ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD - APOS

Notas de reunião APOS 02/10/2014
Participantes: Eunice, Vivaldi, Nilda, Luizão, Joseph, Bernal
Itens discutidos / deliberações:
1. Aprovada a Ata de Reunião de 03/09/2014
2. Apresentado pela Presidente e pelo Diretor de Seguridade da APOS o relato da reunião
(IV Encontro Anual ASTEL-SP) ocorrida na ASTEL em 01/10 sobre a Situação do PAMA e
PAMA-PCE.
Segundo estes Diretores da APOS, o assunto tem gerado posicionamentos distintos em
Associações de Aposentados de Planos SISTEL, sendo que APAS-DF vem
recomendando cautela e algumas outras associações vinculadas à FENAPAS estão em
discussão sobre ingresso ou não de ações judiciais contra Sistel.
A ASTEL-SP por sua vez tem apresentado proposta para unificação e compensação do
PAMA com o superávit do PBS-A.
A Diretora de Saúde da SISTEL, Adriana, presente no encontro mencionou que não existe
possibilidade legal de haver separação contábil entre o PAMA Primário e seu PCE e
confirmou que em mais 3 (três) anos o PAMA tornar-se-á deficitário, caso suas contas não
sejam saneadas.
Foi mencionado também no encontro que há sinalização que várias patrocinadoras
(exceto TELEBRAS, por enquanto) concordariam com a transferência do superávit.
A ASTEL se posicionou no sentido de que procurará um acordo regional caso o acordo
nacional das Associações se mostre impossível.
Como existem associados APOS dos planos PBS-A e PBS-CPqD é importante que os
mesmos se manifestem sobre o assunto. Neste sentido decidiu-se por consulta-los sobre
interesse em apresentação do tema e em caso positivo agendar para o mês de novembro
a realização de apresentação, para a qual poderá ser convidado palestrante externo.
Informações adicionais sobre o encontro ASTEL podem ser encontradas nos links:
a. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=22llHVOPWHg
b. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1GuAOl9zdnA
3. Devido ao fato de até a presente data não terem sido respondidos pela Sistel os últimos
Ofícios encaminhados, apesar de repetidas solicitações via email, decidiu-se por
encaminhar novo Ofício à Sistel solicitando resposta aos anteriores e mencionando prazo
de resposta estabelecido pela Previc (Ofício 4, de 30/05 - parte 2: questões 1, 2, 4 e 5, e
Ofício 5, de 27/8 - regras de elegibilidade).
4. Atualização do Site APOS continuará em avaliação.
5. Situação financeira APOS
a. Será encaminhada cobrança para associados em atraso e para associados que
não tem desconto em folha de benefícios. Inadimplência de associados totaliza
atualmente R$ 906,00.
6. Situação dos planos CPqD: Sistel sendo monitorada continuamente. De acordo com o
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Diretor de Seguridade da APOS, os rendimentos de todos os planos da Sistel em Agosto
de 2014 ultrapassam meta atuarial, porem a situação do PAMA, mesmo com o resultado
segue preocupante. Os rendimentos verificados são:
Planos

Rentabilidade Agosto 14

Rentabilidade Ano 2014

CPqDPrev

3,04%

7,38%

InovaPrev

2,94%

PBS-CPqD

2,83%

9,99%
7,63%

PBS-A

1,15%

8,39%

PAMA

6,17%

17,21%

-------------------------------------Atuarial
0,49%

6,73%

7. Tendo sido novamente solicitado por alguns associados que sejam procurados convênios
com planos de saúde, foi mencionado na reunião que demanda anterior gerou cotação em
várias entidades não tendo sido encontrado plano possível de ser ofertado a associados.
8. Será dada continuidade à elaboração dos GUIAS APOS, a serem disponibilizados no site
da Associação, estando em fase de finalização o GUIA “Procedimentos em caso de
falecimento do assistido”. Responsabilidades por elaborações dos demais Guias:
-‐ Acompanhamento dos Planos (Joseph)
-‐ Orientações para quem vai aposentar (Cesar)
-‐ Orientações para solicitar isenção de IR por doença grave (Iara)
-‐ Orientações para declarações retificadoras nos casos de doença grave
e bitributação (Nilda e Vivaldi)

