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Como de praxe, em segui-
mento às regras do seu

Estatuto, a ASPAS publica
nesta edição, páginas 4 a 9, ba-
lanço anual e relatório de con-
tas e atos da Diretoria Execu-
tiva de 2010, devidamente
aprovados pelos seus Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal nas
reuniões realizadas dias 15 e
16 de março. Agora os docu-
mentos serão submetidos à
aprovação dos associados,
em Assembleia Geral Ordiná-
ria que será realizada no dia 6
de abril, a partir das 14 ho-
ras, no auditório do Sindpd-
RJ (Av. Presidente Vargas,
502 - 12º andar).

A Assembleia também de-
baterá a situação atual do pro-
cesso de saldamento do PS I.
Em assuntos gerais, serão

Balanço de 2010 em pauta na Assembleia da ASPAS
Déficit do PS I também está na ordem do dia 6 de abril

prestados esclarecimentos
sobre as eleições para os Con-
selhos Deliberativo e Fiscal do
Serpros, e as recentes e ines-
peradas mudanças na Direto-
ria do fundo de pensão.

SUA PRESENÇA É FUNDA-
MENTAL. COMPAREÇA!

Quem desejar consultar os
originais, com as assinaturas
dos responsáveis, pode ir di-
retamente na secretaria da
ASPAS. A documentação tam-
bém está disponível pelo site
www.aspas.org.br.

Aviso: Em função dos fe-
riados de Carnaval no mês de
março, que atrasaram o fecha-
mento do balanço, não foi pos-
sível realizar a assembleia nes-
te mês, como definido no es-
tatuto da ASPAS.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CDE/Serpros aprova saldamento
sem aporte da patrocinadora

ELEIÇÃO NO SERPROS

Empossada a nova Diretoria da ASPAS.
Confira os principais discursos
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Associado da ASPAS é
um dos líderes da
Casa Lima Barreto
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Ficam convocados todos os associados da ASPAS,
na forma disposta nos artigos 17, 18, 19 e 20 do
Estatuto, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, no auditório do Sindpd-RJ, Avenida
Presidente Vargas, 502, 12º andar, Centro, Rio de
Janeiro (Estação Metrô da Uruguaiana), no dia 6
de abril de 2011, às 14:00h, em primeira con-
vocação, com a presença mínima de um terço dos
associados e às 14:30h, em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

 I – APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL
DA ASPAS, DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO E DO RELATÓRIO
DE CONTAS E ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2010;

II – AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DO
PROCESSO DE EQUACIONAMENTO DO
DÉFICIT DO PS I, INCLUINDO O SALDAMENTO
DO PLANO E MELHORIAS NO PS II;

III – ASSUNTOS GERAIS.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2011
Luiz Antonio (Gato) Martins

Presidente do Conselho Deliberativo

De acordo com a proposta divulgada pelo Conselheiro
eleito do CDE/Serpros, Mauro Simião, a patrocinadora

não entrará com qualquer aporte a título de “Serviço Passa-
do”, apesar do voto contrário dos Conselheiros Deliberativos
efetivos eleitos. A ASPAS ainda luta para reverter a situação e
aprovar uma proposta alternativa, de modo que o aumento
de 35% na contribuição dos participantes não se torne defini-
tivo. Confira na página 3.
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Esta publicação é de responsabilidade
da ASPAS (Associação dos Aposentados

e Pensionistas do Serpros).

EXPEDIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: Marlene de Souza Majella

(marlenemajella@globo.com)

Diretor Administrativo-Financeiro: Gilberto de Mello

Nogueira Abdelhay (gilbertissimo@gmail.com)

Diretor de Seguridade:

David Bonfim Portugal (david.portugal@ig.com.br)

Diretor Social:

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

Diretor de Comunicação:

Orlando de Souza Pereira (orlandos.pereira@terra.com.br)

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Luiz Antonio (Gato) Martins

(lam.gato@hotmail.com)

Vice-presidente: Helio Carlos Gehrke

(heliocarlos.gehrke@gmail.com)

CONSELHO FISCAL - Membros Efetivos

Eder Lopes Lima Ribeiro, Mario Teixeira Vasconcelos,

Vilmar Moretão

Produção DIMP Comunicação. ww.dimpcomunicacao.com.br

Jornalista Responsável: Rita Magnago (RJ 15999JP)

Tiragem: 3000 EXEMPLARES

Estrada do Pau da Fome, nº 3.230 - Jacarepaguá -
Rio de Janeiro - RJ.
Endereço para correspondência: Rua Fernandes
Guimarães, 35 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ -
CEP: 22290-000 - Sala dos Aposentados -
Aos cuidados do SERPROS
TEL.: (21) 3289-1485. Site: www.aspas.org.br;

email: aspas@aspas.org.br

ASPAS: Qual sua função
na Casa Lima Barreto e quan-
tos membros participam?

Simão: Sou presidente da
Casa Lima Barreto, que con-
grega cerca de 60 confrades.

ASPAS: Como vocês se
encontram? Há mais algum
serpriano na Casa?

Simão: Produzimos um show
mensal de música, poesia e leitura
de textos de e sobre Lima Barreto
para um público médio de 150 pes-
soas. Entre frequentadores e simpa-
tizantes contamos com cerca 15 par-
ticipantes do Serpros.

ASPAS: Como foi a inauguração
do busto do escritor, dia 12? Muitos
convidados?

Simão: A inauguração foi, como
esperávamos, um sucesso. Por volta

Casa Lima Barreto resgata memória de
um dos nossos maiores romancistas

Busto do escritor foi inaugurado dia 12 de março

Afonso Henriques de Lima Bar-
reto, conhecido pela frase “Nas-

ci mulato, pobre e livre”, conse-
guiu, como aprendemos no site
www.casalimabarreto.com, a
proeza de manter-se vivo na li-
teratura brasileira apesar do des-

peito com que sempre foi tratado
nos conturbados anos da primeira re-

pública, tanto por sua origem humilde como pela maneira
altiva e independente como enfrentava os preconceitos e
os poderosos. Autor de O Homem que Sabia Javanês e
Triste Fim de Policarpo Quaresma, dentre várias outras
obras importantes, Lima Barreto ficou no ostracismo du-
rante décadas.

