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A Hora é agora!
Chegou o momento da decisão!
InovaPrev ou CPqDPrev
O período para opção entre esses dois planos de Previdência Privada da Fundação CPqD e Associadas vai de 1º de novembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014.
A APOS está e estará fazendo todo o possível para tirar possíveis dúvidas de seus Assistidos sobre
o processo de migração ou não do plano CPqDPrev para o InovaPrev, e conforme já foi informado, nunca
decidirá pelo Associado, pois se trata de uma decisão estritamente individual, não cabendo à mesma interferir ou induzir o Associado a uma tomada de decisão.
Outra questão que tem sido repetidamente colocada é quanto a assinar ou não a “Declaração Individual de Não Opção”, no caso em que essa pessoa não queira migrar. Da mesma forma, colocada acima,
quanto à opção entre os planos, por existirem distintas interpretações sobre a assinatura ou não desse termo, a APOS está adotando o mesmo posicionamento, ou seja, não estará decidindo sobre o que o Associado deverá ou não fazer. Estaremos sempre, conforme colocado anteriormente, tentando dirimir possíveis
dúvidas e não decidindo aquilo que é melhor ou pior, pois para cada indivíduo esse posicionamento depende única e exclusivamente da sua “condição e desejo pessoal”. A tabela abaixo mostra algumas particularidades de cada plano.

Diferenças

Inova Prev

CPqD Prev

Tipo de contribui- CD (Contribuição Definida), financeiro e em
CV - Contribuição Variável (CD na ativa e
ção
BD (Benefício Definido) com mutualismo
cotas individuais, sem mutualismo, tanto na
fase ativa como de percepção (enquanto existi- e vitalício, na fase de assistido)
rem cotas)
Em caso de mor- admite herdeiros, (ou pessoas designadas) ca- existe somente a pensão por morte pate do assistido ou so não haja cônjuge e filhos menores, com ra cônjuge ou dependentes menores
do participante transferência integral de cotas
que 24 anos do assistido, na base de
60% do valor do último benefício recebido

Percepção do Be- as contas são individuais, com percepção de o benefício é vitalício, sendo seu valor
nefício
benefício variável, com o esgotamento dessa fixado no momento da aposentadoria e
conta cessa o benefício
reajustado anualmente com base no
INPC
Tempo minimo exige 5 anos de contribuição à Sistel e 50 anos exige 10 anos de Sistel e 50 anos de idapara receber o de idade
de
beneficio
Quanto a resgate ativos podem resgatar 100% da CPI o resgate máximo é de 70% das cotas da
(contribuições da Patrocinadora), a partir de 2 patrocinadora (com 15 anos, no mínianos de plano e 100% de sua conta individual mo, de Sistel) e 100% da conta individual
Quanto a auxilio Não possui
Possui
doença para participante
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ENCONTRO DOS ASSISTIDOS COM A SISTEL
(InovaPrev X CPqD Prev)

No dia 29/11, no Centro de Convenções Arcadas, no centro de Campinas, a pedido
da APOS, a SISTEL fez uma apresentação com relação ao plano de previdência privada
InovaPrev e as condições para migração voluntária do plano CPqD Prev para o novo plano InovaPrev, bem como sobre a redução da taxa de juros para 3,8% já contemplada nos
diversos planos da SISTEL.
Estiveram presentes, representantes da SISTEL (Ana Cristina - Gerente de Relações
Institucionais e Ivan Mendes - Gerente de Investimentos e Finanças e também a Sra. Mariana, atuaria da Gama Consultoria, responsável pelo assessoramento na criação do InovaPrev), além de 59 assistidos que puderam ter suas dúvidas esclarecidas para poderem, de
forma consciente e voluntária, optarem ou não, pela migração do plano CPqD Prev para o
novo plano InovaPrev.
O período para opção é de 1º de novembro a 31/janeiro/2014, conforme amplamente
divulgado.
A APOS continua à disposição de seus ASSOCIADOS para auxiliar no esclarecimento de
dúvidas, mas tem como propósito não influenciar a decisão que é pessoal e intransferível
de cada um.
Prestigie sua Associação, divulgando aos seus colegas que ainda não se associaram.
Diretoria Executiva

NOVO CONVÊNIO— ESCOLA DE IDIOMAS WIZARD
A APOS iniciará em 2014 uma grande parceria com a unidade Wizard Cambuí, localizada na Rua Maria Monteiro, 680 no Cambuí. Essa parceria oferecerá aos associados e seus dependentes (inclusive netos)
condições especiais bastante atrativas para o estudo dos idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão, Japonês, Chinês e Francês.
Acessem o nosso site para ficarem a par das condições (preço, composição do curso, contato,
etc...). Não perca essa oportunidade de reciclar idiomas, ou fazer um determinado curso pela primeira vez.
Saber falar um outro idioma é de vital importância, principalmente quando se está fora do Brasil.

É NATAL !!
A APOS deseja a todos os associados e seus familiares, um Natal repleto de felicidades, de
amor e paz, e que o ano de 2014 seja um ano de muitas transformações e realizações para todos, não só no
campo material, mas principalmente quanto ao nosso progresso íntimo. Que saibamos escolher os nossos
caminhos de modo a sermos pessoas cada vez melhores.
Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!!

Visite nosso site:

www.aposcpqd.org.br

