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EDITORIAL

ASPAS participa do
Módulo de Preparação
para a Aposentadoria

Com a participação da ASPAS, o
Serpro lançou na Regional São Paulo
o Módulo de Preparação para
Aposentadoria, parte do programa da
empresa de Qualidade de Vida. Pág. 4

Comemorações do Dia
do Aposentado

ASPAS: a importância da nossa Associação

Convênio de assistência
jurídica

ASSOCIE-SE À ASPAS

ENTRE NO SITE
www.aspas.org.br

ou ligue para a ASPAS
(0XX21 3289-1485).

A ASPAS assinou convênio de
assistência jurídica aos seus associados
no Rio de Janeiro. A Diretoria, em
conjunto com os Representantes
Regionais, buscará convênios nos
demais estados. Pág. 5

Imaginamos que ao se aposentar,
estamos, ou estaremos, protegidos para
o resto da vida, com nossos rendimentos
garantidos e em total segurança. Este é
o pior dos enganos. Devemos continuar
ativos, não só em relação ao trabalho,
mas também em relação a tudo que
representa segurança em nossas vidas,
e o nosso rendimento como aposentado
é um dos pilares desta segurança.

A ASPAS é a entidade que permite
maior interação entre os atuais e futuros
aposentados e pensionistas, defenden-
do seus interesses coletivos de forma
participativa e representativa. Nas
reuniões com os associados, por meio
de nossas publicações e no nosso Portal
na Internet, procuramos discutir
amplamente os temas que norteiam as
ações da Diretoria na defesa de nossos
interesses, como o de contribuir com
propostas e críticas construtivas junto
ao SERPROS para a busca e
manutenção do equilíbrio financeiro do
PS-I e do PS-II, fundamental para
assegurar a complementação de nossos
rendimentos como aposentados.

A participação dos filiados junto ao
SERPROS em suas decisões, desde sua
fundação em 1977, tem sido através de
representantes eleitos. Sem nenhuma
conotação depreciativa destes

representantes e dos dirigentes do
SERPROS, as decisões e ações são
tomadas dentro da estrutura formal da
fundação.

Por outro lado, em alguns momentos
do passado, foram levados em consideração
interesses outros, que não os dos
participantes, produzindo resultados
insatisfatórios. Se tivéssemos uma
associação representativa, com efetiva
participação dos seus associados, talvez
pudéssemos ter contribuído para evitar
situações que hoje podemos apenas
lamentar, sem qualquer chance de reversão.

A ASPAS tem, atualmente, cerca de
900 associados, menos da metade dos
quase 2.200 aposentados e pensionistas
do SERPROS, e concentrados em poucos
estados, especialmente no Rio de Janeiro.

Precisamos atingir a quase totalidade
dos aposentados e pensionistas em todo o
Brasil. Para atingir este objetivo, o grande
obstáculo que precisamos superar é a
natural acomodação em não participar de
uma comunidade da qual somos
integrantes. Hoje, em alguns locais somos
muito poucos, mas não podemos esquecer
que nossa omissão transfere para poucos
que participam, a responsabilidade de
defender nossos interesses. O ato de se
associar custa muito pouco em termos
financeiros, porém representa muito

quando somos mais um no
fortalecimento de nossa segurança e
bem estar. Para cada R$ 200,00 do
benefício que recebemos do SERPROS,
contribuímos com apenas R$ 1,00 para
a ASPAS. No entanto, em termos de
contribuição para o aumento da sua
representatividade, este simples ato tem
um imenso valor.

Além disso, é importante lembrar que
somos uma entidade sem fins lucrativos
e nossos diretores, conselheiros e
representantes regionais, além de
contribuírem mensalmente como os
demais associados, não recebem
qualquer pagamento pela dedicação e
trabalho que desempenham, muito
menos os associados que nos ajudam. É
um trabalho eminentemente voluntário
em defesa de nossos interesses.

A ASPAS pode e deve cada dia mais
representar os nossos interesses. Se
você ainda não é associado, junte-se a
nós. Se já é, nos ajude, incentivando
seus amigos a participar. Nosso caminho
é bastante árduo, mas com sua ajuda
chegaremos lá.

