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Assembleia Geral Ordinária
Considerando o Estatuto da APOS, será realizada a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
anual em 27/04 (quinta-feira) às 17 h em novo local: na sala do Sindicato dos
Engenheiros, que fica na avenida Júlio Diniz, 605, Jardim Nossa Sra. Auxiliadora
em Campinas.
Pauta:
•
Realizações no Período
•
Situação dos Planos Sistel
•
Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2016 e demais
demonstrações financeiras
•
Alteração formal do endereço de funcionamento da APOS
•
Assuntos Gerais
Compareça! Participe!

AGO/AGE da FENAPAS

Será realizada no próximo dia 31 de março, Assembleia Geral Ordinária (AGO) e
Extraordinária (AGE) da FENAPAS. A pauta da AGO será:
. Prestação de Contas do exercício 2016
. Previsão Orçamentária pana 2017
. Eleição do Presidente e Suplente do Conselho de Representantes da FENAPAS
. Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FENAPAS.
A presidente da APOS, Marta Bastos, faz parte da chapa, como Suplente do Conselho
de Representantes, oportunidade da APOS participar mais de perto das atividades da
FENAPAS.
Contribuição de Assistidos - Planos PBS
Segundo o entendimento da FENAPAS o fim da contribuição dos assistidos implica na
necessidade de um aumento das provisões do plano pela Sistel, consequentemente é
necessária uma transferência de recursos para a reserva matemática. Dessa forma,
haveria necessidade de existir superávit no PBS-CPqD para pleitear a mudança à
Sistel. Dado a inexistência do superávit, a APOS acompanhará a negociação, em
andamento pela FENAPAS, relativa ao PBS-A.
FCR InovaPrev
A APOS solicitou informações sobre a migração e movimentações de contas entre o
plano CPqDPrev e InovaPrev, ocorrida em fevereiro de 2015, e aguarda resposta da
Sistel.
www.aposcpqd.org.br

1

APOS—Associação dos Aposentados da Fundação do CPqD

Resultados dos Planos*

AGE FENAPAS
Todos planos alcançaram as respectivas metas de janeiro e estão equilibrados.
O melhor resultado em janeiro ficou por conta da rentabilidade do plano InovaPrev, com
retorno de 1,32%.
Sentença do juiz da 10a. Vara Federal do Rio de Janeiro*
Em 20 de fevereiro de 2017, Sua Excelência o Juiz Federal da 10ª Vara do Rio de
Janeiro, Alberto Nogueira Júnior deferiu favoravelmente, em primeira instância, o
pedido do Ministério Público Federal sobre a ilegalidade da Reversão de Valores aos
patrocinadores elencado pela malfadada Resolução CGPC nº 26 de 29.09.2008.
Todas destinações de Reservas Especiais (superávits) às patrocinadoras, desde 2009,
assim como as alterações regulamentares efetuadas para este fim, caso não haja
recurso da Previc, deverão ser desfeitas e os valores restituídos aos planos, na forma
de revisão destes.
Carteirinhas
A carteirinha é a sua identificação junto à APOS e
seus convênios. Ela está pronta e será entregue
na sede da APOS, que fica na rua Regente Feijó,
712, 11o. andar, sala 114B, no Centro, em
Campinas.
Plantão de entrega:
. 4/4 (terça-feira) das 14-17h
Aos que não puderem comparecer aos plantões, a APOS entregará as carteirinhas
pelo correio ou através de seus diretores.
Novos Convênios
Foram firmados novos convênios:
. Psicóloga
. Manutenção de equipamentos de informática
Visite nossa página: www.aposcpqd.org.br, em Convênios e veja mais informações.
* Fonte: Blog APOSENTELECOM - Vida de Aposentado em Telecom (aposentelecom.blogspot.com.br)
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