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ASPAS mobiliza entidades e participantes
contra cassação ilegal do mandato

de Conselheiro eleito do CDE

EditorialEditorial

Ao Novo Ano!
Mais um ano se encerrou e com ele

renovaram-se as esperanças por um mun-
do melhor em 2008. Uma época para
melhorarmos como seres humanos, para
sermos mais solidários e demonstrarmos
nosso amor ao próximo. Um momento
oportuno para rever promessas, analisar o
que fizemos de bom e de ruim, traçar no-
vas metas, construir nossa felicidade com
amor, compreensão, paciência, dignidade,
compaixão, trabalho, amigos, bem-estar.

Quanto disso não depende exclusiva-
mente de nós? Quanto está em nossas
mãos contribuir para um envelhecimento
feliz e com qualidade? Manter-se ativo,

mente alerta e ocupada é fundamental.
Que bonito ver recentemente no jornal uma
senhora que, aos 90 anos, isso mesmo, 90
anos, fez vestibular e passou, esbanjando
lucidez, disposição e bom humor.

Temos muitas escolhas, a vida não
pára e nós devemos seguir adiante. Nos-
sa associação, além de lutar pelos di-
reitos dos aposentados e pensionistas,
é também uma casa de amigos, onde
podemos trocar idéias, opinar, sugerir,
propor. Que em 2008 essa participa-
ção seja incrementada com a sua aju-
da, com a sua presença.

Feliz Ano Novo!

9ª aniversário da ASPAS

Leia na página 8

Confraternização de Natal
reuniu associados - Página 6

Reunião com diretoria do
SERPROS - Confira na página 7

SERPROS comemora
30 anos - Veja na página 8

Importantes entidades de classe mani-
festaram-se de forma veemente
contra a cassação do mandato do Con-

selheiro eleito do Conselho Deliberativo
(CDE) do SERPROS Luiz Antonio Gato,
fato sem precedentes na história do SER-
PROS e dos fundos de pensão brasileiros,
sob a absurda alegação de ter violado o
Código de Ética do SERPROS por ter as-
sinado, na condição de Presidente da AS-
PAS, correspondência à Diretoria do fun-
do solicitando informações sobre a situa-
ção financeira do PS I.

Em correspondência ao CDE, com
cópia para os Presidentes do SERPRO
e do SERPRO, para o Secretário Exe-
cutivo do Ministério da Fazenda e para o
Secretário de Previdência Complemen-

tar, a ANAPAR (Associação Nacional
dos Participantes em Fundos de Pensão),
a UNIDAS (União Nacional das Asso-
ciações de Aposentados  e Pensionistas
em Fundos de Pensão), a CUT Nacio-
nal e a FENADADOS solicitaram a ime-
diata revogação da cassação e o conse-
qüente restabelecimento da democracia
no nosso fundo de pensão.

Para reforçar a luta, como o Presi-
dente do CDE ignorou o abaixo-assinado,
com mais de 600 assinaturas a seu favor,
obtidas em apenas uma semana entre os
participantes ativos, aposentados e pensi-
onistas, a ASPAS agora está recolhendo
assinaturas para um abaixo-assinado a ser
encaminhado ao Presidente do SERPRO,
Dr. Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, so-

licitando esforços da Diretoria da Patroci-
nadora no sentido da revisão da  decisão
do CDE, já que estamos convictos que
não partiu da Diretoria da Patrocinadora
a orientação para a cassação do mandato
do nosso Conselheiro.

Encartado nesta edição você en-
contra um formulário, com o texto do
abaixo-assinado, para você preencher
com os seus dados, assinar e colocar
em qualquer caixa dos Correios. O
selo já está pago pela ASPAS. Partici-
pe, vamos demonstrar que os aposen-
tados e pensionistas também exigem
a imediata revisão da cassação do man-
dato no nosso Conselheiro eleito.

Veja matéria completa nas páginas
3 a 5.

O nonagésimo aniversário da
ASPAS foi duplamente co
memorado. No dia 12 de

setembro, em solenidade que con-
tou com a presença de mais de 50
associados, além dos diretores da
Associação.

Compuseram a mesa o presiden-
te da ASPAS, Luiz Antonio Gato,
Iwanoy de Souza Cavalcanti, um
dos fundadores da Associação e re-
manescente do núcleo de aposen-
tados do Rio de Janeiro, Thadeu
Portella, aposentado e conselheiro
eleito este ano, e Paulo Barbosa
Coimbra, presidente do conselho
deliberativo da ASPAS. O evento
foi prestigiado também pelo novo
presidente do SERPROS, Armando
Frid. Convidado a discursar, Frid
falou um pouco sobre as expectati-
vas de seu mandato, abordando,
entre outros temas, a situação do PS
I e da Kepler Weber.

