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Eleita a nova
Administração da Aspas

Solenidade de posse será no dia 12 de janeiro

Com 350 votos válidos
foi eleita a nova admi-

nistração da ASPAS, que es-
tará à frente da instituição no
triênio 2011/2014. A chapa
ASPAS UNIDA, que tem
Marlene Majella como Dire-
tora-Presidente e Luiz Anto-
nio (Gato) Martins como
Presidente do Conselho De-
liberativo, recebeu cerca de
40% dos votos do colégio
eleitoral. “Ficamos satisfei-

tos com a boa participação
dos associados que nos hon-
raram com sua representação
mesmo sabendo que se tra-
tava de chapa única”, afir-
mou Marlene Majella.

A nova administração to-
mará posse no dia 12 de ja-
neiro, às 14h, no auditório do
SERPROS, e você está con-
vidado. Veja nas págs 4 e 5 a
composição da nova direto-
ria e a plataforma eleitoral.

Novos entraves ameaçam o
equacionamento do PS I

A Diretoria do Serpros informou à ASPAS que os ór-
gãos de controle do Serpro não estão permitindo que a

patrocinadora aporte recursos a título de “Serviço Passado”, o
que levará a um novo aumento nas contribuições dos partici-
pantes para o equilíbrio do déficit do PS I.

A ASPAS vai procurar a Fenadados para juntas insistirem
junto ao Serpros nesta solução, já que para o fundo de pensão
dos Correios e de outras empresas públicas não houve proble-
mas na utilização destes recursos no equacionamento dos défi-
cits dos planos respectivos. Leia a matéria completa na pág 3.

Neste final de ano e de
mandato, nossa direto-

ria se despede com muita
honra de ter podido repre-
sentar os aposentados e pen-
sionistas do Serpros por dois
mandatos consecutivos. E o
que de mais importante fica
no balanço dessas gestões?

Para nós, o crescimento
da representatividade da AS-
PAS a nível nacional foi um
dos destaques. Estamos pre-
sentes e atuantes no Rio, em
Brasília, Salvador, Recife,
Belo Horizonte, Curitiba,
Porto Alegre, São Paulo, Be-
lém e Fortaleza. Ainda há di-
ficuldades de mobilização
em alguns estados, mas es-
tamos fazendo progressos.

Outro ponto que merece
ênfase é nossa atuação junto
ao Serpro e Serpros na cons-
trução de um projeto de equa-
cionamento do déficit do PS I
que não penalize os partici-
pantes, especialmente os apo-
sentados e pensionistas, que
não têm alternativa para so-
breviverem, assim como nas
melhorias para os participan-
tes do PS II. Em paralelo, a
parte jurídica vem agindo na
defesa dos interesses dos apo-
sentados e pensionistas.

A luta em defesa da de-
mocracia e da legalidade no
Serpros é outro aspecto im-
portante. Estivemos na fren-
te da luta contra a cassação
ilegal do mandato de Con-
selheiro Deliberativo eleito
do nosso Presidente, sob o

absurdo argumento de exis-
tência de conflito de interes-
ses no exercício simultâneo
dos dois cargos, como tam-
bém estivemos ao lado dos
Conselheiros eleitos do
CDE, apoiando a iniciativa
de recorrer à Previc para de-
volver a regularidade aos
mandatos dos Conselheiros
indicados pelo Serpro, tan-
to no CDE, como no COF.

 Ficou, entretanto, pen-
dente um grande desafio, que
fica para a próxima gestão:
realizar uma ampla discussão
com os associados sobre a
ampliação da base da ASPAS
para os participantes ativos,
o que tornará nossa associa-
ção mais forte para defender
os interesses dos aposentados
e pensionistas, pois, como foi
demonstrado no processo de
negociação do equaciona-
mento do déficit do PS I, não
é possível separar os partici-
pantes ativos, pois estes são
os futuros aposentados.

 Enfim, cremos que a
ASPAS fez o melhor possí-
vel como representante na-
cional dos aposentados e
pensionistas, graças, sobre-
tudo, ao apoio e colaboração
que sempre recebemos dos
associados e dos membros
dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. Que possamos con-
tinuar colaborando com o
crescimento da ASPAS nes-
ta próxima gestão. Sucesso
aos novos dirigentes!

