DEPOIMENTOS DE ASSISTIDOS EM APOIO AO CANDIDATO
EZEQUIAS – N. 01 (ZERO UM)
PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DELIBERATIVO DA SISTEL
“Por que voto no candidato EZEQUIAS FERREIRA – N. 01 (ZERO UM) - Conselho
Deliberativo:
Trata-se de profissional extremamente experiente no setor de Previdência
Complementar e tem, ao longo desses últimos 12 anos, contribuído com a sua dedicação
pessoal e profissional, através da Associação APAS-DF, de forma voluntária e sem
remuneração, na defesa e preservação dos nossos direitos previdenciários.
Em contrapartida conheço, também, de longas datas, o candidato adversário .
Esse candidato adversário , ao longo desses últimos 12 anos, sempre recusou juntar-se
aos demais assistidos para lutar, sem remuneração ($), para bem defender e preservar os
nossos direitos, tomando o caminho e o seu tempo para as práticas de políticas
partidárias. Esse candidato adversário, mesmo com os “bons conhecimentos”
adquiridos no setor da velha política, foi candidato DERROTADO ao cargo de
Deputado Federal, pelo estado do Piauí e, também, pelo Distrito Federal.
Tão experiente ficou nas práticas da velha política, que esse candidato foi
“HONRADO” para ocupar um dos cargos de destaque na liderança da campanha
política derrotada de um ex-Senador pelo DF, de triste lembrança.
Agora, esse candidato adversário, assessorado por “jornalistas” MARQUETEIROS,
se apresenta para lutar 24 (?) horas em defesa dos assistidos e participantes dos Planos
administrados pela Sistel.
Portanto devemos ficar atentos nestas Eleições Sistel, para se evitar, por todos os
meios, que a gestão das nossas aposentadorias sejam contaminadas pelas praticas
(LERO, LERO) de políticos gananciosos e inexperientes no setor de Previdência
Complementar.”
Assim diz o assistido RUBENS TRIBST. (DF)
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“ Prezados Companheiros,
Como colega octogenário e com certa experiência, permitam-me dirigir-lhes esta
mensagem em prol da nossa Unidade.
A cada momento, a nossa Fundação nos dá provas de que está do outro lado. O
tratamento que nos dá é cruel e desumano.
A próxima gestão (2015/2018) exigirá de nós, defesa feroz dos direitos e interesses
dos sistelados, de todos!
Esperemos que nas eleições que se aproximam tudo seja feito para que a nossa
Federação não seja enfraquecida e que os nossos adversários não sejam únicos
detentores do poder.
A Região 4, no contexto eleitoral, no período de 16/03/2015 a 26/03/2015, terá uma
oportunidade demostrar a sua força.
Vamos eleger os melhores.
No Conselho Deliberativo da Fundação necessitamos da permanência do
companheiro EZEQUIAS FERREIRA, N. 01 (ZERO UM) sem dúvida alguma o
mais capaz e o mais qualificado dentre nós.
Assim, peço em harmonia do nosso conjunto que o nome de EZEQUIAS FERREIRA,
01 (ZERO UM), seja sufragado por todos os companheiros que residem na Região 4.
PRECISAMOS DESTA VITÓRIA. PARTICIPEM COM GALHARDIA! - Muito
obrigado! ”
Assim diz o assistido ALMIR DANTAS – (BA)
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