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Conselheiro eleito é
reintegrado no CDE/SERPROS

Depois de ter seu mandato cassado em outubro de 2007
por suposta violação ao Código de Ética do Serpros, o Con-
selheiro eleito Luiz Antonio (Gato) Martins foi reintegrado ao
Conselho Deliberativo (CDE), por determinação da Justiça,
em decisão de antecipação de tutela (espécie de liminar) con-
cedida no último dia 2 de junho. O Serpros recorreu da de-
cisão por duas vezes, tendo a instância superior mantido a
antecipação de tutela em ambas as ocasiões.

“Estou confiante que a decisão do Juiz da 4ª. Vara Cível
do Rio de Janeiro será acatada em todas as instâncias do
poder Judiciário. Bom seria que o CDE, desde já, conside-
rasse essa decisão como definitiva e pudéssemos utilizar todos os nossos esforços
para assuntos do interesse dos participantes e da patrocinadora, como o equacio-
namento do déficit do PS I sem ônus para os participantes, especialmente os
aposentados e pensionistas", afirmou Luiz Antonio Gato. Quando fechávamos esta
edição, o Conselheiro participava novamente de reunião ordinária do CDE, realiza-
da de 13 a 15 de agosto, depois de quinze meses de afastamento.

ASPAS comemora 10 anos em setembro

No próximo dia 2 de setembro a As-
sociação dos Aposentados e Pensi-

onistas do Serpros completa 10 anos
de fundação. Uma data que será feste-
jada em todas regionais do Serpro onde
a ASPAS possui conselheiros ou repre-
sentantes, como explica o Presidente Luiz
Antonio (Gato) Martins: “O aniversário
deste ano é especial, afinal são 10 anos

de ASPAS e 26 anos do trabalho em prol
dos nossos aposentados e pensionistas,
que começou em 1982 com a formação
do Núcleo dos Aposentados do Rio de Ja-
neiro. Vamos celebrar com nossos asso-
ciados e com os demais aposentados e
pensionistas e participantes ativos no Rio,
em São Paulo, no Distrito Federal, no Rio
Grande do Sul, na Bahia, em Pernambu-

co, em Minas Gerais, no Paraná, no Pará
e no Espírito Santo. Estamos trabalhan-
do para fortalecer cada vez mais a AS-
PAS para, em 2009, festejar os 11 anos
em todas as regionais”.

A diretoria da ASPAS aproveita a oca-
sião para lançar a campanha de filiação de
novos associados, abrindo as portas in-
clusive aos que ainda estão na ativa, mas
já perto de se aposentar. “Nosso objetivo
é atingir aos aposentados e pensionistas
que ainda não são filiados e também aos
participantes ativos que estão a cinco anos
ou menos de solicitar a aposentadoria ao
Serpros”, explicou Luiz Antonio Gato.

Encartado nesta edição você
encontra um formulário para fili-
ação e atualização de cadastro dos
já associados. Basta preencher e
colocar nos Correios. O selo será
pago pela ASPAS.

Conselho Deliberativo aprova
Plano de Trabalho

Nova  gestão da ASPAS toma posse

páginas 6 e 7

Além de aprovar o plano de traba-
lho para o triênio 2008/2011, os mem-
bros do Conselho também escolheram
o seu Presidente, Hélio Carlos Gehrke,
ex-Presidente do Serpros e ex-diretor
do Serpro, com grande experiência
administrativa.

Luiz Antonio Gato, Con-
selheiro eleito do CDE e
Presidente da ASPAS
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Rio de Janeiro
Brasília
Salvador
Recife
São Paulo
Curitiba
Belo Horizonte
Porto Alegre

03/09
04/09
08/09
16/09
17/09
17/09
18/09
18/09

Local a ser informado
Regional Serpro Brasília
Regional Serpro Salvador
Regional Serpro Recife
Local a ser informado
Regional Serpro Curitiba
Regional Serpro Belo Horizonte
Regional Serpro Porto Alegre

14h às 17h
14h às 17h
14h às 17h
14h às 17h
14h às 17h
9:30h às 12:30h
14h às 17h
15h às 17h

Hora Local

* Comemorações em Belém e Vitória a serem confirmadas

Festejos e lançamento de campanha de filiação marcam o evento
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EXPEDIENTE

O progresso da medicina vem
permitindo uma vida mais lon-
ga e saudável, mas para enve-

lhecer com saúde é preciso mais: hábi-
tos saudáveis e alimentação adequada.
Tudo de bom, tudo que está a seu al-
cance, como demonstram os conselhos
do professor e geriatra do Hospital do
Fundão, Carlos Paixão, e a entrevista
com o médico de 93 anos Moysés Pa-
ciornik, publicada pelo jornal curitiba-
no Gazeta do Povo.