A segunda comemoração foi no
dia 21 de setembro, um almoço des-
contraído, rateado entre os presen-
tes. Durante o almoço foram sorte-
ados três DVDs players para os as-
sociados, em nível nacional. Conhe-
ça os felizardos: Maria de Lourdes

9º aniversário da ASPAS
é prestigiado pelos associados

Cerqueira de Almeida, da
Bahia, Jose Cezar Peicho,
de Santa Catarina e Nilza
Accacio Veloso, do Rio de
Janeiro. Nilza declarou:
“Nunca ganhei um sorteio,
foi a primeira vez, uma
surpresa e tanto”.

Um pouco de história
A ASPAS foi fundada

em 2 de setembro de l998,
como resultado do ama-
durecimento do trabalho
desenvolvido pelo Núcleo
dos Aposentados e Pen-
sionistas do Rio de Janei-
ro e do momento oportuno, revelado
quanto o SERPROS teve seu Esta-
tuto reformulado para transformar-
se em um Fundo Multipatrocinado.

Contibuiu ainda para que a enti-
dade adquirisse personalidade jurí-
dica própria o apoio decisivo de Fe-
lippe Rego, um de seus fundadores.
Os aposentados e pensionistas pu-
deram então passar a ser legalmente
representados na defesa de seus in-
teresses, na preservação de seu pa-
trimônio e na manutenção dos obje-
tivos do SERPROS.

O almoço comemorativo reuniu inúmeros as-
sociados

Os 30 anos do SERPROS foram
comemorados nacionalmente

no dia 23 de novembro, com soleni-
dades em todas as regionais do
SERPRO, transmitidas para o país
por vídeo-conferência.

Dentre os temas abordados no
evento, a realidade da Previdência Pri-
vada no Brasil, sua importância, aspec-
tos econômicos e políticos teve desta-
que. Outro ponto alto do evento foram
os depoimentos dos participantes, ates-
tando que o fundo sempre foi pontual

SERPROS comemora 30 anos

A comemoração solene foi realizada no dia 12 de setembro. Na
mesa os diretores Thadeu Portella (CDE/SERPROS), Paulo
Coimbra, Luiz Antonio Gato, Armando Frid e Iwanoy Cavalcanti

no pagamento dos benefícios, auxílios-
doença, invalidez, pecúlio e pensão.

No Rio de Janeiro, a cerimônia ocor-

reu no Horto, sob a liderança de Ar-
mando Frid, Presidente do SERPROS,
e Luiz Roberto Doce, diretor de be-
nefícios. Vários aposentados foram
convidados a falar. A ASPAS, mes-
mo não sendo convidada, compare-
ceu representada pelos diretores Luiz
Antonio Gato, Haroldo Ramos e Car-
los Alberto Parrini, para demonstrar a
importância dos 30 anos para todos
os aposentados e pensionistas. Infe-
lizmente também não foi convidada a
usar a palavra.

Comemoração no Horto, Rio de Janeiro

Destaque negativo foi exclusão da ASPAS
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Luiz Antonio Gato teve seu mandato
de conselheiro do Conselho Deli-
berativo (CDE) do SERPROS cas-

sado, fato sem precedentes na história do
SERPROS e de qualquer outro fundo de
pensão do Brasil. Luiz Antonio Gato foi
eleito conselheiro com mais de mil votos
(votação superior à soma dos três candi-
datos seguintes), para representar os par-
ticipantes ativos, aposentados e pensio-
nistas no órgão máximo do SERPROS,
para o mandato de 01/06/2005 a 31/05/
2009. Foi cassado porque, na condição
de Presidente da ASPAS, assinou a cor-
respondência ASPAS 012/2007, encami-
nhada ao SERPROS em 14/02/2007, so-
licitando informações sobre a situação fi-
nanceira do PS I, direito que cabe a qual-
quer  articipante do fundo, quanto mais
ao dirigente de uma Associação cujo ob-
jetivo principal é proteger o patrimônio dos
aposentados e pensionistas. As informa-
ções solicitadas (as quais, registra-se, não
foram prestadas) foram utilizadas  como
justificativa para instaurar, em 28/03/2007,
um processo administrativo movido pelo
presidente do CDE, Jonas Costa Neto,
contra Luiz Antonio Gato, sob a alegação
de um conflito de interesses na sua atua-
ção de membro do CDE, sendo também
Presidente da ASPAS, o que geraria uma
suposta falta grave de violação do código
de ética. Com a instauração do processo,
Luiz Antonio Gato foi afastado de suas
atividades no CDE.