Quanto maior for nossa representa-
tividade, maior será nossa capacidade
de participar das decisões do nosso
Fundo de Pensão.

FORTALEÇA A ASPAS!!!

No último dia 24 de janeiro, a
ASPAS participou de eventos
comemorativos do Dia Nacional do
Aposentado, promovidos pelo
SERPROS e pela ABRAPP.
Pág. 3

ASPAS se posiciona junto ao CDE/SERPROS sobre compra de imóvel
A ASPAS enviou carta ao

Conselho Deliberativo (CDE) do
SERPROS, opinando contraria-
mente à possibilidade de compra

de imóvel no Rio de Janeiro pelo
SERPROS para locação ao
SERPRO. O CDE respondeu
informando que parecer da Asses-

soria Jurídica afirma que a legislação
veta esta operação entre a
Patrocinadora e o SERPROS Fundo
Multipatrocinado. Pág. 7
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Em decorrência da Diretora
Administrativo-Financeira, Lelia
Silva Barbosa, ter solicitado a sua
renúncia, em documento datado de 31
de janeiro de 2006, por motivos
particulares, ao cargo para o qual foi
eleita e como cabe ao Conselho
Deliberativo “ ... designar e empossar
um dos membros titulares do
Conselho Deliberativo para completar
o mandato do membro da Diretoria
Executiva ou de titular do Conselho
Fiscal, nos casos de afastamento
definitivo e na ausência de suplentes

Diretoria e Conselho Deliberativo da ASPAS têm mudanças
do Conselho Fiscal.”, este Conselho
decidiu, em reunião extraordinária,
realizada em 1/2/2006:

Nomear Haroldo Francisco
Ramos  como novo Diretor
Administrativo-Financeiro;

Nomear Paulo Barbosa Coim-
bra para Presidente do Conselho
Deliberativo;

Nomear Judson Farias Mar-
ques como Membro Titular do
Conselho Deliberativo, em substi-
tuição a Haroldo Francisco
Ramos.

Expediente
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ASPAS (Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Serpro)
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Luiz Pacheco, nosso
Conselheiro Fiscal, já se
encontra em casa, com
atendimento home-care, após
vários meses internado em
estado crítico, após
sofrer um violento enfarte.

Torcemos por sua com-
pleta recuperação .

A ASPAS prestigiou o evento de
lançamento do aplicativo Leitura
Eletrônica (Letra), através de seus diretores
Carlos Alberto Lomar Parrini, Julio Cesar
Maia Pinto Guedes e  Haroldo Ramos. O
desenvolvimento do aplicativo, integrante
do Projeto SERPRO de Acessibilidade
Digital, que beneficiará mais de 2 milhões
de brasileiros portadores da deficiência
visual, transforma arquivos de texto em
arquivos de áudio (WAV ou MP3), para
ser executado em estações LINUX. Foi
coordenado pelo funcionário do SERPRO e
ex-aluno deficiente visual do Instituto
Benjamin Constant, Marcus Kinski

Serpro lança
aplicativo Letra

VIVA Pacheco

Na quinta edição do Prêmio
TOP Empresarial, uma inicia-
tiva do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, através do
Programa Qualidade Rio
(PQR), a Web-Software,
especializada em desenvol-
vimento de sistemas na pla-
taforma Web e criadora do
primeiro Software de Gestão
Corporativa Integrada (ERP +

Associado da ASPAS ganha
Prêmio Top Empresarial

CRM), totalmente Web-Virto,
foi a grande vencedora. Cláudio
Seixas, associado da ASPAS,
integra a WebSoftware, cuja
matriz funciona em Petrópolis.

A diretoria da ASPAS
ressalta a importância da
continuação da vida laborativa
após a aposentadoria e para-
beniza o associado Cláudio
Seixas pela conquista.

O Farmácia Popular do Brasil é
um programa do Governo Federal
para ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados
essenciais. A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), órgão do Ministério
da Saúde e executora do programa,
adquire os medicamentos de
laboratórios farmacêuticos públicos

ou do setor privado e disponibiliza
nas farmácias a preço de custo.

