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RESUMO DA ATUAÇÃO DA APOS NO PROCESSO DE FECHAMENTO DO
PLANO DE PREVIDÊNCIA CPQDPREV E IMPLANTAÇÃO DO INOVAPREV
07/maio: Divulgação pela Sistel da criação do novo plano InovaPrev e alterações no CPqDPrev
para fechar esse plano para novos ingressos e permitir a migração para o novo plano.
10/maio: Comunicado da APOS aos Associados sobre a divulgação feita pela Sistel. Informando também sobre a análise que a APOS estava realizando e solicitando comentários aos Associados que desejassem contribuir nessa análise.
17 e 18/maio: Palestras realizadas no CPqD sobre o lançamento do plano InovaPrev e mudanças no CPqDPrev.
25/maio: Envio para Sistel e CPqD de lista de comentários, sugestões e dúvidas envolvendo os
documentos divulgados pela Sistel em 07/maio, sendo a mesma um resumo dos itens analisados pela APOS e comentários recebidos de Associados.
01/junho: Palestra da Sistel e CPqD de esclarecimentos sobre o InovaPrev e mudanças propostas para o CPqDPrev, onde, devido ao pouco tempo para esclarecimentos, foi solicitada
nova reunião onde existisse mais tempo para debates sobre o assunto.
05/junho: Comunicado aos Associados sobre nova reunião para tirar dúvidas e questionamentos levantados em 1º de junho.
06/junho: Comunicado aos Associados contendo os comentários sugestões e dúvidas enviados para Sistel e CPqD em 25/06 e resumo da reunião de esclarecimentos ocorrida em 01/06.
15/junho: Reunião Tira dúvidas, especificamente para assistidos, com Sistel e CPqD. Foram
colocados os principais pontos de discordância. Principal ponto levantado a existência do artigo 51 no regulamento original do CPqDPrev. Sistel não respondeu sobre a retirada do mesmo
do regulamento original.
18/junho: Recebimento da resposta da Sistel referente aos comentários enviados para a mesma em 25de maio, onde, em resumo, nenhuma de nossas colocações foram consideradas para alteração na minuta do regulamento do plano CPqDPrev divulgado em 07 de maio.
22/junho: Envio de carta a três Conselheiros do Conselho Deliberativo da Sistel eleitos pelos
participantes (ativos ou assistidos), solicitando a ajuda dos mesmos junto ao Conselho deliberativo para que o artigo 73 possuísse a redação que estávamos propondo.
05/julho: Comunicado, convidando a todos os Associados a participarem de reunião sobre o ,
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assunto CPqDPrev / InovaPrev a ser realizada em 11 de julho em sala cedida pela ABET.
11/julho: Reunião, na ABET, envolvendo basicamente os seguintes pontos em relação ao assunto CPqDPrev/InovaPrev: Resumo sobre a situação, principais questionamentos, posicionamento até o momento de Sistel e CPqD, alternativas a serem exploradas e próximos passos.
13/julho: Comunicado aos Associados convidando para mais uma reunião tira dúvidas sobre o
assunto CPqDPrev / InovaPrev, especificamente para assistidos do CPqDPrev, tendo a sua realização viabilizada pelo CPqD externamente às suas dependências, visando uma maior audiência desse público nas reuniões anteriores.
17/julho: Reunião, realizada no Centro de Convenções IBE – Campinas, com Sistel e CPqD, onde novamente foram colocadas as principais solicitações dos assistidos do CPqDPrev em relação às mudanças propostas no regulamento do plano, mas que basicamente não foram aceitas.
18/julho: Sistel protocola junto à Previc processo para aprovação do plano InovaPrev e alterações no plano CPqDPrev.
19/julho: APOS envia comunicação à Previc, via site dessa autarquia, com posicionamento
contrário às mudanças propostas pela Sistel e CPqD no regulamento do CPqDPrev.
20/julho: APOS envia carta a todos os Conselheiros do Conselho Deliberativo da Sistel, solicitando que o artigo 73 da minuta enviada para aprovação junto à Previc seja substituído pelo
artigo 51 do regulamento original.
23/julho: APOS envia para a Previc, via coreio, ofícios ao Diretor Superintendente e ao Diretor
de Análise Técnica, ratificando o posicionamento contrário às mudanças propostas pela Sistel e CPqD no regulamento do CPqDPrev enviados em 19 de julho através do site daquela autarquia.
APOS, na mesma data, envia cartas para Sistel e CPqD informando que devido a falta de acordo sobre as mudanças propostas no regimento do CPqDPrev estávamos recorrendo à Previc
para considerar os nossos argumentos.
06/agosto: Comunicado aos Associados contendo atualização sobre as ações até então tomadas e solicitando, ao mesmo tempo, participação dos mesmos em manifestação junto à Previc sobre o assunto, utilizando o canal que essa autarquia disponibiliza para tal.
23/agosto: Realização de reunião com a Previc, contando com a participação do Diretor de
Análise Técnica da Previc e outros três funcionários daquela autarquia, de representantes da
APOS (Joseph e Iara), representando os interesses dos assistidos do CPqDPrev, da presidente
da ANAPAR, dos quatro conselheiros eleitos pelos participantes e assistidos para o Conselho
Deliberativo da Sistel e de representante do SinTPq, convidado pela ANAPAR, para representar os interesses dos participantes ativos do CPqDPrev.
27/agosto: Envio de carta para a Sistel solicitando a substituição do artigo 73 da minuta proposta do regulamento do CPqDPrev pelo artigo 51 do regulamento original e solicitando realimentação sobre questões levantadas nas diversas reuniões entre Sistel, CPqD e Assistidos do
CPqDPrev.
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01/setembro: Comunicado para os Associados com atualização sobre o assunto plano CPqDPrev / plano InovaPrev.
03/setembro: Envio pela ANAPAR de ofício ao Diretor de Análise Técnica da Previc ratificando
as colocações feitas na reunião com aquela autarquia em 23de agosto.
05/setembro: Envio pela Previc de ofício à Sistel solicitando esclarecimentos e o cumprimento de determinadas exigências para que pudesse dar prosseguimento à análise do pleito feito
pela em Sistel em 18 de julho (aprovação do InovaPrev e alterações no CPqDPrev), incluindo
justificativas para questões levantadas nos ofícios enviados pela APOS e pela ANAPAR.
08/novembro: Envio pela Sistel à Previc de informações solicitadas por aquela autarquia.
Ainda em novembro e dezembro foi analisada pela APOS a resposta da Sistel aos questionamentos da PREVIC e foi elaborado um documento questionando algumas das respostas dadas. A Anapar foi contactada para interagir com a APOS sobre nossos questionamentos e para agendar uma nova reunião conjunta com a Previc, se possível ainda em dezembro.

BALANCETE RESUMIDO DA APOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012

É NATAL !
O ANO NOVO VEM AÍ
Caros amigos e amigas associados
Comunicamos que estaremos em RECESSO a partir do dia 20 de Dezembro de 2012 retornando às atividades em Fevereiro de 2013 para continuarmos a atuar no interesse dos aposentados, tanto com relação aos planos de previdência, quanto na realização de convênios e outras
ações que forem do interesse dos nossos associados, lembrando que atuando juntos por meio
de uma associação somos muito mais fortes do que atuando sozinhos!
Nesta data tão especial, queremos agradecer a sua participação e desejar a você e aos seus,
muita paz, alegria, saúde, prosperidade e a realização dos seus mais caros sonhos!
Boas Festas e um feliz Ano Novo!

DIRETORIA DA APOS