Em sua defesa, Luiz Antonio Gato ex-
plicou que não havia qualquer conflito de
interesses posto que o objetivo da Asso-
ciação e do SERPROS se equivalem
quanto a zelar pelo patrimônio dos parti-
cipantes do fundo.

Além disso, não há, no Código de Éti-
ca ou em outra norma do SERPROS, qual-
quer proibição de cumulação de cargos
com outras entidades por parte dos Con-
selheiros. Até porque, se assim o fosse,
Luiz Antonio Gato não poderia ser empos-
sado no cargo de Conselheiro, uma vez
que já ocupava a Presidência da ASPAS.

Em 17 de outubro de 2007 foi realiza-

Cassação de mandato de
conselheiro eleito do CDE é ilegal

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2007.                   ASPAS  - 012/2007

Ilmo. Sr.
Thadeu Duarte Macedo Neto
Diretor Presidente do SERPROS

Em mãos

Assunto: Comissão Técnica da ASPAS – Déficit do PSI

Senhor Diretor-Presidente,

Conforme tivemos oportunidade de expor pessoalmente a V.S. em dezembro passado, a ASPAS criou uma
Comissão Técnica para estudar o déficit do PS-I. O nosso objetivo primordial é avaliar o assunto sob a ótica
dos participantes e oferecer sugestões que, estamos certos, irão convergir com o esforço ora desenvolvido
pelo SERPROS e SERPRO na busca de solução para equacionamento do déficit.

Naquela ocasião, por meio do Ofício ASPAS 054/2006, de 05/12/2006 (em anexo), solicitamos inicialmente
duas informações ao SERPROS, até a presente data sem resposta.

Como decorrência do trabalho da Comissão Técnica, pudemos constatar que existe, por parte de uma
parcela dos aposentados do PS-I, a convicção de que a migração para o PS-II teria provocado prejuízos
àqueles que permaneceram no PS-I. Esse sentimento decorre, a nosso ver, de falta de explicações claras,
apoiadas em demonstrações numéricas, sobre a forma de repartição das reservas matemáticas, dos ativos
patrimoniais e do déficit técnico por ocasião da migração. Estamos, portanto, empenhados em fornecer aos
nossos associados um esclarecimento cabal sobre o assunto, objetivo que acreditamos seja também
compartilhado pelo SERPROS.

Em complementação às indagações anteriormente encaminhadas e para dar continuidade ao trabalho da
CT, solicitamos a V.S. os esclarecimentos e informações abaixo:

1) O SERPROS realizou avaliações atuariais no PS-I imediatamente antes e após a migração, a fim de
apurar o novo perfil do plano? Em caso afirmativo, solicitamos cópia do documento.

2) Para efeito de contabilização, a migração para o PS-II foi efetivada no final do último mês da migração
(novembro/2001), ou ao final de cada mês do período de migração (agosto a novembro/2001)? Solicitamos
cópias dos balancetes dos meses de julho a novembro de 2001.

3) No aporte de R$111,7 milhões feito pela patrocinadora há uma parcela destinada a zerar o déficit para
os optantes do PS-II. Qual o valor dessa parcela?

4) Em relação à parcela acima mencionada, houve alguma compensação para os participantes que
permaneceram no PS-I, zerando também sua parte do déficit? Se afirmativo, qual o valor e quando foi
disponibilizado?

5) O PS-I trabalhava com o conceito de geração futura e foi fechado para novas adesões a partir de 1997.
Esse fato foi compensado por aporte do SERPRO ou por redução do superávit? Em caso de aporte, quando
foi efetivado e qual o valor alocado?

6) Em relação ao investimento Terra Encantada:
a) Quando foi adquirido e qual o preço de aquisição?
b) Quando foi permutado pelo terreno da Barra e qual o valor da transação?
c) Na transação acima, houve alguma diferença paga pelo SERPROS? Qual o valor?
7) A operação de hedge realizada no período de 13/12/2004 a 14/12/2005 cobria toda a carteira de ações

do SERPROS? As ações da Kepler estavam incluídas na operação?
Em nome da transparência na comunicação com os associados, que sabemos ser um dos princípios

cultuados pelo SERPROS, e do cumprimento dos preceitos e prazos estabelecidos pela Instrução SPC nº 07
de 10/08/2005, ficamos no aguardo de manifestação de V.S. em relação às questões ora apresentadas e
àquelas encaminhadas pelo Ofício ASPAS 054 de 05/12/2006.