Por tudo isso, resgatar sua memória e sua obra passou a
ser um dos objetivos de Jorge Simão, aposentado do Serpros
e associado da ASPAS, e um dos líderes da Casa Lima Bar-
reto, explicada por ele mesmo como uma confraria com o
objetivo de dar visibilidade a sua obra e sua vida. No dia 12 de
março a instituição conseguiu que a prefeitura instalasse um
busto em homenagem ao romancista. Confira a entrevista:

Produzimos um show
mensal de música,
poesia e leitura de

textos de e sobre Lima
Barreto para um públi-
co médio de 150 pessoas

Jorge Simão,
presidente da

Casa Lima Barreto

Alegria e animação dão o tom dos eventos mensais promovidos
pela confraria

das 13 horas descerramos o busto,
após as falas do Isnard, presidente
do Polo Novo Rio Antigo, minha,
como presidente da Confraria CLB,
e do Secretário da Manutenção da
Cidade, Carlos Osório. No local do
busto tivemos shows com os grupos
Gema Carioca e Feiras&Mafuás. Em
seguida fomos brindados com uma
bela apresentação de choros, no sax
de Edgar Duvivier, que é o escultor
do busto de Lima Barreto. O encer-
ramento de gala contou com Velha
Guarda da Portela, sob o comando

do insuperável Monarco. Às 14 ho-
ras o espetáculo continuou no "Me-
mórias do Rio", na Avenida Gomes
Freire, encerrando-se às 18 horas.

Enfim, depois de muita batalha,
Lima Barreto, por iniciativa de nossa
Confraria e da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, retornou em bron-
ze à rua do Lavradio, onde conviveu,
por um boa temporada, lá pelos idos
de 1900/01, no número 69, numa
casa de cômodos, espécie de Repú-
blica Estudantil.

A partir da esquerda, Monarco, Simão e Carlos
Osório, na inauguração do busto em homena-
gem ao escritor
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ASPAS discute nova proposta de equacionamento
do déficit do PS I e vai defender alternativa

Em reunião realizada dias 15 e
16 de março, o Conselho Deli-
berativo da ASPAS debateu a

nova proposta de equacionamento do
déficit do PS I aprovada pelo CDE/
Serpros em dezembro de 2010, mas
só agora divulgada.

A divulgação veio através do Con-
selheiro Eleito do CDE/Serpros, Mau-
ro Simião, que informou que o CDE
aprovou a proposta de equacionamen-
to sem aporte da patrocinadora a título
de “Serviço Passado”, por 3x2 votos,
sendo os dois votos contrários, um do
próprio e outro do também conselheiro

Mudanças na direção do SERPROS são discutidas
em reunião do Conselho Deliberativo da ASPAS

Conforme noticiado pela Resenha
SERPROS 1072 de 01/03/2011,

o Sr. Thadeu Duarte de Macedo as-
sumiu o cargo de Diretor-Presidente
em substituição ao Sr. Armando Frid
e o Sr. Eloir Cogliatti sucede o Sr.
Luiz Augusto de Macedo como Di-
retor de Investimentos.

Neste momento agradecemos e
elogiamos o empenho demonstrado
pelos ex-diretores na condução do
SERPROS, bem como desejamos à
nova diretoria, nessa missão, o mes-
mo sucesso obtido pela anterior aos
desafios de gerir o Fundo pelos pró-
ximos anos.

Embora, numa primeira análise,
movimentações dessa natureza pos-
sam ser vistas como atos administra-
tivos de rotina, a ASPAS manifesta
sua preocupação sobre a forma como
ocorreu a nomeação do novo Diretor

de Investimentos, cargo de grande com-
plexidade e da maior relevância, prin-
cipal responsável por garantir a ade-
quada rentabilidade do patrimônio e a
saúde financeira do SERPROS.

Registre-se que a contratação do
antecessor foi resultado de um meticu-
loso processo de seleção, em que con-
correram vários profissionais localiza-
dos no mercado, altamente qualifica-
dos na gestão de investimentos em en-
tidades de previdência complementar.
O processo seletivo foi o coroamento
de um longo debate no SERPROS, que
visava a pôr fim à fase de amadorismo
no preenchimento das funções execu-
tivas do nosso fundo.

A indicação de um novo ocupante
para o cargo de Diretor Investimentos,
nos moldes em que ocorreu, poderá
representar um retrocesso, pois, com
todos os méritos e qualificações que o

Sr. Eloir Cogliati certamente possui, a
sua experiência em fundos de pensão
não guarda qualquer relação com a
gestão de investimento nessas entida-
des, conforme declarado pelo próprio
em entrevista por ele concedida à
mesma Resenha.

A instabilidade em postos de alta
complexidade e sensibilidade, tanto do
ambiente interno quanto o dos investi-
mentos e aplicações no mercado deve
ser evitada.

Práticas de preenchimento de car-
gos estratégicos com pessoas identi-
ficadas, momentaneamente, com gru-
pos específicos, quer seja da Patroci-
nadora ou de outras fontes, deve ser
substituida pela competência e expe-
riência de seus postulantes e revesti-
das de transparência demonstrada aos
seus clientes e mantenedores: partici-
pantes e assistidos.

eleito Thadeu Portella, e uma absten-
ção da Conselheira Nelcira Mendes de
Moraes, suplente de Waldomiro Sch-
neider, que não pôde comparecer por
motivos de doença. Todos os conselhei-
ros indicados pela patrocinadora vota-
ram favoravelmente a proposta.

APOIO À PROPOSTA
ALTERNATIVA

A ASPAS ouviu toda sua Diretoria
e Conselheiros, e inclusive o assessor
jurídico, Dr. Antonio Vieira, e decidiu
solicitar  uma reunião com a diretoria
do Serpro e do Serpros para tentar con-
vencê-los de que o aporte precisa ser
feito, para não prejudicar ainda mais os
participantes. Vai inclusive endossar a
proposta alternativa, apresentada pelos
conselheiros eleitos Mauro Simião e
Thadeu Portella, para que a patrocina-
dora antecipe o montante necessário
considerando os valores que estão por
ser recebidos referentes às Letras de

Santa Catarina. Posteriormente o Ser-
pro se creditaria dos mesmos, a exem-
plo do crédito em favor do Serpro acer-
tado quando da migração do PS I para
o PS II, ocorrida em 2001.