A Diretoria

ASPAS amplia sua
representação nacional

Editorial

Como anda o Plano de Saúde do Serpro

Entrevista:
Diretoria Executiva

da ASPAS faz
balanço de gestão páginas 6 e 7

Associados se confraternizam

página 2

página 8
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Apesar das liminares contrárias no RJ e RS, Serpro continua
a implantação da rede própria do Plano de Apoio à Sáude

As liminares obtidas
pelos Sindpds do Rio
de Janeiro e Rio

Grande do Sul continuam va-
lendo e, de acordo com as
mesmas, não pode haver
qualquer mudança no Plano de
Saúde PAS/Serpro enquanto
não se julgar o mérito da ques-
tão. Apesar disso, o Serpro
continua montando a rede
própria, com a empresa con-

tratada responsável encami-
nhando convites aos diversos
prestadores de serviço (hos-
pitais, clínicas, médicos, etc).
Nestes estados, continua vi-
gorando a não incidência da
co-participação sobre as con-
sultas médicas, embora os
participantes do plano já es-
tejam recebendo, em casa, os
relatórios dos serviços pres-
tados aos mesmos.

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 am-
pla. E ainda há as grandes
exigências burocráticas para
a inscrição dos médicos, hos-
pitais e clínicas, o que difi-

culta mais ainda a constru-
ção de uma rede de qualida-
de”.

Por isto, a ASPAS está
atenta às sentenças bem
como à formação da nova
rede de prestadores de ser-
viço que o Serpro vem de-
senvolvendo para poder man-
ter os associados devidamen-
te informados e com seus di-
reitos resguardados.

Desde final de novem-
bro as farmácias de

todo país estão obrigadas a
reter uma via de receitas que
contenham antibióticos. A
medida foi determinada pela
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) como
uma forma de controlar o
consumo e evitar a prolifera-
ção de super bactérias resis-
tentes a vários antibióticos.

A prescrição médica para
antibióticos só terá dez dias
de validade. Ela deve estar em
letra legível e sem rasuras, e
precisa informar os dados
completos: nome do medica-
mento ou da substância pres-
crita sob a forma de Deno-
minação Comum Brasileira
(DCB); dosagem ou concen-
tração; forma farmacêutica;

Antibióticos só com
retenção de receita

quantidade e posologia; 
nome completo do paciente;
nome do médico, registro
profissional, endereço com-
pleto, telefone, assinatura e
marcação gráfica (carimbo).

Novos antibióticos produ-
zidos deverão conter na em-
balagem e no rótulo, obriga-
toriamente, tarja vermelha
destacando a expressão:
“Venda sob prescrição médi-
ca - Só pode ser vendido com
retenção da receita”. A mes-
ma frase deve constar com
destaque na bula dos medica-
mentos.

Os fabricantes de remédi-
os terão o prazo máximo de
180 dias para adequação às
novas regras, sob pena de co-
meterem infração sanitária,
além de outras cabíveis.

No verão, redobre os cuidados
para evitar a dengue

Chuva e calor favorecem o aparecimento do mosquito
transmissor da dengue, uma doença séria, mas que pode
ser combatida com algumas ações. Confira e implemente:

Fonte: Portal do Ministério da Saúde

Produção DIMP Comunicação.

www.dimpcomunicacao.com.br

Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ 15999JP)

Tiragem: 3000 EXEMPLARES
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ASPAS vai questionar tratamento diferenciado no
equacionamento dos déficits do Postalis e do Serpros

Diretores e Conselhei-
ros da ASPAS (Luiz
Antonio Gato, Harol-

do Ramos, Paulo Barbosa
Coimbra, Gilson Leal Barbo-
sa, Rogério Porto, Hélio
Gehrke) se reuniram com o
Diretor-presidente do Ser-
pros, Armando Frid, no dia
7 de dezembro, para discutir
a situação do equacionamen-
to do déficit do PS I, que in-
clui o saldamento do plano e
alterações no PS II.

De acordo com Frid, os
órgãos de controle do Ser-
pro não estão concordando
que a patrocinadora faça
aporte de recursos no PS I a
título de revisão do ‘Serviço
Passado’. Esta revisão ajuda-
ria a equilibrar o PSI.

