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Tudo que os associados precisam saber para votar
Eleições na ASPAS:

Assim como o Brasil,
a ASPAS também
está em clima de

eleições. Os associados vão
poder escolher, através de
voto por correspondência, a
nova diretoria da Associa-
ção para o triênio 2011/
2014. Concorre em chapa
única a ASPAS UNIDA,
que terá a ex-Presidente
Marlene Majella como Pre-
sidente da Diretoria Execu-
tiva e Luiz Antonio (Gato)
Martins, atual Diretor-Pre-
sidente, como Presidente do
Conselho Deliberativo.

Dentre as novidades, o
aumento do número de Di-
retores (de quatro para oito,
sendo três suplentes) e o des-
taque para a eleição separa-
da para os associados pensi-
onistas elegerem, entre si, um
conselheiro deliberativo titu-
lar e um suplente, completan-
do o Conselho Deliberativo.

As cédulas de votação
serão enviadas por correio
até o dia 29 de outubro, e os
associados  terão até o dia
22 de novembro para posta-
rem seus votos, inclusive os
residentes na região metro-
politana do Rio de Janeiro.
A exemplo dos outros anos,
as cédulas seguirão com en-
velope pré-pago, bastando
postá-las nos correios, sem
necessidade de selar.

 Os votos serão apurados
no dia 1º de dezembro, na
secretaria da ASPAS, mes-
ma data em que o resultado
será divulgado. O prazo para
interposição de recursos con-
tra os resultados da apura-
ção dos votos irá até o dia 6
de dezembro de 2010. A pos-
se dos novos membros da Di-
retoria Executiva, do Conse-
lho Deliberativo e do Con-
selho Fiscal será realizada no
dia 12 de janeiro de 2011.

Atenção ao calendário

Editorial Seu voto é fundamental

Chegamos à quinta eleição direta para a Diretoria e Con-
selhosda ASPAS com a certeza de termos contribu-

ído para a consolidação do processo democrático da
nossa entidade. Novamente temos uma chapa única con-
correndo, a ASPAS UNIDA, que como o próprio nome
diz, representa as principais lideranças dos aposenta-
dos e pensionistas do Serpros. Todos com o mesmo es-
pírito de levar nossa Associação cada vez mais à frente
e com atuações marcantes na defesa dos interesses dos
aposentados e pensionistas, como no caso do PS1, das
ações contra a bitributação do imposto de renda e do
plano de saúde, entre outros.

 Para que a nova gestão comece com o pé direito, seu
voto é fundamental. Quanto maior o número de votantes,
maior a representatividade que a nova diretoria terá.

Em cumprimento à determinação da Assembleia Geral
Ordinária realizada no dia 28 de julho, que aprovou o ca-
lendário eleitoral da ASPAS, divulgamos através desse In-
forme Especial todas as informações referentes à eleição,
a plataforma de trabalho da chapa e sua composição. Par-
ticipe. Vote e ajude a fortalecer nossa Associação.

A Diretoria

29 de outubro

22 novembro

1º dezembro

6 dezembro

7 dezembro

12 janeiro 2011

ASPAS envia cédulas de
votação pelos correios

Data final para os associados
postarem seus votos

Apuração e divulgação dos
resultados

Interposição de recursos

Divulgação oficial dos eleitos

Cerimônia de posse da nova
Administração Conheça a plataforma de trabalho
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Haroldo Ramos,  Julio Cesar

Cozinheiro de mão
cheia, Haroldo reve-
lou tudo sobre sua

paixão pela culinária e ainda
deu diversas receitas disponí-
veis no site da ASPAS. Veja
alguns trechos da entrevista:

Como surgiu esse seu ta-
lento na cozinha?

Desde cedo precisei me vi-
rar sozinho, saí de casa bem
jovem ainda, trabalhava, tinha
que pagar o aluguel e fazer minha
própria comida. Naquela época não
existiam os tíquetes refeição. Minha
primeira especialidade foram os ovos:
fritos, mexidos, cozidos, poché, ome-
lete... Depois fazia carne assada pra
durar a semana toda e aí comecei a
comprar livros de culinária, para po-
der variar.

Então você aprendeu sozinho,
com os livros?

Isso. Hoje tenho uma coleção de
mais de 300 livros. Gosto muito de
cozinhar. Eu tenho um fogão GE mui-
to bacana (não é um Brastemp), de
cinco bocas, profissional, forno com
termostato, com parte de grill e tudo.

Teve uma época em que pertenci
ao clube da melhor idade do Leblon
(da D. Iracema) e cada mês come-
morávamos os aniversariantes do
mês. Uma vez houve um jantar lá
no Hugo Celidônio, eu fiz dois pra-
tos, um peixe diet e um frango na
cerveja preta (vide receita ).

