
terça-feira, 17 de março de 2015 
Eleições Sistel: Uma análise sobre as candidaturas ao Conselho 
Deliberativo da Sistel apoiadas pela FENAPAS  
 
Mesmo com as limitações impostas pelo novo regulamento eleitoral da Sistel, em não 
mais permitir as chapas nacionais, o que vemos no panorama eleitoral atual são 
arranjos entre candidatos, um previamente organizado e planejado pela FENAPAS e 
outro formado as pressas, na véspera das eleições, com candidatos independentes 
pouco conhecidos dos assistidos e participantes e não apoiados diretamente por 
qualquer Associação (exceto o candidato opositor de SP), para a formação de chapas 
extra oficiais. 
 
A FENAPAS, que é a Federação Nacional que agrega 15 das 16 Associações de 
Aposentados ligadas a Sistel nos Estados, escolheu em Assembléia e 
democraticamente quatro candidatos de cada região eleitoral e passou a apoia-los 
nacionalmente desde a primeira hora, todos eles indicados exclusivamente pelas 
Associações filiadas, candidatos estes todos experientes, conhecedores da previdência 
complementar e no trato com a Sistel, atuantes em suas bases e conhecedores das 
necessidades dos assistidos e participantes em suas respectivas regiões. 
 
Inteligentemente e ao contrário do que vem se falando, a FENAPAS optou por renovar 
50% do seu quadro de candidatos ao Conselho Deliberativo (Joseph - 12 em SP e 
Burlamaqui - 07 no RJ), os Sangue Novo na Sistel, ambos dirigentes experientes e 
conhecidos das Associações de SP e RJ, e manter 50% de conselheiros  
experimentados para reeleição (Cleomar - 11 na parte sul e Ezequias - 01 na parte 
norte), os Sangue Experientes na Sistel, por serem conhecedores tanto dos detalhes 
no trato com os outros 8 conselheiros designados pelas patrocinadoras em seus 
cargos desde 1999, como dos procedimentos protocolares existentes no Conselho 
Deliberativo da Sistel para o bom desempenho de nossa representação. Com isto, 
formou-se um mix equilibrado e sensato de candidatos unidos e imbuídos dos 
mesmos objetivos na defesa dos Sistelados, aliado a uma renovação parcial e salutar 
de seus componentes, conforme os preceitos da boa governança. 
 
Desprezar-se a sensatez e experiência nos cargos de dois candidatos a reeleição e da 
bagagem e ensinamentos a serem transmitidos aos dois candidatos Sangue Novo na 
Sistel, de fato não seria um ato inteligente por parte da FENAPAS, nem mesmo para a 
defesa dos assistidos e participantes. 
 
É importante lembrar a todos que se ganhos ainda não foram conquistados pelo 
atuais conselheiros eleitos, mesmo desagregados internamente na atual gestão e em 
minoria no conselho, nenhuma perda foi permitida aos assistidos até o momento 
pelos três conselheiros eleitos, mesmo sob a forte pressão contrária das 
patrocinadoras. 
 
Caso não se eleja um time coeso com objetivos acordados e unificados na próxima 
gestão, estaremos repetindo os erros da última eleição e aí sim, as perdas virão 
rapidamente e com força sobre todos nós. 
Por este motivo, é necessário participar desta eleição e saber escolher bem seus 
candidatos. 
Para tanto, recomendo o voto nos seguintes colegas alinhados para o Conselho 
Deliberativo e Fiscal da Sistel: 
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2 comentários: 

1.    

Anônimo17 de março de 2015 14:51 

Texto muito bom e esclarecedor. Deveriam publicar no Brasil todo. 

Responder 

2.  

Joseph Haim17 de março de 2015 15:05 

Infelizmente a única mídia que disponho é esta.  

 