Atenciosamente,

Luiz Antonio (Gato) Martins - Diretor Presidente

C/C: Jonas Costa Neto – Presidente do Conselho Deliberativo (CDE)
        Thadeu Ernesto Senna Portela – Presidente do Conselho Fiscal (COF)

da reunião que deliberou sobre o recurso.
Dois dos três conselheiros nomeados pela
Patrocinadora (SERPRO), entre eles o
Presidente do CDE, votaram contra o re-
curso. O terceiro se absteve. Dos três con-
selheiros eleitos, Thadeu Portella e Wal-
demiro Schneider, eleitos em 2007, vota-
ram a favor do recurso e o outro conse-
lheiro, suplente de Luiz Antonio Gato, se

absteve. Ou seja, dos seis conselheiros,
apenas dois votaram contra o recurso e a
favor da cassação, não havendo maioria
para uma decisão tão grave. No entanto,
como houve empate, o Presidente do con-
selho usou o voto de qualidade para deci-
dir pela cassação do mandato do conse-
lheiro eleito.

Continua nas páginas 4 e 5.
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Por motivos pesso-
a i s ,  Ju l i o  Césa r

Maia Pinto Guedes re-
nunciou à diretoria da
A S PAS.  De  acordo
com o estatuto da As-
sociação, o Conselho
Deliberativo determi-
nou sua subst i tuição
pelo conselheiro Gilson
Lea l  Barbosa ,  que
exe rc i a  a  função  de
Sec re tá r io  Gera l  do
conselho.

Para o lugar de Gilson foi escolhi-
da a conselheira Marta Nair Barbosa
Norton e para a vaga de Gilson assu-
miu Manuel Pinto, que era suplente.

Alteração na Diretoria e
Conselho Deliberativo da ASPAS

A seguir a compo-
sição atual dos órgãos
de gestão da ASPAS:
Diretoria Executiva :
Diretor – Presidente,
Luiz  Antonio  Gato ;
Diretor Adm. Finan-
ceiro, Haroldo Fran-
cisco Ramos; Direto-
res :  Car los  Alber to
Lomar Parrini e Gilson
Leal Barbosa.

Conselho Delibe-
rativo : Efetivos: Paulo Barbosa
Coimbra (Presidente), Cammaro-
ta Salvador (Vice – Presidente),
Marta Nair Barbosa Norton (Se-
cretária), Jose Carlos Moreira De

Luca, Judson Farias Marques, Ed-
son Massadar,  Marcos Alt ier i ,
Deusalinda Kunisawa, Plácido
Pinto Da Silva, Manoel Pinto, Li-
lian Kempers de Moraes Abreu;
Suplentes: Manoel Antonio da S.
Bisaggio,  Djalma Américo Almei-
da, Martinho da Conceição Fer-
nandes, Ângela Maria Jaccoud
Guimarães, Maria Lúcia Borsoi,
Ubyrajara Sepulveda Marapodi,
João Francisco Quarto da Silva.

Conselho Fiscal: Efetivos: Al-
mir Soares Barbosa, Maria Alice
F. P. de Souza; Américo da Silva
Motta; Suplentes: Andérsene Ro-
sal Do Nascimento, Luiz Pacheco,
Maria de Lourdes Alves Mello.

Gilson Leal Barbosa, novo
diretor da ASPAS

EXPEDIENTE
Esta publicação é de responsabilidade
da ASPAS (Associação dos Aposentados
e Pensionistas do SERPROS). Rua
Fernandes Guimarães, 35 - Botafogo,
CEP: 22290-000, Rio de Janeiro/ RJ,
Tel.: (21) 3289-1485.
e-mail: aspas@aspas.org.br,
site: www.aspas.org.br
Tiragem: 3.000 exemplares

DIRETORIA
Diretor-Presidente - Luiz Antonio
Gato (lamgato@aspas.org.br)

Continuamos acreditando na
recuperação do Conse-

lheiro fiscal Luiz Pacheco, em
coma desde 2005, quando so-
freu infarto seguido de AVC.
Pacheco está sob cuidados mé-
dicos em casa, supervisionado pelo
carinho da esposa Aparecida, familia-
res e amigos. Quem desejar marcar uma visita pode
entrar em contato com D. Aparecida pelo telefone
(21) 2423-4259. Nas horas difíceis é que os amigos
são mais necessários.