Diz o Dr. Paixão:
� Álcool em excesso, ali-

mentos pobres em valor nu-
tritivo, como enlatados
e biscoitos, devem ser
evitados, em benefício
de alimentação mais
variada, à base de fru-
tas, legumes, verduras
e carnes brancas.
� Líquidos devem ser consumidos

em quantidade superior a 1 litro e meio
por dia – exceto se há doenças que im-
peçam ingesta deste porte.
� São aconselhadas várias refei-

ções diárias, várias frutas por dia. Isto
já garante quase todo o aporte de nu-
trientes necessário. Alguns comple-
mentos, entretanto, são necessários,
como vitamina D, ácido fólico e cál-
cio, se não houver deficiências espe-
cíficas que justifiquem algum outro
complemento.
� É importante realizar exames re-

gularmente, para rastreamento das do-
enças em fase precoce. O tratamento
dos fatores de risco, entre eles, o ta-
bagismo, o sedentarismo e a obesida-
de, são formas de prevenção às doen-
ças. O tratamento é direcionado a cada
doença, mas o importante é o acom-
panhamento regular da saúde com pro-
fissional qualificado.

� Quanto à saúde mental, há es-
tudos interessantes publicados em re-
vistas como das Sociedade Americana
de Geriatria e de Neurologia que indi-
cam que os indivíduos que possuem
uma vida ativa, com atividade física,
mental e social intensas e contínuas,
mantêm suas capacidades mentais e di-
minuem os riscos de doenças como de-
pressão e demências.
� Receita de vida longa e saudável:
atividade física regular, envolvendo

atividade aeróbica e musculação;
alimentação variada e rica em

frutas, legumes e verduras;
atividade social e cultural
regulares, vacinação para
evitar doenças como té-
tano, gripe e pneumonia;
visita regular a médicos
para evitar as doenças

mais freqüentes.
Diz o Dr. Moysés Paciornik, em

entrevista publicada no Jornal Ga-
zeta do Povo:
� Devemos evitar os três pós bran-

cos: o açúcar, a farinha e o sal. Isso já
vem sendo difundido há 40 anos. A ques-
tão é que muitas revistas falam hoje de
como  comer certo com conselhos mais
ou menos complicados. Eu sou práti-
co. Evite os pós brancos e a gordura
animal. Mas vamos nos alimentar do
quê? O que Deus colocou no mundo
precisa ser comido, que é o que o índio
da mata come. Na mata, ele não tem os
pós brancos. Come verduras, frutas,
carne magra resultado da caça, tudo à
vontade.
� As pessoas magras estão menos

sujeitas a uma série de doenças. Se não
comem gordura animal, evitam o co-
lesterol e os triglicerídios. Se retiram da
alimentação o açúcar e a farinha, previ-
nem a diabete. Sem o sal, a pessoa não

vai estar pro-
pensa a ter hi-
pertensão arterial.
� Aconselho subir e descer esca-

das. Isso porque é um exercício eco-
nômico, eficiente e não custa nada. Até
os meus 90 anos subia e descia as es-
cadas dos 19 andares do meu prédio
duas vezes ao dia. Hoje só desço. Tra-
balho o corpo todo nessa atividade físi-
ca, porque também pratico o “up and
down”  (em  português, levantar e bai-
xar), ou seja, fico de cócoras e depois
levanto, esticando todo o meu corpo.
Faço isso duas vezes em cada pavimen-
to. O “up  and down” é barato, não cus-
ta nada e pode ser feito em qualquer
lugar. Não requer aparelhos e os resul-
tados aparecem dentro de poucos dias.
Uma vez fui  aos Estados Unidos visi-
tar o Empire State Building e subi, sem
parar, os 120  pavimentos do edifício.
Mas naquela época eu era mocinho, ti-
nha 78 anos.