Quer dizer que você também faz
receitas diet?

Julio Cesar Maia Pinto Guedes co-
meçou a pintar a partir de um de-
safio em tom de brincadeira. Con-

fira alguns trechos de sua entrevista à
ASPAS:

Como e quando surgiu seu ho-
bby pela pintura? Você já estava
aposentado?

O hobby surgiu de uma brinca-
deira em 2002. Em um churrasco
com amigos, estávamos apreciando
um quadro pintado por um de nós,
um artista plástico, quando ele nos
desafiou a pintarmos algo parecido
e disse que nos daria as dicas neces-
sárias. Eu topei a brincadeira e du-
rante dois dias da semana seguinte
passei no ateliê dele e pintei a pri-
meira “tela”. Gostei da brincadeira
e passei então a aprender, com ele,
um pouco mais do assunto, pois nun-
ca tinha feito nada de óleo em tela.
Na ocasião eu já estava aposentado
faziam 6 anos.

Que tipo de quadros você pinta e
de onde vem sua inspiração ?

A inspiração vem sempre da natu-
reza. Após o início deste meu hobby,
passei a olhar e apreciar a natureza e
até mesmo fotos de uma forma dife-
rente. Procuro ver de vários ângulos,
reparar na luz, nas sombras e nos re-
flexos e penso quase sempre: ‘esta pai-
sagem daria um excelente quadro’.
Gosto muito de pintar paisagens e al-
gumas construções como casas e fa-
zendas, na grande maioria das vezes
com todos os detalhes e em outras de
um modo mais estilizado.

Agildo Brandão Moreira,
apaixonado por saveiros,
teve recentemente uma gran-

de alegria. A Associação Viva Savei-
ro, da qual é diretor, receberá um im-
portante prêmio conferido pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional –IPHAN. Confira:

O que representa esta premia-
ção para vocês?

Este premio representa o reco-
nhecimento de um projeto importan-
te para a preservação de um ícone
da cultura naval baiana – Saveiro
de Vela de Içar da Bahia – tão im-
portante quanto o Candomblé, a Ca-
poeira, o Pelourinho etc., e que pro-
voca nos baianos e turistas um dos
mais belos  cenários quando da vi-
sualização do seu velejar garboso
pelo Baía de Todos os Santos e Re-
côncavo baiano.

Já programaram o que fazer
com o prêmio em dinheiro (R$
20 mil)?

O prêmio em dinheiro está desti-
nado para ser utilizado na recupera-
ção estrutural do saveiro Sempre Fe-
liz, saveiro de Mestre Nelson, que se
encontra em pior estado em relação
aos demais e que recentemente nau-
fragou nas proximidades da  Ilha de
Maré. Felizmente não houve vítimas
e sua carga foi recuperada e o savei-
ro rebocado até a ilha.

Como estão as atividades da As-
sociação?

O Saveiro Sombra da Lua encon-
tra-se em fase final de recuperação

Faço de tudo. Antes de ter diabe-
tes, eu adorava fazer sobremesas, pa-
vês de amendoim, de nozes, de doce
de leite, sou fera nisso. Além disso, a
família da minha mulher é muito gran-
de, a gente se reunia dava umas 50, 60
pessoas e eu era o festeiro, cozinhava
pra essa gente toda. Festa comigo ti-
nha cinco, seis sobremesas diferentes.
Fazia também novidades, quiches va-
riadas e frutos do mar sempre tinha,
além de comida vegetariana e diet, para
agradar a todos. Depois da diabete tive
que adaptar o cardápio, foi uma trans-
formação na cozinha, está dando um
trabalho danado.

Como assim?
É que o aspartame, aquele adoçan-

te tradicional, não pode ir ao fogo. Aí
comecei a testar várias receitas, ten-
tando adaptar a quantidade e o tipo
de adoçante ao prato. É um trabalho
de cão. Pesava, anotava tudo, testava
e documentava o resultado, até acer-
tar o ponto, porque cada adoçante tem
um potencial diferente. É uma luta
terrível pesar tudo, medir tudo. Mas
hoje estou me especializando nisso.

O que você sente quando pinta?
Que tipo de emoções e sentimentos
afloram?

Primeiramente, tranqüilidade. A
pintura para mim, traz uma paz inte-
rior muito grande. Mergulho em um
outro mundo, esqueço da vida e do
tempo. Admiração é outro sentimen-
to grande que aflora, pois dá para ver
e sentir que a natureza é belíssima:
suas cores, suas nuances, seus deta-
lhes são perfeitos e maravilhosos.
Satisfação, quanto consigo represen-
tar o que estou tentando mostrar de
forma que todos que olhem a tela pos-
sam ter uma visão clara do assunto
retratado.

