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Editorial

Durante mais de quatro
meses negociamos e-

xaustivamente com o Ser-
pros para chegar a uma pro-
posta de saldamento do PS
I que não onerasse ainda
mais os participantes. Reu-
niões diversas, estudos,
ponderações, questiona-
mentos, idas a Brasília, um
investimento precioso de
tempo e esforço. No nosso
entendimento, o retorno de
conseguir uma solução de
consenso, submetida e apoi-
ada por nossos associados,

em assembleia, era mais do
que satisfatório. Mas, falta-
va, é claro, o aval dos órgãos
de controle do Serpro.

Na última semana, a situ-
ação ficou bem mais grave,
com a informação de que os
órgãos de controle do Serpro
discordaram do ponto princi-
pal do projeto: um aporte fei-
to pela patrocinadora, a títu-
lo de serviço passado (veja a
explicação detalhada nas pá-
ginas 4 e 5) que seria sufici-
ente para equacionar o défi-
cit remanescente do plano

após o saldamento e ainda
cancelar o aumento na con-
tribuição de 35%. A situação
atual é ainda pior: o novo cál-
culo projetado para o serviço
passado em valores muito
mais modestos  ainda aponta
para a necessidade de um
novo reajuste nas contribui-
ções dos aposentados, da or-
dem de 7%, o que elevará a
contribuição para absurdos
13,37% do valor do benefí-
cio recebido.

Queremos dizer que não
vamos aceitar passivamente

Assembleia no
dia 28/07 vai

abrir o processo
eleitoral da ASPAS

Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na forma
disposta nos artigos 17, 18, 19, 20, 48 e 49 do Estatuto, para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no auditório do Serpros
– Fundo Multipatrocinado – Rua Fernandes Guimarães 35, Botafo-
go, Rio de Janeiro, no dia 28 de julho de 2010, às 14h, em primeira
convocação, com a presença mínima de um terço dos associados
e às 14h30m, em segunda e última convocação, com qualquer nú-
mero de associados, para tratar da seguinte ordem do dia:

I – APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL PARA RE-
NOVAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO
CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL DA AS-
PAS PARA O TRIÊNIO 2011/2014;

II – ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL QUE COORDE-
NARÁ TODO O PROCESSO ELEITORAL.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2010
Hélio Carlos Gehrke - Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Após reunião realizada nos dias 13 e 14
de julho, o Conselho Deliberativo da
ASPAS convocou para o dia 28 de ju-

lho Assembleia Geral Ordinária para aprova-
ção do calendário eleitoral e eleição da Co-
missão Eleitoral, que vai conduzir todo o pro-
cesso de eleição da nova administração da AS-
PAS, que tomará posse em janeiro de 2011.
Compareçam!
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essa decisão que, a nosso
ver, prejudica severamente
os atuais aposentados e os
participantes ativos, os
quais voltarão a contribuir
para o plano, quando se a-
posentarem. Estamos nes-
se momento nos articulan-
do com os Sindicatos e com
a Fenadados, de modo que
possamos alcançar nosso
objetivo principal: um sal-
damento justo, sem mais
sacrifícios para os partici-
pantes. Neste caminho, seu
apoio e participação serão
fundamentais. Contamos
com vocês.

A Diretoria

PS I: Continua a luta por um saldamento justo
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Governo sanciona 7,72% de
aumento para os aposentados
Fim do fator previdenciário, porém, foi vetado

Com a sanção do Presi-
dente da república no dia

15 de junho, aposentados e
pensionistas que ganham aci-
ma de um salário mínimo re-
ceberão um reajuste total de
7,72% retroativo a janeiro de
2010, quando o percentual de
6,14% já tinha sido aplicado.
Na prática, o diferencial será
de 1,58%. Em relação à infla-

ção do período, houve um ga-
nho real de aproximadamente
4,2%. O benefício corrigido
começa a ser pago em agosto.

 O fim do fator previdenci-
ário, porém, aprovado na Câ-
mara e no Senado, e responsá-
vel por uma redução de cerca
de 30% dos benefícios previ-
denciários para os homens e de
mais de 35% para as mulhe-

res, foi vetado por Lula. Per-
manecem em vigor as variáveis
idade, tempo de contribuição,
percentual de contribuição e
expectativa de vida do traba-
lhador no momento da aposen-
tadoria, criados no governo
FHC, em 1999.