Para adquirir os medicamentos
nas farmácias populares, o usuário
deve apresentar uma receita médica
ou odontológica da rede pública ou
particular.
Rio de Janeiro: um outro modelo

No Rio de Janeiro, o projeto foi

Farmácias Populares
implantado e é coordenado pelo
Instituto Vital Brasil. Para utilizar
a Farmácia é preciso ter 60 anos ou
mais e apresentar receita médica.

Mais informações podem ser
obtidas através dos sites http://
d t r 2 0 0 2 . s a u d e . g o v . b r /
farmaciapopular e http://
ivb.rj.gov.br/principal.asp.



Serpros Comemora Dia do Aposentado
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ABRAPP homenageia os aposentados

Representando os assistidos,
Julio Cesar Maia Pinto
Guedes, diretor da ASPAS,
recebe o certificado do
Gerente da Divisão
Previdenciária do Serpros,
Orlando Orofino.

Em 25 de janeiro passado, foi
realizada no Rio de Janeiro, pelo
SERPROS, uma comemoração em
homenagem ao Dia Nacional do
Aposentado. Cerca de 100
aposentados e pensionistas pres-
tigiaram o evento.

A ASPAS participou da cerimônia
de abertura, que contou também com
as presenças do Presidente do CDE,
Jonas Costa Neto, e dos diretores do
SERPROS Thadeu Macedo (Diretor-
Presidente) e Nelson Buzeto (Diretor
de Investimentos). O Presidente da
ASPAS, Luiz Antonio (Gato) Martins,
representando a entidade, em seu
discurso, elogiou a realização de mais
uma comemoração em homenagem ao
Dia do Aposentado, promovida pelo
SERPROS, além de sugerir que, nas
próximas edições, sejam também
promovidas comemorações nas demais
regionais do SERPROS, em parceria
com o SERPRO e com a ASPAS.

Luiz AntonioGato também elogiou
a utilização, como ilustração do
Calendário 2006 do SERPROS, de
fotografias inscritas por aposentados
e pensionistas no Concurso de
Fotografias, recentemente promovido
pelo SERPROS.

Fazendo referência às fotografias,
que mostram diversos momentos de

alegria e lazer de colegas aposentados,
certamente graças à existência do nosso
fundo de pensão, o presidente da
ASPAS ressaltou, para a Diretoria e
Conselho Deliberativo do SERPROS,
a necessidade de medidas para garantir
o poder aquisitivo dos atuais e futuros
aposentados e pensionistas, zelando
para o equilíbrio dos planos
administrados pelo SERPROS,
especialmente para o equacionamento
do atual déficit do PS I, que deve ser
feito com o mínimo de sacrifício para
os participantes, realizando todos os
esforços possíveis para a recuperação
das perdas ocorridas nos nossos
investimentos, especialmente as Letras

A ABRAPP (Associação Brasi-
leira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar) pro-
moveu uma cerimônia para
festejar o Dia Nacional do
Aposentado, realizada no dia 24
de janeiro último, no Hotel
Pestana, em Copacabana (Rio de
Janeiro).

Na ocasião, cada um dos
fundos de pensão presentes
homenageou seus aposentados
por meio de um dos seus
participantes assistidos. Por
delegação da Diretoria Execu-
tiva do SERPROS à ASPAS, o
nosso Diretor, Julio Cesar Maia
Pinto Guedes, recebeu a homena-
gem em nome do SERPROS
como representante dos demais

de Santa Catarina, cujo pagamento não
foi honrado pelo Governo daquele
estado.

Antes da abertura do evento, foi
realizada uma palestra sobre o
Programa de Qualidade de Vida do
SERPRO, ministrada pelo Coordena-
dor Nacional do Programa, Dílson José
dos Santos.

Após a cerimônia, foi realizado
um festivo churrasco, com uma
banda de música ao vivo, e o sorteio
de diversos brindes, tanto para os
participantes presentes, como para os
aposentados e pensionistas de todo
o Brasil, conforme sugerido pela
ASPAS à Diretoria do SERPROS.

assistidos (foto ao lado).