AUMENTO DOS 35%
PASSARIA A DEFINITIVO
A ASPAS decidiu também que o

D. Vieira informará ao juiz que anali-
sa o processo do aumento dos 35%
que, na opinião da ASPAS, a situação
foi ainda mais agravada. Sem o apor-
te da patrocinadora o aumento que
poderia ser cancelado a partir do sal-
damento não poderá mais sê-lo e se
tornaria definitivo.

A ação, aliás, já tem perito nomea-
do pelo juiz, e a perícia foi iniciada. A
ASPAS também nomeou um assisten-
te técnico, Sr. Sergio Tinoco, que foi
atuário da Eletros, fundo de pensão da
Eletrobrás, para acompanhar o traba-
lho da perícia.

Reunião do Conselho Deliberativo da ASPAS,
ampliada com a presença da Diretoria Execu-
tiva e do Conselho Fiscal
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1 - Ações Institucionais
1.1 - Acompanhar o equilíbrio fi-

nanceiro do PS-I e do PS-II, toman-
do medidas em defesa dos assistidos,
em especial contestar eventuais ma-
jorações de contribuições dos assis-
tidos para o SERPROS, em função
da existência de déficits técnicos.

Em reunião realizada no dia 13 de
julho, entre a Diretoria e Conselho Deli-
berativo da ASPAS e a Diretoria Exe-
cutiva do SERPROS, esta comunicou
que os órgãos de controle do SERPRO
não aceitaram a proposta de aporte de
recursos pela patrocinadora com base
na revisão do “Serviço Passado”, que
ocorreria simultaneamente com o sal-
damento do plano, conforme negociado
em 2009 com a ASPAS e a FENADA-
DOS. Os valores negociados conside-
ravam todos os participantes que aderi-
ram ao PS I com idade acima de 30 anos.
Em função da não aceitação desta pro-
posta, SERPROS e SERPRO apresen-
taram nova proposta aos órgãos de con-
trole da patrocinadora, com o “Serviço
Passado” passando a considerar ape-
nas os participantes fundadores do pla-
no, ou seja, que entraram em 1977.

Desta forma, o valor estimado do
eventual aporte caiu consideravelmen-
te, não sendo mais suficiente para equa-
cionar o déficit remanescente do plano
após o saldamento e ainda cancelar o
aumento de 35% sobre a contribuição
dos participantes, ocorrido em 2008,
conforme negociado em 2009, poden-
do, inclusive ocorrer um novo aumen-
to, quando da implantação do saldamen-
to, que ocorreria em outubro deste ano.

Esta nova proposta de saldamento
foi aprovada pelo CDE – Conselho
Deliberativo do SERPROS, com a de-
cisão tomada com voto de qualidade
do Presidente do Conselho e voto con-
trário dos Conselheiros eleitos.

A ASPAS reafirmou para a Dire-
toria Executiva do SERPROS o seu
entendimento de que o saldamento, em
sua proposta original, era uma boa op-

RELATÓRIO DE CONTAS E ATOS DO EXERCÍCIO DE 2010
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS - GESTÃO 2008/2011

ção para o equacionamento do défi-
cit, podendo ainda ajudar a aumentar
a segurança do plano em relação a
ocorrência de novos déficits. Na mes-
ma ocasião, manifestou que discorda-
va veementemente da nova proposta
de saldamento, pois considera que a
patrocinadora se responsabilize inte-
gralmente pelo equacionamento do dé-
ficit remanescente após o saldamen-
to, já que a redução do déficit propor-
cionada pelo saldamento ocorrerá úni-
ca e exclusivamente graças aos sa-
crifícios dos participantes ativos, que
terão uma grande redução nos seus
futuros benefícios, como aposentados.

Diante da nova situação, o Conselho
Deliberativo da ASPAS, em reunião re-
alizada em 13 e 14 de julho, ampliada
com a participação da Diretoria Execu-
tiva e do Conselho Fiscal, decidiu pro-
curar a Diretoria do SERPRO, com o
objetivo de argumentar que sejam inclu-
ídos no cálculo de ‘Serviço Passado’
também os cerca de R$ 80 milhões que
foram retirados do plano quando do seu
fechamento, em 1996, valores estes que
correspondiam à rubrica de ‘Geração
Futura’, ou seja, referia-se aos valores
previstos para os futuros empregados
que viessem a aderir ao plano, o que
deixou de ocorrer com o fechamento do
plano para a criação do PS II. Ao mes-
mo tempo, o Conselho da ASPAS deci-
diu continuar trabalhando na ação judi-
cial contra o aumento de 35% nas con-
tribuições, ocorrido em 2008.

liberativos Hélio Gerhke e Rogério Por-
to - realizou reunião em Brasília com o
Diretor- Superintendente do SERPRO,
Gilberto Paganoto, e o Consultor Jurídi-
co, Antonio João Parera, para discutir a
situação do processo de saldamento.

Segundo o SERPRO, os órgãos de
controle continuavam não aceitando o
valor do aporte a ser injetado no PS I
a título de “Serviço Passado”, com
base nos participantes que entraram
no plano a qualquer tempo, com idade
a partir de 30 anos, e que ocorrerá
como parte do equacionamento do
déficit, que deverá ocorrer simultane-
amente com o saldamento do plano.

Reunião com os Conselheiros Deliberativos
da ASPAS, ampliada com a presença da
Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais

Balanço das ações implementadas em 2010 dos Planos de Ações da Diretoria Executiva
para o período 2008 a 2010, aprovado pelo Conselho Deliberativo da ASPAS

Na última quarta-feira, 22 de se-
tembro, Luiz Antonio (Gato) Martins,
Presidente da ASPAS, Julio Cesar
Maia Pinto Guedes, Diretor, o Presi-
dente do Conselho Deliberativo, Hélio
Gerhke, e o Conselheiro Rogério Por-
to participaram de reunião em Brasília
com o Diretor- Superintendente do
Serpro, Gilberto Paganoto, e o Consul-
tor Jurídico, Antonio João Parera, para
discutir especificamente a situação atual
do processo de saldamento do PSI.

