8,5%
da folha de pagamento para participação do patrocinador em
novos planos de benefícios.

No último dia 16 de maio,
os associados da APA-FAPES/BNDES elegeram
a nova Diretoria Executiva e
os novos Conselhos Deliberativo e Fiscal da APA. Os novos gestores ficarão à frente
da entidade até 31 de maio de
2022. O benedense Antonio
Miguel Fernandes foi reeleito
para mais um mandato à frente da entidade. O presidente
da UNIDASPREV, Luiz Xavier Borges, também faz parte
da Diretoria da APA.
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O presidente da UNIDASPREV, Luiz Borges, integra a diretoria da APA-FAPES/BNDES

Outra recomendação da resolução nº 25 é de que as estatais
só poderão patrocinar novos
planos na modalidade de contribuição definida.
Representantes de várias associações de participantes de fundos de previdência complementar estiveram presentes e tiveram
a oportunidade de compartilhar
as especificidades de cada estatal.
Durante a oficina, o presidente da UNIDASPREV, Luiz
Borges, apresentou um estudo
aprofundado da FAPES, Fundo
de previdência dos funcionários
do BNDES.
Ao final da oficina, os participantes aprovaram a iniciativa da
UNIDASPREV e reconheceram
a importância desse tipo de encontro, que possibilita a troca de
experiências e promove o alinhamento de ações das associações
que representam os titulares desses planos.
Tendo em vista o sucesso da
oficina, a UNIDASPREV já planeja outro encontro, que deverá
ocorrer no segundo semestre,
quando será colocado em estudo o fundo de pensão de outra
estatal.
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UNIDASPREV apoia Seminários da Brasilidade
O Instituto da Brasilidade
iniciou um ciclo de palestras
que se estenderá até dezembro de 2019. A iniciativa surgiu
de uma parceria com a APA-FAPES/BNDES, com o apoio
da UNIDASPREV. O objetivo
é propiciar aos associados mais

um canal de eventos que agreguem conhecimentos para o
cidadão brasileiro.
No dia 08/04/2019, tiveram
início os Seminários da Brasilidade, no Casarão Ameno
Resedá. A abertura foi prota-

gonizada por Roberto Requião,
ex-governador e senador pelo
estado do Paraná e por Aldo
Rebelo, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, dos Esportes
e da Defesa, e reuniu grande
público.novos planos de benefícios.

AGENDA UNIDASPREV
A UNIDASPREV pretende organizar duas palestras,
que foram parte do congresso da ANAPAR:
12 de junho: “A previdência chilena – uma visão crítica”
19 de junho: “CGPAR 25”

NOTÍCIAS

