
  

 

 

 

 

Assistidos: nunca enfrentamos tantas ameaças  
O Governo Federal conseguiu o que queria: privatizou a Eletrobras – e Furnas como parte do pacote. (Furnas agora é 

uma empresa privada.) 

Este mesmo Governo começou a “flexibilizar” as regras da 

previdência complementar. A Resolução 15/2022 da PREVIC 

regulamentou a Retirada de Patrocínio das empresas.  

O QUE É RETIRADA DE PATROCÍNIO? 

A Patrocinadora (seja Furnas, Eletronuclear ou a própria FRG) calcula quanto deveria pagar hoje aos planos que 

patrocina, para cumprir sua parte nas reservas TODOS os benefícios – atuais e futuros.  

Ela deposita esse valor e extingue seu relacionamento com o 

fundo de pensão. Não terá mais responsabilidade alguma com o 

equilíbrio atuarial dos planos.  

Qualquer desequilíbrio será bancado por nós – ativos, aposentados 

e pensionistas. 

A PRIVATIZAÇÃO TRAZ OUTRAS AMEAÇAS 

1. As contribuições de aposentados podem ser aumentadas; e as pensionistas podem ter que contribuir. 

2. Com Furnas privatizada, mudou a Lei que rege a FRG. Os participantes e aposentados do Plano BD podem ter 

que pagar as Despesas Administrativas e Furnas (privatizada!) pode querer a devolução de 50% do que pagou 

desde 2001. 

3. A Eletrobras pensa em juntar todas as fundações em uma só. Quem vai gerenciar as reservas da sua 
complementação? Quem vai gerenciar a pensão do seu cônjuge ? 

4. Os planos de saúde podem ser incluídos nessa fusão. Como isso pode dar certo? 

5. Estes planos de previdência e saúde podem ser entregues a operadoras com finalidade de lucro (que não é a 

natureza da FRG). 

O QUE VAMOS FAZER QUANTO A ISSO? 

Em primeiro lugar, precisamos nos unir mais! Trazer para este nosso coletivo de luta todos os 12.500 participantes, 

aposentados e pensionistas da Real Grandeza. Temos que pensar juntos, criar novas estratégias de pressão política e 

jurídica que enfrentem as ameaças e agir juntos. 

Toda semana vamos lhe explicar cada uma dessas ameaças, para você entender que precisa se envolver nestas lutas. É 

a única maneira de enfrentar a realidade. 

E a união em torno de uma instituição como a APÓS-FURNAS é a única maneira de nos fortalecer para defender nossos 

direitos. Vamos assumir nossos destinos! 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

➔ O QUE É A PREVIC:  

Superintendência Nacional da Previdência 

Complementar, uma autarquia que fiscaliza e 

supervisiona os fundos de pensão. 

 

➔ PENSE COM A CABEÇA DE UM GESTOR PRIVADO: 

Você manteria sua obrigação de cobrir possíveis 

déficits nos planos previdenciários? Ou pagaria à 

vista para se livrar dessa conta?  

“Envolver-se é a única forma de enfrentar a realidade” (Heinrich Böll) 