Diretoria da ASPAS e Serpro se reúnem
em Brasília. Em pauta o saldamento

A ASPAS ratificou sua posição de
ser favorável ao saldamento do plano,
mas não nessas condições, onde o ônus
do saldamento recai apenas sobre os
ativos, que terão uma grande redução
nos futuros benefícios que receberão do
plano, ou seja, sem contribuição efetiva
da patrocinadora para o equacionamento
do déficit. A Associação também ma-
nifestou sua preocupação em relação
à manutenção do aumento dos 35%,
podendo inclusive ser agravado por um
novo aumento, o que, além de sacrificar
os atuais aposentados, que passariam a
ser descontados em cerca de 13% do

Matéria publicada no site da ASPAS

Em 27/09/2010:

No dia 22 de setembro, a ASPAS -
representada pelos Diretores Luiz An-
tonio (Gato) Martins e Julio Cesar Maia
Pinto Guedes e pelos Conselheiros De-
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benefício, sacrificará também os atuais
ativos, que serão descontados no mes-
mo valor quando se aposentarem.

Em resposta, o Diretor do SERPRO
disse que não será possível conseguir
que os órgãos de controle aprovem um
aporte do SERPRO sem uma nova par-
ticipação dos participantes e acrescen-
tou que o SERPROS continuará traba-
lhando para que o aumento de 35%, e o
novo aumento que venha a ocorrer, seja
cancelado o mais rápido possível.

No dia 07 de dezembro, diretores e
Conselheiros da ASPAS (Luiz Antonio
Gato, Haroldo Ramos, Paulo Barbosa
Coimbra, Gilson Leal Barbosa, Rogé-
rio Porto, Hélio Gehrke)  reuniram-se
com o Diretor-Presidente do SERPROS,
Armando Frid, o qual informou que os
órgãos de controle do SERPRO não
estavam concordando que a patrocina-
dora faça qualquer aporte de recursos
no PS I a título de revisão do “Serviço
Passado”. Com isto, além do saldamento
do plano, que reduzirá consideravelmen-
te o déficit, graças ao congelamento dos
benefícios na data do saldamento dos
participantes ativos, poderá haver um
novo aumento nas contribuições dos apo-
sentados, além da manutenção da con-
tribuição adicional de 35%, implemen-
tada em outubro de 2008.

Contrariamente à postura dos órgãos
de controle do SERPRO, nos CORREI-
OS, uma empresa pública como o SER-
PRO, o Ministério do Planejamento,
através do DEST (Departamento de
Coordenação das Estatais), que também
controla o SERPRO, decidiu que a em-
presa terá de reconhecer formalmen-
te uma dívida de R$1,49 bilhão com o
POSTALIS, fundo de pensão dos Cor-
reios, dívida esta referente ao “Servi-
ço Passado” existente no plano de be-
nefícios definido da entidade.

Lembramos, inclusive, que os cálcu-
los atuariais no “Serviço Passado” do
POSTALIS foram realizados pela GLO-
BALPREV, a mesma empresa de con-
sultoria atuarial especializada contratada
pelo SERPROS para o desenvolvimento
do projeto de saldamento do PS I.

Lembramos, ainda, que outras em-
presas públicas, além dos CORREI-
OS, a CEF e a DATAPREV, foram
autorizadas a rever o “Serviço Passa-

A diretoria da ASPAS vem acom-
panhando de perto toda a situação
de insurgência do presidente do
CDE/Serpros contra a determinação
da Previc e lamenta que a diretoria
do fundo de pensão apoie a continui-
dade do vício de representatividade,
uma vez que o mandato do Sr. Jonas
terminou em julho de 2009, sem pos-
sibilidade de recondução.

ASPAS apoia atos dos conselheiros eleitos e
lamenta postura da Diretoria do Serpros

do” nos planos de benefícios dos fun-
dos patrocinados por elas (FUNCEF
e PREVDATA).

No final de dezembro, tivemos infor-
mações, ainda não divulgadas pelo SER-
PROS, dando conta que o CDE havia
aprovado a nova proposta de saldamen-
to, sem qualquer aporte a título de “Ser-
viço Passado”, confirmando as informa-
ções passadas por Armando Frid aos
dirigentes da ASPAS. A decisão do CDE
teria tido os votos favoráveis dos con-
selheiros indicados pela patrocinadora,
com o voto contrário dos conselheiros
eleitos Thadeu Portella e Mauro Simião.
A conselheira eleita suplente Nelcira
Moraes, que substituiu o conselheiro ti-
tular Waldemiro Schneider, que encon-
trava-se adoentado, se absteve.

A ação judicial que a ASPAS move
contra os 35% de aumento nas contri-
buições dos aposentados e pensionistas
continuou seu trâmite na justiça. Em fun-
ção da greve branca que a justiça vem
realizando há meses, 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 con-
tribuição no processo de saldamento, o
advogado da ASPAS entrará com uma
petição ao Juiz no próprio processo con-
tra o aumento de 35%, ou seja, não será
necessário entrar com novo processo.

Acontece na próxima quarta-fei-
ra, 1º de setembro, as 14h, no audi-
tório do Serpros, a reunião ordiná-
ria da ASPAS com os associados
do Rio de Janeiro. O ponto princi-
pal da reunião será o andamento do
processo do PS I e da ação judicial
contra o aumento de 35%.

1º de setembro: Reunião da ASPAS
discutirá o andamento do processo do
PSI e ação contra o aumento de 35%

apoiou integralmente as ações realiza-
das pelos Conselheiros eleitos do CDE/
SERPROS  a partir da denúncia que
apresentaram à PREVIC, em setembro
de 2009, e aceita pelo órgão de controle
dos fundos de pensão, em junho de 2010,
referente à continuidade ilegal de con-
selheiros indicados pelo SERPRO no
CDE e no COF, inclusive do então Pre-
sidente do CDE, em razão de terem os
seus mandatos vencidos e impossibilita-
dos de recondução.

1.3 - Acompanhar alterações do es-
tatuto e regulamentos do SERPROS.

Conforme já abordado no item 1 –
Apresentação, a ASPAS teve participa-
ção efetiva no processo de negociações,
ocorrido em 2009, para a implementa-
ção do saldamento do PS-I, ainda não
concluída, e melhorias no PS-II, que já
foram enviadas para aprovação da PRE-
VIC, como parte do processo de equa-
cionamento do déficit do PS I.

1.4 - Fomentar e acompanhar o
desenvolvimento dos processos
dos planos de saúde do SERPRO
do SERPROS, propondo soluções
que atendam às necessidades dos
assistidos e de seus beneficiários.

A Diretoria da ASPAS continuou de-
fendendo abertura de nova oportunidade
para inscrição de aposentados e pensio-
nistas no Plano de Saúde do SERPRO,
administrado em convênio com a CAS-
SI, bem como a cobrança de preço único
e não por faixa de idade, de forma a per-
mitir que todos os aposentados e pensio-
nistas possam permanecer no mesmo.