 Alguns segmentos da so-
ciedade, porém, alternativa-
mente, como a Anapar – Asso-

ciação Nacional dos Partici-
pantes de Previdência Privada,
defendem a Fórmula 85/95,
que soma a idade de aposenta-
doria do segurado com o seu
tempo de contribuição. Pela
fórmula, para se aposentar com
valor integral, a soma para a
mulher precisaria ser no míni-
mo 85, e para o homem, no
mínimo 95. Esta fórmula, se-
gundo o Presidente da ASPAS,
Luiz Antonio (Gato) Martins,
penalizaria menos os trabalha-
dores mais pobres, que normal-
mente começam a trabalhar
mais cedo e poderiam aposen-
tar-se, de forma integral, antes
dos 60 anos.

EXPEDIENTE

Adoção da nova tábua biométrica não é obrigatória, por enquanto

O Brasil passou a contar
com uma tábua biomé-

trica própria, a tábua TM-
SEG2006, idealizada pela
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, a partir de estudo
encomendado pela Fenaseg,
Federação Nacional das Em-
presas de Seguros Privados,
e Fenaprevi, Federação Na-
cional de Previdência Priva-
da e Vida. A nova tábua, ex-
plicou o Diretor de Benefíci-

os do Serpros, Luiz Roberto
Doce Santos, pode ou não ser
adotada pelas entidades de
previdência fechada, que têm
um foco mais previdencial,
não visando o lucro.

No caso do Serpros, a tá-
bua vigente é a mínima exi-
gida pela Previc, a AT-83.
Além dessa, há ainda a
AT2000, que Doce acredita
deva ser a mínima recomen-
dada para os fundos de pre-

vidência privada no ano que
vem, e a brasileira TM-
SEG2006: “Enquanto não
houver indicativo de necessi-
dade de alteração da premis-
sa de mortalidade, os benefí-
cios dos participantes do Ser-
pros não sofrerão impacto em
decorrência da divulgação da
nova tábua”.

No caso de adoção da tá-
bua brasileira, em relação à
tábua adotada pelo Serpros,

seria necessário aumentar o
tempo de contribuição ou o
valor da contribuição em
cerca de 13% para manter
a mesma renda, não sendo
portanto vantajoso para o
participante.

 Confira a matéria com-
pleta, incluindo um quadro
com simulação de valores,
no site da ASPAS, na aba
Comunicação/Notícias Di-
versas/2010.

Assembleia aprovou Balanço e
Relatório de Contas e Atos de 2009
Em Assembleia realizada no Rio de Janeiro, no dia 14

de abril, os associados da ASPAS aprovaram o Ba-
lanço e o Relatório de Contas e Atos da Diretoria Execu-
tiva de 2009.

Excepcionalmente a reunião aconteceu no auditório
do Sindicato dos Bancários, que prontamente colaborou
com a ASPAS já que naquela data tanto o auditório do
Serpros quanto do Sindpd-rj estavam ocupados.

Morre o Presidente da Ases-RJ
Foi sepultado no dia 16 de maio, vítima de um in-

farto fulminante, Mário César Alcântara Cruz, Diretor-

Presidente da Ases-RJ. Baiano da cidade do Prado,

Mário nasceu em 27 de outubro de 1958 e foi admitido

no Serpro em 10 de julho de 1978. Participou de diver-

sas Administrações da Ases-RJ, como Diretor Presidente, Diretor

Vice-presidente e Diretor Cultural, tendo sido certamente o que mais

tempo dedicou à Associação.

 Mário estava recém aposentado e já tinha inclusive se filiado à

ASPAS. Toda a diretoria da Associação lamentou profundamente sua

perda e externou seu pesar aos familiares e numerosos amigos.



Previc: Serpros cometeu irregularidade ao permitir que
conselheiros com mandatos vencidos continuassem nos cargos

Após fiscalização no Serpros, a
Previc, Superintendência Naci-
onal de Previdência Comple-

mentar, decidiu que foi mesmo irregular
a permanência de Jonas Costa Neto na
presidência do CDE após o vencimento
de seu mandato. A mesma decisão coube
à conselheira fiscal suplente Cândida
Maria Tourinho Zonis e à conselheira
deliberativa Dilma Carvalho, ambas in-
dicadas pelo Serpro. Em todos os casos
havia impossibilidade de recondução aos
respectivos cargos.  A Previc ainda ori-
entou o CDE a encontrar a melhor solu-
ção, no sentido de confirmar ou não os
atos praticados pelos conselheiros durante
os nove meses de mandato irregular.

A auditoria da Previc ocorreu em
função de denúncia encaminhada pelos
conselheiros eleitos do Serpros, Mau-
ro Simião, Thadeu Portella e Waldemi-
ro Schneider, em 23 de setembro de
2009, que gerou o processo nº
44000.002487/2009-87.