Tem uma lei de medicina que expli-
ca que todo órgão em repouso prolon-
gado enfraquece. Sentado na cadeira, o
corpo inteiro – da cabeça aos pés – está 
em repouso. Então tudo fica fraco e as
conseqüências são varizes, celulites,
dores na coluna, problemas com prisão
de ventre. De cada 100 civilizados,  80 
têm ou terão dor na coluna. A cada uma
ou duas horas é preciso parar para fa-
zer o “up and down”. O  ideal é que se
pratique até cem vezes o ato de levan-
tar e baixar. Já no sofá, na  hora de as-
sistir televisão, as pessoas devem ficar
em posição de ioga, com as pernas cru-
zadas como os índios. Isso porque o
sangue espremido é  bombado  para a
cabeça e o cérebro recebendo mais san-
gue funciona melhor. É uma boa dica
para quem está estudando e para quem
quer evitar a celulite.
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Conselho Deliberativo aprova Plano de
Trabalho e elege Helio Gehrke como Presidente

A primeira reunião do
Conselho Delibera-
tivo da ASPAS, rea-

lizada nos dias 9 e 10 de ju-
lho, no auditório do Serpros,
aprovou o plano de trabalho
para o triênio 2008/2011 e ele-
geu o seu Presidente, Vice-
Presidente e Secretário,
respectivamente os Conse-
lheiros Hélio Carlos Gehrke,
Gilson (Pardal) Leal Barbosa e Maria
Lúcia Gomes Campos.

O novo Presidente do Conselho
tem ampla experiência administra-
tiva, foi Diretor-Superitendente do
Serpro e Diretor-Presidente do Ser-
pros. Helio Gehrke enfatiza a impor-
tância da gestão técnica dos planos
de benefícios do Serpros: "Não po-
demos nos descuidar da importân-
cia de uma gestão de cunho emi-
nentemente técnico dos órgãos que
cuidam dos aposentados. Esta é uma
postura a ser perseguida em busca
das melhores práticas administrati-
vas", declarou.

Ampla participação
O encontro contou com um dife-

rencial significativo: ampla partici-
pação, incluindo os membros do
Conselho Fiscal e da Diretoria Exe-
cutiva da Associação e de vários
associados, já que foi propositalmen-
te marcado na mesma data da reu-
nião mensal com os associados do
Rio de Janeiro. "Foi muito bom po-
dermos dar o ponta-pé inicial dos
trabalhos desta gestão com a pre-
sença de praticamente toda a cha-
pa eleita e de outros associados.
Ratifica nosso compromisso com a
ASPAS e com os aposentados e
pensionistas do Serpros de todo o
Brasil", declarou o Diretor-Presi-
dente da ASPAS Luiz Antonio
(Gato) Martins.

O Plano de Trabalho foi ampla-
mente debatido entre os Conselhei-

O Plano de Trabalho foi amplamente debatido entre os Conselheiros, Diretores e
associados da ASPAS

O que pensam os novos eleitos do Conselho Deliberativo
“Vejo a busca de um plano de saúde acessível a todos os
aposentados como sendo da maior importância. Outra
questão importante é a solução do déficit crescente do
PS I. Salvo melhor juízo, tudo indica que é de responsa-
bilidade da patrocinadora sanar esta deficiência atuarial.”
Hélio Carlos Gehrke

 “Todos os conselheiros estão comprometidos em
participar da campanha de novos associados, pois só com

um número bem alto de associados a ASPAS se tornará
fortalecida e terá condições de representar de modo

mais expressivo os participantes assistidos.”
Gilson (Pardal) Leal Barbosa

“Esta gestão da ASPAS que ora se inicia, não pode fugir,
como as anteriores, da razão maior de sua existência que é
o acompanhamento atento e participativo junto ao Serpros,
no que diz respeito ao PS I e o PS II, e todas as ações que
envolvam a gestão e controle dos referidos planos.”
Maria Lúcia Gomes Campos

Em reunião no dia 10 de julho, na qual aprovou o ba-
lancete do primeiro trimestre de 2008, o novo Conselho
Fiscal da ASPAS elegeu Paulo Gustavo Dias Allão como
seu Coordenador. Paulo Gustavo foi contador e gerente
de controle financeiro no Serpros e Diretor Administrati-
vo-Financeiro da ASPAS.