Matéria publicada no site da ASPAS

Em 30/08/2010:

Matéria publicada no site da ASPAS

Em 23/03/2010:

1.2 - Acompanhar as ações da
diretoria e conselhos do SER-
PROS, zelando pelos interesses
dos participantes assistidos.

A ASPAS deu ampla divulgação e
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Também continuamos mantendo
tratativas junto à FENADADOS para
a participação de um representante da
ASPAS na Comissão Paritária de Ges-
tão do Plano de Saúde do SERPRO.

A partir de julho de 2010, a ASPAS
tem procurado interagir com o SERPRO
e as entidades sindicais para a defesa
dos interesses dos aposentados e pensi-
onistas no processo de construção de
rede própria de prestadores de serviço
do Plano de Saúde do SERPRO nas
capitais onde há regionais, em substitui-
ção ao convênio com a CASSI, tendo
apresentado ampla matéria a respeito no
Informe 31, tendo ouvido, inclusive, os
representantes da FENADADOS na
comissão paritária de gestão do plano.

Os sindicatos de processamento de
dados do RS e RJ conseguiram limi-
nar na Justiça do Trabalho para que o
SERPRO não promova qualquer alte-
ração na rede credenciada nos dois es-
tados, com a manutenção da CASSI,
bem como não implemente a co-par-
ticipação, na ordem de 20% por con-
sulta médica. As liminares continuam
em plena vigência.

1.5 - Intensificar a interação
com entidades congêneres, re-
presentativas de participantes de
fundos de pensão.

A Diretoria, em conjunto com outros
associados, continuou a participar das reu-
niões mensais da UNIDAS, que reúne
as Associações de Aposentados e Pen-
sionistas do Estado do Rio de Janeiro.

1.6 - Acompanhar as ações judi-
ciais em curso referentes à isen-
ção do imposto de renda retido pelo
SERPROS sobre as aposentadori-
as e benefícios durante os últimos
cinco anos e demais processos.

Não conseguimos realizar novo con-
vênio para prestação de serviços jurí-
dicos particulares aos associados, em
substituição ao convênio que havíamos
assinado, em 2008, com o escritório do
Dr. Horácio Oliveira, em função das
dificuldades para encontrar um escri-
tório jurídico que atenda várias locali-
dades, especialmente os estados onde
a ASPAS possui representação.

Continuamos oferecendo os convê-
nios com os escritórios do Dr. Afrânio
Amaral e do Dr. Antonio Vieira, para os
associados que desejarem entrar com
ação para reaver o Imposto de Renda
cobrado a maior entre 1979 e 1985.

Além destes processos, foram tam-
bém acompanhados os processos de
correção do FGTS, estes de responsa-
bilidades da ASES-RJ, que contam com
um grande número de associados da
ASPAS. As informações sobre o an-
damento dos processos são mantidas
atualizadas em nosso site.

1.7 - Acompanhar as ações em
desenvolvimento para dar conti-
nuidade aos planos assistenciais
administrados anteriormente pelo
SERPROS.

A ASPAS continuou acompanhando
a prestação, pela ASES-RJ, dos serviços
de Seguro de Vida e Auxílio Funeral, de
UTI VIDA e Odontoempresa, para os
aposentados e pensionistas inscritos.

1.8 - Incentivar a criação, de for-
ma descentralizada, de grupo de
debates em temas relativos à pre-
vidência complementar e avançar
na capacitação da diretoria e con-
selhos da ASPAS em temas relati-
vos a previdência complementar.

Não avançamos na criação, de for-
ma descentralizada, de grupo de de-
bates em temas relativos à previdên-
cia complementar.

1.9 - Promover debates com
convidados externos, de forma
descentralizada, sobre temas rela-
tivos à previdência complementar.

Não foram promovidos debates
com convidados externos.

1.10 - Acompanhar a implemen-
tação do programa de preparação
para a aposentadoria do SERPRO.

Em função de não termos sido
convidados, ao contrário do ocorrido
por ocasião da implementação do
Módulo de Preparação para a Apo-
sentadoria do SERPRO, não acom-
panhamos a implementação da nova
versão do programa, agora denomi-

nado APA (Ações de Preparação
para a Aposentadoria).

1.11 - Promover atividades sócio-
recreativas de forma a integrar os as-
sociados da ASPAS e seus familiares.

Na reunião mensal de outubro com
os associados do Rio de Janeiro, come-
moramos os doze anos da Associação,
completados no dia 08 de setembro, con-
tando com a presença de quase toda a
atual e futura administração da ASPAS
e também da Diretoria do SERPROS
(Armando Frid, Presidente, Luiz Augus-
to de Macedo, Investimentos, e Silvio Mi-
cheluti, Administração), além dos Con-
selheiros eleitos do CDE (Thadeu Porte-
lla) e do COF (Paulo Kapp).  Como ocorre
anualmente, desde 2005, houve o tradici-
onal sorteio de três aparelhos de DVD,
que este ano premiou os associados José
de Souza (RJ), Dagmar Duarte Peixoto
(SP) e Maria Vilma Castro Aragão (CE).

Em dezembro, foi realizado o já
tradicional almoço de confraterniza-
ção de Natal e final do ano dos apo-
sentados e pensionistas do Rio de
Janeiro, com as despesas correndo
por conta dos associados presentes.

1.2 - Ações operacionais
1.2.1 - Realizar campanha de no-

vos associados, para fortalecer a
ASPAS, tanto do ponto de vista re-
presentativo, como financeiro.

Não conseguimos realizar a cam-
panha de novos associados, embora seja
muito grande o potencial para futuros
associados.

Segundo os números informados
pelo SERPROS, em dezembro de 2010,
havia, no PSI, 2379 aposentados e 1171

O associado Iwanoy Cavalcanti sopra a velinha
dos 12 anos da ASPAS
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Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2010,

Luiz Antonio (Gato) Martins

Diretor-Presidente

Haroldo Francisco Ramos

Diretor Administrativo-Financeiro

Julio Cesar Maia Pinto Guedes

Diretor

pensionistas, e no PS II, 170 aposenta-
dos e 77 pensionistas, totalizando 2796
aposentados e pensionistas. Em dezem-
bro de 2010, a ASPAS atingiu 957 as-
sociados, sendo 63 pensionistas e 894
aposentados. Continuamos, portanto,
com apenas cerca de 35% de filiação.

