Circular nº 224/18

Brasília (DF), 26 de julho de 2018

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s Diretora(e)s do ANDES-SN
Assunto: O ANDES-SN ORIENTA A NÃO ADESÃO AO FUNPRESP

Prezados (as) Docentes,
O FUNPRESP investe mais uma vez contra os(as) servidores(as) que
ingressaram no serviço público federal antes de 04 de fevereiro de 2013, através de
comunicado que lembra ser “o dia 29 de julho de 2018 o prazo final para migração” a
este regime de previdência complementar.
Alertamos que o referido comunicado, na verdade, visa estimular a
migração dos servidores para o FUNPRESP, diante do fracasso em capitalizar esse
regime de previdência, fato reconhecido pelo próprio governo federal. Cumpre-nos
esclarecer que o FUNPRESP é uma consequência da reforma da previdência de 2003
que retirou o direito à aposentadoria integral e à paridade entre ativos e aposentados
pelo Regime Jurídico Único (RJU).
A adesão ao FUNPRESP é de caráter irretratável e irrevogável, e
implicará, automaticamente, na renúncia aos direitos previdenciários decorrentes de
regras anteriores. Isto significa, para os servidores que ingressaram antes da reforma da
previdência de 2003, a perda da integralidade e da paridade, já que o valor de sua
aposentadoria será reajustado por um valor nominal, desconectado de qualquer nível da
carreira a qual pertencia. Para aqueles que ingressaram entre 2003 e 04 de fevereiro de
2013, significa abrir mão da aposentadoria no valor da média dos 80% maiores salários.
O ANDES-SN tem lutado para defender o direito à aposentadoria
integral e à paridade para todos os(as) docentes e recomenda que os(as) professore(a)s
NÃO ADIRAM a essa previdência complementar.
A nossa luta deve ser pela revogação de todas as reformas da previdência
(1998, 2003 e 2013), que retiraram direitos dos servidores públicos. Nossa luta é pela
aposentadoria integral!
Para acessar as circulares que foram veiculadas e abordam o assunto:
Clique AQUI.
Para acessar a cartilha do ANDES-SN sobre o Funpresp: Clique AQUI.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar
nossas cordiais saudações sindicais e universitárias.

Profª Caroline de Araújo Lima
1ª Secretária

Abaixo estão disponibilizados os links para acesso às notícias divulgadas no site do
ANDES-SN sobre o Funpresp:

Governo cria nova tática para forçar adesão ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8822
Funpresp quer oferecer crédito consignado http://www.andes.org.br/andes/print-ultimasnoticias.andes?id=8636
Comissão aprova que Funpresp gerencie fundos de previdência estaduais e municipais
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=9123
ANDES-SN ingressa como Amicus Curiae em ação contra Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8137
Previdência: PEC reduz absurdamente pensão por morte e aposentadoria por invalidez
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8666
Adesão automática ao Funpresp é inconstitucional http://www.andes.org.br/andes/printultimas-noticias.andes?id=7862
Esclarecimentos sobre o Funpresp resultam na baixa adesão pelos
servidores http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6550
Dilma sanciona adesão automática dos servidores federais ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7835
Ação Direta de Inconstitucionalidade cobra fim da adesão obrigatória ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8092
Fevereiro é mês de intensificar a luta contra o Funpresp no setor das Federais
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8008
MP do governo é inconstitucional e traz perdas significativas aos docentes
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=9138
Entidades questionam constitucionalidade de adesão compulsória ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7891
Funpresp entra em vigor a partir desta segunda (4) http://www.andes.org.br/andes/printultimas-noticias.andes?id=5801
Advogado do ANDES-SN faz palestra sobre contrarreforma da Previdência durante 36º
Congresso http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8618

Câmara e Senado aprovam adesão automática dos servidores ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7794
Em busca de ampliar adesão, Funpresp assedia professores
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7126
Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria prepara luta contra Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7840
Materiais de 2013 http://www.andes.org.br/andes/print-principais-noticias.andes?id=78
Docentes federais intensificam campanha contra PLC 77
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7884
Governo condiciona acesso ao contracheque à leitura de informe sobre Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6076
Campanha por anulação da reforma da previdência coleta assinaturas até 8/06
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6070
Déficit do Postalis explicita problemas dos fundos de pensão
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7396
Docentes aprovam ações em defesa da Previdência Pública e contra a Ebserh
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7961
ANDES-SN rejeita convite para participar de eleição do Funpresp-Exe
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6940
Sindicato Nacional atende a pedidos e imprime nova edição da Cartilha Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6467
ANDES-SN é procurado pelo governo após baixa adesão de docentes ao Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6334
Servidores Públicos Federais protocolam pauta da Campanha Salarial de 2017
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8677
ANDES-SN divulga materiais da Jornada de Luta contra o Funpresp
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6220
Mesmo sob o protesto dos servidores, Senado aprova o Funpresp
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5248
Rombo de fundos de pensão chega a R$60 bilhões http://www.andes.org.br/andes/printultimas-noticias.andes?id=7949

Aposentadoria ainda é alvo de ataques pelo governo federal
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5791
Governo pede urgência na privatização da previdência dos servidores
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4922
Encontro do ANDES-SN irá discutir ataques à Seguridade Social
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5694
Começa nesta sexta (30) XVII Encontro Nacional sobre Aposentadoria do ANDES-SN
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5715
PEC sobre aposentadoria integral de servidor por invalidez é aprovada
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7212
XVIII Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria ocorrerá em novembro
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7792
Debatedores afirmam que PL da Previdência envolve futuro do serviço público
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5226
Novos docentes serão os mais prejudicados com aprovação do PL 1992/2007
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4871
Fórum dos SPF define calendário de ações para campanha salarial de 2014
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6423
Comissão da Câmara aprova admissibilidade da Reforma da Previdência
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8575
O FGTS remunera mal os trabalhadores http://www.andes.org.br/andes/print-ultimasnoticias.andes?id=6394
Previc decreta intervenção no Postalis http://www.andes.org.br/andes/print-ultimasnoticias.andes?id=9080
Entidades entregam a deputados documento com argumentos contrários ao PLP 92/07
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6037
V Encontro sobre Saúde do Trabalhador contribui para avanço na luta sindical
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=6352
Previdência: Chilenos realizam plebiscito sobre aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=9068
Chilenos realizam novo protesto contra o sistema de previdência privada do país
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=9029

Previdência: Milhões de chilenos protestam contra sistema privado de aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8718
Servidores se reúnem para discutir previdência privada e direito de greve
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5187
Tem início a Jornada de Mobilização de Aposentados e Aposentadas do ANDES-SN
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8991
Trabalhadores chilenos fazem greve geral nesta sexta (4) contra fundos de
pensão http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8459
Delegados do 57º Conad atualizam plano de lutas do Sindicato Nacional
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5442
Chilenos protestam novamente contra sistema privado de aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8949
Trabalhadores chilenos fazem greve geral contra sistema privado de aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8467
Termina em Brasília a Jornada de Aposentados e Aposentadas do ANDES-SN
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8998
Docentes paranaenses paralisam atividades contra projeto de previdência
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7431
Governo do Paraná segue modelo do governo federal e retira direitos de aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7218
34° Congresso do ANDES-SN tem início na segunda (23), na capital federal
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7305
Setembro é o mês de luta pelos direitos na aposentadoria
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7014
Contra projeto que ataca previdência, estaduais paranaenses voltam à greve
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7445
Seminário aborda os prejuízos da atual reestruturação do Estado brasileiro
http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5038
Coletivo Jurídico vai aprofundar debate sobre previdência do servidor
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4604