Conselho Fiscal elege Coordenador

ros, Diretores e associados da ASPAS.
Ao final da reunião, foi aprovado o
envio de mensagens com votos de
pronto restabelecimento aos Con-

selheiros Deliberativos Carlos Al-
berto Parrini e Célio Bragança, que
se recuperam de acidente vascu-
lar cerebral.



ASPAS: uma história que completa 10 anos
10 Anos

ASPAS já nasceu
com história para con-

tar. Uma história escrita por
um grupo de aposentados notá-

veis, atuantes há mais de 15 anos
já em 1998. Esse grupo, chamado
Núcleo dos Aposentados e Pensio-
nistas do Rio de Janeiro idealizou
um anteprojeto de estatuto e ou-
tros estudos que, sob a liderança
de Felippe Rego, um de seus fun-
dadores, serviram de base ao nas-
cimento da Associação.

Quando, em 2 de setembro de 1998,
a ASPAS adquiriu personalidade jurídica,
já somava várias conquistas, como a ex-
tensão da correção do SRB-Salário Real
de Benefício para quem já estava aposen-
tado ou recebendo pensão anteriormente
a 1992 e a extensão da assistência médi-
ca aos pensionistas tal como a dos apo-
sentados; ao longo de sua existência a
ASPAS vem se empenhando em galgar
representações em todas as regionais do
Serpro.

Hoje, tem associados em todas as re-
gionais e diretores, conselheiros e repre-
sentantes no Rio de Janeiro, Distrito Fe-
deral, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.

A participação da ASPAS em eventos
que reúnem entidades ligadas aos apo-
sentados e pensionistas e à previdência
complementar vem sendo fomentada, de
forma que a Associação está sempre atu-
alizada sobre os assuntos de interesse de
seus representados.

Mantém relacionamento com as Dire-
torias do Serpros e do Serpro, com os
conselheiros eleitos do Serpros, com as
Ases-Associações de Empregados do
Serpro em todo o Brasil, com a Fenada-
dos, SindPD-RJ e demais sindicatos da

ASPAS: uma história que completa 10 anos
Diretores-Presidentes e Presidentes do Conselho Deliberativo nos

dez primeiros anos falam das conquistas e desafios da ASPAS

"Em maio de 1980
eu me aposentei.
Em 82 já sentia a
necessidade de co-
brar algodo Ser-
pros. Comeceia ir
sozinho, mas sozinho
não conseguia nada, não
resolvia. Reuni, então, um grupo de apo-
sentados de peso, ex-diretores, figuras
destacadas, mais ou menos 13 pesso-
as, e criamos o Núcleo e depois a ASPAS.
Para mim, essa foi a maior conquista
dos aposentados do Serpros, a criação
da ASPAS e a infra-estrutura cedida pelo
Serpros, uma sala-sede no Rio de Ja-
neiro e a utilização do auditório para as
reuniões mensais.

Outra conquista importante foi o SRBC
– salário real de benefício corrigido. Uma
luta de quase três anos com a participa-
ção ativa da Risoleta, na ocasião Presi-
dente do Conselho de Curadoresdo Ser-
pros. Não faltava a uma reunião."

Felippe Rego, primeiro Diretor-
Presidente (1998/2001)

"Vejo muitas
conquistas nos
últimos anos: a
integração e for-
talecimento do
grupo de aposen-

tados/pensionis-
tas, através da dis-

cussão e procedimentos de seu interes-
se; o posicionamento perante a Patro-
cinadora (Serpro) quanto à sua existên-
cia, anseios e expectativas; a reafirma-
ção junto ao Fundo (Serpros) de que
deve ao grupo de aposentados/pensio-
nistas (atual e potencial) sua razão de
ser e sua sustentação; tornando-se as-
sim seu aliado principal e natural no atin-
gimento dos seus objetivos.

Também há desafios: manter sua
posição de respeito mútuo, comporta-
mento ético e colaboração perante ou-
tras instituições, conforme seu estatu-
to, no sentido de não perder o foco de
autonomia e liberdade de ação, que tem
norteado a ASPAS desde a fase do Nú-
cleo que a antecedeu e gerou."

Marlene de Souza Majella,
Diretora-Presidente nas segunda
e terceira gestões (2001/2003
e 2003/2005)

categoria. Mantém também intercâm-
bio com a Unidas – União Nacional das
Associações de Participantes das En-
tidades Fechadas de Previdência Pri-
vada, da qual é associada, e com a
Anapar, Associação Nacional dos Par-
ticipantes de Fundos de Pensão.