Primeiro, determinação foi para
regularizar a representatividade

Os mandatos dos conselheiros indi-
cados pela patrocinadora (Jonas, Dilma
e Cândida), terminaram em julho de
2009, porém nenhum deles deixou seus
cargos. Os conselheiros eleitos, após
tentarem sem sucesso resolver a ques-
tão no âmbito do próprio Serpros, de-
nunciaram o fato à Previc, que determi-
nou que o Serpros regularizasse a situa-
ção de representatividade dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal através do ofício
n° 014/errj/previc de 03/03/2010.

O Serpros não cumpriu de imediato
a decisão da Previc, que previa inclusi-
ve a apresentação de propostas para o
saneamento dos atos praticados com ví-
cio de representatividade, ou seja, deci-
sões que dependeram do voto desses
conselheiros poderiam ser anuladas.
Nesse meio tempo os conselheiros elei-
tos compareceram à reunião ordinária do
CDE, mas se recusaram a participar da
mesma, em função da presença de Jo-
nas Costa Neto, com mandato vencido.

Depois, maiores investigações
foram efetuadas

Em 22 de março, a Previc suspen-
deu provisoriamente a aplicação de
sua determinação de regularização
da representatividade nos Conse-
lhos Fiscal e Deliberativo do Ser-
pros, para maiores investiga-
ções. Com isso, os Conselhei-
ros eleitos voltaram a partici-
par das reuniões, dentre elas
a que discutiu o balanço de
2009 do Serpros, no final de março.

 Por fim,
irregularidades
confirmaram-se
Com tudo apontan-

do para ratificar a con-
sistência das denúnci-
as encaminhadas, Jo-
nas Costa Neto renun-
ciou e, para seu lugar,
a patrocinadora indicou
o ex-presidente do Ser-
pros de 2005 a 2007,
Thadeu Duarte Macedo

Neto. Os demais conselheiros com man-
dato vencido já haviam se afastado. A
Previc oficializou sua decisão em 7 de
junho de 2010 e os novos membros do
Conselho indicados pela patrocinadora
tomaram posse no dia 9 de junho.

Da esquerda para direita: Mauro Simião, Thadeu Portella e Waldemiro
Schneider (eleitos) e Thadeu Macedo (novo Presidente), Marcos
Benjamin e Roberval Adamo, indicados.
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 nova diretoria da Anapar –
Associação Nacional de Parti-

cipantes em Fundos de Pensão, agora
sob a presidência de Claudia Muinhos
Ricaldoni, da Forluz, tomou posse no
dia 1º de junho, com mandato até
2013. Dentre os principais objetivos
da Associação está incrementar a par-
ticipação dos trabalhadores na gestão
das entidades de previdência comple-
mentar. Figuram também como prio-

Anapar empossa nova diretoria
ridades a alteração da legislação e da
regulamentação do sistema de previ-
dência complementar fechado e altera-
ções dos planos de benefícios, que se-
gundo Claudia têm sido usados para
permitir a alteração unilateral dos pla-
nos, à revelia dos participantes.

Confira a relação completa da dire-
toria e a entrevista concedida pela Pre-
sidente no site da ASPAS, na aba Co-
municação/Notícias Diversas/2010. Claudia Muinhos Ricaldoni, presidente da Anapar

A
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Revés no projeto de saldam

Em reunião realizada
na terça-feira, 13 de
julho, entre a Dire-

toria e Conselho Delibera-
tivo da ASPAS e a Direto-
ria Executiva do Serpros,
esta última comunicou que
os órgãos de controle do
Serpro não aceitaram a pro-
posta do aporte a ser inje-
tado no plano a título de
‘Serviço Passado’como
parte do equacionamento
do déficit do PS I, que ocor-
reria simultaneamente com
o saldamento do plano, con-
forme negociado no ano
passado com a ASPAS e a
Fenadados.

 Os valores referentes ao
‘Serviço Passado’  em 2009
consideravam todos os par-
ticipantes que aderiram ao
PS I com idade acima de 30
anos. Agora este valor vai
considerar apenas os parti-
cipantes fundadores do pla-
no, ou seja, que entraram
em 1977. O valor estimado
caiu consideravelmente e
não será mais suficiente
para equacionar o déficit
remanescente do plano após
o saldamento e ainda can-
celar o aumento de 35% so-
bre a contribuição dos parti-
cipantes, ocorrido em 2008,
conforme promessa do Ser-
pros e Serpro, quando das
negociações do ano passa-
do. Pelo contrário, além de
ser mantido o aumento de
35%, poderá ainda ocorrer
um novo acréscimo, da or-
dem de 7%, para zerar o dé-
ficit, sendo que este valor
será definido em 1º de ou-
tubro, nova data para a im-

Valor do ‘Serviço Passado’ cai e aposentados poderão sofrer 

plantação do saldamento. O
CDE já inclusive votou esta
questão, tendo a decisão
sido tomada, com voto de
minerva, e voto contrário
dos conselheiros eleitos.

