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Reunião da Diretoria da APOS com o novo Presidente do CPqD
No dia 28 de agosto próximo passado, a Diretoria da APOS foi recebida pelo novo Presidente do
CPqD, Sebastião Sahão Junior (Tuca) e por Raquel Pieroni, Diretora de RH. O objetivo da Diretoria
era apresentar a APOS e o trabalho que tem sido realizado.
Foi explicado que os objetivos da APOS são zelar pela longevidade dos planos vinculados ao CPqD,
pelo equilíbrio financeiro e atuarial destes planos e pelos benefícios de assistidos.
Com relação à atuação da APOS, destacou-se: o acompanhamento e a análise de relatórios gerais,
indicadores e desempenho dos planos; a atuação junto à Sistel quando percebidos erros ou
inconsistências nestes relatórios, em comunicações ou em cálculo e informações de benefícios de
assistidos; a atuação como reforço/canal adicional junto à Sistel quando acionados por associados, na
defesa de seus interesses relativos a planos.
Foi ressaltado o apoio da APOS à participação paritária entre patrocinadoras e representantes de
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sistel e à maior representatividade
da patrocinadora CPqD. A APOS acredita que o CPqD deveria ter assento permanente no Conselho
Deliberativo, por ser a patrocinadora que mais contribui atualmente.
Foi apresentada a situação dos planos vinculados ao CPqD e do PAMA. A APOS manifestou que
considera muito importante a participação de Tuca no Conselho Fiscal, principalmente nesta gestão
em que o CPqD tem a presidência deste Conselho. A APOS também enfatizou a importância do CPqD
acompanhar os planos Sistel e de designar um Diretor de Plano. O CPqD se dispôs a estudar este
assunto.
Por fim, a APOS se colocou à disposição do CPqD para agir em defesa de interesses comuns e
voltados aos assistidos e participantes e que está torcendo muito pelo sucesso do CPqD.

PBS-CPqD e CPqDPrev não são de baixo risco, segundo a Previc
A Portaria 510 da PREVIC, publicada em 28/09/2015, dispõe sobre os planos de benefícios
habilitados ao envio de Demonstrações Atuariais Simplificadas, relativa ao encerramento do exercício
de 2015. Essa Portaria relaciona os planos de benefícios classificados como de probabilidade e
impacto baixos, segundo critérios da metodologia de Supervisão Baseada em Risco adotados pela
Previc, e que enviaram Demonstrações Atuariais - DA na forma completa no encerramento de um dos
quatro exercícios imediatamente anteriores.
Na relação de planos de baixo impacto de risco geridos pela Sistel aparecem somente os planos
PBS-A, PBS-TNC (ambos BD) e CelPrev AM (CD). Planos CD puros cujas provisões matemáticas
estão atreladas a rentabilidade dos investimentos (InovaPrev) não foram considerados na avaliação
da Previc.
Desta forma entende-se que planos como PBS-CPqD, CPqDPrev são considerados de médio ou alto
risco pela Previc. Esses planos vêm, desde o ano passado, apresentando desempenho abaixo ou
muito próximo ao equilíbrio técnico, fato que aponta para a possibilidade de riscos futuros.
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APOS—Associação dos Aposentados da Fundação do CPqD
FENAPAS entrou na Justiça para que superavits do PBS-A sejam destinados em benefício dos
assistidos, conforme determina a Lei dos fundos de pensão
O Regulamento Original do PAMA, ao qual os assistidos dos Planos PBS´s têm direito, estabelece que
o custeio do Plano de Saúde é de responsabilidade das Patrocinadoras, e que a contribuição se faz
através de dotações e percentual sobre a folha de pagamento de seus empregados, sendo os valores
e percentuais fixados anualmente pela Sistel, gestora do Plano, para o aporte de recursos ao Fundo
Garantidor do PAMA.
Desde 12/1996, este percentual é mantido em 1,5% da folha dos empregados que permanecem nos
Planos PBS e a última dotação foi feita em julho de 2000, com a transferência dos recursos do
PABES. Isto está levando o PAMA à situação de déficit anunciado. Para cobrir este rombo do Fundo
Garantidor do PAMA, a Sistel vem aumentando abusivamente, nos últimos anos, as contribuições do
Programa PCE, que é custeado pelos assistidos, transferindo a estes custos que seriam das
Patrocinadoras.
Em dezembro de 2014, a FENAPAS entrou com uma ação cobrando o cancelamento dos aumentos
abusivos do PCE e a reintegração dos suspensos e cancelados devido a estes aumentos.
Em maio de 2015 criou-se o Grupo de Trabalho com os Conselheiros Deliberativos para buscar
soluções para o PAMA e o PCE, mas não se chegou a alternativas aceitáveis para os Assistidos.
Na Reunião do Conselho Deliberativo de 30/9/2015, a Sistel informou a constituição do Fundo de
Compensação e Solvência que foi previsto no acordo de Patrocinadoras, mas que nunca existiu, ao
qual será transferido praticamente todo o Superávit do PBS-A, de mais de 3 Bilhões de Reais, violando
a LC 109, Art 76.
Em 25 de setembro a FENAPAS protocolou uma Ação Judicial, para evitar prejuízos irreparáveis aos
assistidos do PBS-A e que, cumprindo-se a Lei, os Superávits de 2009, 2010 e 2011 sejam destinados
em beneficio dos Assistidos. Essa Ação ainda não impede um acordo, desde que seja vantajoso e
formalmente aprovado pelos Assistidos.
Fonte: FENAPAS - Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Participantes em Fundos de Pensão do Setor de
Telecomunicações (09/10/2015). Para mais informação, consulte http://aposentelecom.blogspot.com.br/2015/10/pama-consideracoes-do-conselheiro.html

SISTEL Parceria - nova chamada
A APOS pretendia promover um novo encontro SISTEL Parceria neste segundo semestre e realizou,
em julho, uma consulta sobre o interesse de seus associados. Como houve manifestações de apenas
duas pessoas, a reunião não se viabilizou. Assim sendo, o plano de voltar a promover esse encontro
foi postergado para o primeiro semestre de 2016.

Publicado um novo Caderno da APOS
Foi publicado recentemente no site da APOS o Caderno 3: "Isenção de Imposto de Renda para
Portadores de Doença Grave", com informações úteis. Confira.

Nova fase do Boletim da APOS
O Boletim está com novo formato e passa agora a ser enviado trimestralmente por e-mail e também
em papel. Porém, se você concordar em deixar de receber em papel, envie um e-mail para
contato@aposcpqd.org.br. Vários associados já se manifestaram.

Reserve a data de 10/12 para a confraternização da APOS, em local a ser confirmado
www.aposcpqd.org.br
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