ASPAS participa de lançamento do Módulo
de Preparação para a Aposentadoria
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A coordenadora Nelcira Mendes de
Moraes apresenta o projeto

O presidente da ASPAS, Luiz
Antônio (Gato) Martins participou
na Regional do SERPRO, em
São Paulo, em 24 de janeiro
passado, como representante da
entidade no evento de lançamento
do Módulo de Preparação para a
Aposentadoria, parte integrante do
Programa de Qualidade de Vida do
SERPRO.

O Módulo, que será desenvolvido e
implementado pelo SERPRO, em
parceria com o SERPROS e a ASPAS,
é dirigido para empregados pré-
aposentáveis e também será estendido
aos já aposentados. Com palestras e
cursos sobre diversos temas (Empre-
endedorismo, Relacionamento Familiar,
Saúde, Planejamento Financeiro e
Previdência), o Módulo foi iniciado em

São Paulo, no mês de março, como
piloto. A seguir será implementado em
todas as demais regionais.

O evento foi transmitido por
vídeo-conferência para todas as
regionais do SERPRO e contou,
ainda, com a participação do diretor
Armando Frid, responsável pela
gestão de pessoas, Eunides Chaves,
Superintendente de Gestão de Pes-
soas, Bell Simões, da Unidade de
Apoio Pessoas, Dílson José dos
Santos, Coordenador Nacional do
Programa de Qualidade de Vida,
Nelcira  Moraes, Coordenadora do
Módulo de Preparação para a Apo-
sentadoria, e Izabel Rosário, Gerente
da Divisão de Atendimento ao
Participante, representando o
SERPROS.

Com o objetivo de modernizar o
site da Associação, a Diretoria da
ASPAS realizou modificações nos
últimos meses. Com as medidas, a
visualização ficou mais moderna e
mais clara, e a navegação ficou  mais
simples e intuitiva, através de menus.

Além da alteração na forma, a
reformulação permitiu a criação de
uma área restrita aos participantes,
onde são dadas noticias de interesse
exclusivo dos associados, bem como
a melhoria da segurança, com a criação
e administração do cadastro de
associados para acesso às áreas
restritas.

As novas características, permitem,
ainda:

a criação de fóruns de debates, para
discussão de assuntos de interesse
geral;

a atualização do “site”, pela própria
ASPAS, permitindo maior agilidade
nas atualizações além de evitar custos
adicionais; .

“downloads”  de arquivos em nosso
“site”, como por exemplo de  nossos
Informes, abrindo um novo horizonte
para utilização do “site”.

Para acessar a área restrita,
inclusive os fóruns, os associados
devem inserir o primeiro nome e

Novo Site e seus dados

Em seu discurso, o presidente da
ASPAS elogiou o lançamento do
Módulo de Preparação para a
Aposentadoria e agradeceu o
convite para participação da
Associação como parceira na
execução do mesmo.

último nome (Por exemplo, se o nome
do associado é José Gomes da Silva,
digite “josésilva”) e o CPF.

Com a criação da área restrita aos
associados ASPAS, a Diretoria pede a
todos que mantenham seus dados
sempre atualizados, principalmente:

Nome completo, CPF e e-mail.
Outra informação bastante

importante é o endereço, de forma que
o associado possa receber os informes
e jornais impressos.

Para atualizar seus dados na
ASPAS, utilize o Fale Conosco.
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Trabalho das Comissões da ASPAS

No último dia 9 de março, a Diretoria
da ASPAS assinou com a Dra. Elieda
Carvalho Lemos, advogada, um convênio
para assessoria jurídica aos associados da
entidade no Rio de Janeiro e seus
familiares. Como principais pontos
destacamos:
1) A advogada atenderá aos associados e
seus familiares em questões jurídicas
cíveis, trabalhistas, fiscais, previden-
ciárias, Direito de Família e Direito do

ASPAS firma convênio para Assistência Jurídica
Consumidor.
2) Os honorários serão pagos diretamente
à advogada com base na Tabela de
Honorários Mínimos do Sindicato dos
Advogados do Rio de Janeiro, podendo
ainda serem divididos em três parcelas, ou
conforme acordo entre as partes.
3) Em ações coletivas, a ASPAS poderá
indicar até 10% dos participantes, em cada
questão, como associado carente fazendo
jus a Justiça G r a t u i t a .