Posição da ASPAS
A ASPAS entende que o

saldamento, em sua propos-
ta original, a que foi ampla-
mente discutida e negocia-
da com a patrocinadora e
aprovada em assembleia
dos associados da ASPAS,
em dezembro de 2009, uma
boa opção para o equacio-
namento do déficit, que ain-
da pode ajudar a aumentar
a segurança do plano em re-
lação a ocorrência de novos
déficits. Mas discorda vee-
mentemente da nova pro-
posta de saldamento, como
querem os órgãos de con-
trole do Serpro. “É preciso
que a patrocinadora se res-
ponsabilize integralmente
pelo equacionamento do to-
tal do déficit remanescente
após o saldamento. A redu-
ção do déficit proporciona-
da pelo saldamento deve-se
única e exclusivamente aos
sacrificios dos participan-
tes ativos, que terão uma
grande redu-
ção nos futu-
ros benefíci-
os que rece-
berão do pla-
no. Além dis-
so, as causas
principais do
déficit do PS
1 não são de
responsabili-
dade dos par-

ticipantes, ativos e aposen-
tados”, declarou Luiz An-
tonio (Gato) Martins.

O Presidente da ASPAS
informou também que este-
ve reunido com o Dr. Anto-
nio Vieira, advogado res-
ponsável pela ação contra
o aumento de 35%, e a ori-
entação é manter a ação em
curso. O advogado expli-
cou que não será preciso
entrar com nova ação caso
ocorra outro aumento, por-
que será feita uma nova
petição ao Juiz solicitando
que este aumento seja tam-
bém incluído na decisão do
Juiz, pois a jurisprudência
poderá interpretar esse
novo aumento como um
atentado à situação atual,
ou seja, se ainda se está dis-
cutindo a legitimidade ou
não de um aumento, não é
possível neste meio tempo
inserir um outro.

Conselho da ASPAS
decidiu procurar

presidência do Serpro
O tema do saldamento

foi amplamente debatido na
recente reunião do Conse-
lho Deliberativo da ASPAS,
ampliada com a participa-

ção da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal, nos
dias 13 e 14 de julho. A de-
cisão unânime foi contactar
imediatamente a Fenada-
dos, com o objetivo de jun-
tar forças e, unidos, procu-
rarem o Diretor-presidente
do Serpro, Marcos Mazo-
ni. O objetivo é argumentar
que sejam incluídos no cál-
culo de ‘Serviço Passado’
também os cerca de R$ 80
milhões que foram retirados
do plano quando do seu fe-
chamento, em 1996, valores
estes que correspondiam à
rubrica de ‘Geração Futu-
ra’, ou seja, referia-se aos
valores previstos para os fu-
turos empregados que vies-
sem a aderir ao plano. Isto
deixou de ocorrer com o fe-
chamento do plano, que foi
determinado pelo Serpro,
como patrocinadora do pla-
no. “Vamos continuar traba-
lhando na ação e, ao mes-
mo tempo, tentar negociar
com o Serpro para cancelar
o aumento de 35% e impe-
dir um aumento novo”, re-
sumiu Luiz Antonio Gato.

Tema foi amplamente
debatido na reunião com

associados do RJ
Toda a situação do sal-

damento e da ação contra os
35% foi amplamente expli-
cada e debatida com os as-
sociados na reunião reali-
zada no Rio de Janeiro em
14 de julho. Antes, os as-
sistidos contribuíam com
9,26% dos seus benefícios.
Com os 35% de aumento im-
plantados, esse percentual

Reunião com os Conselheiros Deliberativos da ASPAS,
ampliada com a presença da Diretoria Executiva e dos
Conselheiros Fiscais
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mento do PS I
novo aumento na contribuição

Quando o Serpros foi criado, já existiam pessoas próxi-
mas de se aposentar. A dotação inicial que o Serpro

fez para o Serpros, incluiu, além de verbas para a parte
administrativa, um valor suficiente para garantir a aposen-
tadoria das pessoas que, no momento da fundação, tinham
48 anos de idade ou mais.