São Paulo - Sebastião Avenaldo Muniz
(sebastiao@aspas.org.br)
Conselho Editorial - Gilson Leal
Barbosa, Luiz Antonio Gato, Carlos
Alberto Lomar Parrini, Haroldo Francisco
Ramos, Paulo Barbosa Coimbra
(Presidento do Conselho Deliberativo),
Almir Soares Barbosa (Coordenador do
Conselho Fiscal).
Produção: DIMP Comunicação,
tel: (21) 2240-9395/2215-1441.
Jornalista Responsável: Rita Magnago
(RJ 15999JP)
Diretor Administrativo-Financeiro -

Haroldo Francisco Ramos
(agaramos@aspas.org.br)
Diretores: Carlos Alberto Lomar Parrini
(parrini@aspas.org.br) e Gilson Leal
Barbosa
Representantes Regionais:
Distrito Federal - Waldemiro Schneider
(waldemiro13@hotmail.com)
Pará - Felisberto Nascimento de Souza
(felis@aspas.org.br)
Rio Grande do Sul - Wanderlei Fernandes
dos Santos (wanderlei@aspas.org.br)
Espírito Santo - Edvaldo José de Lemos
(edvaldo@aspas.org.br)

Assim que tomou posse como presidente
eleito da patrocinadora, em 1º de agosto

de 2007, Armando Fird recebeu o cumprimento
da diretoria da ASPAS, com desejo de êxito em
sua gestão. Frid agradeceu os votos de suces-
so e, em seguida, a Associação solicitou reuni-
ões com o novo presidente para tratar dos as-
suntos de maior interesse dos aposentados e
pensionistas, entre eles o déficit do PS I.

ASPAS deseja sucesso ao
novo presidente do SERPROS

Pacheco, continuamos com você
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Entidades de classe exigem imediata revogação
da cassação do mandato do conselheiro eleito

Importantes entidades sindicais e de
participantes têm se manifestado de
forma veemente contra a cassação

do mandato do Conselheiro eleito Luiz
Antonio Gato. Ainda na etapa de recur-
so, foram encaminhadas correspondên-
cias pela FENADADOS, por diversos
sindicatos de processamento de dados
e pela UNIDAS (União Nacional das
Associações de Participantes da Previ-
dência Complementar) solicitando o
acatamento do recurso e a reintegração
de Luiz Antonio Gato ao CDE, todas ignoradas pelo Pre-
sidente do CDE.

Após a decisão de cassação, o Presidente da ANA-
PAR – Associação Nacional dos Participantes em Fun-
dos de Pensão, José Ricardo Sasseron, em correspon-
dência  datada de 07/11/2007, solicitou ao Presidente
do CDE, a revogação da cassação do mandato do Con-
selheiro eleito, afirmando ser a decisão tomada pelo
CDE “uma aberração sem precedentes no sistema de
previdência complementar brasileiro”.

O Presidente da ANAPAR, que também é Diretor
eleito de Seguridade da PREVI (fundo de pensão dos
funcionários do Banco do Brasil) e representa os par-
ticipantes ativos e assistidos no CGPC – Conselho de
Gestão da Previdência Complementar, órgão regula-
dor da previdência complementar brasileira, além de
demonstrar ser ilegal a cassação do mandato do Con-
selheiro simplesmente por ter solicitado, como Presi-
dente da ASPAS, informações sobre a situação finan-
ceira do PS I, também questionou o fato da decisão
ter sido tomada com o voto de qualidade do Presiden-
te do CDE, com apenas dois dos seis conselheiros
votando a favor da cassação, dois contrários e os ou-
tros dois se abstendo.

Frisou ainda a ANAPAR que o Conselheiro Delibe-
rativo de uma entidade de previdência não pode, em
hipótese alguma, ser punido pelo simples fato de solici-
tar informações sobre o plano de benefícios. O pedido
de informações sobre a situação do plano de benefícios
é ato regular de gestão do Conselheiro Deliberativo, que
tem por obrigação acompanhar e deliberar sobre as
questões estratégicas da entidade e dos planos por ela
administrados.

Sobre a alegação de conflito de inte-
resses pelo fato de Luiz Antonio Gato ter
assinado correspondência com pedido de
informações na condição de Diretor-Pre-
sidente da Associação de Aposentados
e Pensionistas do SERPROS, frisou a
ANAPAR que “nada há de irregular nes-
te pedido, pois o fato dele ser presidente
da associação não lhe retira a qualidade
de participante nem conflita com seu
mandato de conselheiro do SERPROS,
já que para este mandato foi escolhido

pelo voto direto de seus pares, participantes e assistidos
do Fundo.”