Você acha importante a pessoa ter
um hobby? Tanto na ativa quanto
aposentado?

Acho muito importante; nem só de
trabalho se vive. Acho mais impor-
tante para o aposentado, pois é uma
forma de melhorar sua qualidade de
vida. Não precisa ser um hobby can-
sativo, como correr todas as marato-
nas disponíveis, fazer halterofilismo
etc. Pode ser um bom livro, um es-
porte não tão cansativo quanto os aci-
ma, a pintura, o artesanato, ajuda à
comunidade e tantos outros. O impor-
tante é nos sentirmos úteis, para nós
e para a sociedade.

através de recursos de amigos e só-
cios na compra de duas obras de arte
originais e de 50 gravuras das mes-
mas, obras estas doadas pelo artista
plástico Bel Borba, Diretor Artísti-
co da AVS,  o mais reverenciado ar-
tista plástico baiano da atualidade e
internacionalmente conhecido pelo
seu talento especial.

E aquela Caravana da saúde
que vocês fizeram ano passado.
Tem previsão de outra?

Sim, vamos realizar outra para
atendimento aos ribeirinhos da região
de São Francisco do Conde.

A programação está intensa.
Mais alguma novidade?

A AVS está sendo indicada para
participação dos saveiros da Bahia
junto com as jangadas cearenses no
Festival Marítimo Internacional de
Embarcações Tradicionais em 2012,
festival que ocorre de 4 em 4 anos
em Brest na França.

Especializado em delícias
Paz e tranquilidade

nas telas Pelos mares da Bahia e muito mais
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Haroldo e sua esposa Dalva no dia do jantar no
Hugo Celidônio

Julio e alguns dos quadros que pintou

Agildo ao mar e ao vento, como ele gosta

Aposentados em destaque:

e Agildo Brandão contam suas peripécias fora da ASPAS



Diretor de Comunicação:
Orlando de Souza Pereira

Administrador, foi Analista de Informática do Ser-
pro e Diretor (eleito) de Administração do Serpros.
Conselheiro Deliberativo da ASPAS na atual ges-
tão. Mora no Rio de Janeiro.
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Quem é quem na Chapa ASPAS UNIDA
Diretor Presidente:

Marlene de Souza Majella
Graduada e Pós-graduada em Ciências Soci-
ais e Administração, Analista de Informação no
Serpro, Presidente da ASPAS nas gestões 2001/
2003 e 2003/2005. Mora no Rio de Janeiro.

Diretor de Seguridade:
David Bonfim Portugal
Administrador e Advogado, Analista de Infor-
mática do Serpro. Conselheiro  Deliberativo
da ASPAS, gestões 2001/2003 e 2003/2005.
Mora no Rio de Janeiro.

Diretor Social: Paulo Barbosa Coimbra
Administrador, Analista de Informática do
Serpro, quando foi Presidente da ASES-RJ.
Presidente do Conselho Deliberativo da AS-
PAS na gestão 2006/2008, sendo membro
da atual Diretoria. Mora no Rio de Janeiro.

1º Suplente: José Reinaldo Lisboa Dias
Engenheiro, foi Analista de Informática do Ser-
pro. Conselheiro Deliberativo da ASPAS na atu-
al gestão. Mora no Rio de Janeiro.

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES
Agildo B. Moreira

Economista, foi Analista de Sistemas do Serpro.
É titular do atual Conselheiro Deliberativo da
ASPAS. Mora em Salvador.

SUPLENTES

SUPLENTES

EXPEDIENTE

Esta publicação é de responsabilidade da ASPAS (Associação dos Aposentados e

Pensionistas do Serpros).

Estrada do Pau da Fome, nº 3.230 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

Endereço para correspondência: Rua Fernandes Guimarães, 35 – Botafogo –

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-000. Sala dos Aposentados

Aos cuidados do SERPROS Tel.: (21) 3289-1485. E-mail: aspas@aspas.org.br

site: www.aspas.org.br

Produção: DIMP Comunicação. Tel.: (21) 2240-9395

Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ 15999JP)

Tiragem: 3000 exemplares

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: Luiz Antonio (Gato) Martins (lam.gato@hotmail.com)

Diretor Administrativo-Financeiro: Haroldo Francisco Ramos (agaramos@globo.com)

Diretor: Júlio Cesar Maia Pinto Guedes (julio@aspas.org.br)

Diretor: Paulo Barbosa Coimbra (p.coimbra@terra.com.br)