O Serpro estava negociando com os seus órgãos de
controle autorização para fazer um aporte de recursos con-
siderando todas as pessoas que, no momento da inscrição
do plano, tinham pelo menos 30 anos de idade. Pelos cál-
culos preliminares divulgados em dezembro de 2009, es-
tes valores seriam suficientes para zerar o déficit rema-
nescente após o saldamento e ainda para cancelar o au-
mento de 35% nas contribuições, implantado em outubro
de 2008. Os órgãos de controle do Serpro, porém, somen-
te aceitam que este aporte se restrinja às pessoas funda-
doras do plano, que aderiram ao mesmo em 1977, sem
limite inferior na idade destes.

Entenda o ‘Serviço Passado’

subiu para 12.5%. Se um
novo reajuste de 7% for
aprovado, o percentual so-
be outra vez, agora para
13,37%. "Este valor é mui-
to alto e vai sair diretamen-
te dos recursos que os apo-
sentados recebem para vi-
ver. É preciso que o Serpro
e seus órgãos controladores
entendam a gravidade des-
ta situação", desabafou
Hélio Gehrke, Presidente
do Conselho Deliberativo
da ASPAS, que presidiu a

reunião com os associados.
– Sugerimos que os as-

sociados acessem nosso
site semanalmente. Esta-
mos em um período turbu-
lento, com muitas novida-
des da noite para o dia e
pelo site é possível manter
a todos atualizados. Nossa
luta por um saldamento jus-
to, que não onere os partici-
pantes, continua. Contamos
com apoio de todos, decla-
rou o presidente da ASPAS,
Luiz Antonio Gato.

Ação contra os 35% vai continuar

IR: justiça entende que
‘pequenas causas’ não condiz
com complexidade da ação

Continuam na justiça as
ações movidas através

da ASPAS para reduzir o
desconto do imposto de ren-
da sobre as complementa-
ções pagas pelo Serpros, em
função da bi-tributação ca-
racterizada nos exercícios
1989/1995.

Quanto às novas ações,
que foram encaminhadas pelo
escritório do Dr. Antonio Vi-
eira para tramitação em ‘pe-
quenas causas’, os primeiros
processos  do Rio de Janeiro
foram indeferidos, porque a
Justiça Federal no estado con-
siderou a causa complexa. Em
Brasília, estão com andamen-
to normal, inclusive com en-
vio para cálculo, mas em fun-
ção do acontecido no Rio, o
advogado achou melhor não

Assim que soube da reviravolta na proposta de sal-
damento do PS I, a ASPAS reuniu-se com sua as-

sessoria jurídica e definiu: a ação contra os 35% conti-
nua, uma vez que a condição base para que a Associa-
ção suspendesse o processo era haver superávit sufici-
ente, após saldamento, para absorver este reajuste, o que,
hoje, não está garantido. Se a causa for ganha, haverá
necessidade de reposição de cerca de R$ 100 milhões
para o plano, que defendemos ser de responsabilidade
da patrocinadora Serpro.

Ação tramita normalmente
Enquanto o saldamento não é implementado, a ação

segue seu curso normal, com novidades. Em fevereiro, o
Juiz da 25ª Vara da Justiça do Rio de Janeiro, onde corre
a ação, chamou as partes e, justificando a não concessão
da antecipação de tutela por sentir-se sem condições téc-
nicas de opinar, sugeriu a realização de perícia atuarial
e propôs a nomeação do perito. O Serpro concordou com
a perícia e a ASPAS não se opôs. O perito já foi nomea-
do pelo Juiz e as duas partes já apresentaram os quesitos
que serão analisados. A ASPAS, inclusive, nomeou um
Assistente Técnico, o Sr Sérgio Mendes de Azevedo Ti-
noco, que foi atuário da Eletros (Fundo de Pensão da
Eletrobras) e está sendo contratato pela ASPAS.

mais ingressar com novos pro-
cessos ou processos indeferi-
dos em pequenas causas, para
evitar perda de tempo.

Novos processos ingressa-
rão na justiça comum
Quem não entrou com

ação, ainda pode fazê-lo. Bas-
ta ligar para a ASPAS no ho-
rário de 13 às 17 horas e ob-
ter todas as informações ne-
cessárias. Para acompanha-
mento dos processos, que es-
tão agrupados em três ou qua-
tro componentes, basta solici-
tar o número à Associação.

Quanto às ações mais an-
tigas, aos cuidados do Dr.
Afrânio, a tramitação segue
sem novidades já que ainda
não foi julgado o recurso pro-
telatório da Receita.

Reunião com os associados do RJ, da qual também participaram os Conse-
lheiros Deliberativos e fiscais
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Dor de cabeça à vista: Serpro muda rede do
plano de saúde e institui co-participação

Rede própria no lugar
da parceria com a
Cassi, cobrança de

20%, a título de co-participa-
ção, no preço das consultas, e
reajuste anual de 5,26%. Um
festival de novidades que de-
sagradaram em cheio aos par-
ticipantes ativos e assistidos.
Tanto que, os Sindicatos de
Processamento de Dados do
Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro já entraram na Justiça
e obtiveram liminar suspenden-
do as alterações, exceto o rea-
juste, que é normal todo ano.