Continuou a ANAPAR: “Não existe nenhuma previ-
são legal que proíba um Conselheiro Deliberativo de en-
tidade de previdência de exercer mandato em associa-
ção de classe de participantes. E mais. A função de diri-
gente de sindicatos e associações de participantes em

conjunto com o mandato de conselheiro de entidade de
previdência é exercida, no Brasil, por centenas de pes-
soas, e nem por isso tais pessoas são cassadas.”

O Presidente da ANAPAR enviou cópia da corres-
pondência ao Secretário da Previdência Complementar
(SPC), Leonardo André Paixão, ao Secretário Executi-
vo do Ministério da Fazenda, Nelson Machado, ao Pre-
sidente do SERPRO, Marcos Vinícius Ferreira Mazoni,
e ao Presidente do SERPROS, Armando de Almirante
Frid. A ANAPAR ainda divulgou amplamente a cassa-
ção, através de seu
boletim, distribuído a
todo o sistema de
previdência comple-
mentar.

Também a CUT
Nacional, da qual
Luiz Antonio Gato
foi membro de sua
Executiva entre
1991 e 1997, e a
FENADADOS, da
qual foi Secretário-
Geral entre 1991 e
1994, enviaram  cor-
respondência ao
Presidente do CDE, ratificando a posição da
ANAPAR no sentido da revogação imediata da
cassação.

A exemplo da ANAPAR, as correspondên-
cias da CUT, assinada pelo seu Presidente na-
cional, Artur Henrique da Silva Santos, e da
FENADADOS, presidida por Carlos Alberto
Valadares, também foram enviadas para o Se-
cretário da Previdência Complementar (SPC),
ao Secretário Executivo do Ministério da Fa-
zenda, ao Presidente do SERPRO e ao Presi-
dente do SERPROS.

Por último, a UNIDAS,  presidida por D.
Alzira Silva de Souza, que também é Diretora

Encartado nesta edição você encontra um formulário, com o texto
do abaixo-assinado, para você preencher com os seus dados, assinar e

colocar em qualquer caixa dos Correios. O selo já está pago pela ASPAS.

Luiz Antonio Gato: “Estamos entrando em um
novo ano, que a democracia se manifeste também
perto de nós”

----- Original Message -----
From: Alzira Silva de Souza
To: Serpro
Sent: 11/12/07
Subject: Cassação de Mandato do conselheiro eleito Luiz Antonio (Gato) Martins

Consternados, tomamos conhecimento da cassação do mandato do Conselheiro eleito Sr. Luiz Antonio Martins, decisão essa tomada com o voto
de qualidade por V.Sª, em reunião do Conselheiro Deliberativo.

A razão alegada para essa cassação tem uma característica de ilegalidade, ferindo, inclusive, a Lei Complementar 108, em seu art. 12, que
preconiza: “ O mandato dos membros do conselho deliberativo será de quatro anos, com garantia de estabilidade, permitida uma recondução”.

As alegações, a vista dos documentos recebidos do Sr. Luiz Antonio e de outras entidades que, já se pronunciaram, sobre a questão de um processo
administrativo disciplinar instaurado para apurar alegada irregularidade de “Subscrição da Carta ASPA 012/2007, de 14/02/07, na condição de
Diretor-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do SERPROS , por intermédio da qual são requeridas informações sobre a situação
financeira do PS-I, com a finalidade de estabelecer outro veículo de comunicação da matéria aqui mencionada, destinado aos associados da ASPAS,
não encontra guarida na legislação, ou seja passou a ser uma medida arbitrária.

É bom lembrar que, o Sr. Luiz Antonio, como participante do SERPROS, deveria ser informado sobre a situação financeira do plano de uma
forma voluntária e sem sofrer qualquer ato constrangedor. Naturalmente, V.Sª deveria conhecer o que prevê a Resolução CGPC nº 13, de 01.10.2004,
em seu artigo 17: “ (....), a comunicação com os participantes e assistidos deve ser em linguagem clara e acessível utilizando-se de meios
apropriados, com informações circunstanciadas, sobre a saúde financeira e atuarial do plano, os custos incorridos e os objetivos traçados, bem como,
sempre que solicitado pelos interessados, sobre a situação individual perante o plano de benefícios de que participam”.

Cristalino como água está o fato de que o Sr. Luiz Antonio, na qualidade de Conselheiro eleito, portanto, representante da massa dos participantes,
deve, prontamente, ser atendido nos seus pleitos e não constrangido ou ser punido por ato arbitrário e ilegal.

Não há qualquer amparo legal para se negar além do pedido de Conselheiro eleito o fato que está, também, investido da condição de Diretor
Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do SERPROS, qualquer informação e muito menos puní-lo por usar de um direito inalienável
a informação que solicitou.