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Hélio Carlos Gehrke (heliocarlos.gehrke@gmail.com)

Vice-Presidente: Gilson (Pardal) Leal Barbosa (glbpardal@gmail.com)

Secretário: José Reinaldo Lisboa Dias (jose.lisboa@uol.com.br)

CONSELHO FISCAL

Coordenador: Paulo Gustavo Dias Allão (pauloallao@yahoo.com.br)

DIRETORIA EXECUTIVA

Eder Lopes Lima Ribeiro
Administrador, foi Analista de Informática
e Conselheiro Deliberativo suplente da
ASPAS na gestão 2003/2005. Mora no Rio
de Janeiro.

Diretor Administrativo Financeiro:
Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay
Engenheiro e Administrador, Analista de

Informática do Serpro, Professor universitário.
Conselheiro  Deliberativo da ASPAS, gestões

2001/2003 e 2003/2005. Mora no Rio de Janeiro.

2º Suplente: Ana Maria Maia
Monteiro de Castro
Relações Públicas, Analista de Funções de Su-
porte em Recursos Humanos do Serpro. Con-
selheira Deliberativa da ASPAS, gestões 2001/
2003 e 2003/2005. Mora no Rio de Janeiro.

3º Suplente: Francisco de Paula Caruso
Administrador, foi Analista de Administração do
Serpros. Diretor da ASPAS nas gestões 2001/
2003 e 2003/2005. Mora no Rio de Janeiro.

Presidente: Luiz Antonio (Gato) Martins
Engenheiro, foi Analista de Informática do Serpro,
Presidente do Sindpd-RJ,  Diretor de Benefícios e
Conselheiro eleito do CDE do Serpros. Presidente
da ASPAS na atual gestão e na anterior (2005/2008).
Mora no Rio de Janeiro

Rogério da Silva Porto
Engenheiro, foi Analista de Informática do Serpro e
membro do Conselho de Curadores (atual CDE)
do Serpros.É titular do atual Conselho Deliberativo
da ASPAS. Mora no Rio de Janeiro

Sonia Celli
Socióloga, foi Analista de Informação Sócio-
econômica do Serpro e Presidente do Conselho
Deliberativo da ASPAS na gestão 2003/2005.
Mora no Rio de Janeiro

Nelcira Mendes de Moraes
Assistente Social, foi Analista de Informática do Ser-
pro. Membro da Representação dos Participantes
e  Conselheira titular eleita do CDE do Serpros
(2003/2007), tendo sido eleita suplente na atual
gestão (2009/2011). Mora em São Paulo

Haroldo Francisco Ramos
Economista e Administrador, foi Analista de Informática
do Serpro. Atual Diretor Administrativo-Financeiro da
ASPAS, foi Presidente do Conselho Deliberativo de
2005/2006. Mora no Rio de Janeiro.

Gilson (Pardal) Leal Barbosa
Escola Naval e Estatístico, foi Analista de Informática
do Serpro. Atual Vice-Presidente do Conselho Delibe-
rativo da ASPAS. Mora no Rio de Janeiro.

Carlos Alberto Lomar Parrini
Economista, Analista de Informática do Serpro. Su-
plente do atual Conselho Deliberativo da ASPAS, foi
Diretor na gestão 2005/2008. Mora no Rio de Janeiro.

Maria Cinira dos Santos Seixas
Tecnólogo em processamento de dados, foi Analis-
ta de Sistemas do Serpro. Conselheira Deliberati-
va da ASPAS, gestão 1998/2001, Diretora, 2001/
2003, e Conselheira Fiscal, 2003/2005. Mora no Rio
de Janeiro.

Vice-presidente: Helio Carlos Gehrke
Administrador, foi Analista de Informática e Diretor-
Superintendente do Serpro e do Serpros. Atual Pre-
sidente do Conselho Deliberativo da ASPAS. Mora
em Brasília

Julio Cesar Maia Pinto Guedes
Economista, foi Analista de Informática do Serpro.
Diretor da ASPAS na atual gestão e na anterior (2005/
2008).  Mora no Rio de Janeiro

Maria Ignez Gorges Rocha
Filosofia. foi Analista de Informática do Serpro e
Diretora da ASPAS na gestão 2001/2003. Conse-
lheira Deliberativa da ASPAS na gestão 2003/
2005. Mora no Rio de Janeiro

Paulo Fernando Kapp
Administrador, foi Analista de Informática do Ser-
pro e membro da Representação dos Participan-
tes do Serpros. É atualmente Conselheiro Fiscal
eleito do Serpros e titular do Conselho Delibera-
tivo da ASPAS. Mora em Porto Alegre.