Mudanças
O anúncio das mudanças

veio em partes. Primeiro, o
Serpro divulgou que, a partir
de 1º de julho, começaria a ser
implantada a rede própria do
Plano de Assistência à Saúde
nas capitais onde o Serpro pos-
sui regionais (Porto Alegre,
Curitiba, São Paulo, Belo Ho-
rizonte, Rio de Janeiro, Bra-
sília, Salvador, Recife, Forta-
leza e Belém). Nas demais
capitais e nas cidades do inte-
rior permaneceria o convênio
para utilização da rede da Cas-
si. Na mesma data, foi anun-
ciado um reajuste de 5,26%
nas mensalidades do plano, re-
troativo a 1º de junho.

Cerca de duas semanas de-
pois, foi anunciada também a
cobrança de uma taxa de 20%,
como co-participação, em to-
das as consultas médicas rea-
lizadas pelos usuários (os em-
pregados e aposentados e seus
dependentes), que já respon-
dem por 50% do valor do pla-
no. Com o reajuste, a mensa-
lidade para quem tem 59 anos
ou mais passou a R$ 419,45.

Sindicatos do RS e RJ já conseguiram na justiça
liminares sustando as mudanças

O Serpro de-
finiu que a mi-
gração da rede
da Cassi para
rede própria co-
meçaria em 1º
de julho, por
Porto Alegre e
Fortaleza, justa-
mente os dois es-
tados que, há 12
anos, obtiveram na justiça li-
minar garantindo valores me-
nores para o plano de saúde.
Informou também que até o
final deste ano a migração es-
taria completa e que já contra-
taram empresa que proverá su-
porte à gestão do plano, além
de garantir que não haverá al-
teração dos regulamentos e
nem dos procedimentos adota-
dos atualmente, bem como das
condições da participação fi-
nanceira dos empregados.

No comunicado, foi ainda
enfatizado que o Serpro está
empenhado em manter os pres-
tadores de serviços mais utili-
zados na rede credenciada do
atual convê-
nio e a quali-
dade dos ser-
viços presta-
dos. O Serpro
divulgou o
Comunicado
número 89, de
05/07/2010,
com esclare-
cimentos aos
seus empre-
gados, em
forma de Per-
guntas e Res-
postas, que
está disponí-
vel  no si te
da empresa

(Página do Em-
pregado > Bene-
fícios> Dúvidas
sobre o Plano de
Saúde) e que
também foi di-
vulgado na Re-
senha Semanal
do Serpros de
número 1024, de
07/07/2010, po-

dendo ser acessada no site
www.serpros.com.br.

Sindicatos do RS e RJ
conseguiram liminares

O Sindicato do Rio Gran-
de do Sul foi o primeiro a re-
correr à Justiça para, através
de antecipação de tutela, po-
der cancelar as alterações de-
cididas pelo Serpro. Antes, po-
rém, tentou, sem sucesso, a
suspensão das mudanças jun-
to ao Serpro. A liminar saiu no
dia 30 de junho, garantindo a
continuidade do atendimento
via rede Cassi sem participa-
ção nas consultas. Apenas o re-
ajuste anual foi aplicado.

Diz o principal trecho da
decisão: "Defiro, assim, em
parte a antecipação dos efei-
tos da tutela pretendida para,
nos termos do art. 461 do CPC,
determinar à SERPRO que se
ABSTENHA de promover
qualquer alteração na rede cre-
denciada, devendo permanecer
a CASSI, bem como se ABS-
TENHA de implementar a co-
participação na ordem de 20%
por consulta médica, tudo sob
pena de multa diária no valor
de R$10.000,00 a ser reverti-
da em favor dos substituídos
processualmente de forma pro-
porcional entre eles." Haverá
audiência sobre esse processo
em 27 de julho.