Com isto, além do salda-
mento do plano, que reduzirá
consideravelmente o déficit,
graças ao congelamento dos
benefícios na data do salda-

mento dos participantes ati-
vos, poderá haver um novo
aumento nas contribuições
dos aposentados, além da
manutenção do contribuição
adicional de 35%, implemen-
tada em outubro de 2008.

Ministério do
Planejamento reconhece

dívida com Postalis
Contrariamente à postura

dos órgãos de controle do
Serpro, nos Correios, uma
empresa pública como o Ser-
pro, o Ministério do Planeja-
mento, através do Dest, o
mesmo Departamento de Co-
ordenação das Estatais que
também controla o Serpro,
decidiu que a empresa terá de
reconhecer formalmente uma
dívida de R$1,49 bilhão com
o Postalis, fundo de pensão
dos Correios. A dívida se re-
fere a “Serviço Passado”, que
no fundo de pensão deles se

chama Reserva de Tempo de
Serviço Anterior. Ou seja,
dois pesos, duas medidas.

ASPAS continuará
na luta para que

patrocinadora assuma
sua responsabilidade
O Presidente do Conse-

lho Deliberativo da ASPAS,
Hélio Gehrke, lembra, inclu-
sive, que os cálculos atuari-
ais no “Serviço Passado” da
Postalis foram realizados pela
Globalprev, a mesma empre-
sa de consultoria atuarial es-
pecializada contratada pelo
Serpros para o desenvolvi-
mento do projeto de salda-
mento do PS I.

Como outras empresas
públicas, além dos Correios,
a CEF e a Dataprev, foram
autorizadas a rever o Servi-
ço Passado nos planos de
benefícios dos fundos pa-
trocinados por elas (Funcef

Conselho Deliberativo realiza
última reunião do ano

Nos dias 7 e
8 de de-

zembro o Con-
selho Delibera-
tivo da ASPAS
realizou sua úl-
tima reunião do
ano e do presen-
te mandato, estendida aos
membros da Diretoria
Executiva e do Conselho
Fiscal . Além da situação
do equacionamento do dé-
ficit do PS I, o Conselho
Deliberativo apreciou o
Relatório de Contas e A-
tos do ano de 2010 da Di-
retoria Executiva e a exe-

cução orçamentária até
setembro de 2010.

Conselho Fiscal
aprovou balancetes
Também no dia 7 de de-

zembro o Conselho Fiscal
da ASPAS esteve reunido,
apreciando e aprovando os
balancetes dos segundo e
terceiro trimestres de 2010.

A ação judicial que a ASPAS move contra os 35% de
aumento nas contribuições dos aposentados e pen-

sionistas continua seu trâmite na justiça. Em função
da greve branca que a justiça vem realizando há me-
ses, a fase atual ainda é de perícia técnica atuarial,
de acordo com a decisão do
Juiz da 25ª Vara Civil do
Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro. Caso ocorra um
novo aumento da contribui-
ção no processo de salda-
mento, o advogado da AS-
PAS entrará com uma peti-
ção ao Juiz no próprio pro-
cesso contra o aumento de
35%, ou seja, não será ne-
cessário entrar com novo
processo.

Ação contra o aumento dos 35%
continua em fase de perícia

e Prevdata, respectivamen-
te), a ASPAS decidiu procu-
rar a Fenadados para, jun-
tas, defenderem que o Ser-
pro continue insistindo jun-
to aos seus órgãos de con-
trole para que seja autoriza-
do a reconhecer o “Serviço
Passado” existente no PS I
e aporte os recursos corres-
pondentes para o equaciona-
mento do déficit remanes-
cente após o saldamento,
previsto para ocorrer em
2011, incluindo o cancela-
mento do aumento de 35%,
conforme negociado pela
ASPAS e Fenadados com
Serpro e Serpro em 2009.
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Presidente:

Luiz Antonio (Gato) Martins

Composição da nova administração da ASPAS

Diretor Presidente:
Marlene de Souza Majella

Diretor de Seguridade:
David Bonfim Portugal

Diretor Social:
Paulo Barbosa Coimbra

Diretor Administrativo Financeiro:
Gilberto de Mello Nogueira Abdelhay

Diretor de Comunicação:
Orlando de Souza Pereira

1º Suplente:
José Reinaldo Lisboa Dias

SUPLENTES

2º Suplente:
Ana Maria Maia Monteiro de Castro

3º Suplente:
Francisco de Paula Caruso

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos: Eder Lopes Lima Ribeiro, Mario
Teixeira Vasconcelos, Vilmar Moretão.