Pensionista Titular: Etelvina Rosembrach
Odontóloga. É pensionista, viúva do participante
Leon Rosembrach. Titular do atual Conselho
Deliberativo da ASPAS na atual gestão e de
2003/2005. Mora no Rio de Janeiro.

Iwanoy de Souza Cavalcanti
Foi Engenheiro do Serpro. Titular do atual Conselho
Deliberativo da ASPAS, foi seu Presidente nas ges-
tões 1998/2001 e 2001/2003. Mora no Rio de Janeiro.

Artur Neves
Administrador, foi Analista de Informática do Serpro.
Titular do atual Conselho Deliberativo da ASPAS. Mora
no Rio de Janeiro.

Manoel Pinto
Economia, Administração e Direito.
Foi Analista de Sistemas do Serpro. Titular do atual
Conselho Fiscal da ASPAS, foi também suplente do
Conselho Deliberativo na gestão 2005/2008. Mora no
Rio de Janeiro.

Carlos Roberto Rocha Silva
Tecnólogo em processamento de dados, foi Ana-
lista de Sistemas do Serpro e Diretor da Ases-rj.
Conselheiro Deliberativo da ASPAS, gestões 1998/
2001 e 2001/2003, e Fiscal, gestão 2003/2005.
Mora em Niterói.

Sebastião Avenaldo Muniz
Administração e Ciências Contábeis, foi Analis-
ta no Serpro. Atual Representante Regional da
ASPAS. Mora em São Paulo.

Pensionista Suplente:
Maria de Jesus Campelo de Oliveira

Bancária aposentada pelo Banco do Brasil, é viúva
e pensionista do participante Domiraldo Ramos de
Oliveira Júnior. É Conselheira da Associação dos
Antigos Funcionários do Banco do Brasil.

Mario Teixeira Vasconcelos
Economista, foi Analista de Informática do
Serpro. É suplente do atual Conselho De-
liberativo da ASPAS. Mora no Rio de Ja-
neiro.

Vilmar Moretão
Administração e Direito, foi Analista de Infor-
mática do Serpro. Mora em Curitiba.

Vera Lucia Veloso Freitas
Estatística, foi Analista de Função de Supor-
te do Serpro. Conselheira Deliberativa da
ASPAS na gestão 2003/2005. Mora no Rio
de Janeiro.

Sonia Maria Sodré
Bibliotecária e Informática, foi Analista de
Informática do Serpro. Conselheira Delibe-
rativa da ASPAS na gestão 2003/2005. Mora
no Rio de Janeiro.

Placido Pinto da Silva
Curso médio, foi Técnico de Manutenção do
Serpro. Conselho Deliberativo da ASPAS na
atual gestão e na anterior. Mora em São
Gonçalo.

CONSELHO DELIBERATIVO



RJ e RS seguem sem
pagar a co-participação no
plano de saúde do Serpro

Continuam mantidas as li-
minares impetradas pelo

Sindpd-RJ e Sindppd-RS
que garantem aos usuários
do Plano de Assistência à
Saúde  do Serpro a não inci-
dência da co-participação
criada pelo Serpro sobre as
consultas médicas.

No Rio de Janeiro, o
Sindicato vem chamando a
atenção dos usuários, atra-
vés de seu site, para igno-
rarem os comunicados que
o Serpro continua a divul-
gar sobre o desconto de
20% do valor das consul-
tas utilizadas na folha de
pagamento do mês de se-
tembro de 2010 e pede
para que as pessoas denun-
ciem qualquer desrespeito
à liminar.

INSS avisa que pensionistas que
ganham acima do teto sofrerão redução

Quem recebe mais de R$
3.467,40 de pensão do

INSS está sendo avisado
pelo órgão previdenciário
que seus benefícios sofre-
rão redução para adequar-
se ao teto. Haverá cobran-
ça retroativa aos últimos
cinco anos e o desconto
será automático, limitado a
30% do vencimento rece-
bido por mês. Após recebe-
rem os comunicados, que
seguem pelos correios com
Aviso de Recebimento, os
pensionistas terão um pra-
zo de dez dias para apre-
sentação de suas defesas.

A novidade, de acordo
com o Ministério da Previ-
dência, é fruto de determina-
ção do Tribunal de Contas da
União, que fiscalizou o cum-
primento de sua orientação de
2006, quando, entre outras

Medida também prevê desconto de atrasados

ASPAS defende inclusão
de paridade na Direção
Executiva do Serpros

Em agosto, participantes
de mais um fundo de

pensão elegeram parte da
diretoria do fundo. A boa
nova, publicada no boletim
da Anapar, vem ao encon-
tro do que defende a AS-
PAS: incluir a paridade
também na Direção Execu-
tiva do Serpros, e não ape-
nas nos Conselhos.