Os telefones para contato com a Dra.
Elieda são: (21) 2544-4310/ 4362 / 4923.
Veja a integra do convênio no nosso site
www.aspas.org.br, no menu ”Convê-
nios”.

ATENÇÃO: Este convênio só se aplica
para o Rio de Janeiro. A Diretoria da
ASPAS está buscando junto aos
representantes regionais a assinatura de
convênios locais.

As Comissões do Estatuto,
Assistencial, Sócio-Recreativa e
Técnica, de apoio ao trabalho da
Diretoria, são abertas à participação de
associados de todo o Brasil. Além das
reuniões presenciais, os fóruns no
nosso site serão utilizados para
comunicação entre os participantes e
demais interessados. A seguir,
informações sobre o andamento dos
trabalhos das Comissões.

ESTATUTO —Formada por Luiz
Antonio Gato, Haroldo Ramos,
Manuel Pinto, Sônia Sodré e Maria
Alice, definiu o calendário para a
realização dos seus trabalhos, desde a
elaboração de proposta de anteprojeto
do novo Estatuto até a discussão e
votação pelos associados, previsto para
ocorrer até novembro de 2006. Na
última reunião, realizada em 10 de
novembro último, foi feita comparação
do Estatuto da ASPAS com o anterior.
O próximo passo será a comparação
com estatutos de outras Entidades, para
se dar início à elaboração do projeto
de alteração estatutária.

ASSISTENCIAL — Integrada por
Luiz Antonio Gato, Coimbra, Américo,

Marta Norton, Maria Lúcia Borsoi,
Cammarota e Bisaggio, esta Comissão
tem como objetivo desenvolver
propostas na área de assistência médica
e odontológica, bem como em outras
consideradas assistenciais, para
deliberação da diretoria da ASPAS.
Na primeira reunião, realizada em 13
de outubro passado, foi aprovado o
encaminhamento ao SERPROS de
sugestão para a elaboração de um
Manual de Orientação, tipo FAQ
(Perguntas Mais Freqüentes), a ser
disponibilizado aos participantes,
inclusive no site do SERPROS, com
orientações sobre os procedimentos
das relações de participantes ativos,
aposentados, pensionistas com o
SERPROS e INSS. O Manual também
pode ajudar o SAP no atendimento aos
participantes.

SÓCIO-RECREATIVA – Com o
objetivo de apoiar a Diretoria na
realização de atividades de integração
dos associados, é integrada por Carlos
Alberto Parrini, Luiz Pacheco, Plácido
Pinto da Silva, Sonia Sodré, Maria
Alice Baeta e Manoel Antonio da Silva
Bisaggio. Foram realizadas as
seguintes atividades:

1) Planejamento e coordenação da
comemoração do 7º aniversário da
ASPAS, realizada no LAPASES.
2) Planejamento e coordenação da
comemoração da festa de
confraternização de final de 2005, no
Rio de Janeiro.

TÉCNICA — Tem objetivo de
aprofundar temas relativos às questões
técnicas da gestão dos fundos de
pensão, especialmente atuariais e
investimentos, por meio de estudos e
palestras, de modo a assessorar a
Diretoria e Conselhos da ASPAS em
sua atuação junto ao SERPROS e
outras entidades do setor. É integrada
por Carlos Alberto Parrini, Rogério
Porto, Gilson Leal Barbosa e Marcos
Altiere. Realizou as seguintes
atividades:
1) Coordenação da palestra da Divisão
Atuarial do SERPROS na reunião
mensal de outubro de 2005 sobre os
Planos PS I e PS II, incluindo o
processo de migração entre os planos.
2) Coordenação da palestra do
Diretor de Investimentos do
SERPROS, Sr. Nelson Buzeto, sobre
a Política de Investimentos para o
ano de 2006, a ser realizada.

