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A

ASSEMBLÉIA GERAL

Assembléia Geral realizada no dia 19 de abril, além
de aprovar as contas da
APOS, trouxe muitas novidades para o Estatuto Social. Todas
as alterações estatutárias propostas
foram aprovadas visando aprimorar o
documento, bem como flexibilizar a
gestão da entidade. Dentre as principais alterações podemos destacar a
mudança da nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva.
Foram extintos os cargos de Primeiro
e Segundo Secretários e os cargos
de Primeiro e Segundo Tesoureiros.
Com a criação dos novos cargos a
Diretoria Executiva passa a contar
agora com a seguinte estrutura: Presidente, Vice
Presidente, Diretor

A

Administrativo, Diretor Financeiro,
Diretor de Contabilidade e Diretor de
Relações Públicas. Na sequência
dos trabalhos foi eleito o associado
Antonio Nadir Dei Santi para ocupar
o cargo de Diretor de Relações Públicas em substituição a nossa colega
Conceição que renunciou. A Diretoria Executiva da APOS está constituída atualmente dos seguintes associados: PRESIDENTE – Francisco
Roberto Carvalho Tavares; VICEPRESIDENTE – Luiz Antonio
Pereira; DIRETOR ADMINISTRATIVO – Elias Pinto da Silva; DIRETOR DE RELAÇÃO PÚBLICAS –
Antonio Nadir Dei Santi; DIRETOR
FINANCEIRO - Veríssimo Pires
Filho; DIRETORA DE CONTABILIDADE – Nilda Zanetini.

B IT R I B UTA Ç Ã O

lguns associados que
ingressaram com ações já colheram resultados positivos. A Justiça acolheu o pedido de
tutela antecipada da lide e determinou que a Sistel efetue os descontos

referentes ao Imposto de Rendas e
efetue o depósito em conta do Juízo.
As ações continuam em andamento
até o julgamento do mérito. Lembramos que a Associação tem convenio
com o escritório de advocacia do
nosso associado Sr. Paulo Pelegrino,
para orientá-lo adequadamente. Ligue para o telefone: 3232-0781.

ANO 1

—

N°

2

MAIO 2011

Plantões
Os plantões agora são às
quartas-feiras, das 14h00
às 16h00. Nosso telefone
é 3705-4547.
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Notícias da Sistel

O

Presidente
da
APOS juntamente
com o Diretor Financeiro participaram no dia 20/04 de uma
reunião no CPqD, com o Diretor de Seguridade da Sistel Sr.
Cláudio Munhoz e o Diretor de
Administração do CPqD Sr.
Claudio Salgado. A reunião
teve resultados excelentes no
sentido de melhorar o relacionamento entre as entidades e
esclarecer as pendências,
posições, etc. e esperamos
que reuniões desse tipo continuem se realizando, para que
todos os associados tenham
possibilidade de terem todas
as suas dúvidas sanadas, no
que a Associação espera
sempre ser a facilitadora desse processo.
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CONVI-

DANDO A POPULAÇÃO PARA TOMAR A VACINA CONTRA A

Recadastramento no INSS
Está em operação o recadastramento dos aposentados pelo

GRIPE. TRATA-SE DE UMA IMPORTANTE ATITUDE, EM ESPECIAL

INSS. Para agilizar o processo e evitar transtornos, o INSS

PARA OS MAIS IDOSOS. CASO VOCÊ NÃO TENHA TOMADO AINDA A

descentralizou o serviço de atualização cadastral, o que

VACINA, NÃO PERCA TEMPO, PROCURE O CENTRO DE SAUDE MAIS

desobriga o comparecimento dos aposentados junto ao

PERTO DE SUA CASA.