O fundo em questão foi a
Faceb, entidade fechada de
previdência complementar
patrocinada pela Companhia
Energética de Brasília, que
conquistou o direito de ele-
ger o Diretor de Benefícios.
Mas a prática já é comum em
outros fundos patrocinados
por estatais:

No Rio Grande do Sul, a
próxima audiência do pro-
cesso é em 16 de março de
2011, e até lá, “todos os di-
reitos em relação ao plano de
saúde estão resguardados”,
como afirmou a presidente
licenciada Vera Guasso.

A ASPAS continua acom-
panhando o tema com todo
interesse, na defesa dos in-
teresses dos aposentados e
pensionistas.

• Real Grandeza, pa-
trocinada por Furnas e
Eletronuclear – dois dos
cinco diretores são eleitos
pelos participantes, um
pelos participantes ativos
(Diretor de Seguridade) e
outro pelos aposentados
(Diretor Ouvidor)

• Previ, do Banco do
Brasil – três diretores são
eleitos e três são indicados

Os conselheiros eleitos
do CDE/Serpros também
defendem esse avanço de-
mocrático, que além do
mais integra e compromete
mais os participantes, ati-
vos e aposentados, com a
gestão de suas próprias re-
servas.
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medidas, já tinha encarrega-
do o INSS de respeitar o pa-
gamento do teto aos pensio-
nistas. Durante a fiscaliza-
ção, o TCU descobriu 2.022
pessoas em situação de rece-
bimento superior ao teto.

Benefício original
acima do teto não
configura exceção
Mesmo quando a apo-

sentadoria, benefício origi-
nal, estava acima do teto,
garantido por sentenças ju-
diciais, por exemplo, a pen-
são também deverá ser re-
duzida. Segundo a assesso-
ria da Previdência, trata-se
de benefícios distintos, mas
neste caso – existência de
liminar, tutela antecipada ou
mandado de segurança, a
questão terá que ser resol-
vida na Justiça.

Agenda cheia em setembro no RS:
reunião, celebração da Revolução
Farroupilha e almoço campeiro

Todos os meses,
na primeira ter-

ça-feira, os associa-
dos da ASPAS no
Rio Grande do Sul
se reúnem para tra-
tar de temas rotinei-
ros. As reuniões
também contam
com a participação
de participantes ati-
vos.  Em setembro
não foi diferente. Em pauta, na reunião do dia 14, saldamento
do PS I, reciprocidade de ações  da ASPAS para com os sóci-
os e desaposentação. Mas, como neste mês comemora-se a
Revolução Faroupilha, a turma aproveitou  para confraterni-
zar no Parque da Harmonia onde fica  instalado o Acampa-
mento Farroupilha, durante todo o mês. E não ficou por aí. Na
semana seguinte, como a Regional do Serpro tem um Piquete,
grupo tradicionalista, 'no parque fizemos um almoço campeiro
com comida típica', revelou o Conselheiro Deliberativo da AS-
PAS, Paulo Fernando Kapp, que coordena as reuniões.

O associado Onir Jaques Dias, devidamente
pilchado, e o amigo aposentado Irineu Mo-
raes de Moura

$

Saldamento do PS I ainda este ano é
meta do Serpro e Serpros

A ASPAS continua acom-
panhando todo o proces-

so de saldamento do PSI, que
vem caminhando a passos len-
tos. A Diretoria, representada
por Luiz Antonio (Gato) Mar-
tins, Presidente, e Julio Cesar
Maia Pinto Guedes, e o Con-
selho Deliberativo, represen-
tado por Hélio Gerhke, Presi-
dente, e Rogério Porto, parti-
ciparam de reunião em Brasí-
lia, no dia 22 de setembro,
com o Diretor-Superintenden-
te, Gilberto Paganoto, e o
Consultor Jurídico, Antonio
João Parera, do Serpro para
discutir especificamente este
item e saber a situação atual
do processo de saldamento.

De acordo com Gilberto
Paganoto, a Diretoria do Ser-
pro continua trabalhando jun-
to aos órgãos de controle da
empresa para aprovação do
aporte a ser injetado no PS I a
título de “Serviço Passado”
como parte do equacionamen-
to do déficit do PS I, que de-
verá ocorrer simultaneamen-
te com o saldamento do pla-
no. Ele informou também que
os órgãos de controle do Ser-
pro continuam não aceitando
os valores referentes ao ‘Ser-
viço Passado’ com base nos
participantes que aderiram ao
PS I com idade acima de 30
anos e que Serpro e Serpros

estão realizando todos os es-
forços para implantar o salda-
mento ainda este ano.