No Rio de Janeiro, o Sind-
pd-rj também obteve liminar
garantindo o pactuado anteri-
ormente no PAS. Um dos dire-
tores do sindicato, Fernando
Sérgio Gomes, inclusive com-
pareceu à reunião da ASPAS
com seus associados no Rio,
no dia 14 de julho, explicando
os meandros da situação . “Es-
tamos sob uma gestão de im-
pacto, o Serpro faz as coisas e
só comunica. Cabe a nós lu-
tarmos pelos direitos de todos
os trabalhadores e ficarmos
unidos, ativos e assistidos, so-
mando forças”, declarou.
Experiência mostrou que
rede própria não funciona

No passado, o Serpro já
operacionalizou o Plano de
Saúde via rede própria, e a
experiência não foi boa,
como recorda Luiz Antonio
Gato. “Somos cerca de 30

mil vidas. É pouco para con-
seguir uma rede boa e ampla.
E ainda há as grandes exigên-
cias burocráticas para a ins-
crição dos médicos, hospitais
e clínicas, o que dificulta mais
ainda a construção de uma
rede de qualidade”.

“Somos cerca de 30 mil vidas.
É pouco para conseguir uma
rede boa e ampla. E ainda há
as grandes exigências buro-
cráticas para a inscrição dos
médicos, hospitais e clínicas”

Luiz Antonio Gato, Presidente da ASPAS

Fernando Sérgio Gomes,
diretor do Sindpd-rj

“Cabe a nós lutarmos pelos
direitos de todos os trabalhado-
res e ficarmos unidos, ativos e
assistidos, somando forças”
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Fenadados é contra as mudanças. Serpro, procurado,
não respondeu às perguntas do Informe ASPAS

ASPAS: O Conselho Di-
retor da Fenadados divulgou
em seu site que a alteração
decidida pelo Serpro não será
boa para o plano de saúde.
Esse processo de retorno à
auto-gestão, sendo que com
administração de empresa
terceirizada, foi decidido à
revelia da comissão? Não
houve sondagem aos partici-
pantes? A Comissão Paritá-
ria não foi ouvida?

Representantes da Fe-
nadados: Existe uma antiga
reivindicação dos trabalhado-
res para que a auto-gestão vol-
te a ser administrada pelo
SERPRO, como já foi tempo
atrás. Olhando nesta perspec-
tiva a contratação de empresa
externa contraria esta reivin-
dicação. A contratação acon-
teceu sem a anuência dos re-
presentantes dos trabalhadores
na comissão.

No  último Conselho Dire-
tor ficou decidido que a FE-
NADADOS encaminharia ao
SERPRO solicitação de uma
reunião entre as partes para
discutir as recomendações da
Comissão Paritária quanto ao
valor do ajuste, a co-participa-
ção nas consultas, rede de
atendimento, bem como a con-
tratação de empresa externa
para fazer a gestão do PAS,
visto que a Comissão não tem
papel de negociação.

Como será a atuação da
Comissão nesta fase de mu-
dança? Os problemas de
atendimento poderão tam-
bém ser reportados à Comis-
são? Haverá algum tipo de
acompanhamento/fiscaliza-
ção/auditoria?

Entrevista com as representantes da Fenadados na
Comissão Paritária de Gestão do PAS (Lúcia
Helena Bernardes, Maria Celeste de Deus e Maria

Auxiliadora Almeida de Araújo).

Representantes da Fe-
nadados: Está prevista reu-
nião da comissão paritária para
acompanhamento da rede cre-
denciada. Os problemas que
surgirem serão debatidos e so-
lucionados de forma a evitar
prejuizos para os usuários. A
comissão não é executora. É
um espaço democrático de for-
mulação para tentar garantir a
viabilidade do plano para to-
dos os seus usuários.

Uma das reivindicações
da ASPAS é substituir o pa-
gamento diferenciado por
idade e trabalhar com paga-
mento com valor único para
todos os participantes, até
porque o preço do plano fica
inviável para muitos traba-
lhadores quando se aposen-
tam e deixam de receber o
abono pago pelo Serpro para
ajudar no pagamento da
mensalidade. A Associação
considera que, além da ques-
tão da solidariedade, ao pas-
sarem a pagar, em média, um
valor maior, os ativos de hoje
estarão pagando uma espé-
cie de seguro para quando se
aposentarem. Como a Fena-
dados vê a cobrança pela mé-
dia, com valor único para to-
dos os participantes?

Representantes da Fe-
nadados: Garantir o acesso
de todos  é um dos papéis da
representação dos trabalhado-
res nesta comissão. Quando foi
iniciada esta comissão havia
quase seis mil usuários fora do
PAS, alguns por falta de rede
de atendimento e em grande
maioria por questão financei-
ra. A forma discutida na comis-
são e acatada pelo SERPRO

foi a de se fazer um estudo atu-
arial que considerasse a idade
e a reciprocidade com a CAS-
SI. Esta proposta foi importan-
te porque deu oportunidade de
termos de volta  usuários que
estavam fora.