Não Incidência do IRF
sobre Aposentadorias

Processo nº 2002 51 01 0152320:
encontra-se no TRF2 (Tribunal
Regional Federal da 2ª Região) em
conclusão ao Desembargador Federal
relator - Gabinete do Dr. Alberto
Nogueira pela subsecretaria da 4ª
Turma Especializada, para julgamento
em segundo grau, devendo estar
entrando em pauta para julgamento.
(Detalhes no site www.trf2.gov.br)

Andamento de Ações
Processo nº 2003 51 01 0254960:

encontra-se concluso ao Juiz da 30ª
Vara Federal para sentença. (Detalhes
no site www.jfrj.gov.br)

Correção do FGTS
A advogada Dra. Elieda Lemos,

responsável junto à ASES-RJ, pelas
ações de correção do FGTS,  informa
que o processo 93.0024047-1 (com
Adolfo Ubaldo sendo o cabeça do
processo), após ter sido vitorioso no
Supremo Tribunal Federal (STF), foi
encaminhado para a 23ª Vara Federal

do RJ para execução. A Juíza
responsável decidiu, então,  desmem-
brar o processo em grupos de 10
pessoas, o que foi questionado pela
nossa advogada. No entanto, para
garantir a finalização do processo,
Dra. Elieda concordou com a
exigência da Juíza e, através de nova
petição, encaminhou os documentos
exigidos para o desmembramento.

Após o despacho da Juíza, o
processo será efetivamente desmem-
brado para execução.
(Detalhes no site www.jfrj.gov.br)



Alegria caracterizou a festa de final de ano da ASPAS

Nas fotos, registros da reunião festiva que
reuniu associados da ASPAS em
comemoração ao final de ano.
O encontro foi realizado em Copacabana,
no Rio de Janeiro..

A diretoria da ASPAS realizou no
LAPASES, no Centro do Rio de Janeiro,
em 21 de setembro passado, um encontro
festivo para comemorar o 7º aniversário
da Entidade.

A festa foi bastante animada, com
muito bate-papo e dança, indo até depois
das 21 horas. 

Houve música ao vivo, com um
conjunto de MPB (com violão, percussão
e teclado), refrigerantes e
salgadinhos, bolo com velinhas, sorteios
de camisetas da ASPAS e de um DVD
portátil.

Os sorteios das camisetas foram
realizados entre os presentes e foram
ganhadores os associados, Plácido Pinto
da Silva, Haroldo Francisco Ramos e
Ana Maria Muzzio Salazar.

O DVD portátil foi sorteado pelo
número de inscrição ASPAS, de todos
os associados do Brasil, sendo  ganhadora
Maria de Lourdes Alves de Mello, do Rio
de Janeiro.

Para 2006, foi incluída no orçamento
uma verba para ajudar a
realização de comemorações nos estados,
proporcional ao número de associados. A
Comissão Sócio-Recreativa coordenará o
processo, em conjunto com os
Representantes Regionais.

Tivemos a participação de Delfina
Ferreira, representando o SINDPD-RJ,
e Fernando Rodirugues, representando
a ASES-RJ. O Presidente do CDE, Jonas
Costa Neto, e o Diretor de Benefícios,
Roberto Doce, enviaram cumprimentos,
em nome do SERPROS.

ASPAS festeja 7.º aniversário
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No dia 16 de dezembro passado,
foi realizada a festa de final de ano
da ASPAS, no Rio de Janeiro. O
local foi a Churrascaria Carretão,
em Copacabana e, no período de
12h30 às 17h, a confraternização foi
bastante alegre, com um excelente
churrasco e uma grande mesa de
saladas e frios, além de refrigerantes
e chopes.

Ao final, foi realizado um
“amigo oculto” para aqueles que
levaram um presente “unissex”.
Esta era a condição para poder
participar da brincadeira.

As despesas correram por conta
dos participantes da confrater-
nização.
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Por decisão de reunião da
Diretoria ampliada com os
Conselhos Deliberativos e Fiscal, a
ASPAS enviou correspondência ao
Conselho Deliberativo (CDE) do
SERPROS, em 17/2/2006, mani-
festando sua posição contrária à
aquisição de imóvel no Rio de
Janeiro para locação ao SERPRO, a
partir de estudos que foram
solicitados pelo CDE à Diretoria
Executiva, em dezembro passado.