Aporte não será
suficiente para

equacionar o déficit 
Conforme noticiado no

Informe ASPAS 31, os valo-
res que estão sendo negocia-
dos consideram apenas os
participantes fundadores do
plano, ou seja, que entraram
em 1977. Desta forma, os
valores estimados não serão
suficientes para equacionar o
déficit remanescente do pla-
no após o saldamento e ain-
da cancelar o aumento de
35% sobre a contribuição dos
participantes, ocorrido em
2008, conforme promessa do
Serpros e Serpro quando das
negociações do ano passado.

 Além de ser mantido o au-
mento de 35%, poderá ainda
ocorrer um novo acréscimo,
estimado em 7%  (cálculo rea-
lizado em maio), para zerar o
déficit, valor a ser definido na
data do saldamento.  

ASPAS apoia proposta de
saldamento, mas não a
que está em negociação

Os representantes da AS-
PAS manifestaram ao Dire-
tor-Superintendente do Ser-
pro que a entidade conside-

ra o saldamento uma boa
opção para o equacionamen-
to do déficit, pois poderá aju-
dar a aumentar a segurança
do plano em relação a ocor-
rência de novos déficits. Po-
rém, informaram que discor-
dam da nova proposta de sal-
damento como está sendo ne-
gociada com os órgãos de
controle do Serpro:

- Os participantes, especi-
almente os aposentados, não
são responsáveis pelo déficit
e a redução do déficit propor-
cionada pelo saldamento de-
verá ocorrer, única e exclusi-
vamente, em razão dos sacri-
fícios dos participantes ativos,
que terão uma grande redução
nos futuros benefícios que re-
ceberão do plano, revelou
Luiz Antonio Gato.

 A ASPAS também enfa-
tizou que a manutenção do

aumento de 35%,  agravado
ainda por um novo aumen-
to, além de sacrificar os atu-
ais aposentados, que passa-
rão a ser descontados em
cerca de 13% do benefício,
sacrificará também os atu-
ais ativos, que serão descon-
tados no mesmo valor quan-
do se aposentarem.

 Em resposta, o Diretor-
Superintendente do Serpro
disse que entende os argu-
mentos da ASPAS, porém,
infelizmente, não será possí-
vel conseguir que os órgãos
de controle aprovem um
aporte do Serpro sem uma
nova participação dos parti-
cipantes. Acrescentou que o
Serpros continuará traba-
lhando para que o aumento de
35%, e o novo aumento que
venha a ocorrer, seja cance-
lado o mais rápido possível.

Aspas recorrerá à Justiça
em caso de novo aumento

Conforme informamos no Informe 31, caso ocorra um
novo aumento na contribuição no processo de sal-

damento, não será necessário entrar com nova ação.
Nosso advogado entrará com uma petição ao Juiz, no
próprio processo contra o aumento de 35%, solicitando
que este eventual aumento seja também suspenso. De
acordo com o advogado, Dr. Antonio Vieira, não há no-
vidades no atual processo, que está em fase de perícia
técnica atuarial, conforme decisão do Juiz da 25ª Vara
Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Antonio João Parera (Cojur-Serpro), Hélio Gehrke, Gilberto
Paganoto (Dir. Superintendente Sepro), Julio Guedes,
Luiz Antonio Gato e Rogério Porto

Acesse
semanalmente
nosso site e
mantenha-se
bem informado
sobre o que diz
respeito aos
aposentados e
pensionistas.
Atualize seu
e-mail para o
recebimento de
nosso boletim
eletrônico.
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Chapa “ASPAS UNIDA”

1 – Gestão atuarial e de investimentos do PS-I e PS-II.
1.1 – Defender a implementação integral das medidas ne-

gociadas entre SERPRO, SERPROS, ASPAS e FENADA-
DOS, em 2009, para o equacionamento do déficit do PS-I,
que inclui o saldamento do plano e alterações no PS-II, de
forma que:

a) a patrocinadora SERPRO faça o aporte total de recur-
sos com objetivo de equacionar o déficit remanescente após o
saldamento;

b) seja cancelado o adicional de 35% nas contribuições
dos aposentados, implantado em outubro de 2008;

c) seja incluído no PS-II o auxílio-doença para os partici-
pantes ativos já aposentados pelo INSS, até que completem a
idade mínima para requerer aposentadoria pelo SERPROS;

d) os fundos garantidores dos benefícios de risco do PS-
II não sejam reduzidos em função de possíveis impactos pro-
vocados pela entrada dos participantes ativos do PS-I e/ou
pela criação e melhoria de benefícios de risco no PS-II.  