Os diretores, conselheiros e repre-
sentantes da ASPAS atuam em regime
de voluntariado, sem nenhum tipo de
remuneração, e contam com a colabo-
ração de associados, individualmente ou
sob a forma de comissões.

Em termos de comunicação, a As-
sociação cresceu bastante. Agora edita
seu próprio informativo (o Informe
ASPAS), com periodicidade trimestral
enviado pelo correio a todos os apo-
sentados e pensionistas do Serpros, as-
sociados e não associados. Mantém
também um site próprio, permanente-
mente atualizado, além de enviar sema-
nalmente um boletim eletrônico aos apo-
sentados e pensionistas e participantes
ativos de sua mala direta, além de enti-
dades e parlamentares.

A recente aprovação do novo Esta-
tuto é outro ganho, um instrumento
mais democrático que conferirá maior
dinamismo no desempenho das ativi-
dades da ASPAS.

 "Nossa maior
Conquista foi a im-
plementação do
salário real de be-
nefício, porque es-
se aumento não
atingia os aposen-
tados. Foi uma luta
de mais de dois anos,
mas conseguimos corrigir essa distorção
que representava um aumento significati-
vo para nós.

Hoje, creio que o desafio da ASPAS é
angariar o maior numero de aposentados
e manter as regionais em atividade, além
de manter a vigilância permanente quanto
ao Serpros, para que os direitos dos apo-
sentados sejam sempre respeitados."

Iwanoy de Souza Cavalcanti,
Presidente do Conselho
Deliberativo na primeira e
segunda gestões (1998/2001 e
2001/2003)

Luiz Antonio (Gato) Martins,
Diretor-Presidente na quarta
gestão (2005/2008)

"Tenho muito or-
gulho de ter sido
eleito, por duas ve-
zes, Presidente da
ASPAS e continuar o
trabalho dos seus fun-
dadores e dos primeiros aposentados
do Serpros que criaram o Núcleo de Apo-
sentados do Rio de Janeiro para defen-
der os nossos interesses e o fortaleci-
mento do Serpros.

Este orgulho é igual ou maior do
que senti quando fui eleito Presidente
do SindPD-RJ, Secretário Geral da Fe-
nadados e Diretor Executivo da CUT
Nacional.

Com a ajuda de todos, vamos forta-
lecer cada vez mais a ASPAS e torná-la a
representante dos aposentados e pen-
sionistas do Serpros de todo o Brasil."

A

Haroldo Francisco Ramos,
Presidente do Conselho
Deliberativo em parte da
quarta gestão (2005/2006)

 "Em 1994, quan-
do me aposentei,
conheci o trabalho
de um grupo de ab-
negados que for-
mavam o Núcleo de
Aposentados. A em-
polgação deles muito
me sensibilizou e incentivou a conhe-
cer mais e posteriormente participar da
fundação da ASPAS, e atualmente da
sua diretoria.

Hoje, vejo que a ASPAS está mais
profissionalizada e conta com o conhe-
cimento e a experiência de profissio-
nais nas áreas administrativa, previden-
ciária, técnica e sindical. Com a Divisão
do Plano de Trabalho em Grupos de
Trabalho estamos conseguimos resul-
tados excelentes, a Comissão Técnica
é um ótimo exemplo."

Paulo Barbosa Coimbra, Presidente do Conselho Deliberativo em parte da
quarta gestão (2006/2008)

"Nossa associação, graças aos
esforços de seus dirigentes, ex diri-
gentes, associados e colaboradores, es-
tá aí cada dia mais representativa, com
maior experiência na defesa dos in-
teresses dos aposentados e pensionis-
tas do Serpros, não deixando nunca de
estar à disposição para colaborar com a

administração das
p a t r o c i n a d o r a s ,
tendo como obje-
tivo principal o for-
talecimento de nos-
so Fundo. A ASPAS
completar 10 anos já
é uma grande vitória."

