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Palestras SISTEL no CPqD
No dia 05/05/2016 a diretoria da APOS participou das palestras da SISTEL Mais Presente no
auditório do CPqD, sobre os planos InovaPrev e CPqD Prev.
Foram apresentadas as características dos dois planos, e as respectivas composições das carteiras e
rentabilidades no período.
O Diretor de Investimentos da Sistel explicou que a política de investimento de planos previdenciários
é de longo prazo, pois o objetivo desses planos é garantir o benefício de aposentadoria. Por esse
motivo, as aplicações dos planos estão lastreadas em renda fixa, com boas taxas de juros
contratadas, o que provocará, a longo prazo, que os planos tenham uma rentabilidade superior à meta
atuarial.
A Sistel informou novidades no relacionamento com os associados para o próximo semestre. Será
lançado um aplicativo para celular disponibilizando todos os serviços hoje existentes no site e criado
endereço de WhatsApp como mais um canal de relacionamento. Até lá, recomendou que os
associados usem preferencialmente o canal Fale Conosco (via web).
Infelizmente, o número de participantes foi muito abaixo do esperado para o evento. No entanto, os
presentes apresentaram questões relevantes para a Sistel e aproveitaram o atendimento presencial
para dirimir suas dúvidas específicas.

8ª Assembleia Geral Ordinária APOS - AGO
AGO - Assembleia Geral da Associação dos Aposentados da Fundação CPqD - APOS foi realizada no
dia 27 de abril de 2016, às 17h30, no Clubinho da Telecamp.
Na oportunidade foram apresentadas pelo Vice Presidente Roberto Vivaldi as realizações no período e
o Diretor Administrativo Eduardo Bernal deu uma visão geral sobre a situação dos Planos Sistel. O
balanço referente ao exercício de 2015 e demais demonstrações financeiras foram apresentados pelo
Coordenador do Conselho Fiscal Eleazar de Moraes, e aprovados pela Assembleia.
A seguir, foram chamadas a se apresentar as chapas para a Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
e Suplentes para o biênio 2016/2018. A única chapa a se apresentar foi eleita por unanimidade pelos
presentes.
A nova Diretoria fica assim constituída: Presidente: Marta Rettelbusch de Bastos, Vice-Presidente:
Roberto Vivaldi Rodrigues, Diretor Administrativo: Eduardo de Andrade Bernal, Diretora Financeira:
Nilda Zanetini, Diretor de Comunicação: Maurício José Carlos Miravete Vianna, Diretor de Seguridade
e Previdência: Joseph Haim, Diretor de Seguridade e Previdência Adjunto: Octavio Capella Filho,
Diretora Jurídica: Iara Aparecida Moura Martins.
Para o Conselho Fiscal, foram eleitos Eleazar de Moraes (Coordenador), Luiz Carlos Neves e Roberto
Braida Junior, e para seus suplentes: Antonio Sérgio Pedroso de Souza, Silvia Helena Sanches
Carnelós e Cezar Azevedo. Em assuntos gerais, foi comunicada a alteração da sede da APOS.
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Mesmo com a melhoria da rentabilidade do InovaPrev em março, ele ainda segue abaixo da meta
deste ano. O CPqDPrev, com a boa rentabilidade de março, reduziu seu déficit este ano em R$ 1,3
milhões. O PBS-CPqD manteve em março seu pequeno superavit. PBS-A e PAMA vão muito bem,
acumulando superavits elevados, o PAMA devido à transferência recebida dos superávits de 2009,
2010 e 2011 do PBS-A.
No momento a Sistel discute se o superávit de 2012 do PBS-A deve novamente ser transferido ao
PAMA (sem destinação às patrocinadoras) ou distribuído. Nesse último caso, a discussão gira
entorno do montante a ser destinado aos assistidos (100%, 50% ou 32%).

Nova sede da APOS
A APOS está agora instalada no centro da cidade, na sala 114B da Rua Regente Feijó, 712, 11º andar,
quase na esquina com a Av. Moraes Sales. O prédio conta com a facilidade de ter estacionamento
pagoao lado e na frente. A expectativa da Diretoria é de que a nova sede seja um ponto de encontro
com os associados e abra novas oportunidades de interação.

Vacina contra a gripe
Já está disponível nos centros de saúde de Campinas a vacina contra a gripe. O surto de gripe do tipo
A/H1N1 tem levado a uma procura muito maior pela vacina do que nos últimos anos. Não deixe de se
vacinar, respeitadas as restrições recomendadas pelo Ministério da Saúde.
A gripe H1N1, ou influenza A, é provocada pelo vírus H1N1. Ele é resultado da combinação de
segmentos genéticos do vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína,
que infectaram porcos simultaneamente. A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus (H1N1)
da doença inativo e fracionado. Os efeitos colaterais são insignificantes se comparados com os
benefícios que pode trazer na prevenção de uma doença sujeita a complicações graves.
Fonte: http://drauziovarella.com.br/letras/g/gripe-h1n1/

Receba o Boletim da APOS apenas por e-mail
O Boletim é enviado trimestralmente por e-mail e também em papel. Se você ainda não se manifestou
por deixar de receber em papel e poupar a natureza, envie um e-mail para contato@aposcpqd.org.br.
Vários associados já se aderiram.
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