
A ASPAS foi fundada em 1998, como

continuação natural do Núcleo de Aposentados do Rio

de Janeiro, criado em 1982, com objetivo principal de

atuar como porta-voz dos aposentados e pensionistas

junto ao SERPROS, em defesa do fortalecimento de

seu patrimônio, condição fundamental para a garantia

de vida digna dos aposentados e de seus familiares.

Nesse sentido, foca sua atenção nas questões

previdenciárias, em particular, nos assuntos inerentes

aos Fundos de Pensão, atuando e participando de

fóruns com entidades congêneres.

Durante todos esses anos, temos mantido

estreito relacionamento com a Diretoria do SERPROS,

discutindo questões de nosso interesse, mostrando o

ponto de vista dos associados e oferecendo soluções.

Em muitos momentos a apoiamos, em outros a

criticamos, e, em situações extremas, solicitamos

providências dos órgãos controladores ou recorremos

à Justiça, com o único objetivo de garantir a saúde

financeira e atuarial de nosso Fundo, de modo a evitar

qualquer risco à continuidade do recebimento dos

benefícios a que temos direito.

Além do fortalecimento da ASPAS, também

pesaram para a mudança:

- A impossibilidade de separar os interesses de

ativos e de aposentados. Mesmo que possa haver

algumas nuances que, momentaneamente, os

diferenciem, os objetivos são comuns. Afinal, o ativo

de hoje é o aposentado de amanhã.

- A existência de uma lacuna de representação

dos participantes ativos, já que a ASPAS,

estatutariamente, só pode representar os seus

associados, seja no âmbito administrativo, político ou

judicial. As entidades que congregam os ativos

possuem objetivos específicos: as Associações de

Empregados mais direcionadas a funções sociais e

recreativas; os Sindicatos e OLTs prioritariamente

dedicados a questões salariais e condições de trabalho.

Por todo o acima exposto, conclamamos você,

participante ativo (empregado do SERPRO ou do

SERPROS), a juntar-se à ASPAS, o que lhe permitirá

manter-se informado sobre o Sistema Previdenciário

e sobre as Políticas referentes aos Fundos de Pensão;

acompanhar a gestão do nosso patrimônio pelo

SERPROS; discutir suas ideias; levar suas demandas

ao SERPROS e órgãos competentes; lutar pela

manutenção e aprimoramento dos benefícios atuais

e, principalmente, pela garantia dos benefícios pós-

aposentadoria.

Para associar-se, preencha e assine o Formulário

de Filiação e entregue a algum representante da

ASPAS ou o envie pelos Correios; ou digitalize o

formulário assinado e o encaminhe por e-mail para

aspas@aspas.org.br; ou, se preferir, entre no site

www.aspas.org.br e siga as instruções constantes

no menu “Para se associar”.

 A mensalidade atual é de R$ 10,00 para

auxiliares e técnicos e R$15,00 para analistas

(reajustadas anualmente pelo INPC). Se precisar de

maiores esclarecimentos, telefone ou nos envie um

e-mail.

ASPAS JÁ PODE REPRESENTAR OS
PARTICIPANTES ATIVOS DO SERPROS

Associe-se e fortaleça a luta em defesa dos nossos interesses

Tel.: (21) 3852-9276

E-mail: aspas@aspas.org.br

Site: www.aspas.org.br

Av. Rio Branco 120, sala 918,

Centro, Rio de Janeiro, RJ

CEP: 20040-001

JUNTE-SE À ASPAS.  O SEU FUTURO AGRADECE.

ATIVOS E APOSENTADOS:

INTERESSES EM COMUM

VOCÊ É MAIS FORTE COM A ASPAS

Depois de um longo amadurecimento,

especialmente por ocasião das negociações, realizadas

a partir de 2009, com o SERPROS e SERPRO, relativas

ao processo de Saldamento do PS-I e Aprimoramento

do PS-II, chegamos à conclusão que, para um efetivo

cumprimento de suas finalidades, seria imprescindível

que a ASPAS passasse a contar com a adesão dos

participantes ativos, de modo a atingir um novo

patamar qualitativo e quantitativo, aumentando o seu

nível de representatividade e, consequentemente,

propiciando maior eficácia na defesa de nossos

interesses. Para isto, alteramos o nosso Estatuto, que

está em vigor desde março/2014. Refletindo a

mudança, o nome foi alterado para Associação dos

Participantes e Assistidos do SERPROS, preservando-

se a sigla ASPAS.