Sonia Celli, Presidente do
Conselho Deliberativo na
terceira gestão (2003/2005)

"Estou conven-
cida do acerto
que foi criar a
ASPAS há 10
anos, quando o
universo de ór-
gãos da Previdên-
cia Complementar
se expandiu, inclusive
o Serpros, estabelecendo relações for-
mais de convivência entre as instituições
e, ao mesmo tempo, favorecendo a luta
pela igualdade de direitos entre os gru-
pos de aposentados e pensionistas."Na seqüência de fotos: evento comemorativo de aniversário da ASPAS na segunda gestão; reunião com a patrocinadora em fevereiro/2008; reunião com a diretoria do Serpros; almoço comemorativo aos

nove anos da ASPAS.
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ASPAS apresenta Plano de Trabalho
para o triênio 2008/2011

1 – Ações institucionais

1.1 – Gestão atuarial e de investimentos do PS-I
e do PS-II.

1.1.1 – Defender ações para a recuperação de inves-
timentos com maus resultados (Letras de Santa Catarina,
debêntures da INVESC, operações com opções de ações
e de proteção da carteira de ações, entre outras).

1.1.2 – Defender que o Serpro, como Patrocinadora/
Instituidora, assuma a responsabilidade pelo equaciona-
mento do déficit do PS I, conforme conclusões do Relató-
rio Preliminar da Comissão Técnica da ASPAS:

a) Aporte de recursos para compensar as perdas
decorrentes do fechamento do plano em 1997 (va-
lores relativos à Geração Futura) e de aumentos reais
de salário não previstos nas avaliações atuariais,
como a instituição da Gratificação de Auxiliar, em
2005;

b) Aporte de recursos para cobrir o déficit existente
quando da migração, em 2001, relativo aos participan-
tes do PS I que não migraram para o PS II, garantindo
isonomia de tratamento com os participantes que mi-
graram e que tiveram o déficit coberto no aporte rea-
lizado pelo Serpro;

c) Aporte de recursos para repor eventuais perdas dos
participantes que não migraram para o PS II, em fun-
ção de possível quebra de solidariedade (alteração do
perfil dos participantes do plano), e reavaliar suas re-
servas matemáticas.

1.1.3 – Promover debates com convidados externos,
de forma descentralizada, sobre temas relativos à previ-
dência complementar.

1.2 – Alterações do Estatuto, Normas e Regula-
mentos do Serpros.

1.2.1 – Assim que equacionado o déficit, defender a
redução do valor da contribuição dos aposentados do PS I
ao nível praticado no PS II (9,26% para 3% do benefício
recebido).

1.2.2 – Incluir no PS II a complementação do auxílio-
doença e da aposentadoria por invalidez para os já aposen-
tados pelo INSS que continuam empregados no Serpro,
benefícios já existentes no PS I.

1.2.3 – Instituir paridade patrocinadora/participantes

PRIORIDADES PARA 2008

� equacionamento do déficit do PS I sem
aumento da contribuição dos participantes

complementação do auxílio-doença e da
aposentadoria por invalidez para os parti-
cipantes do PS II que se aposentaram no
INSS e continuam trabalhando no Serpro,
benefícios já existentes no PS I

participar da comissão paritária (Serpro/
Fenadados) de gestão do Plano de As-
sistência à Saúde Serpro/Cassi

realizar uma ampla campanha de filiação
de novos associados, incluindo os apo-
sentados e pensionistas e também os
participantes ativos que estão a cinco
anos ou menos de se aposentar pelo
Serpros

na Diretoria Executiva, com a eleição do Diretor de Be-
nefícios e do Diretor de Administração, sendo um Diretor
eleito pelos ativos e outro pelos assistidos.

1.2.4 – Regulamentar a utilização do voto de qualida-
de (voto de minerva) do Presidente do Conselho Delibe-
rativo. Em caso de empate nas decisões sobre recurso de
Processo Administrativo Disciplinar, o voto de qualidade
não será utilizado, sendo acatado o recurso do adminis-
trador acusado.

1.3 – Avaliar o Anaprev, plano de previdên-
cia complementar para familiares dos participan-
tes em fundo de pensão, lançado pela Anapar
(Associação Nacional dos Participantes em Fun-
dos de Pensão) e divulgar para os participantes
do Serpros.

1.4 – Planos de saúde e outros planos assistenciais.