Da mesma forma, também
tomamos conhecimento de que a
demanda do SERPRO já havia
sido apresentada ao CDE, em
reunião realizada em julho do ano
passado, tendo o Conselho
Deliberativo autorizado estudos
para aquisição do imóvel,
ressaltando, porém, que tal
aquisição só poderia ser realizada
em uma operação casada de venda
imediata ao SERPRO, nas
mesmas condições em que estão
sendo alienados os demais
imóveis do SERPROS, ou seja, a
prazo e com taxas de juros e de
correção monetária condizentes
com a obtenção de rentabilidade
de acordo com as metas e
exigências atuariais dos seus
planos de benefícios.

Na correspondência, após
explicitar o reconhecimento
da necessidade do SERPRO
em resolver os atuais pro-
blemas de acomodação no Rio
de Janeiro, além das razões de
sua posição contrária à eventual
operação de compra, a Diretoria
da ASPAS apelou ao CDE para
reconsiderar a decisão de estudar
a compra de imóvel para locação
ao SERPRO, retornando à
decisão anterior de compra do
imóvel condicionada à venda

imediata ao SERPRO, tomada
pelo CDE em julho do ano
passado.

Em 13 de março passado,
recebemos correspondência do
CDE, assinado pelo seu
Presidente, Jonas Costa Neto,
informando que os estudos
solicitados foram apresentados
na reunião do CDE realizada de
06 a 08 de março, juntamente
com parecer da Assessoria
Jurídica do SERPROS dando
conta que a legislação sobre
fundos de pensão veta este tipo
de operação entre a patrocinadora
e o SERPROS. Neste sentido, o
CDE decidiu fazer consulta sobre
o tema à Secretaria de Previ-
dência Complementar. Até lá,
afirma a correspondência do
CDE, fica valendo o parecer da
ASJU.

Os principais argumentos que
embasaram a posição da ASPAS,
contrária à eventual compra do
prédio para locação ao SERPRO,
são os seguintes:
1) Os investimentos imobiliários
para aluguel já não fazem parte
das prioridades dos fundos de
pensão, e não somente do
SERPROS, por apresentar nos
últimos anos baixos níveis de
rentabilidade, quase sempre
abaixo das metas e exigências
atuariais.

2) Pela baixa rentabilidade, que
afeta ambos os planos, e por
necessidades específicas de
liquidez para o pagamento dos
benefícios do PSI, a Política de
Investimentos (aprovada pelo
CDE e que contem as diretrizes
de curto e longo prazo para as
operações de investimentos da

entidade), embora ressalte que o
SERPROS não esteja impedido
legalmente, de aumentar o
volume aplicado no segmento de
imóveis, determina, para o PSI,
que todos os imóveis terão que
ser vendidos no prazo máximo de
10 anos (a partir de 2003), e para
o PSII um objetivo a ser
alcançado, em um prazo ainda
menor, de investimentos em
imóveis de no máximo 1,01% do
total de investimentos.

3) O vertiginoso desenvolvi-
mento tecnológico,     especial-
mente na área de tecnologia da
informação e comunicação,
dificulta qualquer previsão, a
longo prazo, do número de
trabalhadores que terá o SERPRO
e, em decorrência, a necessidade
do espaço requerido. Além disso,
a implantação do projeto de
teletrabalho no SERPRO, em fase
piloto, com as pessoas traba-
lhando em suas próprias
residências, tende a reduzir mais
ainda a necessidade de grandes
espaços para o SERPRO do
futuro. Como o investimento em
imóveis é, por definição, de longo
prazo, a compra de imóvel para
locação ao SERPRO, se, por um
lado, ajuda a resolver um
problema atual da empresa, por
outro, estará, no futuro, criando
um problema muito maior para o
SERPROS, que acabará refletin-
do negativamente também no
SERPRO, dada suas responsabi-
lidades como patrocinadora do
nosso fundo de pensão.