Membros Suplentes: Plácido Pinto da Silva, Vera
Lucia Veloso Freitas, Sonia Maria Sodré

Demais Membros Efetivos: Rogério da Silva
Porto, Julio Cesar Maia Pinto Guedes, Sonia Celli,
Maria Ingez Gorges Rocha, Nelcira Mendes de Moraes,
Paulo Fernando Kapp, Agildo B. Moreira, Etelvina
Rosembrach  (pensionista).

Membros Suplentes: Iwanoy de Souza Cavalcanti,
Haroldo Francisco Ramos, Artur Neves, Gilson (Pardal)
Leal Barbosa, Manoel Pinto, Carlos Alberto Lomar
Parrini, Carlos Roberto Rocha Silva, Maria Cinira dos
Santos Seixas, Sebastião Avenaldo Muniz, Maria de
Jesus Campelo de Oliveira  (pensionista).

Vice-Presidente:

Helio Carlos Gehrke

Anote o endereço: Auditório do Serpros (Rua Fer-
nandes Guimarães 35, Botafogo) às 14:00h.

Após a solenidade de posse haverá um
coquetel para os associados

Posse será dia 12 de janeiro às 14h.
VOCÊ ESTÁ CONVIDADO
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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 provoca-
dos pela entrada dos participantes ativos do PS-I e/ou pela cri-
ação 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 apli-
cação em caso de empate nas decisões sobre recurso de proces-
so 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 FENA-
DADOS na Comissão Eleitoral e utilizando, prioritariamente,
o voto por correspondência para os aposentados e pensionistas;

2.5 – Defender a reserva de 1 vaga para aposentados, tan-
to no Conselho Deliberativo, como no Conselho Fiscal do
SERPROS.

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 pensio-

nistas ainda fora do plano;
c) melhorias no atendimento hospitalar e na recuperação

pós-hospitalar, bem como no apoio à compra de medicamen-
tos necessários à recuperação;

Plataforma de Trabalho
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 ida-
de 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
benefícios 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 Aposen-

tadoria do SERPRO;
b)      realizando campanha de filiação desses partici-

pantes.
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.
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“Precisamos evoluir mais, e
terminar com o uso indiscri-
minado do voto de minerva"

Haroldo Ramos
Diretor da ASPAS
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Balanço da administração da ASPAS. Confira os destaques dos diretores
e do Presidente do Conselho Deliberativo nas gestões de 2005 a 2011
ASPAS E A LEGALIDADE E
DEMOCRACIA NO SERPROS
Luiz Antonio (Gato) Martins: Os problemas na gover-

nança do Serpros começaram em 2007, com a minha cassa-
ção ilegal do cargo de Conselheiro Deliberativo eleito, com o
argumento absurdo de conflito de interesses com o exercício
simultâneo do cargo de Diretor-Presidente da ASPAS, e a im-
pugnação pelo CDE da eleição para o COF de Mauro Roberto
Simião, como membro titular, e João Paulo de Jesus Cruz,
como primeiro suplente, sob alegação de que os participantes
eleitos não poderiam ter se candidatado, já que eram suplentes
do COF e, nesta condição, não poderiam ser reconduzidos.
Com isto foi empossado o participante Hilary de Nazaré Mo-
reira dos Santos, terceiro colocado nas eleições, que ficou
sem suplente eleito pelos participantes. Depois, em 2009, fui
impedido de me candidatar à reeleição para o CDE, com base
em cláusula, também ilegal, que proi-
bia candidatura de participantes com
ação judicial contra o Serpros, o que
era justamente o meu caso, em razão
da ação que movi contra a cassação
do meu mandato. Foram medidas cla-
ras para impedir o contraditório nos
órgãos de gestão do nosso fundo. Depois, as ilegalidades atin-
giram o máximo, com mandatos irregulares do então Presi-
dente do CDE e de outras duas Conselheiras indicadas pela
patrocinadora. Tenho esperanças que isto não volte a aconte-
cer, embora o voto de qualidade (voto de minerva) continue
sendo utilizado pelo novo Presidente do CDE, o que não con-
tribui para que as decisões sejam mais amadurecidas. Por isto,
defendemos a regulamentação do voto de qualidade, além da
paridade também na Diretoria Executiva, como em outros fun-
dos patrocinados por estatais federais, com a eleição pelos
participantes dos Diretores de Benefí-
cios e de Administração.