1.2 – Manter a ação judicial, ajuizada em 2008, contra o
aumento de 35% nas contribuições dos participantes do PS-
I, até que o déficit seja equacionado nos moldes negociados
em 2009.

2 - Alterações do estatuto e regulamentos do SERPROS.
2.1 – Buscar a redução do valor da contribuição dos apo-

sentados do PS-I ao nível praticado no PS-II (9,26% para 3%
do benefício recebido).

2.2 – Lutar pela instituição da paridade patrocinadora/par-
ticipantes na Diretoria Executiva, com a eleição do Diretor
de Benefícios e do Diretor de Administração, sendo um dire-
tor eleito pelos ativos e outro pelos assistidos.

2.3 – Defender a regulamentação da utilização do voto de
qualidade (voto de Minerva) pelo Presidente do Conselho De-
liberativo, incluindo a possibilidade de arbitragem de consul-
tores especializados nas decisões relativas à gestão atuarial e
de investimentos dos planos, bem como  o impedimento de
aplicação em caso de empate nas decisões sobre recurso de
processo administrativo-disciplinar, hipótese em que seria
acatado o recurso do administrador acusado.

2.4 – Avançar na democratização do processo eleitoral
do SERPROS, incluindo representantes da ASPAS e da FE-
NADADOS na Comissão Eleitoral e utilizando, prioritaria-
mente, o voto por correspondência para os aposentados e
pensionistas;

2.5 – Defender a reserva de 1 vaga para aposentados, tanto
no Conselho Deliberativo, como no Conselho Fiscal do SER-
PROS.

3 - Planos de saúde e outros benefícios assistenciais.
3.1 – Defender no Plano de Saúde do SERPRO as seguin-

tes condições:
a) mensalidade com valor único, não diferenciado por idade;
b) reabertura das inscrições para os aposentados e pensi-

onistas ainda fora do plano;

Plataforma de Trabalho c) melhorias no atendimento hospitalar e na recuperação
pós-hospitalar, bem como no apoio à compra de medicamen-
tos necessários à recuperação;

d) participação de um representante dos aposentados e
pensionistas na comissão paritária FENADADOS/SERPRO
de gestão do plano.

3.2 – Buscar a alternativa de apoio aos não participantes
do Plano de Saúde SERPRO, até que seja conseguida a rea-
bertura de inscrições para os aposentados.

3.3 – Buscar formas para a compra de medicamentos com
preços mais baixos.

3.4 – Acompanhar a execução dos serviços assistenciais
(Seguro de Vida, Auxílio-Funeral, UTI-Vida, Plano Odonto-
lógico) prestados pela ASES-RJ.

3.5 – Negociar com seguradoras meios para alterar a idade
de ingresso do auxilio funeral de 70 para 80 anos, ainda que o
preço seja um pouco maior para essa faixa.

4 – Interação com entidades congêneres.
4.1 – Participar de lutas de interesses comuns, especial-

mente da recuperação/manutenção do poder aquisitivo dos be-
nefícios do INSS.

5 – Apoio jurídico aos associados.
5.1– Realizar convênios com sindicatos de processamento

de dados, entidades de classe e escritórios jurídicos em todas
as Regionais.

6 – Fortalecimento do trabalho das Comissões Temáticas.
6.1 – Ampliar para as demais Regionais a composição da

Comissão Técnica, para aprofundar a análise das questões
técnicas relativas à gestão atuarial e de investimentos dos pla-
nos de benefícios.

7 - Atividades sócio-recreativas.
7.1 – Realizar convênios com entidades de classe que ofe-

recem atividades sócio-recreativas, como colônia de férias,
entre outras.

7.2 – Realizar convênios com agências de viagens.
7.3 – Divulgar as atividades e serviços oferecidos pelo SESC.
7.4 – Instalar a Comissão Sócio-Recreativa em todas as

Regionais, com o apoio das representações locais da ASES.

8 – Fortalecimento da ASPAS.
8.1 – Realizar campanha de novos associados, fortalecen-

do a participação regional.
8.2 – Aproximar a ASPAS dos participantes próximos da

aposentadoria,
a) apoiando o Programa de Preparação para a Aposenta-

doria do SERPRO;
b) realizando campanha de filiação desses participantes.
8.3 – Debater a participação dos ativos na base de repre-

sentação da ASPAS.
8.4 – Negociar com o SERPRO e SERPROS a cessão de

sala para os aposentados em todas as Regionais, com o apoio
das representações locais da ASES.


