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ESPECIAL

ELEIÇÕES

Foi dada a largada para as
eleições que vão escolher
a nova administração da

ASPAS para o período 2008/
2011. Concorre, em chapa úni-
ca, a chapa ASPAS 10 ANOS,
encabeçada pelo atual Presi-
dente de Associação, Luiz An-
tonio (Gato) Martins.

As cédulas de votação foram
enviadas pelos Correios para a
residência dos associados no dia
18 de abril. Seguiram em enve-
lope pré-pago que deve ser pos-
tado de volta pelos associados
com direito a voto até o dia 12

de maio. Residentes na região
metropolitana do Rio de Janeiro
também podem entregar a cé-
dula diretamente na secretaria
da ASPAS.

A apuração dos votos, assim
como a divulgação do resultado, se-
rão realizados no dia 19 de maio e
os associados poderão inter-
por recursos até o dia 21 de maio.
A divulgação oficial dos novos
membros eleitos para a Diretoria
Executiva e Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal da ASPAS ocorrerá no
dia 26 de maio e no dia 28 é a vez
da posse dos eleitos.

No ano em que nossa Associação
completa 10 anos, a serem come-

morados no dia 9 de setembro, temos
a honra de participar da quinta eleição
para a Diretoria da casa, reafirmando
o compromisso democrático pelo qual
a ASPAS sempre se pautou.

Embora não haja quorum mínimo
para validação do resultado eleitoral,
é fundamental a mais ampla participa-
ção dos associados no processo, de
modo a dar a maior representativida-
de possível para a nova administração,
mesmo se tratando de chapa única.

Assim, cumprindo determinação
da Assembléia Geral Extraordinária,

realizada em 26 de março, divulga-
mos através desse Informe Especial
todas as informações referentes à
eleição que definirá a nova adminis-
tração da Aspas até 2011. Como só
houve uma chapa inscrita, noticiamos
apenas uma plataforma de trabalho
e a composição integral desta cha-
pa. Houvesse mais chapas inscritas,
todas teriam o mesmo espaço para
divulgar seu programa.

O calendário eleitoral e a composi-
ção da Comissão Eleitoral que coor-
dena o processo das eleições também
foram aprovados pela AGE de março.
Agora é participar e votar.

EditorialEditorial

Novos tempos à frente!

Conheça todos os
integrantes da chapa

leia nas páginas 2 e 3
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Associados se preparam
para eleger nova Diretoria

1 – Gestão atuarial e de investimentos do PS-I e PS-II.
1.1 - Defender que o SERPRO, como Patrocinadora/Insti-
tuidora, assuma a responsabilidade pelo equacionamento do
déficit do PS I, conforme conclusões do Relatório Prelimi-
nar da Comissão Técnica da ASPAS:
1.1.1 - Aporte de recursos para compensar as perdas de-
correntes do fechamento do plano em 1997 (valores relati-
vos à Geração Futura) e de aumentos reais de salário não
previstos nas avaliações atuariais, como a instituição da Gra-
tificação de Auxiliar, em 2005.
1.1.2 - Aporte de recursos para cobrir o déficit existente
quando da migração, em 2001, relativo aos participantes do
PS I que não migraram para o PS II, garantindo isonomia de
tratamento com os participantes que migraram, que tiveram
o déficit coberto no aporte realizado pelo SERPRO.
1.1.3 - Aporte de recursos para repor eventuais perdas dos
participantes que não migraram para o PS II, reavaliando
suas reservas matemáticas.
1.2 – Defender ações para a recuperação de investimentos
com maus resultados (Letras de Santa Catarina, debêntures
da INVESC, operações com opções de ações e de prote-
ção da carteira de ações, entre outras).

2 - Alterações do estatuto e regulamentos do
SERPROS.
2.1 - Redução do valor da contribuição dos aposentados do
PS I ao nível praticado no PS II (9,26% para 3% do benefí-
cio recebido).
2.2 - Incluir no PS II a complementação do auxílio-doença e
da aposentadoria por invalidez para os já aposentados pelo
INSS que continuam empregados no SERPRO, benefícios
já existentes no PS I.
2.3 - Instituir paridade patrocinadora/participantes na Dire-
toria Executiva, com a eleição do Diretor de Benefícios e do
Diretor de Administração, sendo um Diretor eleito pelos ati-
vos e outro pelos assistidos.
2.4 - Regulamentar a utilização do voto de qualidade (voto
de minerva) do Presidente do Conselho Deliberativo. Em
caso de empate nas decisões sobre recurso de Processo
Administrativo Disciplinar, o voto de qualidade não será uti-
lizado, sendo acatado o recurso do administrador acusado.

