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Apesar das inúmeras denúncias à Previc, 
órgão de regulação e fiscalização dos fundos de 
pensão de previdência complementar, as EFPC, 
desde a eleição passada na Fundação Atlântico 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a 
Fundação Atlântico, novamente, vem anuncian-
do e dando andamento a um processo eleitoral 
para eleição dos conselhos, totalmente antide-
mocrático e tendencioso, através dos tais “colé-
gios eleitorais” espúrios. 

Pelo regulamento eleitoral da Fundação, 
definido à revelia dos participantes, os conselhe-
iros serão escolhidos por “colégios eleitorais”, 
cujos membros serão eleitos em assembleias de 
participantes e assistidos, convocadas por 
sindicatos para os trabalhadores ativos, e por 
associações de aposentados em cada Estado do 
Brasil, para os assistidos. 

O SINTTEL-RS e a AACRT são totalmente 
contra este modelo antidemocrático de eleição. 
Buscamos eleições diretas, de forma a possibili-
tar a participação de todos na escolha dos 
conselheiros deliberativo e fiscal, diante da 
seriedade que o fundo de pensão representa 
para a vida e sobrevivência dos participantes. 

DESRESPEITO TOTAL DA DIREÇÃO 
DA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

Isto demonstra um total desrespeito da 
Fundação, pela independência e organização dos 
trabalhadores participantes e assistidos dos planos 
de benefícios, mantidos ao longo de décadas de 
forma paritária, com contribuições dos trabalhado-
res e das empresas patrocinadoras. 

Novamente, o “colégio eleitoral ilegítimo 
elegerá conselhos ilegítimos”

É muito claro, que novamente estas eleições 
representam uma manobra espúria da direção 
da Fundação para garantir os mesmos conse-
lheiros, omissos e coniventes, literalmente, com 
os interesses do grupo empresarial Oi, contra a 

plena participação e direito de voto dos partici-
pantes e assistidos, uma vez que menos de 1% 
dos 28 mil eleitores participarão da decisão de 
escolher seus conselheiros em assembleias 
inoportunas e esvaziadas. 

Além de um golpe contra a democracia, as 
eleições com cartas marcadas através dos 
“colégios eleitorais”, promovidas pelo grupo 
empresarial Oi e pela Fundação Atlântico, 
também são uma forma de restringir o acompa-
nhamento e a fiscalização dos participantes e 
assistidos sobre os recursos que são dos traba-
lhadores e aposentados. 

SUBSERVIENTES  
Resta evidente que o interesse do grupo 

patrocinador é que os escolhidos pelo processo 
eleitoral espúrio “colégio eleitoral” sejam sub-
servientes aos interesses do grupo patrocinador 
e omissos na defesa dos direitos dos participan-
tes e assistidos. 

A repetição deste modelo de eleição agride 
os mais elementares padrões de respeito, 
decência e democracia no seu relacionamento 
com os trabalhadores. 

Quem não respeita os seus empregados não 
tem a mínima condição de atender respeitosa-
mente os seus clientes. 
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Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Ativo(a) Pensionista

FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco
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