 O preço é também preo-
cupação para a comissão pa-
ritária, mesmo considerando
que ao longo dos sete anos de
sua existência os ajustes te-
rem sido menores do que os
da Agência Nacional de Saú-
de, para planos coletivos.
Para que possamos ter suces-
so neste item, a representa-
ção dos trabalhadores tem
insistido em discutir formas
de fazer a prevenção das do-

enças e promoção a saúde,
além de acompanhamento
dos doentes crônicos e cons-
cientização da boa utilização
dos serviços da rede.

A ASPAS também reivin-
dica a participação de um
representante dos aposenta-
dos na Comissão Paritária,
mesmo sem direito a voto,
como forma de enriquecer o
debate e trazer à tona outro
olhar, outro ponto de vista. A
Fenadados é favorável a essa
inclusão?

Representantes da Fe-
nadados: Na Comissão Pa-
ritária não votamos e os re-
latórios têm sido construído
em consenso. Seria interes-
sante o repasse da Comissão
Paritária para o público da
ASPAS, como nós fazemos
para os representantes sindi-
cais, assim poderíamos trocar
informações.

Não podemos responder
pela FENADADOS  sobre a
participação da ASPAS na co-
missão. A composição desta
comissão se deu em um Con-
selho Diretor da Federação.

Novo código médico de ética está em vigor

O novo código de ética médica (CEM) passou a vigo-
rar em 13 de abril e trouxe um conjunto de 118 nor-

mas que visam melhorar a relação médico-paciente. Ago-
ra é possível a qualquer pessoa registrar em cartório do-
cumento apontando quem pode decidir sobre questões vi-
tais caso esteja inconsciente, podendo inclusive  registrar
os procedimentos que autoriza (testamento vital). Outra
novidade é a regulamentação da ortotanásia, termo médi-
co usado para definir a morte natural do paciente, sem
interferência de cuidados terapêuticos, quando não há mais
possibilidade de cura. Obrigatoriedade de receitas legí-
veis, respeito à possibilidade terapêutica escolhida pelo
paciente e consentimento a qualquer procedimento a ser
realizado também foram contemplados. Para conferir as
novas normas, acesse http://www.portalmedico.org.br/
novocodigo/integra.asp.

Maria Auxiliadora, uma das
integrantes da comissão paritária



Festa memorável marcou os
25 anos do Sindpd-rj

Uma festa para ficar na memó-
ria de toda a categoria de pro-
cessamento de dados reuniu

mais de 1.700 pessoas no dia 4 de
junho no Vivo Rio. Assim foi a cele-
bração do jubileu de prata do Sin-
dpd-rj. Discursos curtos e um breve
vídeo institucional abriram o even-
to, que seguiu embalado em boa mú-
sica e dança.

O atual Presidente da ASPAS, Luiz
Antonio Gato, foi o segundo presiden-
te do Sindicato e gravou um dos depo-
imentos do vídeo: – Fico feliz com o

Já a partir desta edição do Informe ASPAS, a visualização do
jornal no site constará de duas formas: o tradicional arquivo
de imagem (pdf) e a nova forma de apresentação na qual o inter-

nauta vai virando as páginas do jornal (sistema PageFlip) e ajustando
o tamanho da imagem ao mais conveniente para sua leitura.

 Essa melhoria completa o aprimoramento da parte visual que
a ASPAS iniciou em abril, quando, clicando nas fotos, a imagem
passou a aumentar de tamanho, facilitando a identificação de
pessoas e cenas, tanto no site quanto no boletim eletrônico.

Ainda no site, foi corrigido o campo Fale Conosco. O inter-
nauta que utilizar esta opção receberá de imediato uma res-
posta automática de mensagem recebida e tão logo a ASPAS
tenha a resposta concreta, esta será enviada ao remetente.
Acesse e confira: www.aspas.org.br.

sucesso alcançado pelo Sindpd-rj ao
longo desses 25 anos e me honra mui-
to ter feito parte dessa história. O Sin-
dicato é nosso parceiro até hoje. Sem-
pre que precisamos nos cedem o audi-
tório para a realização de nossas reu-
niões e assembleias e também podem
contar conosco para o que precisar.
Quando entramos com a ação contra
os 35% de aumento no PS I, por exem-
plo, cedemos a inicial para eles.

Para conferir todas as fotos do
evento, acesse a página do Sindica-
to: http://www.sindpdrj.org.br.

Melhorias no site  da ASPAS
aprimoram a parte visual

“Fico feliz com o
sucesso alcança-
do pelo Sindpd-rj
ao longo desses
25 anos e me
honra muito ter
feito parte dessa história.
O Sindicato é nosso parceiro até hoje.”

Luiz Antonio Gato, Presidente da ASPAS
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