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Assembleia autoriza ASPAS a assinar acordo de
saldamento do PS I e melhorias no PS II

Em assembleia geral extraordiná-
ria realizada nos dias 9 e 15 de
dezembro, os associados da

ASPAS aprovaram, por unanimidade,
a proposta final do Serpros e Serpro
para o equacionamento do déficit do
PS I, que inclui o saldamento do plano
e também diversas melhorias no PS II.
A proposta será encaminhada à Secre-
taria de Previdência Complementar. A
assembleia aprovou ainda que, em con-
junto com a Fenadados, a ASPAS as-
sine o respectivo acordo com a patro-
cinadora e o Serpros.

De acordo com Presidente da
ASPAS, durante os quatro meses de
negociação a proposta sofreu várias mu-

danças, tendo melhorado
substancialmente sua
formatação final, tanto
para os aposentados e
pensionistas quanto para
os ativos de ambos os pla-
nos. Para conseguir avan-
ços importantes em alguns
pontos fundamentais,
como o compromisso da patrocinadora
pelo equacionamento do déficit do PS I
remanescente após o saldamento, elimi-
nando a possibilidade de novos aumen-
tos na contribuição, a ASPAS, com a
anuência da assembleia, comprometeu-
se em suspender o processo judicial que
visa a extinção da contribuição adicio-

Editorial Novos rumos

Após termos conseguido a aber-
tura das negociações com o
 Serpros e Serpro, com todo o

desdobramento nas inúmeras reuniões
em que pudemos efetivamente contribuir
com sugestões para o aprimoramento da
proposta de saldamento do PS I e das
melhorias no PS II, nos vimos frente a
um desafio: durante todo o processo era
preciso também tratar dos ativos pois,
na prática, os interesses dos assistidos
(aposentados e pensionistas) e dos ati-
vos caminham lado a lado nas questões
vinculadas aos planos de previdência
complementar, não sendo possível sepa-
rar os participantes ativos.

Paralelamente, em função da
ação que movemos contra o au-

mento de 35% nas contribuições do PS I,
nossa associação foi muito procurada por
participantes ativos que também queriam
entrar com a ação pela ASPAS mas, como
não podemos representá-los legalmente,
nada pudemos fazer a esse respeito.

Frente a esta realidade, nosso Conse-
lho Deliberativo decidiu propor uma alte-
ração estatutária profunda na base de re-
presentação da ASPAS, para que os ati-
vos também sejam incluídos, como já ocor-
re em outras entidades. E este é um mo-
mento crucial tanto para os assistidos
quanto para os ativos pois é preciso con-
tinuar acompanhando e participando pas-
so-a-passo do processo de saldamento,

que deverá ser implementado em mea-
dos de 2010, segundo o novo crono-
grama divulgado pelo Serpros.

É claro que esta proposta será exaus-
tivamente debatida e será votada pelos
associados, que darão a palavra final.
De qualquer sorte, é uma alegria ver que
nossa Associação cresceu e amadure-
ceu. Passamos do Núcleo de Aposenta-
dos do Rio de Janeiro, criado em 1982,
para uma associação com personalida-
de jurídica com representação nacional,
completamos nossa maturidade, e hoje,
aos 11 anos de ASPAS, temos a possi-
bilidade de completar mais um ciclo
evolutivo: ampliar a representação a to-
dos os participantes do Serpros. Que
2010 nos traga essa conquista!

nal de 35% e, após aprovado o salda-
mento pela SPC, desistir da ação como
contrapartida ao cancelamento defi-
nitivo do aumento instituído em outu-
bro de 2008.

Confira os termos do acordo e as
mudanças que ocorrerão em ambos os
planos nas páginas 6 a 10.

ASPAS poderá passar a
representar também os ativos
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SPC decidiu: proibir a candidatura de
participante com ação contra o Serpros é ilegal
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Associação
comemorou 11 anos
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Este seu novo livro, que completa a
trilogia de poemas, está sendo lançado
no Rio e em São Paulo?

O primeiro livro, Lembranças, lancei
apenas em São Paulo, o segundo, Busca,
lancei em São Paulo e no Rio e este último,
Encontros, em São Paulo, Rio e Brasília.

 Então cada livro novo ganha mais
uma cidade? (risos) Conta um pouco
para a gente da inspiração inicial.

Durante minha vida sempre estive
muito envolvido com  a leitura e a escrita.
Minha vida profissional exigia. No Serpro,
nos anos de 69 a 71, trabalhei no desen-
volvimento de implantação de sistema,
Imposto de Renda Pessoa Física, e depois
disso na criação da agência ‘on line’, o
começo da informatização da agência ban-
cária. Então recebi um convite para traba-
lhar no exterior, e me mudei com minha
esposa. Anos depois retornamos ao Brasil
e ela adoeceu gravemente. Quis voltar para
o exterior para se tratar. Fizemos isso, mas
não houve jeito. Eu então comecei a traba-
lhar em organizações de empresas médi-
cas, conheci outra pessoa, mas essa com-
panheira também adoeceu e faleceu. Foi
um tempo de reflexão, reencontro onde
surgiu a vontade de colocar meus  senti-
mentos no papel. Aproveitando alguns ras-
cunhos, nasceram os poemas.

Nos três livros quais os temas predo-
minantes?

Poemas do Verso é uma trilogia. Poe-
mas do Verso... Lembranças - momentos
guardados pela alma com os sentimentos

Com três livros já lançados, Associado
cria e produz como nunca

No Rio de Janeiro para o lançamento de seu terceiro livro, que encerra a
trilogia de poemas, Sisenando Pereira do Vale, aposentado e serpriano,

extrovertido, alegre e muito articulado, nos brindou com uma entrevista que
é uma verdadeira lição de vida. Confira.

do coração. As raízes que baseiam nossa
vida, começada numa cidade pequena do
interior. A criança inesquecível que carre-
gamos dento de nós. O tempo que convi-
vemos com a família, conquistamos ami-
zades, nos sensibilizamos com a vida nas
primeiras emoções  e nos primeiros senti-
mentos verdadeiros.Valores que nos aju-
daram a nos tornar adultos. Numa lingua-
gem poética, somos levados a recordar
sonhos e esperanças quase esquecidas...