1.2.2 - Realizar esforços espe-
cíficos para o fortalecimento da
ASPAS em todos os estados.

Foi mantida a periodicidade sema-
nal da atualização das notícias no site e
da produção do Boletim Eletrônico AS-
PAS. Além dos aposentados e pensio-
nistas, o boletim continua sendo envia-
do para participantes ativos e para as
diversas entidades sindicais e de parti-
cipantes de fundos de pensão, inclusi-
ve de aposentados, com as quais man-
temos relacionamento, além de parla-
mentares em todos os níveis.

Desde o mês de maio, por iniciativa
do Conselheiro Deliberativo Paulo Kapp,
os associados da ASPAS no Rio Grande
do Sul, a exemplo dos associados do Rio
de Janeiro, passaram a realizar reunião
mensal, na primeira terça-feira de cada
mês, na sede da AFUSPA, Associação
dos Funcionários do SERPRO de Porto
Alegre. As reuniões contam também com
a presença de participantes ativos e, além
de discutir assuntos do interesse dos apo-
sentados e pensionistas do SERPROS,
promovem a confraternização com os ani-
versariantes do mês.

Aproveitando viagem particular, o
Diretor Paulo Coimbra realizou, em se-
tembro, reunião com associados e de-
mais aposentados e pensionistas de Be-
lém, na sala da ASES local, no prédio
da Regional do SERPRO. Foram abor-
dados o equacionamento do déficit do
PS I, o processo eleitoral da ASPAS, o
processo judicial contra a bi-tributação
do imposto de renda e demais ativida-
des da associação.  Na ocasião, o as-
sociado Raimundo Nonato Lima acei-
tou assumir os encargos de Represen-
tante Regional da ASPAS em Belém,
substituindo Felizberto Nascimento de
Souza, que renunciou ao cargo em ra-
zão de problemas particulares.

Não conseguimos realizar o debate
com os associados para analisar a pro-
posta de ampliar a base de representa-
ção da ASPAS com a inclusão dos par-
ticipantes ativos, aprovada pelo nosso
Conselho Deliberativo, antes de sub-
meter a proposta de alteração estatu-
tária à aprovação final dos associados.

1.2.3 - Dinamizar as formas de
comunicação entre a ASPAS e seus
associados.

Foram realizadas melhorias no bole-
tim, possibilitando aumentar as fotos para
melhorar visualização, facilitando a iden-
tificação de pessoas e cenas. No site da
ASPAS, foi corrigido e aperfeiçoado o
campo Fale Conosco, com o internauta
que utilizar esta opção passando a rece-
ber de imediato uma resposta automáti-
ca de mensagem recebida, sendo a mes-
ma dirigida para análise da Diretoria.

1.2.4 - Estruturar a área adminis-
trativa da ASPAS, especialmente na
utilização da tecnologia da informação.

Não foram implementadas novas
ferramentas para apoiar a área admi-
nistrativa da ASPAS, além daquelas im-
plementadas nos anos anteriores, es-
pecialmente em 2008 e 2009, com a
utilização de internet banda larga, por
meio de transmissão de dados via ce-
lular, de plano de telefonia celular para
facilitar a comunicação da ASPAS com
os associados e entre os Diretores.

1.2.5 - Otimizar receitas e des-
pesas, com vista a manter o equilí-
brio do orçamento da ASPAS, in-
clusive analisar e renegociar con-
tratos, se necessário.

Foi mantido o equilíbrio do orçamen-
to da ASPAS.

1.2.6 - implantar métodos efica-
zes de gerenciamento do orçamento
da ASPAS.

Como nos anos anteriores, a Pre-
visão Orçamentária para 2010 foi apro-
vada no início do ano, o que está per-
mitindo condições de trabalhar de for-
ma planejada e de acordo com as re-
ceitas e despesas reais da Associação.

1.2.7 - Elaborar estudo sobre os
aposentados e pensionistas, tendo
como base o cadastro da ASPAS.

Os estudos não foram realizados.

1.2.8 - Manter tratativas com
o SERPRO para a cessão e mon-
tagem de sala para os aposenta-
dos em todas as regionais.

Ainda não foram implementadas ações.

1.2.9 - Elaborar o jornal da ASPAS
Produzimos os Informes ASPAS 30,

31, 32 e 33, em março, julho, setembro
e dezembro de 2010, respectivamente,
que foram enviados aos associados e
aos demais aposentados e pensionistas
do SERPROS, que alcançam um total
de cerca de 2800 participantes.

1.2.10 - Manter o site da AS-
PAS sempre atualizado

Além da atualização semanal das
notícias no site, sob responsabilidade de
assessoria de comunicação, temos man-
tido a atualização periódica das demais
informações.

A partir do Informe 31, os associa-
dos passaram a poder baixar o jornal do
site da ASPAS de duas formas: o tradi-
cional arquivo em PDF e o novo Page
Flip, sistema que permite o internauta ir
virando as páginas e dando “close” nos
textos, de forma a ajustar o tamanho ao
que lhe for mais conveniente.

Paulo Barbosa Coimbra

Diretor
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RECEITAS
Na conta “Anuidades” houve um

incremento de 9,5% em relação ao
exercício anterior, devido à corre-
ção monetária e movimentação de
associados. Destacamos também a
conta “Receitas de Aplicações Fi-
nanceiras” que cresceu 12%, mes-
mo com as baixas remunerações
bancárias.

DESPESAS
O ano foi de expectativa quan-

to ao desdobramento da ação de
suspensão da cobrança dos 35%,
o que poderia resultar em novos
dispêndios.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2010
A conta “Serviços contábeis” teve

um aumento de 12% motivado pela
correção contratual e registro de li-
vros contábeis.

As contas “Serviços de reprografia”,
“Serviços de Correios”, “Despesas Di-
versas”, “Anúncios e Editais” e “Servi-
ços Gráficos” apresentaram variações
consideráveis, em virtude da eleição para
a nova administração da ASPAS, ocor-
rida no segundo semestre.

A conta “Informe ASPAS - Dia-
gramação” ficou abaixo do exercício
passado, em virtude da não execu-
ção de um “Informe ASPAS”, em-
bora tenha havido uma edição espe-
cial por conta da eleição.

