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AUMENTO DE 18 % NOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED
VINCULADOS À FUNDAÇÃO CPqD
Considerando o reajuste de 18%, anunciado em 2012 e agora novamente em 2013, no
plano de assistência médica hospitalar que alguns assistidos pagam integralmente através do
plano vinculado à Fundação CPqD (que não é controlado pela ANS e cujo reajuste é baseado
na sinistralidade anual do plano - receitas x despesas) e supondo que este mesmo valor de
reajuste seja utilizado nos próximos anos e comparando-se com um plano privado da Unimed
para 57 anos, que tenha um valor atual aproximado de R$800,00 e um reajuste anual controlado pela ANS de 5% nos próximos anos, chega-se à conclusão que em 11 anos não será mais
necessária a utilização de planos coletivos das ex-empresas, pois estes estarão mais caros
que os planos particulares.
Isto se deve ao fato de que os planos de saúde coletivos de empresas, por não terem
controle da ANS, reajustam a mensalidade pela chamada sinistralidade do plano, onde a utilização exagerada do plano por alguns, onera a todos. Por este motivo é muito importante que
cada usuário do plano (empregado ou aposentado) controle o uso de consultas e exames, tanto seus, como de seus dependentes, para que não se onere a todos os usuários do plano.
Fonte: www. aposentelecom.blogspot.com.br / 06/fev/2013

APOS TEM SEUS ESFORÇOS
RECOMPENSADOS

A APOS conseguiu manter o direito adquirido de aproximadamente 95% de seus associados, que não participarão mais de possíveis déficits, que eventualmente o plano CPqDPrev
possa ter no futuro (claro que todos nós torcemos para que isso nunca venha a acontecer),
como a Sistel tanto desejava e se recusava a abrir mão em nossas várias oportunidades de
encontro, além de não permitir o esvaziamento do CPqDPrev através da concessão de resgates incentivados de 25% da reserva, aos assistidos que migrassem para o novo plano InovaPrev.
Podemos dizer que renderam bons frutos todos os esforços, discussões e decisões tomadas pela Diretoria da APOS.
Parabéns a todos aqueles que colaboraram conosco.
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E CONTINUANDO A LUTA A APOS PREPARA NOVO
OFÍCIO A SER ENVIADO À PREVIC
A APOS está preparando um novo ofício a ser enviado à Previc nos próximos dias.
Veja seu teor:
A APOS defende que todos os participantes do plano de previdência CPqDPrev, que ingressaram no referido plano enquanto vigente o Regulamento de 2000 possuem os mesmos
direitos que foram garantidos apenas aos participantes que eram, de entendimento dessa Previc, elegíveis em 2006, requerendo, dessa forma, a extensão desses direitos a todos aqueles
participantes, conforme referidos anteriormente.

Maioria dos fundos de pensão já divulgou os resultados
de 2012, menos a Sistel
A Sistel costuma normalmente divulgar o balanço mensal de seus planos de previdência até o dia 20 do mês subsequente, porém o balanço de dezembro de 2012, que inclui o fechamento
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A maioria das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) já divulgou publicamente seus resultados de 2012, inclusive para a Abrapp, mas uma das poucas que ainda não
o fez é a Sistel. Os participantes desses planos continuam aguardando esses resultados, que
estão com três semanas de atraso.
Fonte: www. aposentelecom.blogspot.com.br / 08/fev/2013

ASSOCIADO DA APOS - PREPARE-SE!
ASSEMBLÉIA EM ABRIL
A APOS (Associação dos Aposentados da Fundação CPqD convoca todos os seus associados para a Assembléia Geral que ocorrerá no dia 24 de abril, às 18 horas, no Clubinho da
Telecamp. Associados, não agendem nada para esse dia!
COMPAREÇAM!

ATENÇÃO!
NOVAS DATAS DOS PLANTÕES!
Os PLANTÕES NO CPQD passam a acontecer às segundas e quartas 4as feiras de cada
mês.

ACESSEM O NOSSO SITE PARA SE MANTEREM INFORMADOS!

www.aposcpqd.org.br