Como Presidente da Unidas - União Nacional das Associações de Participantes da Previdência Complementar, entidade esta que congrega as
associações de aposentados além das de pequeno e médio porte, também, as associações dos maiores fundos de pensão (Previ-Petros-Caixa-FRG-
Telos- etc.).

Na próxima reunião da Unidas debateremos essa situação do Sr. Luiz Antonio, face a arbitrariedade de que está sendo vítima, assunto esse já
tratado e que tínhamos a esperança de que fosse resolvido em harmonia e entendimento entre as partes.

Lamentamos a forma constrangedora, arbitraria e ilegal como o Conselho, inclusive, na pessoa de Senhor Presidente, não agiram com o bom
senso que o caso requeria.

Solicito um repensar, por erros, equívocos, falhas, podem ser corrigidas, reconhecê-los é sempre um ato de grandeza e bom senso.
Na expectativa de que V.Sª reconheça o equívoco e retroceda, revogando a cassação para o bem de todos e a harmonia entre as Entidades.

Atenciosamente,
Alzira Silva de Souza - Presidente da Unidas - União Nacional das Associações de Participantes da Previdência Complementar

eleita de Seguridade do Real Grandeza, fundo de  pen-
são dos empregados de Furnas, igualmente se manifes-
tou junto ao Presidente do CDE, ressaltando a ilegali-
dade e a arbitrariedade da decisão.

Finalizando a correspondência, a UNIDAS solicitou
“um repensar, por erros, equívocos, falhas, podem ser
corrigidas, reconhecê-los é sempre um ato de grandeza
e bom senso.”
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No dia 18 de dezembro, a Di-
retoria e o Presidente do

Conselho Deliberativo da AS-
PAS reuniram-se com o Presi-
dente do SERPROS, Armando
Frid, com o Diretor de Benefí-
cios, Luiz Roberto Doce, e com
a assessora Elizabeth Barbo-
sa. Dentre os principais temas
abordados, a situação deficitá-
ria do PS I e as novidades administrativas
que visam a redução das despesas admi-
nistrativas, como o ‘banco único’, o envio
de contra-cheques mediante solicitação e
as medidas em relação à inadimplência
nos pagamentos de empréstimos.

PS I deve ter solução
definida até março

A questão do déficit do PS I, uma das
principais preocupações da diretoria da
ASPAS e do SERPROS, foi abordada com
interesse. Frid informou que a patrocina-
dora já realizou reuniões com o Conselho
Diretor do SERPRO para discutir a ques-
tão, sem chegar ainda a uma conclusão. A
meta é ter uma solução para o problema
até março de 2008. A diretoria da ASPAS
pleiteia uma reunião específica para um
debate mais aprofundado sobre o proble-
ma, onde se possam discutir em detalhes
os pontos ressaltados no relatório elabora-
do pela Comissão Técnica da ASPAS e
que apresentam divergências, segundo a
ótica dos técnicos do SERPROS.

‘Banco Único’: contrato
está em finalização

O SERPROS está negociando com o
Banco do Brasil (BB) os últimos ajustes
do contrato que prevê a concentração dos
depósitos dos vencimentos dos participan-
tes no banco. Pelo contrato, o SERPROS
recebe do BB um montante pela fideliza-
ção e os clientes ganham benefícios es-
peciais, como isenção de algumas tarifas.
Frid explicou que sete bancos foram con-
vidados a apresentar propostas para o fun-
do, sendo que o BB ofereceu mais bene-
fícios, tanto do ponto de vista financeiro,
quanto de representar menor impacto:

Reunião com diretoria do SERPROS

aborda PS I e novidades administrativas

“60% dos participantes já são correntis-
tas do banco”, acrescentou.

O presidente da ASPAS, Luiz Anto-
nio Gato, quis saber se os aposentados e
pensionistas que não são correntistas se-
rão obrigados a migrar para o BB. Frid
esclareceu que não, a adesão é voluntá-
ria, embora seja desejável. “O valor ofe-
recido pelo Banco do Brasil ajudará a
manter os 10% de taxa administrativa que
os participantes hoje pagam, e quem sabe
pode até haver uma redução no futuro, se
as adesões forem maciças”.

Haroldo Ramos, diretor da ASPAS,
perguntou se, para quem decidir não mi-
grar, a data de depósito do pagamento se-
ria atrasada, ou seja, se o aposentado per-
deria um dia entre a transferência do Ban-
co do Brasil para o banco indicado pelo par-
ticipante. O Diretor de Benefícios, Luiz
Doce, garantiu que não. Na data prevista o
valor estará depositado na conta.