A conta “Despesas com Repre-
sentações” teve uma redução consi-
derável em virtude da suspensão tem-
porária das reuniões da UNIDAS.

A conta “Despesas com viagens”
teve uma redução de 68%, e “Despe-
sas com Alimentação e Transporte”
na ordem de 63%, em virtude da não
realização de reuniões programadas
com SERPRO e SERPROS no Rio e
Brasília sobre o saldamento do PS-I.

A conta “Serviços de Telefonia
celular e Internet 3G” teve um acrés-
cimo de 121%, pela contratação de
serviços de telefonia celular em gru-
po para uso da diretoria da ASPAS,
em função do saldamento do PS-I.

O 8 de março já passou, mas o desejo da
ASPAS de homenagear as mulheres é perene.
Pelas lutas, pelas conquistas, pelos novos
espaços alcançados dia a dia, dentro e fora
de casa. Parabéns mulheres!

BALANCETE PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2010
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Com base nos exames realizados nos Balancetes Mensais, na documentação e res-
pectiva escrituração contábil, no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do
Exercício e no Relatório de Contas e Atos da Diretoria Executiva,do exercício encerrado em
31.12.2010, somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos pela Assem-
bléia Geral da ASPAS, sendo que este Conselho examinou a documentação referente ao pe-
ríodo de outubro a dezembro de 2010, bem como, “ad referendum” , a documentação do
período de janeiro a setembro de 2010.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011

O Conselho Deliberativo da ASPAS-Associação dos Aposentados e Pensionistas do
SERPROS, no uso de suas atribuições, conforme inciso VI do Art. 26 do Estatuto da ASPAS,

Considerando o Parecer favorável do Conselho Fiscal nº 12, de 16.03.2011, sobre o exame
das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercí-
cio) de dezembro/2010, bem como sobre as Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS do
exercício de 2010; e

Considerando o exame dos referidos documentos pelos membros deste conselho, delibera,

ART. 1º – Aprovar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e o Rela-
tório de Contas e Atos da Diretoria Executiva da ASPAS, do exercício encerrado em 31.12.2010.

PARECER DO CONSELHO FISCAL No. 12
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2010

Deliberação Nº 29 do Conselho Deliberativo

EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTAS E ATOS DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS DO EXERCÍCIO DE 2010

Luiz Antonio (Gato) Martins
Presidente

Paulo Fernando Kapp
Secretário

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011

Plácido Pinto da Silva
Conselheiro Fiscal

A ASPAS quer falar com você também

pela Internet. Se você não recebe os co-

municados da ASPAS via email, nos man-

de uma mensagem para aspas@aspas.com.br
com seu nome e email para cadastramos em

nossa mala direta.

Vilmar Moretão
Conselheiro Fiscal

Eder Lima Ribeiro Lopes
Conselheiro Fiscal
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Eleições para os Conselhos do Serpros
vão de 30/03 a 08/04/2011

VOTAR COM CONSCIÊNCIA

A ASPAS não apóia qualquer candidato para as eleições
do Serpros. Porém, conclama os nossos associados e de-
mais participantes ativos e aposentados a fazerem uma pro-
funda reflexão antes de decidir o seu voto.

Estamos iniciando a votação para renovar os represen-
tantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo (CDE) e
Fiscal (COF) para o período de 2011 a 2015, os quais, além
de participarem nas decisões colegiadas sobre assuntos
pontuais, ajudam a traçar as políticas da Instituição e pres-
tam apoio a uma governança estabilizada.

 Assim, é fundamental a eleição de representantes com
perfis que preencham requisitos de competência técnica e
diretiva para participar, entender e definir os complexos as-
suntos que são tratados no dia a dia dentro do Fundo; devem
ter pleno conhecimento do que acontece neste segmento
social, nacional e internacional, para poderem contextualizar
e direcionar as ações no sentido mais adequado aos resulta-
dos almejados; devem ter completo desprendimento ideoló-
gico na gestão dos negócios dos quais participam, sem se
submeterem a pressões de grupos de poder político-partidá-
rio ou hegemônicos de qualquer ordem, de tal sorte que  suas
decisões  não venham a interferir, em prejuízo, em suas car-
reiras nas patrocinadoras sem sofrer constrangimentos; de-
vem ser pessoas com independência de opinião quanto a
votos proferidos, sem contudo serem sectaristas na gestão,
obstruindo com isto a boa gestão interna.

Por fim, é bom lembrar que o equilíbrio de poder na ges-
tão interna de qualquer organização, será resultante das boas
práticas de gestão, transparência e de governança,  para as
quais o candidato deve estar em condições de responder.

BOM VOTO A TODOS!

CANDIDATOS AO CDE
CANDIDATO

Fabiano Turchetto

Roberto Cruz da Silva

Ivo Torres

Thadeu Portella (aposentado)

Naévio Tavares Rangel

Maurício Vasconcellos Saraiva

Gilberto Cesar Barbosa

Edson Pereira da Silva

Antonio Jorge da Silva Vasconcelos

Severino dos Santos (aposentado)

Waldemiro Schneider (aposentado)

Eunides Maria Leite Chaves

Eustáquio Antonio Correa

Luiz Victor de Luca Propatto

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CANDIDATOS AO COF
CANDIDATO

Nelcira Mendes de Moraes (aposentada)

Antonio Nelson Mori (aposentado)

Celso Roberto de Souza

Olavo dos Santos Filho

Nº

20

21

22

23

CDE aprovou eleição de um Diretor do Serpros
No Serpros, o Conselho Deliberati-
vo aprovou, por unanimidade, mu-
dança estatutária que prevê a elei-
ção de um dos quatro Diretores pe-

los participantes, ativos e assistidos. A
boa nova precisa agora passar pela
aprovação da Patrocinadora SERPRO
e a seguir pelos órgãos controladores

e reguladores.Para a Diretoria da
ASPAS, é um importante passo na
busca de se alcançar a paridade tam-
bém na Direção Executiva.