No segundo livro tratei da busca, Poe-
mas do Verso...Busca - questões da alma e
razões do coração - ainda trabalhando numa
linguagem nova, os poemas revivem momen-
tos em que valores éticos e morais convi-
vem e conflitam com os desafios sócio-pro-
fissionais da vida. E também a transforma-
ção humana que passa pelas imposições de
rotinas e desafios de objetivos. A identidade
do ser e sua consciência racional e emocio-
nal. Sobreviventes, na busca e compreensão
de verdades, vamos nos transformando em
seres viventes  do presente momento.

Poema do Verso... Encontros - e o ser
vivido, espiritualizado e experienciado

 Essa experiência de escritor, tão di-
ferente da sua profissão, como foi isso?

Maravilhoso. Eu sou engenheiro elé-
trico de formação, depois fiz cursos de
extensão na Fundação Getúlio Vargas, mas
tive uma formação geral muito boa, o que
me possibilitou escrever. E aí descobri um
mundo novo, um mundo de gráficas e edi-
toras. Tenho a satisfação de poder ser lido,
ouvido, de transmitir meus valores... as

pessoas às vezes se identificam, é muito
gratificante.

Então você recomenda uma nova ex-
periência para quem já se aposentou?

Totalmente. Somos seres humanos,
aprendemos por experiência, não estamos
aqui à toa. Temos várias etapas a cumprir.
O universo todo morre e se renova. A alma
é eterna, o corpo físico se renova em cada
existência, temos que cumprir esse papel.
Nesta fase da vida nossa visão é mais
ampla, a visão que você tem como avô não
é a mesma que tinha quando pai. A visão
é muito mais ampla.

Na sua opinião, nessa fase da vida
também se deve produzir?

Acho que é na terceira fase que você
tem que criar e produzir até muito mais
que anteriormente, porque você está edu-
cado e preparado para isso. Podemos di-
zer para os novos não perderem tempo com
bobagens da vida, deixar essa porção de
pedras que não precisam ser carregadas.
É tão bom ter relacionamentos, amigos, e
a razão para conquistar as coisas é a nos-
sa felicidade. Você não pode dar a respon-
sabilidade da sua felicidade nas mãos do
outro. Hoje acho que você deve procurar
ser a sua própria laranja, o mais completa
possível. Os méritos têm que ser conquis-
tados e não esperarmos por eles sem agir.
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Sisenando, antes de ser escritor, exerceu diversos cargos
executivos em grandes empresas públicas e privadas
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Conselho Deliberativo propõe que a ASPAS
passe a representar também os ativos

Em sua última reunião ordinária,
realizada em 26 e 27 de novem-
bro, o Conselho Deliberativo da

ASPAS propôs uma medida que vai
mexer profundamente com a estru-
tura da Associação: realizar altera-
ção estatutária que permita à AS-
PAS representar todos os partici-
pantes do Serpros, tanto os ativos
como os assistidos (os aposentados
e pensionistas).

De acordo com o Presidente do
Conselho Deliberativo, Hélio Car-
los Gehrke, “essa necessidade ficou
evidente durante as negociações de
equacionamento do déficit do PS I,
quando todos os principais aspec-
tos negociados envolviam também
os ativos”.

Além disso, a própria ASPAS
vem sendo constantemente procura-
da por participantes ativos que
querem se associar, como afirma
seu Presidente. “Não é possível
separar os interesses dos aposenta-
dos e pensionistas dos interesses dos
ativos. Nossa ação contra o aumen-
to de 35% na contribuição do PS I
e nossa participação nas negocia-
ções para a melhoria
da proposta de salda-
mento e de altera-
ções no PS II são e-
xemplos claros, que
estão nos  levando

para uma natural ampliação da re-
presentação da entidade”, declarou
Luiz Antonio Gato.

 Nomeada Comissão
O Conselho Deliberativo nomeou

uma comissão para preparar a pro-
posta de alteração estatutária, forma-
da pelos conselheiros deliberativos
Paulo Kapp, José Lisboa e Rogério
Porto mais dois membros da direto-
ria, Luiz Antonio (Gato) e Haroldo
Ramos. A proposta será apresentada

Não é possível separar os interesses
dos aposentados e pensionistas dos

interesses dos ativos

Luiz Antonio (Gato) Martins
Presidente da ASPAS

Durante a negociação para o salda-
mento ficou evidente a necessidade da
ASPAS representar também os ativos

Hélio Carlos Gehrke
Presidente do Conselho

Deliberativo da ASPAS

Março/2010 Abril a Maio/2010 Julho a Novembro/2010 Janeiro/2011

Conselho Deliberativo
encaminha proposta de
alteração estatutária
para Assembleia Geral

Assembleia Geral fica aberta para
votação da proposta de alteração
estatutária, que ocorrerá por meio
de votos por correspondência

Processo eleitoral da pró-
xima gestão da ASPAS

Posse da nova admi-
nistração (Diretoria e
Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal)

na próxima reunião ordinária do Con-
selho, que vai ocorrer no início de
março. Após discussão, análise e a-
provação, a proposta final de alte-
ração estatutária será submetida
aos associados, por meio de voto de
correspondência. Até o final do mês
de maio  as alterações devem estar
concluídas, em função dos prepa-
rativos do processo eleitoral da pró-
xima gestão da ASPAS. Acompa-
nhe o cronograma.

Aprovados a execução orçamentária
e o balancete até o 3º trimestre

Paulo Allao, Coordena-
dor do Conselho Fiscal

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo apro-
vou o relatório da Diretoria Executiva da execução
do orçamento de 2009 até o final do 3º trimes-

tre. Em reunião paralela, o Conselho Fiscal, coordena-
do pelo Conselheiro Paulo Gustavo Allão, aprovou tam-
bém o balancete contábil do 3º trimestre. Os documen-
tos estão disponíveis na secretaria da ASPAS e no site
da entidade.

Acesse o site da
ASPAS semanal-
mente e mante-
nha-se bem infor-
mado. Se você

não recebe nosso
boletim eletrônico, atualize seu e-mail com
a secretaria da ASPAS, diariamente das 13

às 17horas, pelo telefone 3289-1485 ou
e-mail aspas@aspas.org.br. Navegue
www.aspas.org.br
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Associados sorteados com DVD´s
falam ao Informe ASPAS

Nelcira Mendes de Moraes,
Conselheira eleita titular do CDE/
Serpros de 2002 a 2007 e suplente
de 2007 a 2011, aposentada desde
2007, trabalhava como chefe do
Setor de Gestão de Pessoas da
Regional São Paulo

Reação: Fiquei surpresa e feliz
ao receber meu DVD, que é de
excelente qualidade e já está em uso.