Haroldo Ramos: Apoiamos a elei-
ção de  conselheiros atuantes, que foi
fundamental para o retorno da legali-
dade ao fundo, haja visto que denun-
ciaram as irregularidades à Previc, in-
clusive. Mas precisamos evoluir mais,
e terminar com o uso indiscriminado
do voto de minerva.

 Júlio César Maia Pinto Guedes: Não tivesse a ASPAS de-
nunciado aos quatro ventos todas as irregularidades e desmandos
no Sepros, ainda teríamos aquela situação vergonhosa no nosso
fundo de pensão. Divulgamos a íntegra das informações advin-
das dos conselheiros eleitos, que não são divulgadas nos canais
oficiais de comunicação do Serpros, privando o conjunto de par-
ticipantes da versão dos conselheiros que elegeram. Além disso,
continuamos lutando pela paridade na Diretoria do Serpros.

 Paulo Barbosa Coimbra: Tivemos boas vitórias contra

a imposição, contra a arbitrariedade. Acreditamos que agora
poderemos manter o diálogo aberto e com isso evoluir mais.

 Hélio Gehrke: O Serpros não apresentou uma admi-
nistração transparente, nesse período. Muitas coisas acon-
teceram sem a devida divulgação e a ASPAS foi fundamen-
tal para fazer essa intermediação na divulgação. Existe ago-
ra uma esperança de que o relacionamento melhore, no as-
pecto transparência.

ASPAS E O PROCESSO DE
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PS I
Luiz Antonio Gato: A ASPAS desempenhou e conti-

nua desempenhando um papel muito importante. Tanto es-
clarecendo o conjunto de participantes, inclusive os ati-
vos, sobre diversas nuances na gestão dos planos de be-
nefícios quanto lutando, junto com a Fenadados, para pres-

sionar a patrocinadora a assu-
mir sua responsabilidade pelo
equacionamento do déficit. Foi
excelente já termos criado e po-
dermos contar com a Comis-
são Técnica que possui conhe-
cimentos técnicos e também

políticos, para apoiar o trabalho da Diretoria e do Conse-
lho Deliberativo da ASPAS. É um trabalho que deixa fru-
tos.

Haroldo: Tivemos uma participação fundamental, inclu-
sive com a ação judicial contra o aumento de 35% nas con-
tribuições dos aposentados. Foi a primeira vez que a Associ-
ação entrou com uma ação para defender o direito de seus
representados.

Júlio: Fizemos tudo o que foi possível. Conseguimos, no
início, excelente acordo com a patrocinadora e o Serpros,

mas a empresa não obteve, até o
momento, aprovação dos seus ór-
gãos de controle. De toda forma,
mantemos nossa proposta origi-
nal de saldamento sem ônus aos
participantes, sem novo aumento
nas contribuições e sem os 35% .

Coimbra: Essa discussão
consumiu e consome um tempo

enorme nosso. Muitas reuniões, muitas idas e vindas. Vamos
continuar brigando até o último momento para garantir os
direitos dos aposentados e dos ativos no processo de salda-
mento do plano. Nos revolta ver outras empresas conse-
guindo soluções que a gente quer aplicar, como o aporte de
recursos a título de “Serviço Passado”, que no nosso caso
os órgãos de controle do Serpro não querem aceitar.

Hélio: Foram praticamente três anos de dedicação inten-
sa a este processo e com isso não pudemos atender a outros
projetos planejados. Contudo, houve uma feliz coincidência

“Mantemos nossa proposta
original de saldamento, sem
ônus para os participantes,

sem novo aumento nas contri-
buições e sem os 35%”.

