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DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

DO PLANO TELEBRASPREV
Informamos aos trabalhadores da Telebras participantes do Plano TelebrasPrev que, nos últimos dois meses,
dedicamos nossos estudos de pesquisa para realizar um completo levantamento da real situação da distribuição dos
resultados do superavit do Plano TelebrasPrev, dos trabalhadores da Telebras, administrado pela Fundação de
Seguridade SISTEL, bem como das questões que envolvem a SISTEL, as antigas Empresas de Telecom, a Telebras,
a PREVIC e a FENAPAS, em um processo judicial que corre há aproximadamente 17 anos na Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
A saber, esse processo ainda se encontra pendente de decisão quanto a competência daquele órgão judicial de se
manifestar sobre o teor da contenda, visto que há uma solicitação de ingresso feito pela Agência reguladora do setor
de previdência privada federal, Previc, como parte. Há que deixar destacado, no entanto, que ao longo dos anos as
partes não estavam impedidas de realizarem uma composição judicial para encerrarem a questão.
Visando colocar todos os envolvidos informados – EM ESPECIAL OS TRABALHADORES DA TELEBRAS – a
pesquisa se prendeu a linha do tempo dos fatos até os dias de hoje, os últimos acontecimentos, o atual estágio da ação
judicial e as ações, ou não, das partes envolvidas na busca de uma resolução. Não bastando todo esse esforço,
elaboramos um rol de questionamentos e enviamos à SISTEL para a sua manifestação. De posse desse conjunto de
informações vindas da SISTEL, iremos planejar os passos seguintes.
Finalmente, esclarecemos a todos que já existe um senso comum do conjunto de trabalhadores envolvidos que a
questão precisa de uma composição negocial o quanto antes, pois a postergação só servirá aos que não querem que
haja uma solução a tempo de os ASSISTIDOS usufruírem dos seus direitos. Não permitam que a gente caia nessa
arapuca. Quanto maior a nossa participação, maior será a tradução das nossas expectativas de uma negociação que
interessa a todos nós. Veja cópia da carta enviada à SISTEL no verso do Boletim.

Resiliência, Desafios e Lutas!