Atividade física/Hobby: Pra-
tico atividade física regularmente e
meu “hobby desde sempre” são as
viagens independentes. Adoro ler,
viajar e curtir minhas filhas e meus
amigos. 

Aos aposentados: Difícil... Os
colegas aposentados, como eu, são privilegiados.
Trabalhamos em uma empresa que nos ofereceu a
possibilidade de ter uma aposentadoria mais digna e
tranquila, com o benefício do Serpros. Agora, é momento
de redirecionar a vida para atividades que proporcionem
prazer, sejam elas quais forem: cuidar da saúde e zelar para
que atuais e futuros aposentados tenham a garantia de um
futuro tranquilo. 

Aos que estão perto de se aposentar: Que se orga-
nizem e planejem seu futuro, principalmente no aspecto
financeiro. Um bom planejamento financeiro será a garantia
para a realização de sonhos ou novos projetos, além
de proporcionar as condições para uma vida saudável.
Cultive as boas amizades, na aposentadoria você descobrirá
como elas são importantes.

Como já é de praxe nas comemorações de seu
aniversário, a ASPAS realiza o sorteio de três
aparelhos de DVDs entre os associados, em

nível nacional. Este ano, na celebração dos 11 anos da
Associação, foram sorteados aposentados de São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos já
receberam seus aparelhos. Confira o bate-papo.

Sergio Ivan Roschke, aposen-
tado há cinco anos (estava em
licença sem remuneração) Analista
de Sistemas, natural de Porto
Alegre, decidiu morar em Florianó-
polis, terra natal da esposa, depois
de aposentado.

Reação: No início não entendi
direito,  depois comuniquei a
alguns amigos do Serpro. Ainda
não estou usando o DVD, mas em
breve estarei,  pois tem mais
recursos do que o meu atual. 

Atividade física/Hobby: No momento faço hidro-
ginástica três vezes por semana e procuro manter esta
regularidade. Gosto de ler, manter-me atualizado na
política nacional e mundial, na tecnologia da informação
e navegar na Internet.

Aos aposentados: Que todos tenham a paz e tran-
quilidade que merecemos. 

Aos que estão perto de se aposentar: Que comecem
a planejar para o novo estilo de vida.

Gladis Petronilda Wizorex
aposentada desde 1996, trabalhava
na parte de processamento de dados,
no Rio Grande do Sul.

Reação: Fiquei surpresa com
o prêmio, pois recebi direto a
encomenda da Americanas. O
DVD é muito bom e já está em
uso, pois o meu outro estava
velhinho.

Atividade física/Hobby: Eu
tive um infarto e não posso fazer
muita atividade física, mas
caminho. Adoro jogar cartas: buraco, canastra, pontinho.
Gostava também muito de bingo, mas depois que foi
proibido...

Aos aposentados: A vida de aposentado é boa, só
faço o que quero, não tenho horário para nada e não fico
parada em casa. A mensagem para os aposentados é essa,
não ficar parada, fazer um serviço comunitário. O meu é
ajudar com as crianças, levar na escola, nas outras
atividades.

Aos que estão perto de se aposentar: Recomendo
se prepararem, não encucar de ficar em casa e se preparar
inclusive financeiramente, porque se só ficar em casa
vem as doenças.

“Um bom
planejamento
financeiro será
a garantia para

a realização
de sonhos ou

novos projetos”

“Que todos
tenham a paz e
tranquilidade

que merecemos”

“A mensagem para
os aposentados é
não ficar parada,
fazer um serviço

comunitário”
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Ações para reaver Imposto de Renda
cobrado a maior continuam em trâmite

Na meia-idade as falhas de me-
mória começam a ficar mais
evidentes, e lançar mão de agen-

das, correios eletrônicos programados,
celulares que avisam compromissos etc
torna-se um recurso muito útil. Mas é por
volta dos 60, 65 anos que as perdas cog-
nitivas se aceleram. Inexorável? A medi-
cina diz que não.

Especialistas em reabilitação cognitiva
afirmam que, sendo o cérebro é um órgão
plástico, é possível criar novas conexões
neurais com exercícios específicos. E a co-
nhecida receita de manter hábitos de vida
saudável, como dormir bem, alimentar-se
adequadamente, praticar atividades físicas

Envelhecimento cerebral pode ser retardado

• garanta a qualidade do seu sono. Dur-
ma pelo menos 8 horas/dia

• aprenda coisas novas, como uma lín-
gua estrangeira, por exemplo

• mantenha uma alimentação saudável,
privilegiando frutas, legumes, verduras e
carnes magras

• controle o estresse, não se aborreça
por pouca coisa

• pratique uma atividade física recomen-
dada por seu médico

• mantenha seu cérebro em constante
atividade: leia, faça palavras cruzadas, su-
doku, pratique jogos no computador, jo-
gue cartas com amigos, trabalhos manu-
ais, seja criativo.

e mentais também são
úteis neste campo.

É necessário ainda
verificar a ocorrência
de outras doenças que
concorrem para aumentar o risco de da-
nos cognitivos. Uma delas é o hipotireoi-
dismo, que pode causar problemas de me-
mória e precisa ser tratado na base; outra
são problemas no sistema circulatório, que
além de tudo também aumentam as chan-
ces de um AVC.

Em resumo, para retardar o envelheci-
mento cerebral, é preciso cuidar do corpo
como um todo, oferecendo atividades físi-
cas e intelectuais estimulantes.

Como você pode ajudar seu cérebro

Tanto a ação inicial, movida em 2002 por 76 asso-
ciados, quanto as ações mais recentes, encami-

nhadas esse ano através do juizado de pequenas cau-
sas, continuam sua tramitação normal, ainda sem
prazo definido para execução. Acompanhe as últi-
mas informações de cada processo.

Recurso protelatório da
Fazenda atrasa execução

na ação mais antiga

Sob a responsabilidade do Dr.
Afrânio Amaral, esta ação impetrada
em 2002 encontra-se no Supremo
Tribunal Federal para que este con-
firme o número de anos a que a ação
pode retroagir e então retorne para
que seja autorizada a execução.

De acordo com o advogado, esse
é um recurso protelatório para que
o réu ganhe tempo: “Nós sabemos
que o Leão é um excelente cobrador, mas um péssimo
pagador. Eles utilizam muito esses recursos, mesmo sa-
bendo que vão perder. No nosso caso, alegam que o
prazo que o processo pode retroagir é de cinco anos,
mas nosso cálculo de dez anos está correto porque a
ação foi impetrada antes da mudança da legislação e o
Supremo vai confirmar. Agora são 11 ministros para
fazer os processos do Brasil inteiro...”.