Outro ponto levantado, desta vez pelo
diretor Parrini, também da ASPAS, foi a
questão das vantagens para o participante
que já é correntista do BB ou que venha a
ser. Doce disse que a isenção de tarifas
durante um ano é uma delas, mas outros
benefícios estão sendo negociados com o
banco, de modo que seja interessante para
atuais e futuros clientes do banco.

Contra-cheque via internet
Os participantes do fundo foram in-

formados por carta que os contra-che-
ques estarão disponíveis via internet,
através de senha exclusiva, no site do
SERPROS. O envio dos mesmos por
correio está suspenso, a menos que ex-
pressamente solicitado pelo participan-
te. A medida traz economia tanto na im-

pressão do documento quanto, e princi-
palmente, nos gastos com postagem.

Envio da senha será ‘on line’
Começa em janeiro o envio automáti-

co das senhas para os usuários que es-
queceram a senha cadastrada no site do
SERPROS, como explica a assessora da
organização, Elizabeth Barbosa: “Quan-
do o participante esquecia a senha, tinha
que ligar para o 0800 para receber a se-
nha. Isso acabava causando um certo con-
gestionamento na linha, além de não ser a
forma mais prática. Agora não, a senha é
encaminhada diretamente para o e-mail
da pessoa”. Para Elizabeth, é uma forma
de melhorar o atendimento e economizar
ao mesmo tempo.

Inadimplentes vão para a Serasa
Devedores que não quitam seus em-

préstimos há mais de três meses agora
têm seus nomes na Serasa e o assunto
será tratado via judicial. Frid explica: “Essa
foi a primeira medida, a gente está bus-
cando recuperar, para os participantes, os
valores emprestados e não pagos. Pros-
seguiremos com a cobrança na justiça.
Um conjunto de pessoas receberá, em
breve, uma petição judicial”.

As mudanças no procedimento já apre-
sentaram resultado. O índice de inadimplen-
tes caiu de cerca de 17% para aproxima-
damente 13% e quase 20% dos inadim-
plentes estão renegociando a dívida. O Pre-
sidente do SERPROS revelou ainda que
novos empréstimos serão concedidos ape-
nas para desconto em folha.

Luiz Antonio Gato, Armando Frid, Luiz Roberto Doce e Eliza-
beth Barbosa

Também presentes à reunião, Gilson Leal Bar-
bosa e Carlos Alberto Parrini  (acima),  Pau-
lo Coimbra e Haroldo Ramos (abaixo)
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Revisão do Estatuto em pauta

PERÍODO ATIVIDADES

Dia 29/10/2007

Dia 08/11/2007

Até final de dezembro/2007

Janeiro de 2008

Primeira quinzena de fevereiro de
2008

Segunda quinzena de fevereiro até
primeira quinzena de março de 2008

Aprovação das principais alterações pelo Con-
selho Deliberativo da ASPAS

Informe na AG da ASPAS e ampliação da
Comissão do Estatuto

Fechamento da proposta de novo estatuto para
discussão com associados

Discussão com associados no Fórum de
Debates no site da ASPAS

Fechamento da proposta final para aprovação
dos associados

Votação da proposta

RESPONSÁVEIS

Conselho Deliberativo

Comissão do Estatuto

Comissão do Estatuto

Comissão do Estatuto

Comissão do Estatuto

Comissão do Estatuto

CALENDÁRIO PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO

Plano de Saúde SERPRO/Cassi:

recibo em nome do titular

Atendendo à orientação jurídica, o re-
embolso médico do plano de saúde do
SERPRO administrado pela Cassi será
pago mediante apresentação de recibo
emitido em nome do titular do plano.

Confraternização de Natal reuniu associados

O almoço transcorreu em clima de harmonia e alegria. Destaque para a distribuição dos presentes de
amigo oculto

Como ocorre todo ano, os
associados da ASPAS

do Rio de Janeiro se reuni-
ram para a confraternização
natalina no dia 5 de dezem-
bro, em um almoço na chur-
rascaria Kilograma, em Co-
pacabana. O almoço, pago
por cada participante, é uma
oportunidade para rever os
amigos, colocar a conversa
em dia e saber das novida-
des que interessam aos apo-
sentados e pensionistas.

A Comissão de revisão do estatuto inicia agora em
janeiro o debate com os associados das propos-

tas de revisão do Estatuto da ASPAS. As propostas
serão divulgadas no Fórum de Debates no site da

ASPAS, para que todos possam apresentar suas su-
gestões de aprimoramento, que serão colocadas em
votação em março próximo. Acompanhe abaixo o cro-
nograma das atividades.


