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Reunião APOS – SISTEL
No dia 22/01/2016 foi realizada reunião entre dirigentes da SISTEL e da APOS com o objetivo de
discutir assuntos diversos.
Déficit no CpqDPrev: A SISTEL esclareceu os motivos do déficit no CPqDPrev até Nov/15 e informou
que foi revertido em dezembro. A Diretoria APOS sugeriu que a Sistel divulgue em relatórios de
desempenho do plano o duration do mesmo e regras de equacionamento de déficit, quando existirem.
Baixo rendimento do InovaPrev: Foi esclarecido que por ser um plano jovem e de duração maior,
tem mais aplicações em renda variável , que apresentou resultados negativos, e que as aplicações
em títulos públicos são marcadas a mercado. Como as taxas de juros estão em movimento
ascendente, neste momento a valorização das cotas é prejudicada. Segundo a Sistel, este baixo
desempenho é temporário e não recomenda seus assistidos a acelerar o recebimento de seus
benefícios neste momento. A expectativa é que, em breve, o plano volte aos patamares desejados.
Transferência PBS-A ao PAMA e outras alterações efetuadas no PAMA: Com relação aos
assuntos término do financiamento, redução para 60 dias no cancelamento e abertura da
contabilidade do PAMA, assim como a transferência exclusiva do superavit do PBS-A ao PAMA, a
Sistel se mostrou convicta do que está fazendo. A APOS percebeu que somente a Justiça poderá
decidir a questão e já existem ações da Fenapas e outras associações neste sentido.
Erros na cobrança dos boletos PAMA-PCE: A APOS constatou cobranças indevidas em
procedimentos de alto custo, cobertos integralmente pelo plano. A Sistel reconheceu o erro e o
corrigiu. Por solicitação da APOS a Sistel se comprometeu a fazer verificação mais apurada nos
boletos de alto custo antes de enviá-los aos assistidos.
Demora no atendimento do Fale Conosco e Telefônico: A Sistel reconheceu o problema e garantiu
para o início de fev/16 um novo atendimento mais eficaz e com novos atendentes mais bem treinados.
Recomendou aos nossos associados que deem preferência ao Fale Conosco via web. Aqueles
associados que encontrarem dificuldades para acessar a Sistel ou falta de realimentação também
podem enviar um email à APOS (contato@aposcpqd.org.br) informando o número de protocolo (se
houver), para que se possa registrar essa ocorrência e tentar solucionar a pendência mais
rapidamente via o Fale Conosco Associação. O canal da Ouvidoria Sistel segue aberto para este uso.
Instabilidade no site Sistel: A Sistel reconheceu o problema e já está agindo para solucioná-lo.
Divulgação direcionada ao público CPqD: Sabendo que o público do CPqD tem mais acesso aos
meios de TI e é mais esclarecido em termos financeiros, a APOS solicitou da Sistel informativos mais
detalhados sobre nossos planos. A Sistel ficou de avaliar esta solicitação.
Despesas administrativas da SISTEL elevadas, se comparadas com outras EFPC: Com relação
à matéria "Entre as 9 maiores entidades de fundos de pensão (EFPC), a Sistel é a que tem as maiores
despesas administrativas, segundo a Previc" publicada na mídia no último dia 20 de janeiro, o
presidente da Sistel esclareceu que, entre todas EFPC, a Sistel é a única que tem um plano
assistencial (PAMA) atrelado à Previc. Assim sendo, as despesas previdenciárias dos planos da
Sistel são agrupadas com as do PAMA na mesma rubrica da Previc, o que não considera justo.
Os associados podem ler a íntegra das Notas de Reunião no site da APOS.
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APOS—Associação dos Aposentados da Fundação do CPqD
Resultado dos Planos
Nenhum plano da Sistel
fechou 2015 em déficit, porém
não atingiram suas metas.
O Plano CPqDPrev, que
passou todo o ano de 2015
em
pequeno
déficit,
apresentou recuperação em
dezembro e ajudou nessa
retomada.

Sistel cria duas novas diretorias
Em 24/10/2014, alterou-se o Regimento Interno, criando-se, formalmente, duas novas diretorias para a
Sistel. Foi nomeada a Sra. Rosana Leonel Ferreira para assumir a nova Diretoria de Previdência e a
Sra. Adriana Meirelles Salomão assumiu a Diretoria de Saúde. Essa formalização, que vinha sendo
adiada desde 2013 para não trazer mais despesas previdenciárias, foi aprovada pelas patrocinadoras,
que têm maioria de votos no Conselho Deliberativo.

Informações sobre o Zika Vírus
O vírus Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. A principal ação de combate
ao mosquito é evitar sua reprodução. O Aedes aegypti se prolifera nos locais onde se acumula água.
Por isso, é importante não deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar caixas d’agua e
piscina. Recomenda-se também a instalação de telas de proteção em janelas e portas e o uso de
repelentes. Os sintomas são febre, coceira, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas
juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Para maiores esclarecimentos, o médico deverá ser
consultado.
(Fonte: www.saude.gov.br)

Confraternização de fim de ano da APOS—2015
No dia 10/12/2015 foi realizada, no Zin Bar, a já tradicional confraternização de final de ano da APOS.
Lá estiveram toda a Diretoria e vários associados. Foi uma oportunidade de trocarmos informações de
nosso interesse mas, principalmente, para rever amigos de longa data e dar boas risadas juntos.

8ª Assembleia Geral Ordinária APOS - AGO
A AGO - Assembleia Geral da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS será
realizada no dia 27 de abril de 2016, às 17h30, no Clubinho da Telecamp. Compareça!

Convite à participação nas chapas das próximas eleições
Na AGO de 27 de abil próximo elegeremos as chapas para a Diretoria e Conselho Fiscal que nos
representarão no biênio 2016-2018. Junte seus amigos e componha alguma dessas chapas.

Receba o Boletim da APOS apenas por e-mail
O Boletim é enviado trimestralmente por e-mail e também em papel. Voltamos a lembrar que, se você
quiser deixar de receber em papel e poupar a natureza, envie um e-mail para contato@aposcpqd.org.br.
Vários associados já se manifestaram.
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