Dr. Afrânio Amaral

Pequenas causas em andamento
As ações ingressadas este ano entraram no

juizado de pequenas causas, justamente para se
tentar uma agilização maior do processo. Até o
momento, no entanto, não há novidades.

Em relação à decisão da Anapar (Associação
Nacional dos Participantes em Fundos de Pen-
são) de ingressar com ação declaratória do direito
dos seus associados, que depois entrariam com
ação de execução, o advogado Antonio Vieira es-
clareceu que os processos dos três grupos de associados já incluem
ação judicial declaratória do direito e também de execução. Portanto, a
estratégia adotada é correta e não há vantagens em ajuizar ação coletiva
da ASPAS contra a Fazenda Nacional. Além disso, o advogado lem-
brou que o STJ já definiu posição a respeito do direito dos aposenta-
dos. “Nossas ações são praticamente de execução”, afirmou.

Ainda é possível entrar com ação
A ação em andamento visa garantir a redução do Imposto de

Renda sobre os benefícios de complementação de aposentadoria,
em função da tributação a maior, enquanto participantes ativos,
feita no período de 1989 a 1995. A decisão da Justiça de redução
proporcional do desconto do Imposto de Renda sobre os benefíci-
os recebidos enquanto aposentados só tem validade a partir da data
de entrada da ação judicial, retroagindo cinco anos para o paga-
mento de retroativo. Portanto, quem ainda não entrou com a ação,
deve fazê-lo imediatamente. As informações estão no site da Aspas
(www.aspas.org.br) ou podem ser obtidas com a Secretária Maria
Alice, no telefone (21) 3289-1485, no horário de 13h às 17h.

Dr. Antonio Vieira

Sua Saúde



Informe AspasNº 27 - Dezembro de 20096

Proposta final de saldamento
déficit e tornar o pla

Concluindo um processo de nego-
ciações de quase quatro meses,
iniciado em agosto, quando foi

realizada a primeira rodada de negoci-
ações, a convite do Serpro, a assembleia
geral extraordinária, realizada nos dias
09 e 12 de dezembro, decidiu, por una-
nimidade, autorizar a ASPAS a assinar,
em conjunto com a Fenadados, acordo
com o Serpros e o Serpro, de apoio à
proposta negociada de equacionamento
do déficit do PS I. A proposta inclui o
saldamento do plano e também melho-
rias no PS II, e será submetida ao Con-
selho Deliberativo do Serpros, ao Con-
selho Diretor e demais órgãos de con-
trole do Serpro e, finalmente, à Secreta-
ria de Previdência Complementar.

A implementação do saldamento, que
está previsto para ocorrer em meados de
2010, livrará os participantes de um novo
aumento nas contribuições, estimado em
quase 100%. “Entendemos o saldamen-
to, nas bases em que está sendo feito,
como a melhor alternativa para o PS I,
um plano cujo déficit vinha se arrastando
há anos, e que precisava de uma solução
urgente sob pena de intervenção da SPC
e imposição de novo aumento nas contri-

buições. Além disso, as alterações no PS
II criarão e melhorarão diversos benefí-
cios, contribuindo para a entrada de no-
vos participantes (hoje, segundo o Ser-
pros, a taxa de adesão dos novos em-
pregados não passa de 50%), e ajudan-
do a melhorar as condições para rece-
ber os participantes ativos do PS I que
optarem por também ingressar no plano
(quer seja para compensar em parte a
redução na suplementação a que teri-
am direito se não houvesse o saldamen-
to ou para continuarem a ter direito aos
benefícios de risco, auxílio-doença, es-
pecialmente, que deixarão de existir no
PS I após o saldamento)”, afirmou o Pre-
sidente da ASPAS.

Luiz Antonio Gato explicou que o
saldamento tornará o PS I mais segu-
ro, reduzindo consideravelmente a pos-
sibilidade de ocorrência de novos défi-
cits, pois não haverá mais a influência
de aumentos reais nos salários dos par-
ticipantes ativos, acima das previsões
anteriores, hoje uma das principais cau-
sas do agravamento do déficit, segun-
do o próprio SERPROS. Além disso,
como o valor da suplementação futura
dos ativos já foi calculado, também dei-
xará de existir a influência de eventu-
ais reduções nos benefícios futuros do
INSS, que são compensadas pelo SER-
PROS, como ocorreu a partir da cria-
ção do fator previdenciário.

Cláusula 1ª
COMPROMISSOS

DO SERPROS E SERPRO
(I) Assunção (aporte) pela Patrocina-
dora dos recursos correspondentes ao
Serviço Passado não reconhecidos an-
teriormente (contados a partir da idade
de 30 anos dos participantes na adesão
ao Plano SERPRO – PS-I). Esta solu-
ção merecerá os devidos trâmites le-
gais e prévias manifestações favoráveis
obrigatórias, observados os critérios e
regulamentação estabelecidos pelo ór-
gão regulador e fiscalizador;

Os compromissos que fa
(II) O saldamento do Plano SERPRO –
PS-I, condicionado ao prévio equilíbrio
do mesmo;
(III) Imediatamente após o saldamento,
será realizada avaliação atuarial para di-
mensionar eventual superávit, ficando
assegurada (com a ocorrência do sufi-
ciente superávit) a extinção da contri-
buição adicional de 35% (trinta e cinco
por cento), instituída em outubro de 2008
para o equacionamento do déficit, con-
dicionados aos critérios e regulamenta-
ção estabelecidos pelo órgão regulador
e fiscalizador;

(IV) Inclusão no Regulamento do Plano
SERPRO II (PS-II) do benefício de auxí-
lio-doença aos participantes aposentados
pelo INSS e ainda com vínculo junto à
Patrocinadora, mas somente àqueles par-
ticipantes que não tenham atendido aos re-
quisitos de idade mínima e tempo de ade-
são ao plano para a concessão do benefí-
cio programado de caráter continuado;
(V) Utilização do Fundo Administrativo
do SERPROS para a cobertura de even-
tual redução de reservas do PS-II, a se-
rem apuradas, confirmados e respeitados
os amparos legais e regulamentares, com
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ento do PS I vai equacionar o
o plano mais seguro

Os associados conheceram os detalhes do saldamento apresentados por Luiz Antonio Gato e a análise jurídica da suspensão e desistência da
ação dos 35%, apresentada pelo advogado Antonio Vieira

