
ORIGEM PROPOSTA: 

II - FUNCEF / Aposentados / Previdência 

ESPIRITO SANTO 

FETEC-CUT-SP 

 Em defesa da FUNCEF 
 Campanha permanente em defesa da FUNCEF e seus participantes  

ESPIRITO SANTO 

GOIÁS  

FETRAFI-RS 

 Contra a reforma das previdências 
 Intensificação do trabalho junto a parlamentares e congressistas apresentando a esses a crueldade da reforma previdenciária 
 Pedir a participação de todos e todas nas Campanhas contra a Reforma da Previdência, assim como colher assinaturas para 

barrar essa “deforma”. 

FEEB-SP  Realizar coleta prévia de informações junto ao DIEESE e outros órgãos visando qualificar o debate nas Audiências Públicas. 
Disponibilizar o material aos participantes via WhatsApp e outros canais. 

PARANÁ  
 Reativação e ampliação da Campanha do Contencioso, no sentido de cobrar a FUNCEF, para que esta cobre a 

patrocinadora. 

PARANÁ  Contra o desmonte da Previdência e em defesa da Previdência Pública (seguridade) 

FETEC-CUT-SP  Acompanhar os processos de mudanças no estatuto da FUNCEF devem ser amplamente debatidas e aprovadas pelos participantes. 
Nenhuma alteração estatutária poderá acabar com as eleições entre os participantes para a Diretoria da Fundação ou retirar os 
direitos atualmente previstos 

 Não as mudanças do estatuto da FUNCEF sem a participação dos empregados 

  



FETEC-CUT-SP  Orientar as entidades de empregados a aumentar o esclarecimento dos participantes sobre os efeitos da CGPAR 25 
 Cobrar, dos representantes eleitos na FUNCEF, posicionamento com relação aos pontos prejudiciais aos participantes na resolução 25 

da CGPAR. 
 Não à CGPAR 25 

FETEC-CUT-SP  Avaliar os impactos da alteração na legislação previdenciária nos planos da Fundação (atuariais?) 

FETEC-CUT-SP  Orientar as entidades a realizar o acompanhamento dos planos de benefícios, divulgando aos participantes os resultados e fatos 
relevantes. 

FETEC-CUT-SP  Cobrar que medidas relevantes (como política de investimentos, mudanças de estatuto, mudanças de regulamento, etc.) só possam 
ser adotadas pela diretoria da FUNCEF após consulta e aprovação dos participantes. 

FETEC-CUT-SP  Não a qualquer tentativa de quebra da paridade e da democracia conquistada na FUNCEF 
 Não à quebra de paridade negociada há pouco pela atual diretoria da Fundação em relação ao REG/REPLAN não saldado. 

FETEC-CUT-SP  Eleições para a diretoria da FUNCEF pelos empregados da ativa e aposentados 

FETEC-CUT-SP  Organizar e participar das mobilizações para pressionar os congressistas a votar contra o projeto de retirada de direitos 
previdenciários apresentado pelo atual governo 

FETEC-CUT-SP  Campanha pelo fim do fator previdenciário e contra a reforma da previdência  

FETEC-CUT-SP  Ampliar a organização nos locais de trabalho para ampliar a participação da categoria em defesa da previdência 

FETEC-CUT-SP  Não à reforma da previdência 

  



ENCAMINHAR PARA CEE 

FETEC-CUT-SP Lutar contra a perseguição e a retaliação aos trabalhadores que participaram da Greve Geral do dia 14/06 (CEE) 

 