órgão. As informações serão atualizadas nas agências
bancárias, no momento que o beneficiário se apresentar
para receber os proventos mensais. No caso dos beneficiários com dificuldade de deslocamento, que recebem por meio de representantes legais, o
banco não poderá efetuar alterações nos cadastros e, por isso, os intermediários devem
procurar o Instituto,, Nesta âmbito, a Previdência vai disponibilizar um funcionário para realizar o processo na residência do beneficiado. O intuito da atualização de registro é evitar erros
no Sistemas da Previdência—como pagamentos indevidos., Os recebedores de benefícios do
INSS pagos nas modalidades cartão magnético, conta corrente e conta poupança devem
fazer anualmente a comprovação de que estão vivos, nas instituições financeiras. Assim, a
prova de vida e renovação de senha—que poderão ser realizadas pelo representante legal ou
procurador do beneficiários legalmente cadastrado no INSS — deverão ser efetuadas pelo
recebedor do benefício, mediante identificação pelo funcionário da instituição financeira ou
por sistema biométrico em equipamento de auto-atendimento que disponha dessa tecnologia.
O recadastramento obrigatório será favorável também para os aposentados na medida em
que evita fraudes. O INSS, já algum tempo, vem trabalhando para tornar o processo de
pagamento mais seguro, inclusive com a implantação de senhas. Mas, não se apresse, você
será convocado pelo banco pelo qual recebe o benefício.

Desconto da Contribuição Social.
São poucos os associados que ainda não aderiram ao sistema de desconto da
mensalidade diretamente na folha de pagamento de benefícios. Não perca
essa oportunidade para facilitar a sua vida. Envie o requerimento à Após.
Lembre-se: caso queira cancelar é só enviar uma solicitação para a Após.

CONVÊNIOS

A

APOS, sempre no sentido
de trazer novos benefícios
aos seus associados, fez contato com a
DROGARIA DO POVO situada na Avenida Santa Izabel, 183 - Barão Geraldo
e distribuiu aos associados um cartão
que, para compras no local, precisa da
sua apresentação para obter o referido
desconto.
As condições do convênio são as seguintes:
Entregas em domicilio na cidade de
Campinas somente para pedidos acima
de R$ 30,00;
para pedidos entre R$30,00 e R$
80,00 serão cobrados R$2,50 de taxa
de entrega;

para pedidos acima de R$ 80,00 não
será cobrada taxa de entrega.
Vale a pena conferir por telefone o preço de medicamentos antes de comprar
em outro estabelecimento. O telefone
da Drogaria do Povo é: 3032-5090.

Psicóloga
Um outro convênio firmado pela APOS
foi com a Psicóloga Daniele Merli Gaino
- CRP: 06/74118 - Rua Barreto Leme,
1846 – Cambuí, telefones: (19) 32543298 e (19) 9609-4224. Ela oferece
serviços de Psicologia Clínica, Psicoterapia Breve, Orientação Profissional e
outras atividades referentes à clínica
psicológica. As consultas têm duração
de 50 minutos. O valor normal da consulta é de R$ 80,00, mas para os associados e dependentes da APOS o valor
da consulta será de R$ 50,00. É necessário que a pessoa se identifique como
associado ou dependente para receber
os benefícios do convênio.

INSS pode pagar revisão pelo
teto somente em novembro po-

O

INSS pediu que a Justiça
Federal de São Paulo aumente de três para seis meses o prazo
para iniciar o pagamento da revisão
pelo teto. Uma liminar (medida
provisória) concedida pela 1ª Vara
Previdenciária de São Paulo em
maio determina esse pagamento
em 90 dias. No recurso, o INSS
pediu que a Justiça deixe de exigir
o pagamento, derrubando a decisão. Porém, se isso não for possível, o governo pede 180 dias para
iniciar a revisão --nesse caso, o
pagamento sairia a partir de novembro deste ano. Outro pedido é
que o pagamento da correção seja
parcelado, que a multa diária de R$
500 mil seja suspensa e que a liminar tenha validade só no Estado de
São Paulo.
Fonte: Agora S.Paulo (14/06/2011).
Postado por Joseph Haim — aposentelecom.blogspot.com