Ação dos 35% será suspensa
“E para os atuais aposentados,

que não terão seus benefícios afeta-
dos pelo saldamento”, continuou o
Presidente da ASPAS, “conseguimos
o compromisso que será cancelado o
aumento de 35% na contribuição, im-
plantado em outubro de 2008, o que
ocorrerá logo após o saldamento. Se-
gundo os cálculos do Serpros, o apor-
te de recursos por parte da patroci-
nadora, que está sendo negociado
com os órgãos de controle da empre-

sa, será suficiente para o equaciona-
mento do déficit do PS I, inclusive
para o cancelamento do aumento de
35%. Após a assinatura do acordo,
vamos encaminhar uma petição con-
junta com o Serpros solicitando a sus-
pensão do processo judicial pelo pra-
zo de seis meses. Implantado o sal-
damento e confirmado superávit sufi-
ciente para o cancelamento do aumen-
to de 35%, nos comprometemos, em
contra-partida, a solicitar a extinção
da ação, abrindo mão da devolução das

diferenças cobradas desde outubro de
2008”.

O Presidente da ASPAS revelou
que a patrocinadora queria que se ex-
tinguisse a ação. “Isso não aceitamos
porque sabemos que todos os pontos
negociados dependem do aval dos ór-
gãos de controle do Serpro e da Se-
cretaria de Previdência Complemen-
tar e se houver qualquer problema
nesta etapa, suspendendo a ação po-
demos voltar com ela, o que não po-
deríamos fazer se a ação for extinta”.

ue farão parte do Acordo
base na realização e comparação de avali-
ações atuariais e contábeis, a primeira com
base nos dados numéricos imediatamen-
te anteriores à data de saldamento e a se-
gunda com base nos dados numéricos
imediatamente posteriores ao prazo final
dado aos participantes do PS-I saldado
para a adesão ao PS-II, com isenção das
carências, excetuados os efeitos exter-
nos ao saldamento. Tal apuração não con-
siderará a já prevista diminuição de re-
servas referente à alteração do método
de custeio do benefício de pensão após
a aposentadoria. Ocorrendo a referida

transferência de recursos, esta será
acompanhada também de transferência
para o PS-I, de forma proporcional aos
patrimônios dos planos.

Cláusula 2ª
COMPROMISSO DA ASPAS

E FENADADOS
Apoiar o projeto de saldamento do PS-I
e alterações do PS-II perante seus asso-
ciados, considerando a importância da
solução consensual alcançada para as-
segurar o equilíbrio sustentável de am-
bos os planos.

 Cláusula 3ª
COMPROMISSO DA ASPAS

Solicitar, juntamente com o SERPROS
e os demais autores, considerando o
disposto no item III da Cláusula 1ª do
presente termo, o sobrestamento da
ação de nº 2008.001.347425-4, pelo
prazo de 180 dias, para tratativas de
acordo entre as partes, com o com-
promisso dos autores de desistirem da
ação, nos termos do artigo 267, inciso
VIII, do CPC, imediatamente após a
implantação do saldamento do Plano
SERPRO PS-I.
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As alterações no PS II e a posição manifestada pela ASPAS

ALTERAÇÕES

• Efetivação da inscrição do participante no protocolo de pedido de inscrição.

• Limite contributivo do patrocinador – alteração do critério de cálculo para
manter a paridade em favor das menores contribuições.

• Eliminação da carência de tempo de vinculação ao patrocinador, que
atualmente é de 15 anos.

• Extinção de exigência de tratamentos de reabilitação, indicados pelo SER-
PROS, para participantes doentes e inválidos.

• Introdução da parcela à vista até 25% do saldo da conta individual e do
valor constituído a partir das contribuições espontâneas e da portabilidade.

• Limitação de inscrição de beneficiários aos dependentes reconhecidos
pelo RGPS (Regime Geral da Previdência Social).

• Alteração do valor do VRS (Valor de Referência Serpros) para R$1.800,00,
com correção anual pelo INPC.

• Resgate da parcela do patrocinador em 25%, 50% e 100%, a partir do
3º, 4º e 5º anos, respectivamente.

POSIÇÃO DA ASPAS

Atendem aos interesses dos participantes, sem trazer custos atuariais.

ALTERAÇÕES

• Previsão de renda de invalidez para o BPD (Benefício Proporcional Diferi-
do) durante o período de diferimento, calculada com base na conta individual.

Valor do BPD equivalente ao direito acumulado com base no saldo total da
conta individual.

• Previsão de pensão para o BPD durante o período de diferimento
calculada com base na conta individual.

• Alteração do critério de cálculo de pensões dos assistidos, que passará a
considerar as contribuições espontâneas e a portabilidade.

• Redução da carência para invalidez e pensão, que passará a ser de 1
ano e aplicada apenas em relação ao mutualismo, sendo dispensada para
adesão nos primeiros 30 dias.

• Exclusão de ressalvas para benefícios de risco, mantendo-se apenas a
pre-existência de moléstias.

POSIÇÃO DA ASPAS

Com base na garantia transmitida pelo SERPROS sobre a existência de
fonte de custeio, consideramos que atendem aos interesses dos participantes,
devendo, porém, ser realizada avaliação atuarial para maior segurança
dos efeitos nos valores dos benefícios e das contribuições de risco e para
conhecimento do possível impacto no atual superávit do PS-II BD.

ALTERAÇÃO

• Cálculo dos valores dos benefícios de risco vinculado ao valor do bene-
fício do RGPS e não ao VRS, mantendo-se a regra atual para os benefícios
concedidos.

POSIÇÃO DA ASPAS

A substituição do VRS pelo valor do benefício do RGPS no cálculo dos bene-
fícios de risco dará maior segurança ao plano. Porém, deve ser buscada uma
solução técnica que propicie uma distribuição mais equânime das alterações,
combinando a redução dos valores de benefícios com a correspondente redu-
ção no valor da contribuição. E também que a alteração seja submetida a uma
avaliação atuarial, conforme defendido para as alterações anteriores.

ALTERAÇÃO

• Introdução de teto para o SRB (Salário Real de Benefício) em

R$12.600,00 para benefícios de risco

POSIÇÃO DA ASPAS

Embora represente uma redução de benefício para salários supe-

riores ao teto (acompanhada de redução da correspondente con-

tribuição), trará maior segurança para a parte solidária do PS II,

na medida em que reduz o risco de fraudes. Cria, em contraparti-

da, um prejuízo para os participantes de maiores salários que,

efetivamente, venham a necessitar desses benefícios. Para corri-

gir a distorção, sugerimos que prevaleça o maior valor entre o teto

de R$12.600,00 e a renda de aposentadoria decorrente do saldo

de sua conta individual.

