De 02 de abril até 11 de abril você vai exercer o direito de escolher os
representantes dos Participantes e Aposentados na Fundação Sistel.
Duas chapas concorrem à eleição.
Na CHAPA 2 todas as pessoas que a compõem exercem trabalho
voluntário (sem
remuneração)
nas
Associações Estaduais de
Aposentados.
A CHAPA 2 está comprometida com a defesa dos nossos direitos e
interesses, constantemente ameaçados pela administração da Sistel e
pelas Patrocinadoras.
Veja porque VOTAR NA CHAPA 2 - COMPROMISSO COM O
APOSENTADO:
1. A CHAPA 2 – COMPROMISSO COM O APOSENTADO defende CEM
POR CENTO JÁ DO SUPERÁVIT para os aposentados;
2. A CHAPA 2 defende a paridade de representação nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal;
3. A CHAPA 2 defende a eleição, pelos participantes e aposentados de,
no mínimo, um dos Diretores da Sistel;
4. A CHAPA 2 é apoiada pelas Associações Estaduais de Aposentados,
que representam a maioria dos Sistelados. São as Associações que
convivem conosco e conhecem nossos problemas;
5. A Federação Nacional das Associações de Aposentados e
Participantes em Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicações FENAPAS, também apóia a CHAPA 2, assim como a Presidente da
ANAPAR - Associação Nacional dos Participantes em Fundos de
Pensão, Cláudia Ricaldoni;
6. A outra Chapa só tem o Apoio de uma Associação que se auto
proclama como a maior;
7. Dois candidatos da chapa adversaria já aprovaram a alteração do
Regulamento de nosso Plano, para entregar às patrocinadoras a
metade do Superávit atual e até dos futuros Superávits, ainda
contrariando os compromissos do Edital de Licitação, desobrigaram
as patrocinadoras mas comprometeram os Aposentados com os
futuros Déficits;
8. A composição da CHAPA 2 reflete a participação democrática das
Associações e Sindicatos;
9. Nossos Conselheiros serão a nossa voz ativa nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Sistel;
10.
Teremos alguém para discutir pessoalmente com a direção da
Sistel a solução de nossos problemas.