3 - Envidar esforços para a revogação da recente cas-
sação do mandato de conselheiro eleito, com sua rein-
tegração ao Conselho Deliberativo.

4 - Acompanhar junto ao serviço de atendimento aos
participantes as demandas dos mesmos e sua solu-
ção, como forma de entender e interagir preventiva-
mente na solução de problemas de maior freqüência.

Chapa ASPAS 10 ANOS:
Plataforma de trabalho

5 - Planos de saúde e outros benefícios assistenciais.
5.1 – Plano de Saúde SERPRO/CASSI: mensalidade com valor
único, não diferenciado por idade; reabertura das inscrições para os
aposentados e pensionistas ainda fora do plano; melhorias no atendi-
mento hospitalar e na recuperação pós-hospitalar, bem como no apoio
na compra de medicamentos necessários para a recuperação; parti-
cipação de um representante dos aposentados e pensionistas na co-
missão paritária FENADADOS/SERPRO de gestão do plano.
5.2 - Buscar alternativas de outros planos para os não parti-
cipantes do Plano de Saúde SERPRO/CASSI.
5.3 - Buscar alternativas para a compra de medicamentos
com preços mais baratos.
5.4 - Acompanhar a execução dos serviços assistenciais (Seguro
de Vida, Auxílio-Funeral, UTI-VIDA) prestados pela ASES-RJ.
5.5 - Buscar alternativas de Seguro de Vida para os maiores
de 65 anos.

6 – Interagir com entidades congêneres, participando de
lutas de interesses comuns, especialmente a recuperação/
manutenção do poder aquisitivo dos benefícios do INSS.

7 – Apoio jurídico aos associados: Realizar convênios com
sindicatos de processamento de dados, entidades de apo-
sentados e escritórios jurídicos em todas as regionais.

8 - Ampliar para as demais regionais a composição da
Comissão Técnica, para aprofundar os temas relativos
às questões técnicas da gestão atuarial e de investi-
mentos dos planos de benefícios.

9 - Atividades sócio-recreativas.
9.1 - Realizar convênios com entidades sindicais e de aposen-
tados, que oferecem atividades sócio-recreativas, como colô-
nia de férias, entre outros.
9.2 - Realizar convênios com agências de viagens.
9.3 - Divulgar as atividades e serviços oferecidos pelo SESC.
9.4 – Instalar a Comissão Sócio-Recreativa em todas as regionais.

10 - Realizar campanha de novos associados, para for-
talecer a ASPAS e torná-la a representante nacional dos
aposentados e pensionistas do SERPROS.

11 – Aproximar a ASPAS dos participantes próximos da
aposentadoria
11.1 - Apoiar o Programa de Preparação para a Aposentado-
ria do SERPRO.
11.2 - Realizar campanha de filiação destes participantes.

12 – Negociar com o SERPRO e SERPROS a cessão
de sala para os aposentados em todas as regionais.
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Conselho Deliberativo
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Conheça os candidatos da Chapa ASPAS 10 ANOS
Diretoria Executiva

Diretor - Paulo Barbosa Coimbra
Administrador, foi analista de
informática do SERPRO. É o
atual Presidente do Conselho

Deliberativo da ASPAS.
Mora no Rio de Janeiro.

Diretor - Presidente Luiz
Antonio (Gato) Martins

 Engenheiro, foi analista de informática do
SERPRO e Diretor de Benefícios do

SERPROS. É Conselheiro Deliberativo (eleito)
do SERPROS e o atual Diretor-Presidente da

ASPAS. Mora no Rio de Janeiro.

Diretor  Adm. Financeiro
Haroldo Francisco Ramos

Economista e Administrador, foi analista
de informática do SERPRO. É o atual
Diretor Administrativo-Financeiro da

ASPAS. Mora no Rio de Janeiro.

Diretor - Julio Cesar
 Maia Pinto Guedes

Economista, foi
 Analista de informática do

SERPRO e Diretor da ASPAS.
Mora no Rio de Janeiro.

1 - Etelvina Rosembrach, Odontóloga e
pensionista. Mora no Rio de Janeiro

2 – Agildo Brandão Moreira, Economista,
foi Analista de Sistemas do SERPRO. Mora
em Salvador.

3 – Célio Prado Bragança , Economista,
foi Analista de Sistemas do SERPRO. Mora
em Recife.

4 – Hélio Carlos Gehrke, Administrador, foi
Analista de Informática do SERPRO. Foi
Diretor-Superintendente (atual Presidente) do
SERPROS. Mora em Brasília.

