
Vem aí a 2ª Olimpíada da AAPS!
de 5 a 9 de novembro – em Bertioga  São Paulo

A pré-seleção de atletas terá início a partir do mês de agosto.
Inscrições abertas e mais informações em nossa secretaria.

Participe! 

–

VEJA MAIS...  VEJA MAIS...   VEJA MAIS...         
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Informe-se sobre as
atividades desenvolvidas
pela Diretoria da AAPS

ATUALIDADES QUALIDADE DE VIDA
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Estudos sobre
os Planos de Saúde
foram retomados
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Ações jurídicas que podem
ser impetradas por todos

os associados

 ESPAÇO JURÍDICO

Cobertura completa nas páginas 5 e 8.

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL �C�o�l�a�b�o�r�e� �c�o�m� �a� �r�e�v�i�s�ã�o� �d�o� �n�o�s�s�o� �E�s�t�a�t�u�t�o�!

�E�n�v�i�e� �s�u�g�e�s�t�õ�e�s� �p�o�r� �c�a�r�t�a� �o�u� �e�-�m�a�i�l� �a�t�é� �3�1� �d�e� �j�u�l�h�o�.

Este ano teve surpresa: apresentação do
Coral da AAPS com repertório típico...

...e comemoração do aniversário
de 18 anos da entidade. 

 “Arraiá” animado!

�F�e�s�t�a� �J�u�n�i�n�a� �2�0�0�7� �d�a� �A�A�P�S
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Mister e Mistress
AAPS 2007

Vamos revelar
o charme, 

elegância e
simpatia 

dos nossos
associados(as)

Aguardem!

Em breve!





Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS 

ATUALIDADES

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ
aaps

� � � � � �É� �c�o�m� �m�u�i�t�o� �p�e�s�a�r� �q�u�e� �i�n�f�o�r�m�a�m�o�s� �o�s� �f�a�l�e�c�i�m�e�n�t�o�s� �d�e� �A�n�t�o�n�i�o� �S�i�l�v�a� �d�e� �Q�u�e�i�r�o�z�,� �e�m� �2�8�/�0�7�/�2�0�0�4�,� �a�o�s� 
�5�7� �a�n�o�s�;� �T�o�m�a�z� �A�s�s�o�n�i�,� �e�m� � �0�7�/�0�4�/�2�0�0�5�,� �a�o�s� �5�0� �a�n�o�s�;� �J�a�n�d�i�r�a� �R�e�i�s� �S�i�l�v�a� �H�a�m�a�g�u�c�h�i�,� �e�m� �2�7�/�0�3�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� 
�8�1� �a�n�o�s�;� �F�l�o�r�i�a�n�o� �M�a�g�a�r�i�o�,� �e�m� �2�3�/�0�4�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� �7�8� �a�n�o�s�;� �I�r�e�n�e� �B�e�n�t�o� �d�a� �R�o�c�h�a� �C�a�r�d�o�s�o�,� �e�m� �1�2�/�0�5�/�2�0�0�7�,� 
�a�o�s� �6�4� �a�n�o�s�;� �D�u�l�c�e� �B�o�r�e�l�l�i� �R�e�n�s�i�,� �e�m� � �2�8�/�0�5�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� �8�0� �a�n�o�s�;� �E�n�n�i�o� �C�a�v�a�l�i�e�r�i�,� �e�m� �3�1�/�0�5�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� �9�3� 
�a�n�o�s�;� �N�o�r�m�a� �V�i�a�n�n�a� �T�a�m�e�i�r�ã�o� �D�o�m�i�n�g�u�e�s� �P�i�n�t�o�,� �e�m� �1�9�/�0�6�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� �8�0� �a�n�o�s�;� �J�o�s�é� �A�m�é�l�i�o� �F�o�n�z�a�r�,� �e�m� � 
�2�1�/�0�6�/�2�0�0�7�,� �a�o�s� �6�3� �a�n�o�s�.� 

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

FALECIMENTOS:  

05/07                  14h30min                   Reunião da Diretoria Executiva 
16/07                  14h30min                   Reunião do Conselho Deliberativo

Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS 

02/08                  14h30min              Reunião da Diretoria Executiva 
13/08 14h30min Reunião do Conselho Deliberativo 

