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Ofício Previc
Em razão de alterações propostas ao Plano PBS-CPqD a serem efetivadas pela Sistel,
a APOS, discordando de alguns pontos, enviou ofício à Previc, órgão regulador e
fiscalizador das entidades de previdência complementar, requerendo análise dos
mesmos, antes de serem aprovados.Em resposta, a Previc informou que estudará as
ponderações feitas, informando-nos oportunamente.
Caso queira conhecer na íntegra os pontos questionados pela APOS, consulte nosso
site, www.aposcpqd.org.br → Boletins Informativos.
Resultados dos Planos

Todos planos da Sistel mantêm-se equilibrados, com reservas matemáticas suficientes para honrar
todos seus compromissos futuros junto a seus participantes e assistidos. Todos planos ultrapassaram
sua meta atuarial de junho, mas no acumulado do 1o. semestre deste ano somente o PBS-A e PAMA
já atingiram suas respectivas metas.
O PBS-A, que teve uma baixa rentabilidade em maio (0,32%), quando seu superavit foi reduzido para
R$ 10 milhões, reagiu bem e teve em junho a maior rentabilidade de todos os planos da Sistel
(1,43%), fazendo com que seu superavit chegasse a R$ 138 milhões. Houve uma redução de 26
assistidos (aposentados e pensionistas) do plano em junho.
O déficit do CPqDPrev neste ano, que era de R$ 2,6 milhões até maio, caiu para R$ 1 milhão no final
de junho. No fechamento de 2015 o plano possuía uma reserva de contingência (sobras) de R$ 5,4
milhões. Até junho estas sobras reduziram-se em 19%, indo para R$ 4,3 milhões.
Apesar do InovaPrev ainda ter neste ano a rentabilidade acumulada mais baixa de todos planos, ele
conseguiu elevar seu fundo previdencial em R$ 1,4 milhão, já que por ser um plano CD não pode ter
superavit.
O plano PBS-CPqD elevou seu superavit em junho, apresentando uma reserva de contingência de R$
2,6 milhões neste ano.
Quanto a população do PAMA, a Sistel aponta um aumento em junho de 102 usuários sobre maio.
Segundo realimentação da Sistel, posterior a postagem original, a variação deve-se a um fluxo do
plano entre entradas e saídas por suspensão /cancelamento ou reativação de usuários do plano.
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APOS—Associação dos Aposentados da Fundação do CPqD

Evento em BH
A APOS esteve presente no Congresso da ANAPAR em maio, na capital mineira.
Participaram a nossa Presidente, Vice-Presidente e Diretora Jurídica.
Na ocasião foi feita reunião com a FENAPAS – encontro com conselheiros eleitos Sistel
e maior congraçamento com FENAPAS. As principais discussões foram sobre a
distribuição do superávit PBS-A .
No Congresso da ANAPAR houve discussões sobre mudanças no novo governo, bem
como análises por professores universitários.
Reunião com a direção do CPqD
A APOS foi recebida no CPqD pelo seu Presidente e Diretora de RH. O objetivo da
reunião foi de apresentar a nova diretoria da APOS, bem como reforçar os laços de
parceria com o CPqD, sempre preservando os interesses de nossos associados.
Plantões para recadastramento Sistel
Nos meses de julho e agosto foram realizados plantões, onde os associados puderam,
gratuitamente, fazer o reconhecimento de firma e envio a Sistel do formulário de
recadastramento obrigatório.
SESC
Você, ex-empregado do CPqD, sabia que tem direito a associar-se ao SESC? Vá à
unidade do SESC Campinas, levando sua carteira de trabalho, Carta de Concessão de
Aposentadoria e foto 3 x 4, e faça na hora sua carteirinha (Credencial Plena). Seu(ua)
companheiro(a), filhos(as) de até 21 anos (ou até 24, caso estejam cursando o ensino
superior) e pais também podem se associar.
Convênios
Podóloga - Chistina Araújo
Rua Clodomiro Franco de Andrade Jr., 241
(esquina com Rua Thomaz Alves Brown), Jd.Leonor, Campinas
Tel.: (19) 3294-2284
Desconto de 10% para associados.
Assessoria jurídica nas áreas: cível, trabalhista e previdenciária. Entre em contato
conosco para verificarmos a demanda e direcionarmos ao profissional mais adequado.
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, envie um e-mail para
contato@aposcpqd.org.br. Vários associados já se manifestaram.
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