ALTERAÇÃO

• Alteração do método de custeio da pensão do participante assistido,

hoje financiada coletivamente durante a fase ativa, que passará a

ser suportada pela conta individual

POSIÇÃO DA ASPAS

Consideramos que atende aos interesses dos participantes, sem

prejuízo para o plano, desde que a nova sistemática não provoque

alteração nos atuais valores das pensões. Julgamos também que

deve ser feita avaliação atuarial específica para confirmar o entendi-

mento de que reduzirá significativamente o valor da contribuição de

risco dos participantes ativos, sem redução significativa na sua ren-

da de aposentadoria.

ALTERAÇÃO

• Proporcionalização do pecúlio do participante assistido, que

atualmente é integral, independente da duração do período

contributivo

POSIÇÃO DA ASPAS

Embora proteja o plano do aumento de custos devido à entrada

dos participantes do PS-I saldado, reduzirá o valor do benefício

para os atuais participantes do PS-II (tanto os que ingressaram

diretamente no plano, como também os migrados em 2001 e que

ingressaram no PS-I após 1980). Sugerimos aplicar a alteração

apenas para os participantes do PS-I saldado e para novas ins-

crições a partir do saldamento. Como não está sendo acompa-

nhada da correspondente redução da contribuição de risco, en-

tendemos que a implementação da sugestão não implicaria au-

mento de custo atuarial.

ALTERAÇÃO

Extinção da garantia de valor mínimo para auxílio doença, que,

atualmente é de 10% do SRB

POSIÇÃO DA ASPAS

Compreendemos os motivos da alteração, porém consideramos que

representará uma perda significativa para os salários mais baixos e

um desestímulo a adesões de participantes com esse perfil.
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Reflexos do saldamento na suplementação
da aposentadoria dos participantes ativos do PS I

Os benefícios dos atuais aposentados não serão afetados
1. Será calculado o valor da suplementação que o

participante ativo teria direito se ele já tivesse cum-
prido, na data do saldamento, os requisitos exigidos
para aposentadoria integral no INSS (35 anos para os
homens e 30 anos para as mulheres).

2. Sobre o valor desta suplementação, será aplica-
do um redutor, proporcional ao tempo que falta para
o participante completar o tempo exigido para a apo-
sentadoria integral pelo INSS.

3. O novo valor da suplementação, chamado de Be-
nefício Proporcional Acumulado (BPA), ficará con-
gelado (sendo corrigido por um índice de inflação a
ser definido, talvez o INPC, que já corrige os benefí-
cios do SERPROS) e poderá ser solicitado quando o
participante tiver completado os requisitos mínimos

exigidos, ou seja, estar aposentado pelo INSS, ter
completado 53 anos de idade, para os fundadores, ou
55 anos, para os não fundadores, e ter se desligado
do SERPRO, mantido o direito de requerer a suple-
mentação proporcional, situação em que a suplemen-
tação sofrerá uma nova redução, conforme já ocorre
atualmente.

4. A partir da data do saldamento, o participante
deixará de contribuir para o plano, voltando a contri-
buir somente depois de passar a receber a suplemen-
tação do SERPROS, já como participante assistido.

5. Se desejar, o participante ativo poderá optar por
também ingressar no PS II. Quando se aposentar, re-
ceberá dois contra-cheques do Serpros, um de cada
plano, além do beneficio do INSS.

Veja porque a ASPAS apóia a proposta
1. Acaba o risco de novo aumento nas contribuições

dos ativos e assistidos do PS I, estimado em 100%, para
equacionar o déficit do plano.

2. A patrocinadora Serpro fará aporte de recursos com
objetivo de equacionar o déficit remanescente após o salda-
mento.

3. Segundo o Serpro e Serpros, o aporte de recursos
tornará o plano superavitário, o que permitirá o cancela-
mento do aumento de 35% nas contribuições dos aposenta-
dos, que voltarão a contribuir com 9,26% do benefício re-
cebido. Este compromisso do Serpros e Serpro beneficiará
também os ativos, que voltarão a contribuir para o plano
quando se aposentarem.

4. O saldamento do PS I tornará o plano mais seguro,
reduzindo consideravelmente os riscos de novos déficits.

5. Os cerca de 3500 participantes ativos do PS I pode-
rão optar por também ingressar no PS II para compensar
em parte a redução na suplementação a que teriam direito se
não houvesse o saldamento e para continuar a ter direito
aos benefícios de risco (auxílio-doença, especialmente), que
deixarão de existir no PS I após o saldamento.

6. Cerca de 1000 participantes ativos do PS I já comple-
taram os requisitos para solicitar aposentadoria integral pelo
INSS e pelo Serpros e, portanto, não terão qualquer perda,
se optarem por se aposentar logo após o saldamento.

7. Com a alteração do método de custeio do benefício
da pensão após a aposentadoria no PS II, que passará a ser
suportado também pelos valores acumulados na conta indi-
vidual dos participantes, a contribuição dos benefícios de
risco terá significativa redução, segundo o Serpros, o que
aumentará a parte da contribuição destinada à renda de apo-

sentadoria. Esta alteração, além de beneficiar os atuais parti-
cipantes do PS II, ajudará os participantes ativos do PS I
que também optarem por ingressar no PS II a recuperar
mais rapidamente as perdas com o saldamento.

8. Será 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.
Esta alteração beneficiará os cerca de 600 participantes ativos
do PS I, já aposentados pelo INSS e que ainda não completa-
ram os requisitos para se aposentar pelo SERPROS, que po-
derão optar por ingressar no PS-II e continuarem a ter direito
ao benefício. Embora não seja a solução ideal, já que todos os
participantes do PS II nessa situação continuam pagando a
contribuição de risco, sem direito ao benefício corresponden-
te, esta alteração vai minorar a situação dos atuais participan-
tes do PS II já aposentados pelo INSS e os problemas de
gestão de pessoas enfrentados pelo SERPRO.

9. Estão sendo criados ou melhorados diversos benefícios
no PS II (veja quadro na página 8), que beneficiarão os atuais
participantes do plano e contribuirão para aumentar a taxa de
adesão ao Serpros dos novos empregados do Serpro.