Ativos e aposentados do Serpros te-
rão do dia 30 de março a 8 de abril

para escolher os novos representan-
tes do Conselho Deliberativo e do Con-
selho Fiscal da entidade. Os que soli-
citaram voto por correspondência de-
vem enviar seus votos o quanto antes
para que haja tempo hábil dos correios
entregarem os mesmos. Para todos os

demais a votação é pela internet. Para
votar, o participante deverá informar o
CPF, a inscrição no Serpros (ou a ma-
trícula no Serpro) e a senha para a área
restrita. Se você não tem a senha ou
não se lembra, ligue imediatamente
para o SAP (0800 721 10 10), que lhe
enviará uma nova senha. Este ano, são
dois votos para o Conselho Deliberati-

vo, que elegerá dois membros titulares
e quatro suplentes, e um voto para o
Conselho Fiscal, que elegerá um mem-
bro titular e dois suplentes. A apura-
ção e divulgação dos resultados ocor-
rerão no dia 19 de abril e os mandatos
começam em 1º de junho de 2011.
Confira a relação dos candidatos no
quadro abaixo.
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Nova Diretoria da ASPAS é empossada

A partir da esquerda, André Guedes, Diretor do Sindpd-rj, Thadeu Portella,
Conselheiro Deliberativo eleito do Serpros, Célio Stemback, Diretor da
Fenadados, Marlene Majella, Presidente da ASPAS, Hélio Gehrke, Presidente
do Conselho Deliberativo da ASPAS gestão 2008/2010, Armando Frid,
então Diretor-Presidente do Serpros, Márcio Goulart, Presidente da Ases-RJ
e Luiz Antonio (Gato) Martins, Diretor-Presidente da gestão 2008/2010.

A solenidade de posse da
nova Diretoria da ASPAS

foi realizada no auditório do
Serpros no dia 12 de janeiro
de 2011. Em seu discurso, a
nova presidente, Marlene Ma-
jella, lembrou que esta é a ter-
ceira vez que preside a ASPAS,
mas que cada vez é única.
“Estou bastante emocionada e
confortável de encontrar aqui
tantas figuras conhecidas e
queridas. Quero reafirmar que

serei presidente de todo o
grupo, de todos do PS 1, do
PS 2, dos pensionistas e fu-
turos aposentados”.

O evento, presidido por Hé-
lio Gehrke, na qualidade de pre-
sidente da assembleia iniciada
em 28/07/2010, contou com a
presença de diversos dirigentes
de entidades co-irmãs, como
Serpros, Fenadados, Ases-RJ e
Unidas, além, é claro, dos as-
sociados do Rio de Janeiro.

PRINCIPAIS DISCURSOS
Destacou a honra e o orgulho que sentiu

em ser presidente da ASPAS, acrescentan-
do que foi um ensinamento muito importan-
te essa participação em duas diretorias. Dis-
se que o equacionamento do déficit do PS1

foi e continua sendo um sério problema que vem sendo en-
frentado e destacou que agora a solução está próxima, sem
ameaça de insolvência, já se vislumbrando a luz no fim do
túnel. Lembrou da importância da comissão técnica formada
pela ASPAS, que desenvolveu um excelente trabalho de aná-
lise de causas e ofereceu propostas de soluções importan-
tes. Destacou ainda o avanço obtido na comunicação com os
associados, através do jornal, do site e do boletim eletrônico.
Falou também do avanço no esforço de tornar a ASPAS naci-
onal, com o crescente número de representantes de outros
estados, que não o Rio de Janeiro, nos Conselhos da Associ-
ação. Por fim, disse que a nova diretoria tem o grande desafio
de aprofundar o debate sobre transformar a ASPAS em uma
associação também para os ativos e falou do seu orgulho
pessoal. “Tenho muito orgulho em termos continuado a obra
do pessoal que formou o Núcleo de Aposentados e que de-
pois deu personalidade jurídica à ASPAS”.

Luiz Antonio (Gato) Martins, ASPAS

Começou seu discurso dizendo que tam-
bém está reivindicando que a ASPAS venha a
representar os ativos; enfatizou o compromis-
so previdenciário, que é um assunto para to-

das as gerações, ainda mais agora que se está vivendo mais.
Falou de sua alegria ao cumprimentar, através da Marlene Ma-
jella, todas as mulheres. Destacou a relação com a ASPAS,
que tem sido caracterizado por respeito e consideração, sali-
entando que as divergências têm sido boas, no sentido de se
despertar para outro ponto de vista, e que, em sua opinião, a
ASPAS deu um salto nos últimos três anos quando deixou de
abordar apenas o PS 1 e passou a tratar também do PS 2.
Frisou que a solução de saldamento em andamento vai deixar
de onerar o passivo do PS 1 com o aumento real dos ativos e
revelou que uma antiga ação da Abrapp, relativa à Obrigações
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, da época de Sarney,
que não foram corrigidas adequadamente, foi ganha em última
instância e os valores surpreenderam. “Esperávamos quatro e
vieram 40 milhões. Isso vai suavizar bastante o déficit do PS 1,
o que, aliado ao saldamento, significa equilíbrio. Parabenizo a
diretoria que sai e a que entra, que terá cada vez mais impor-
tância na vida do aposentado serpriano”.

Armando Frid, Serpros

Destacou sua enorme satisfação pes-
soal e profissional em ter participado da
gestão que se despede. Reiterou que a
questão do PS 1 exigiu demais e que hou-
ve uma interatividade muito grande com
os diretores e demais membros do con-

selho deliberativo e também integração com o conselho fis-
cal. Falou que outras metas, como melhorar o plano de saú-
de e desenvolver atividades sociais regionalmente ficaram
um pouco prejudicadas em função da atenção estar muito
voltada ao PS 1, mas disse que paulatinamente o próprio
grupo encontrou formas de se reunir, em Salvador, em Porto
Alegre, mas que faltou tempo para formatar isso. Frisou que
a administração que sai implantou o estatuto de maneira
plena e finalizou dizendo que “Sentimos necessidade dos
ativos do Serpros terem uma representação na ASPAS. Quan-
to ao mérito, a ideia foi aprovada, falta chegar a um consen-
so de como. Agradeço muito a colaboração de todos”.

Hélio Gehrke, ASPAS

Lembrou que não é uma principiante,
que esta é a terceira vez que preside a
ASPAS, mas que cada vez é única. Des-
tacou que uma se suas maiores preocu-
pações é o saldamento do PS 1 e a ques-
tão do plano de saúde, principalmente em

função da mudança dos prestadores de serviço. “Agradeço
ao grupo que me elegeu e lembro com bastante carinho do
Felipe, nosso primeiro presidente, que está acamado e com
dificuldades de locomoção, e que Deus nos ajude”.

Marlene Majella, ASPAS

Após a posse, convidados e diretoria participaram de um lanche coletivo