5 – Paulo Fernando Kapp, Administrador,
foi Analista de Informática do SERPRO. Foi
membro da Representação de Participantes
do SERPROS. Mora em Porto Alegre.

6 – Rogério da Silva Porto, Engenheiro, foi
Analista de Informática do SERPRO e membro
do Conselho Curador (atual Conselho Deliberativo)
do SERPROS. Mora no Rio de Janeiro.

1 – Carlos Alberto Lomar Parrini, Economista,
Analista de Informática do SERPRO. Atual Diretor
da ASPAS. Mora no Rio de Janeiro.

2- Plácido Pinto da Silva, Curso Médio, foi
Técnico de Manutenção do SERPRO. É
membro do Conselho Deliberativo da ASPAS.
Mora em São Gonçalo, RJ.

3 – Marcos Altieri, Estatístico, foi Analista
de Informática do SERPRO. É membro do
Conselho Deliberativo da ASPAS. Mora no Rio
de Janeiro.

4 – Orlando de Souza Pereira ,  Admi-
nistrador, foi Analista de Informática do
SERPRO. Foi Diretor (eleito) de Administração
do SERPROS. Mora no Rio de Janeiro.

5 – Américo da Silva Motta, Engenheiro, foi
Analista de Sistemas do SERPRO. É membro
do Conselho Fiscal da ASPAS. Mora no Rio
de Janeiro.

6 – Mário Teixeira Leite de Vasconcelos,
Economista, foi Analista de Informática do
SERPRO. Mora no Rio de Janeiro.

1 – Cammarota Salvador, Engenheiro, foi
Analista de Informática do SERPRO. É
membro do Conselho Deliberativo da ASPAS.
Mora no Rio de Janeiro.

2 – Paulo Gustavo Dias Allão, Bacharel em
Contabilidade, foi Contador e Assessor de
Organização e Normas do SERPROS. Foi
Diretor-Administrativo-Financeiro da ASPAS.
Mora no Rio de Janeiro.

3 – Deusalinda Kunisawa, Economista, foi
Analista de Sistemas do SERPRO. É membro
do Conselho Deliberativo da ASPAS. Mora no
Rio de Janeiro.

1 – Manoel Pinto, Economista, foi Analista
de Sistemas do SERPRO. É membro do
Conselho Deliberativo da ASPAS. Mora no Rio
de Janeiro.

2 – Judson Farias Marques, Administrador,
foi Analista de Sistemas do SERPRO. É
membro do Conselho Deliberativo da ASPAS.
Mora no Rio de Janeiro.

3 – Márvio dos Santos Costa, Estatístico, foi
Analista de Sistemas do SERPRO. Mora em
Brasília.

Chapa integra participantes
de várias regionais

7- Iwanoy de Souza Cavalcanti , foi
Engenheiro do SERPRO, Diretor e Presidente
do Conselho Deliberativo da ASPAS, além de
membro da Representação de Participantes
do SERPROS. Mora no Rio de Janeiro.

8 – José Reinaldo Lisboa Dias ,
Engenheiro, foi Analista de Informática do
SERPRO. Mora no Rio de Janeiro.

9 – Gilson Leal Barbosa, Escola Naval e
Estatístico, foi Analista de Informática do
SERPRO. Atual Diretor da ASPAS. Mora
no Rio de Janeiro.

10 – Maria Lúcia Gomes Campos ,
Bibliotecária, foi Analista de Funções de
Suporte do SERPRO. Mora no Rio de Janeiro.

7 – Manuel Fernando Ruiz Calicchio,
Sociólogo, foi Analista Consultor do SERPRO.
Mora no Rio de Janeiro.

8 – Jorge da Silva Basílio, Administrador,
foi Analista de Recursos Humanos do
SERPRO. Mora em Teresópolis/RJ.

9 – Maria Lúcia Borsoi, Administradora,
foi Documentadora de Sistemas do SERPRO.
É membro do Conselho Deliberativo da
ASPAS. Mora no Rio de Janeiro

10 – Artur Neves ,  Administrador, foi
Analista de Informática do SERPRO. Mora
no Rio de Janeiro.
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Membros Efetivos Membros Suplentes

Membros Efetivos Membros Suplentes

Afinada com o compromisso da chapa de
transformar a ASPAS na representante naci-
onal dos aposentados e pensionistas do SERPROS,
a chapa ASPAS 10 ANOS integra, além dos candidatos
cariocas, cinco candidatos de outras regionais: dois do
Distrito Federal, um de Pernambuco, um da Bahia e um do
Rio Grande do Sul, avançando significativamente na pre-
sença da associação nas dez regionais do SERPRO.


