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Déficit do Postalis na pauta da CMA do Senado
Amanhã, 05/05/15, a partir das 09h00, será
realizada a 12ª Reunião da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle - CMA do Senado Federal,
presidida pelo Senador Otto Alencar (PSD-BA),
para tratar de uma pauta com diversos itens. A
composição da CMA está no endereço:
http://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_c
omissao?codcol=50

(ADCAP).

O item 3 da citada pauta vai apreciar
requerimento de autoria do Senador Ronaldo
Caiado (DEM-GO), que solicita a convocação,
para prestar depoimento, do Ministro de Estado
das Comunicações e a presença, como
convidados,
do
Diretor-Presidente
dos
Correios, do Superintendente da Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar (Previc) e do atual gestor do
Fundo Postalis, a fim de explicarem o "rombo"
de 5,6 bilhões no fundo de pensão dos
trabalhadores dos Correios. O instrumento para
tal seria uma Audiência Pública.

Na ocasião, fomos informados sobre a
presença nessa reunião, como convidado, de
um representante eleito que certamente não
nos representa. Em vista disso, expressamos
nosso descontentamento aos nossos contatos
no Senado, por telefone e por mensagem via
Internet. Outros Grupos, como o GDP,
dirigentes de entidades, como da AMBEP, além
de participantes e assistidos do Plano
PETROS, também se manifestaram junto aos
seus contatos parlamentares.

No item 4 a Comissão vai apreciar
requerimento do Senador Flexa Ribeiro (PSDBPA) que propõe a realização de Audiência
Pública, no âmbito da CMA, para debater os
graves problemas recentemente divulgados
pela imprensa sobre o Instituto de Seguridade
Social dos Correios e Telégrafos (Postalis),
com participação de Antonio Carlos Conquista
– Diretor-Presidente do Postalis; Wagner
Pinheiro de Oliveira – Presidente da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios);
Carlos de Paula – Diretor-Superintendente da
Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc); José Rodrigues dos
Santos Neto – Secretário Geral da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Correios, Telégrafos e Similares (FENTECT); e
Luiz Alberto Menezes Barreto – Presidente da
Associação dos Profissionais dos Correios

Apesar dos esforços junto aos parlamentares
do
Senado
Federal
visando
obter
sensibilização e apoio para a defesa de nossos
direitos de participantes e assistidos do Plano
PETROS e da proteção de seu patrimônio,
tomamos conhecimento dessa 12ª Reunião
apenas no dia 30/04/15.

O GDPAPE entende que este episódio bem
caracteriza o quanto todos nós precisamos ficar
vigilantes, unidos e atentos às oportunidades
de nossas presenças nesses fóruns de
discussão, para defesa de nossos interesses e
luta contra os “lobos que queiram se disfarçar
de cordeiros”.
Caracteriza, ainda, o quanto se faz necessário
o correto esclarecimento dos parlamentares e a
sua efetiva proteção aos verdadeiros interesses
de milhares de participantes dos fundos de
pensão das empresas ditas estatais, todos
atualmente sob sérios riscos e ameaças.
Para tal, o GDPAPE, sozinho ou em articulação
com os demais grupos e entidades, manterá a
presença e atuação junto aos parlamentares no
Senado Federal, contando em deles obter
apoio.
Direção Colegiada do GDPAPE

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