Júlio César Maia Pinto Guedes,
Diretor da ASPAS

E N T R E V I S T A
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que tivéssemos nessa gestão uma reunião de pessoas com
conhecimento de previdência privada exatamente para tratar
do interesse dos aposentados e ativos. Pudemos dialogar em
igualdade de condições com nossos interlocutores.

 ATUAÇÃO JURÍDICA DA ASPAS
 Gato: Foi a primeira vez que entramos com uma ação co-

letiva (35%). Em 2001 quase entramos contra a migração do
PS I para o PS II. O papel da Associação é esse mesmo. Daí a
importância da criação da ASPAS, termos independência e au-
tonomia. E a ação ajuda na negociação. Agora, a ASPAS é reco-
nhecida como substituto processual para os associados.

Haroldo: Demos um passo muito positivo que foi a contra-
tação de assessoria jurídica previdenciária. Acho que essa é uma
lição que fica a partir da ação contra os 35% de aumento nas
contribuições.

Júlio: Fomos pioneiros nas duas gestões em entrar na jus-
tiça contra o fundo, tanto na luta pela solução do déficit quan-
to contra os aumentos arbitrários.

Coimbra: Temos excelentes ad-
vogados, mas o problema é que a
justiça é muito lenta e por conta dis-
so, acaba sendo injusta. No nosso
caso então, que já estamos com ida-
de avançada, a demora é crucial.

 Hélio: Sempre que não for pos-
sível resolver as questões por inter-
médio do diálogo, da negociação, entraremos na justiça para de-
fender nossos interesses e direitos. É um dever de ofício nosso.

ASPAS E ATUAÇÃO NACIONAL
Gato: Conseguimos avanços importantes na representa-

ção do nosso Conselho, com membros de vários estados. Até
2005 sempre foi só o pessoal do Rio. Em 2005 tivemos um
conselheiro de Brasília. Em 2008 tivemos um de Pernambu-
co, um da Bahia, dois de Brasília e um do Rio Grande do Sul.
Agora em 2011, embora não tenhamos um representante de
Pernambuco, conseguimos incluir também representantes do
Paraná e São Paulo, este com dois
representantes. Falta avançar mui-
to. Precisamos ter mais represen-
tantes de todos os principais esta-
dos nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, e, inclusive, na Diretoria.

Haroldo: Falta evoluir mais. Te-
mos dificuldades.  Em diversos es-
tados, tem associado que mora no
interior, a 80 km de distância ou mais da capital. As pessoas se
acomodam e é difícil reuní-las, mesmo para tratar de assuntos
de seu próprio interesse.

 Júlio: A criação do boletim eletrônico foi importante para
chegarmos a mais aposentados, inclusive os que não são as-
sociados, e aos ativos. Mas, apesar de algumas ações impor-
tantes, como esta e a como a comemoração nacional dos 10
anos da ASPAS, ainda estamos devendo.

Coimbra: Precisamos conseguir que a ASPAS se transfor-
me numa associação mais ampla, incluindo os participantes ati-
vos, que são os aposentados de amanhã. Eles precisam de re-
presentação na área previdenciária, coisa que os sindicatos, por

força de outras lutas, não podem se dedicar. Com isso seria
muito mais fácil aumentar nossa representação nos estados.

 Hélio: Os assuntos cuidados pela ASPAS, quase todos, são
de interesse coletivo, portanto, nacionais, embora geografica-
mente haja uma maior concentração de servidores no Rio, em
Brasília, por conta da sede da Patrocinadora e, em São Paulo
por ser outro local de grande número de associados, acho que
deveríamos ter representações mais atuantes, em cada sede re-
gional da Patrocinadora, promovendo reuniões, palestras, ou-
tras atividades de interesse e agrado dos associados.

CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS
Gato: A ASPAS era pouco conhecida. Hoje não, é conheci-

da por todos os aposentados e ativos, mas daí a tomarem a
decisão de se associarem, vai uma distância. Temos um cresci-
mento vegetativo, precisamos nos fortalecer mais com um maior
número de sócios. E isto, só conseguiremos incluindo os ativos
na nossa base. É um desafio que fica para a próxima gestão.