10. O Serpros se compromete a transferir recursos do
Fundo Administrativo, hoje com mais de R$ 100 milhões em
caixa e em uma situação confortável para atender as necessi-
dades da entidade, para cobrir eventual redução nos recursos
dos fundos garantidores dos benefícios de risco do PS II,
que venha a ser provocada pela entrada dos participantes ati-
vos do PS I e/ou pela criação e melhoria de benefícios de
risco no PS II. Caso aconteça, a transferência ocorrerá tam-
bém, de forma proporcional, para o PS I, o que ajudará a criar
um “colchão” para evitar a ocorrência de futuros déficits.
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Passo a passo do processo de negociação
       19 DE AGOSTO

Primeira reunião, a convite do Diretor-Presidente do SERPRO, Marcos

Vinicius Mazoni, que deixou claro que só implantaria o projeto de equaci-

onamento do déficit do PS-I se a iniciativa não fosse gerar um clima de

antagonismo por parte dos participantes e, como tal, solicitava o apoio de

suas entidades representativas, como a ASPAS e a Fenadados.

Participaram: ASPAS (os Diretores Haroldo Ramos, Paulo Coimbra e

Julio Guedes, o Presidente do Conselho Deliberativo, Hélio Carlos

Gehrke, e o Conselheiro Deliberativo Rogério Porto), Fenadados (Pre-

sidente, Carlos Alberto Valadares Pereira), Serpro (Diretor-Presidente,

Diretor-Superintendente, Gilberto Paganoto, Diretora de Administração,

Vera Moraes, o Diretor de Relacionamento com Clientes, Jorge Bar-

nasque, e o Consultor Jurídico, Antonio João Parera) e Serpros (todos

os Diretores, Armando Frid, Luiz Roberto Doce, Luiz Augusto Macedo

e Silvio Micheluti e os Conselheiros Deliberativos Jonas Costa Neto,

Dilma de Souza Carvalho, Roberval Adamo, Mauro Simião, Thadeu

Portella e Waldemiro Schneider).

       21 DE AGOSTO

Reunião para primeiro contato da ASPAS com o projeto de solução do

equacionamento do déficit do PS I, composto pelo saldamento do plano

e de melhorias no PS II, desenvolvido pelo Serpros.

Participaram toda a Diretoria Executiva da ASPAS, além do Conselhei-

ro Deliberativo Rogério Porto, e os Diretores Presidente e de Benefícios

do Serpros.

    26 E 27 DE AGOSTO

Acertada na reunião do dia 19, foi realizada apresentação técnica sobre

o projeto de solução do equacionamento do déficit do PS I, pela empre-

sa de consultoria atuarial contratada para o seu desenvolvimento. Fo-

ram também acertados procedimentos das partes com vistas a acele-

rar o exame do projeto para a conclusão das negociações.

Participaram, além do consultor da empresa contratada para desenvolvi-

mento do projeto, o Consultor Jurídico do Serpro, os membros indicados

e eleitos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e a Diretoria

Executiva do Serpros, a Diretoria Executiva, com exceção do Diretor-

Presidente, o Presidente do Conselho Deliberativo, o Conselheiro Rogério

Porto e o Consultor Jurídico da ASPAS, o Presidente e os Assessores

Jurídico e Econômico da Fenadados. Na ocasião, o Presidente da Fena-

dados informou que a entidade seria representada pela ASPAS no deta-

lhamento do exame do projeto.

        31 DE AGOSTO

ASPAS encaminha correspondência 030/2009, solicitando documen-

tos e esclarecimentos sobre diversos pontos do projeto de saldamento

e de alterações no PS II.

      08 DE SETEMBRO

Serpros encaminha correspondência DP 097/2009, respondendo

as solicitações da ASPAS e propondo reunião preliminar entre ASPAS

e a Diretoria do Serpros, com objetivo de avançar na análise da propos-

ta de saldamento e as alterações no PS II, de modo a tornar mais

objetiva a reunião final de negociação com os demais atores envolvidos.

        14 DE SETEMBRO

ASPAS encaminha correspondência 032/2009, solicitando explica-

ções adicionais e aceitando a proposta de realização de reunião pre-

liminar para avançar na análise da proposta.

   17 E 21 DE SETEMBRO

Reuniões entre a ASPAS

(Diretoria Executiva, o

Presidente do Conselho

Deliberativo e o Conselhei-

ro Rogério Porto) e a Di-

retoria Executiva do Ser-

pos, que permitiram escla-

recer dúvidas ainda pen-

dentes, possibilitando uma

avaliação mais objetiva,

por parte da ASPAS, a respeito do conjunto de alterações propostas.

      28 DE SETEMBRO

ASPAS envia correspondência 034/2009, sintetizando sua posição

sobre o conjunto de alterações propostas no projeto, com as questões

fundamentais que deveriam ser objeto de discussão na reunião de

fechamento das negociações, com todas as partes envolvidas, além

de análise específica das alterações no PS II.

      06 DE NOVEMBRO

Reunião de fechamento das negociações, quando foram alcançados

expressivos avanços em relação às questões fundamentais apre-

sentadas pela ASPAS. Foi acertado um calendário mínimo para a

elaboração conjunta dos documentos de operacionalização dos en-

tendimentos obtidos.

Participaram a Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho Delibera-

tivo e o Conselheiro Rogério Porto, pela ASPAS, o Consultor Jurídico do

Serpro, a Diretoria Executiva, Assessora Jurídica e o Presidente do

Conselho Deliberativo, pelo Serpros.

      09 DE DEZEMBRO

Assembleia Geral Extraordinária da ASPAS avalia as negociações e

decide manter aberta a assembleia para que sejam esclarecidas com o

Serpro as condições para a extinção da ação contra o aumento de 35%

nas contribuições, como contrapartida para o cancelamento do aumen-

to após o saldamento.

       10 DE DEZEMBRO

Reunião, em Brasília, do Diretor-Presidente e do Presidente do Con-

selho Deliberativo da ASPAS com o Consultor Jurídico do Serpro

esclarece a posição da patrocinadora de que a ASPAS deverá desis-

tir da ação somente após a implantação do saldamento e confirmação

de superávit suficiente para a extinção da contribuição adicional de

35% nas contribuições.