1.4.1 – Defender no Plano de Saúde Serpro/Cassi:

a) mensalidade com valor único, não diferenciado
por idade;

b) reabertura das inscrições para os aposentados e
pensionistas ainda fora do plano;

�

�

�
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c) melhorias no atendimento hospitalar e na recupera-
ção pós-hospitalar, bem como no apoio na compra de
medicamentos necessários para a recuperação;

d) participação de um representante dos aposentados
e pensionistas na comissão paritária Fenadados/Ser-
pro de gestão do plano.

1.4.2 – Buscar alternativas de planos de saúde para
os aposentados e pensionistas não participantes do Pla-
no de Saúde Serpro/Cassi, cuidando para que estas ações
não sejam um incentivo para a saída daqueles que estão
no Plano de Saúde do Serpro.

1.4.3 – Buscar alternativas para a compra de medi-
camentos com preços mais baratos.

1.4.4 – Acompanhar a execução dos serviços assisten-
ciais (Seguro de Vida, Auxílio-Funeral, UTI-Vida) presta-
dos pela ASES-RJ, anteriormente prestados pelo Serpros.

1.4.5 – Buscar alternativas de Seguro de Vida para
os maiores de 65 anos.

1.5 – Interagir com entidades congêneres, par-
ticipando de lutas de interesses comuns, especi-
almente a recuperação/manutenção do poder
aquisitivo dos benefícios do INSS.

1.6 – Apoio jurídico aos associados

1.6.1 – Realizar convênios com sindicatos de proces-
samento de dados, entidades de aposentados e escritóri-
os jurídicos em todas as regionais, para apoio jurídico
em todas as regionais.

1.6.2 – Acompanhar as ações judiciais em curso, como
as referentes à isenção do imposto de renda retido pelo
Serpros sobre as aposentadorias e benefícios durante os
últimos cinco anos e o reajuste do saldo do FGTS devido
às perdas geradas pelos planos econômicos.

1.7 – Atividades sócio-recreativas

1.7.1 – Realizar convênios com entidades sindicais e
de aposentados, que oferecem atividades sócio-recrea-
tivas, como colônia de férias, entre outros.

1.7.2 – Realizar convênios com agências de viagens.

1.7.4 – Divulgar as atividades e serviços oferecidos
pelo SESC, no site e no Informe ASPAS.

1.7.5 – Realizar reuniões periódicas de confraterni-
zação dos associados em todas as regionais, especial-
mente no aniversário da ASPAS e no Natal. Em 2008,
realizar em todas as regionais onde temos conselheiros
e/ou representantes regionais.

1.7.6 – Procurar maior integração com as ASES em
todas as regionais.

2 – Ações operacionais

2.1 – Realizar campanha de novos associados, para
fortalecer a ASPAS e torná-la a representante nacional
dos aposentados e pensionistas do Serpros, com meta
de 300 novos associados, até o final de 2008.

2.2 – Aproximar a ASPAS dos participantes pró-
ximos da aposentadoria

2.2.1 – Apoiar o Programa de Preparação para a Apo-
sentadoria do Serpro.

2.2.2 – Realizar campanha de filiação destes parti-
cipantes como associados convidados, inicialmente com
aqueles que estão a cinco anos para solicitar o benefí-
cio ao Serpros, com meta de 500 associados até o final
de 2008.

2.3 – Instalar em todas as regionais comis-
sões de associados para apoio à Diretoria Exe-
cutiva: ComissãoTécnica, Comissão Assisten-
cial e Comissão Sócio-Recreativa, iniciando nos
estados onde temos conselheiros e/ou represen-
tantes.

2.4 – Negociar com o Serpro e Serpros a cessão de
sala para os aposentados em todas as regionais.

2.5 – Meios de comunicação da ASPAS

2.5.1 – Produzir o Informe ASPAS (impresso) tri-
mestralmente, enviando para todos os associados (in-
clusive os participantes ativos, associados convidados)
e demais aposentados e pensionistas.

2.5.2 – Manter o site da ASPAS sempre atualizado.

2.5.3 – Manter a produção do Boletim Eletrônico AS-
PAS, no mínimo semanal.

2.5.4 – Incentivar a utilização do Fórum de Debates
do site para possibilitar a participação de associados de
todo o país nas atividades das diversas comissões de
trabalho.

2.5.5 – Incentivar a utilização da comunicação de voz
e imagem pela Internet (Skype).

2.6 – Gestão do orçamento da ASPAS.

2.6.1 – Buscar parcerias para custear a manuten-
ção do site da ASPAS e para a produção do Informe
ASPAS.