Haroldo: Não conseguimos avançar nas questões dos con-
vênios, devido ao projeto da "Nova
Carteira Social" ter sido paralisado
pela discussão da entrada dos par-
ticipantes ativos no quadro da AS-
PAS, o que ocasionaria alteração da
razão social. É um projeto que pre-
cisa ser tocado.

Júlio: Estamos deixando um le-
gado que é o cadastro da ASPAS em

um sistema organizado e atualizado. Onde antes tínhamos uma
planilha de excel, suscetível a erros de digitação, marcação inade-
quada e não padronizada, que impossibilitava filtrar alguma infor-
mação, hoje temos um banco de dados construído no sistema
visual basic 9.0 net. Precisamos mantê-lo atualizado.

Coimbra: Iniciamos uma discussão muito importante que
foi a de estender a representação da ASPAS para os ativos.
Com isso, podemos, por exemplo, buscar parcerias em várias
áreas, inclusive em termos de plano de saúde, porque o quan-
titativo envolvido nos dá um poder maior de negociação.

Hélio:  aprovação do novo estatuto da Associação, no inicio
da atual gestão, que agora pas-
sa ser aplicado na integra, foi
uma importante contribuição
para o aperfeiçoamento da fun-
cionalidade e  gestão da ASPAS,
introduzindo um maior número
de diretores, com seus respec-
tivos suplentes, permitindo que
os trabalhos possam ser dividi-

dos e também,  permitir  que representantes de um maior nú-
mero de regionais, tenham assento na Diretoria Executiva.

No decurso da atual gestão, sentiu-se a necessidade de a
ASPAS vir a representar, também servidores ativos, assunto
que foi debatido, porém, não concluído, ficando para a próxi-
ma diretoria, retornar ao assunto desse importante tema.

“Precisamos conseguir que a
ASPAS se transforme numa

associação mais ampla, incluin-
do os participantes ativos, que

são os aposentados de amanhã”.
Paulo Coimbra

Diretor da ASPAS

 “Sempre que não for possível
resolver as questões através do

diálogo, da negociação, entraremos
na justiça para lutar por nossos

direitos. É um dever nosso”

“Precisamos nos fortalecer mais com um
maior número de sócios. É um desafio

que fica para a próxima gestão”
Luiz Antonio Gato Martins

Presidente da Aspas

Hélio Gehrke - Presidente do Conselho Deliberativo
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O sonho de um Núcleo de
Aposentados do Rio de
Janeiro transformou-se

em realidade em setembro de
1998, quando a ASPAS ganhou
personalidade jurídica, passando
a representar os aposentados e
pensionistas do Serpros de todo
o Brasil. Este ano os associados
do Rio de Janeiro se reuniram no
auditório do Serpros no dia 6 de
outubro para celebrar a data, com
direito a comes e bebes. Como

A Diretoria da ASPAS deseja a todos os aposentados e
pensionistas do Serpro e a seus familiares um Feliz
Natal e um 2011 repleto de Paz, Saúde e Harmonia.

Dezembro, mês de
festas. No Rio de
Janeiro, os associa-

dos da ASPAS se reuniram
para um almoço de confra-
ternização no restaurante
Real Astórias, na Praia de
Botafogo, no dia 8 de dezem-
bro. “Normalmente vamos a
uma churrascaria, mas este
ano fizemos uma pesquisa
entre os aposentados e pen-
sionistas e a maioria optou
por um cardápio a base de
frutos do mar. Foi muito
bom variar”, afirmou Luiz
Antonio Gato, Presidente
da ASPAS.

Durante o almoço, cus-
teado por cada participante,
houve também sorteio dos
presentes de amigo oculto.
Veja as fotos.

Buffet espanhol para a confraternização de final de ano

ocorre anualmente, desde 2005, houve
o tradicional sorteio de três aparelhos
de DVD, que este ano premiou os as-

sociados José de Souza (RJ), Dagmar Du-
arte Peixoto (SP) e Maria Vilma Castro
Aragão (CE). Confira as fotos.

ASPAS comemora 12 anos de existênciaASPAS comemora 12 anos de existência