     15 DE DEZEMBRO

Nova sessão da Assembleia Geral autoriza os representantes da

ASPAS a assinar, em conjunto com a Fenadados, acordo com

Serpros e Serpro, estabelecendo os compromissos das partes.
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SPC decidiu: proibir a candidatura de
participante com ação contra o Serpros é ilegal

A Secretaria de Previdência
Complementar decidiu que foi
ilegal o Serpros ter proibido a

candidatura de participante com ação
contra o fundo de pensão. A cláusula
proibitiva foi incluída no regimento
eleitoral do Serpros
deste ano e impediu
Luiz Antonio (Gato)
Martins, Presidente da
ASPAS, de concorrer à
reeleição ao Conselho
Deliberativo do fundo.

Em março deste ano
a ASPAS denunciou o fato à SPC e, em
abril, a Anapar (Associação Nacional
dos Participantes em Fundos de Pensão)
fez o mesmo. Como, porém, a determi-
nação da SPC só foi tomada no dia 9 de
setembro, não houve efeito prático so-
bre as eleições, que então foram realiza-
das em maio sob regras ilegais. De qual-
quer forma, para as próximas eleições o
princípio do direito será respeitado e to-
dos os participantes poderão concorrer,

independentemente de terem ou não ação
contra o fundo de pensão.

Ao saber da notícia, Luiz Antonio
Gato comentou: “Ainda que tardiamen-
te, a decisão da SPC é da maior impor-
tância. Tive meu mandato cassado. Não

pude desempenhar mi-
nhas incumbências por
14 meses, mas a Justiça
determinou a minha
reintegração, pela ilega-
lidade cometida. Não
satisfeitos, os Conse-
lheiros representantes

da patrocinadora resolveram me cassar
novamente, proibindo
minha candidatura à re-
eleição de forma arbitrá-
ria, antidemocrática, inconstitucional,
ilegal e anti-estatutária, como compro-
vado pela decisão da SPC. Espero que
a patrocinadora entenda definitivamente
que seus representantes no fórum má-
ximo do nosso fundo de pensão devem
dar o exemplo e serem os primeiros a

“O Serpros não pode
ser tratato como

propriedade particular
de algumas pessoas, por

mais importantes que
sejam os seus cargos”

Luiz Antonio (Gato)

respeitar o Estatuto, a Lei e a Consti-
tuição. O Serpros não pode ser tratato
como propriedade particular de algu-
mas pessoas, por mais importantes que
sejam os seus cargos”.

Voto de qualidade em xeque

O voto de qualidade, aquele
exercido pelo Presidente do
Conselho Deliberativo, indica-

do pela patrocinadora, ou pelo Presiden-
te do Conselho Fiscal, escolhido entre
os conselheiros fiscais eleitos, quando
há empate na votação nos conselhos,
parece estar com os dias contados. Tra-
mita na Câmara dos Deputados em
regime prioritário o PL 140/2007, que
propõe sua extinção nas entidades fe-
chadas de previdência complementar
cujos patrocinadores sejam instituições
públicas e sociedades de economia
mista, como é o caso do Serpros.

A posição da ASPAS
“O plano de trabalho da atual ad-

ministração da ASPAS defende a re-
gulamentação do voto de qualidade
nos Conselhos do Serpros, para que
este só seja utilizado depois de exau-

ridas as possibilida-
des de entendimen-
to entre as partes”,
explicou o Diretor
da ASPAS Júlio Cé-
sar Pinto Guedes.

A ASPAS de-
fende, inclusive, a
utilização de arbi-
tragem de especi-
alistas em investi-
mentos ou atuária,

externos aos fundos de pensão, que
seriam consultados em caso de impas-
se nas questões discutidas no Conse-
lho Deliberativo, o que já é praticado
em diversos fundos.

Para o Diretor Administrativo-
Financeiro da ASPAS, Haroldo Ramos,
“já que nos fundos não há um fórum de
decisão superior, como as assembleias
existentes nas empresas de capital

aberto, é preciso
resolver os impas-
ses nas votações.
Além disso, defen-
demos que o voto
de qualidade não
seja utilizado na
análise de recursos
de processos ad-
ministrativos. Se
houver empate na
votação, o recurso do administrador
acusado é aceito, conforme princípio
milenar da justiça. Na dúvida, o bene-
fício tem que ser dado ao réu. Se esse
princípio tivesse sido praticado no Ser-
pros, o mandato de conselheiro delibe-
rativo do Luiz Antonio Gato não teria
sido cassado, o que foi um caso único,
o primeiro e espero que o último, nos
fundos de pensão brasileiros. E ainda
por cima por ter solicitado uma infor-
mação para os participantes. Realmen-
te um absurdo”, concluiu.

 Julio César: A ASPAS
defende a regulamen-
tação do voto de
qualidade

Haroldo Ramos: De-
fendemos que não seja
utilizado na análise de
recursos de processos
administrativos



A ASPAS aproveitou a reali-
zação da reunião mensal com
os associados do Rio de Ja-

neiro, no dia 16 de setembro, para
celebrar os seus 11 anos. Além da
pauta normal da reunião e da fes-
tinha de aniversário da Associação,
o Diretor-Presidente do Serpros,
Armando Frid, deu uma palestra,
não prevista, sobre o saldamento
do PS I.

Também prestigi-
aram o evento todos
os diretores executi-
vos e os membros
dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal da
ASPAS, incluindo os
que residem fora do
Rio, além dos Dire-
tores do Serpros Ro-
berto Doce, Benefí-
cios, e Silvio Miche-
luti, Administação.

ASPAS comemorou 11 anos

A ASPAS deseja a todos os associados e aos demais participantes
ativos, aposentados e pensionistas, e seus familiares, os
melhores votos de um Feliz Natal e um Próspero 2010
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Como já é tradicional entre os
aposentados e pensionistas do Rio

de Janeiro, os associados se reuniram
para um almoço de confraternização

RJ: Almoço de confraternização durou a tarde toda

Na primeira foto, associados lotaram o
auditório do Serpros na reunião que
culminou com a comemoração de aniversá-
rio. Acima, o Diretor-Presidente do Serpros,
Armando Frid (de terno). Ao lado, os
conselheiros Paulo Gustavo, D. Etelvina,
Iwanoy, a secretária Maria Alice e o Presi-
dente Luiz Antonio Gato

de final de ano no dia 16 de dezembro,
na Churrascaria Carretão do Lido, em
Copacabana. Cada participante pagou
R$ 30,90 pelo farto churrasco que

durou a tarde toda. Os Conselheiros
eleitos do Serpros, Schneider e Mauro
Simião (foto à esquerda), também es-
tiveram presentes ao almoço.