2.6.2 – Divulgar, trimestralmente, o acompanha-
mento da execução do orçamento no site e no Infor-
me ASPAS.

2.7 – Aprofundar o conhecimento das necessidades
dos aposentados e pensionistas.

2.8 – Realizar recadastramento dos associados da
ASPAS.



Posse da nova diretoria da ASPAS é
celebrada entre associados

Reunidos no auditório do SindPd-RJ
no dia 28 de maio, a nova adminis-

tração da ASPAS foi oficialmente em-
possada, com a presença de dezenas
de associados. A cerimônia ocorreu
após a prestação de contas, quando o
Presidente da Assembléia, Paulo Bar-
bosa Coimbra, procedeu à leitura da
ata da reunião da Comissão Eleitoral,
realizada no dia 26 de maio, que ofici-
alizou a vitória da Chapa única ASPAS
10 ANOS. A assembléia ratificou os
resultados por aclamação. Líderes de
outras instituições vinculadas à previ-
dência complementar e a aposentados
também compareceram ou enviaram
seus votos de uma gestão repleta de
sucesso, entre eles o SindPD-RJ, Apos-
ceg (Associação dos Aposentados da
CEG) e Unidas (União Nacional das As-
sociações de Participantes de Previdên-
cia Complementar).

Entre os componentes da mesa, o
Conselheiro Deliberativo eleito Iwanoy
de Souza Cavalcanti, 89 anos, represen-
tando os associados fundadores da
ASPAS, os Conselheiros Deliberativo e
Fiscal eleitos Paulo Fernando Kapp, do
Rio Grande do Sul, e Márvio dos Santos
Costa, de Brasília, representando os as-
sociados dos demais estados, e a Con-

selheira Deliberativa eleita Etelvina Ro-
sembrach, viúva do participante Leon
Rosembrach, representando os associa-
dos pensionistas e as mulheres.

Discursos diversos abrilhantaram a
cerimônia, com destaque para as pala-
vras finais do Presidente Luiz Antonio
Gato. Emocionado, agradeceu a presen-
ça de todos e ao apoio de sua família,

representada na solenidade
por sua esposa Maria Helena,
o filho André e pelo irmão
Edmur. Agradeceu também
aos membros da gestão ante-
rior que não integram a nova
gestão, representados pelas
ex-Conselheiras presentes
Marta Nair Barbosa Norton e
Maria de Lourdes A. Mello, em
especial aqueles que foram

obrigados a se afastar por motivo de
saúde, os ex-Conselheiros Fiscais Al-
mir Soares Barbosa e Luiz Pacheco.
Agradeceu ainda a presença da ex-Di-
retora-Presidente da ASPAS, Marlene de
Souza Majella, do ex-Diretor Francisco
de Paula Caruso e do ex-diretor Paulo
Gustavo Dias Allão, eleito para o novo
Conselho Fiscal.

Agradeço à presença e ao
  apoio de todos. Vamos
   juntos superar os desa-
  fios e dar representativi-
                    dade nacio-
               nal à ASPAS

          Luiz Antonio Gato,
Diretor-Presidente da ASPAS

Diretoria Executiva: a partir da esquerda,
Coimbra, Haroldo, Julio e Luiz Antonio Gato

Conselheiros fiscais: a partir da esquerda,
Marvio, Judson, Deusalinda e Paulo Gustavo

A ASPAS ofereceu um coquetel de
confraternização aos presentes

Minha palavra é de
   apoio e incentivo

Iwanoy de Souza
Cavalcanti, conselhei-
ro eleito e um dos
  fundadores da
     ASPAS

A prestação de contas da ASPAS no perío-
do de 2007 até abril de 2008 foi aprovada, por
aclamação, em Assembléia Geral Ordinária re-
alizada com os associados no dia 28 de maio, no
auditório do SindPD-RJ.

Assembléia aprova
prestação de contas da ASPAS

ASPAS (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Serpro). Rua Fernandes

Guimarães, 35 - Botafogo, CEP: 22290-000, Rio de Janeiro/RJ, Tel.: (21) 3289-1485

Em seguida os convidados partici-
param de um coquetel de confraterni-
zação regado a sucos, refrigerantes e
salgadinhos.

Conselheiros Deliberativos eleitos para o
mandato 2008/2011


