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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CPqD

Boletim Informativo
INOVA PREV
NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA DO CPqD

N

o dia 17 de maio próximo
passado, a SISTEL esteve
no CPqD fazendo o lançamento do novo plano de
seguridade INOVA PREV com características totalmente diferentes das
do CPqD PREV, o atual plano de seguridade da Fundação CPqD. Segundo informações da Fundação, a
transição entre o atual plano e o
INOVA PREV é opcional e cada um
deverá fazer a opção que achar mais
favorável.
A APÓS está fazendo um levantamento das alterações que foram introduzidas no Regulamento do
CPQD PREV que tem impacto no
plano, (mesmo que haja artigos dizendo que aos Participantes e Assistidos será assegurada a permanência no CPqD PREV, sem a perda de
quaisquer direitos e obrigações) e
deverá enviar essa contribuição à
Sistel e também ao RH do CPqD no

sentido de preservar o direito adquirido tanto dos assistidos quanto dos
participantes ativos do CPQD PREV.
A apresentação do novo plano
(INOVA PREV) está disponível nos
sites abaixo:
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?
v=JNHUHGVBYC0
Comunidade CPqD:
http://inovaprev.cpqd.com.br/?
page_id=157
A APÓS conclama a todos os assistidos do CPqD PREV que leiam atentamente os documentos e notem as
modificações que foram introduzidas
no novo documento que passará a
vigorar assim que o Plano CPqD
PREV for fechado.
ENVIEM À APÓS AS SUAS OBSERVAÇÕES OU DÚVIDAS O MAIS
RAPIDO POSSIVEL !

A SAÍDA DAS PATROCINADORAS DOS
PLANOS DE SEGURIDADE

A

APÓS decidiu aderir ao abaixo assinado originado na Anapar em defesa dos interesses dos participantes e assistidos de Fundos de Pensão em
caso de Retirada de Patrocínio e, por conseguinte à CARTA ABERTA da
ANAPAR, a ser encaminhada às autoridades do Executivo e Legislativo, com
seu posicionamento em relação à proposta de Resolução de RETIRADA DE
PATROCÍNIO, liderada pela PREVIC.
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Sistel
Presente

A

tendendo a solicitação da APOS,
no dia 26 de abril próximo
passado, esteve em Campinas O SISTEL PRESENTE. Nesta oportunidade o
Sr. Carlos Alberto B. Moreira (Diretor de Investimentos e Finanças) forneceu dados importantes
sobre os Planos PBS, PBS
CPqD e CPqD PREV) a
todos os presentes, cujo
numero surpreendeu bastante, ficando repleta a
sala do Hotel Vitoria, selecionada para o evento .
Além dessas informações,
os demais representantes
da Sistel responderam a
várias outras questões
colocadas pelos participantes,
principalmente
sobre saúde e sobre o
atendimento PAMA. Informações gerais sobre informática e sobre o portal da
Sistel também foram tratadas.
A APOS agradece a disponibilidade e a atenção que
recebeu dos representantes da SISTEL e espera a
manutenção desse diálogo
para aperfeiçoar o relacionamento entre entidade e
assistidos.
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SAÚDE : CÂNCER DE PRÓSTATA

O

NOVA DIRETORIA e CONSELHOS
As assembléias realizadas no dia 24/04/2012
apresentaram tres pontos relevantes. O primei-

câncer de próstata (CP) é o tumor mais

comum em homens com mais de 50 anos de idade.
O diagnóstico precoce é deveras importante, visto
ser esse um câncer curável nos estágios iniciais.
O que se sente?
Nas fases iniciais nada se sente. O tumor somente é
detectado em exames clínicos e laboratoriais de rotina que são: o toque retal e a dosagem do antígeno
prostático específico ou PSA.
Nos casos de CP sintomático, o paciente se queixa
de dificuldade para urinar, jato urinário fraco, sensação de não esvaziar bem a bexiga, ou seja, sintomas de obstrução urinária. O paciente pode mani-

ro foi a criação do Conselho Consultivo, o segundo a criação da Diretoria de Seguridade e o
terceiro foi a eleição e posse dos integrantes
da Diretoria, incluindo o Presidente e do Conselho Fiscal.
Para o cargo de Presidente assumiu o Verissimo Pires Filho, para Diretor de Seguridade o
Joseph Haim, para Diretor Financeiro a Eunice
Luvizotto Medina Pissolato, para Diretor Administrativo o Paulo Roberto Pellegrino, para Vice
Presidente continua o Luiz Antônio Pereira, para Diretor de Relações Publicas continua o Antonio Nadir Dei Santi, para Diretor de Contabi-

festar dores ósseas como sinal de uma doença mais

lidade continua a Nilda Zanetini. Para o Conse-

avançada (metástases). Anemia, perda de peso, ade-

lho Fiscal, a coordenação continua com o David

nopatias (ínguas) no pescoço e na região inguinal

Pachiega, contando com o Roberto Braida Juni-

podem também ser a primeira manifestação da do-

or e o Eleazar de Moraes. Para suplentes ficam

ença.

o Antonio Sérgio Pedroso de Souza, o Roberto

Como se faz o diagnóstico?

Vivaldi Rodrigues e a Inelza Maria Franco.

Todo o homem a partir dos 45 anos deve realizar o

A Criação do Conselho Consultivo propicia a

toque retal e dosagem do PSA, principalmente
aqueles com história familiar de CP (e de câncer de
mama), independentemente de sintomas. Em caso
de toque anormal e ou PSA elevado, o paciente deverá ser submetido a uma ecografia transretal com
biópsia prostática. Os fragmentos obtidos serão levados ao exame anátomo-patológico. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tumor deverá ser estagiado. Isto significa que exames deverão ser solicitados
a fim de que se possa saber se o tumor está confinado à próstata ou se já invadiu órgãos adjacentes
(bexiga, vesículas seminais, reto) ou se já enviou
metástases. A cintilografia óssea é o exame mais
útil nessa fase e nos dá informações quanto à me-

continuidade do trabalho em prol da Associação das pessoas que terminaram 2 anos de
mandato, sendo essas pessoas convocadas a
participar de reuniões pela diretoria sob demanda.
Os associados acima nomeados e os demais
integrantes da APOS AGRADECEM AOS NOSSOS
DOIS ASSOCIADOS Elias Pinto da Silva e Francisco Roberto de Carvalho Tavares pelos brilhantes serviços prestados a essa ASSOCIAÇÂO
desde a sua idealização, sua implantação e primeiros anos de vida. A ASSOCIAÇÃO continuará
sempre precisando e contando com suas idéias

tástases no esqueleto.

e contribuições. NOSSO MUITO OBRIGADO A

Outros exames eventualmente pedidos são: fosfa-

AMBOS!

tase alcalina, tomografia computadorizada de abdômen, radiografias de tórax, radiografias do esqueleto.
Fonte: http://www.abcdasaude.com.br

ASSOCIADOS:
MANTENHAM_SE CONECTADOS AO SITE
DA APÓS.!!!!
http://www.aposcpqd.org.br/