As íntegras da correspondência
da ASPAS e da resposta do CDE
estão disponíveis no site da
Associação (www.aspas.org. br).

ASPAS se posiciona junto ao CDE/SERPROS
sobre compra de imóvel



Reuniões nos estados para fortalecer a ASPAS
Como parte do compromisso de

fortalecer a ASPAS em nível nacional,
o Presidente Luiz Antonio (Gato) tem
realizado visitas em diversos estados
do país, desde o mês de setembro do
ano passado.

Aproveitando uma viagem de
férias, Gato esteve em Florianópolis
(SC), onde participou de encontro, em
29/9, com ativos e aposentados, no
Escritório do SERPRO.

No mesmo dia, o presidente da
ASPAS participou do jantar mensal
organizado pela Confraria SERPRO-
RS, que reúne ativos, aposentados e ex-
empregados, e é coordenada pelo
nosso Representante Regional da
Associação, Wanderlei Fernandes dos
Santos.

Em 7 de outubro, ainda no Rio
Grande do Sul, Gato debateu com
aposentados na Regional Porto Alegre.
Ainda na região Sul, no dia 10 de
outubro, na Regional Curitiba, o
Presidente da ASPAS reuniu-se com
aposentados.

Aproveitando uma viagem como
avaliador do Prêmio de Qualidade do
Espírito Santos, o Presidente da
ASPAS encontrou-se no Escritório
do SERPRO, em Vitória, no dia 19
de outubro passado, com aposentados
e ativos do Espírito Santo. Na
ocasião, os aposentados escolheram
o associado Edvaldo Lemos como
representante regional da ASPAS, e
Osmar Aguiar Filho como substituto.
Estas escolhas foram,
posteriormente, formalizadas pela
Diretoria da ASPAS.

Em janeiro passado, o Presidente
Gato retomou as visitas e,
aproveitando a presença em São
Paulo, no lançamento do Programa
de Preparação para a Aposentadoria
do SERPRO, reuniu-se com alguns
aposentados, entre eles o
Representante Regional da ASPAS,
Sebastião Avenaldo Muniz, para
discutir o fortalecimento da entidade
naquele estado.

Na ocasião, ficou acertado que a
ASPAS solicitará ao SERPRO que
a Sala dos Aposentados, naquela
Regional, seja instalada no Escritório
da Luz, um ponto mais central e que
facilitará o acesso dos aposentados
e pensionistas.

Em março, o Presidente da
ASPAS, em nova viagem
profissional, realizou reuniões com os

aposentados em Recife, no dia 21, e
em Belo Horizonte, no dia 24. Tanto
em Recife, como em Belo Horizonte,
foram formadas, pelos  aposentados
presentes, comissões para o
fortalecimento da ASPAS nos
respectivos estados. Entre os
membros das comissões, vão ser
indicados nomes para serem
nomeados Representantes Regionais
pela Diretoria da ASPAS. Em Recife,
a comissão é formada pelos
associados José Ferreira de Souza,
Maria do Carmo Cavalcanti, Denise
Carvalho Soares, Damares Barbosa

L uiz  Antonio Gato (no centro da foto), com os aposentados de Belo Horizonte. À
esquerda, as colegas da Gestão de Pessoas Girlaine Maria de Lana Fernandino e
Denise Ferreira, também Representante Regional do SERPROS

e Célio Bragança. Em Belo Horizonte,
pelos associados Carlos Jorge Melo,
Zita Duarte, Vânia das Graças de
Sousa e Sirgley Goretti Fonseca.

A Diretoria da ASPAS agradece ao
SERPRO a cessão dos auditórios das
regionais visitadas, bem como as áreas
de gestão logística e de gestão de
pessoas das Regionais visitadas, que
deram todo o apoio para a realização
das reuniões, inclusive na comunicação
com os aposentados. Agradecemos
também o apoio dos gerentes e
secretárias dos Escritórios de
Florianópolis e de Vitória.”

Em Recife, Gato debateu com aposentados o fortalecimento da ASPAS

A ASPAS precisa de você!
Filie-se. Visite o site (www.aspas.org.br). Participe das reuniões.