       ReuniãoHorárioDia

      ReuniãoHorárioDia

�O� �e�n�g�e�n�h�e�i�r�o� �A�r�m�a�n�d�o� �F�o�n�z�a�r�i� �P�e�r�a� �f�a�l�e�c�e�u� �e�m� �2�8� �d�e� �j�u�n�h�o� �d�e� �2�0�0�7�,� �a�o�s� �9�0� �a�n�o�s�.
� � � � � � � �D�r�.� �P�e�r�a�,� �c�o�m�o� �e�r�a� �c�o�n�h�e�c�i�d�o� �p�o�r� �t�o�d�o�s�,� �d�e�d�i�c�o�u� �s�u�a� �v�i�d�a� �i�n�t�e�i�r�a� �à� �E�n�g�e�n�h�a�r�i�a� �S�a�n�i�t�á�r�i�a�.
� � � � � � �A� �e�s�t�r�u�t�u�r�a�ç�ã�o� �d�o� �s�a�n�e�a�m�e�n�t�o� �d�o� �E�s�t�a�d�o� �d�e� �S�ã�o� �P�a�u�l�o� �n�a�s�c�e�u� �e� �c�r�e�s�c�e�u� �e�m� �s�u�a�s� �m�ã�o�s�.� � 
�S�e�r�á� �s�e�m�p�r�e� �l�e�m�b�r�a�d�o� �p�e�l�o� �s�e�u� �c�a�r�á�t�e�r�,� �p�e�l�o� �s�e�u� �t�r�a�b�a�l�h�o� �e� �i�n�e�s�t�i�m�á�v�e�l� �c�o�n�t�r�i�b�u�i�ç�ã�o� �a�o� �s�e�t�o�r�.

JULHO

AGOSTO

12/04

24/04

03/05

08/05

09/05

18/05

22/05

25/05

30/05

05/06

05/06

05/06

25/06

                           Palestra sobre Voluntariado realizada no Centro de                 Reunião de negociação salarial na Universidade 
Voluntariado de São Paulo. Empresarial SABESP.

                     Entrega da pauta de reivindicações 2007/2008 ao                 Reunião de negociação salarial na Universidade 
presidente da SABESP. Empresarial SABESP.

                          Cerimônia de assinatura do contrato da  SABESP /                37º Aniversário da Associação dos Funcionários 
JICA - consultoria internacional sobre perdas de água tratada. Aposentados do Banespa-AFABESP.

                            Posse da Diretoria da Associação dos Aposentados                             Reunião com os associados da Baixada Santista,   
do Banespa-AFABESP  na sede social. na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos-

AEAS.
                     Reunião na sede da entidade  com  ex-deputado                   
Nivaldo Santana sobre Projeto de Lei 155/04, de sua autoria,                   Comemoração dos 25 anos da Associação dos 
referente à complementação de aposentadorias na SABESP. Aposentados da Fundação CESP-AAFC.

                   Encontro com o Engº Reynaldo E.Young Ribeiro,                             Reunião do Fórum das Associações de Aposenta-
superintendente da SABESP em Santos, visando a provável ins- dos das Estatais realizada na sede da  AFACEESP - Associação dos 
talação da sede regional local. Aposentados da Nossa Caixa.

                  Reunião de negociação salarial na Universidade                             Assinatura do Acordo Coletivo 2007/2008 na se-
Empresarial SABESP. de da presidência da SABESP/Costa Carvalho, com a participa-

ção dos sindicatos; do presidente da SABESP, Gesner de Oliveira 
                             Lançamento da Campanha  do  Agasalho na sede e do diretor de gestão corporativa da SABESP, Márcio Abud.
da SABESP, pela primeira-dama do Estado, Mônica Serra.                              

                             A  convite da Secretaria de Saneamento e Energia 
                          Reuniões com os deputados Samuel Moreira e Ro- e da SABESP, participamos da tarde de autógrafos do livro: 
dolfo Costa e Silva, na  Assembléia Legislativa, na busca de apoio Mananciais da Região Metropolitana, solenidade realizada no 
para derrubada do veto ao PL/155. show-room da SABESP, à Rua Costa Carvalho, no bairro de 
 Pinheiros. 

27/03 

 28/03 

14/03

02/04 

�R�e�u�n�i�õ�e�s� �a�b�e�r�t�a�s
�à� �p�a�r�t�i�c�i�p�a�ç�ã�o

�d�o�s� �a�s�s�o�c�i�a�d�o�s�.



aaps

De segunda a sexta-feira - das 13 às 17 horas - em nossa sede à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - Capital
Tel: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br  

PLANTÃO JURÍDICO NA AAPS

ESPAÇO JURÍDICO

INCORPORAÇÃO DA SEXTA-PARTE

1) Revisão de aposentadoria paga pelo INSS;
2) Revisão de pensão paga pelo INSS;
3) Recebimento da 6ª parte dos salários , ou suplementação paga pela SABESPREV;
4) Recebimento de valor do Imposto de Renda, descontado sobre as verbas rescisórias; 
5) Diferença da multa de 40% sobre o FGTS recebido da SABESP por ocasião do desligamento;
6) Recebimento das diferenças sobre poupança dos anos 1989; 1990 e 1991;
7) Recebimento do Imposto de Renda descontados sobre a suplementação de aposentadoria ou pensão 

paga pela SABESPREV;
8) Revisão da suplementação de aposentadoria ou pensão paga pela SABESPREV.

Em reunião de esclarecimentos sobre ações judiciais fundamentação e probabilidades jurídicas de sucesso, além 
realizada no dia 24 de maio, em nossa sede, com a dos aspectos político-institucionais e, oportunamente, definirá 
participação do escritório Innocenti Associados, um de seus o encaminhamento apropriado à questão.
representantes mencionou a possibilidade de se promover             Por ora, a orientação do Plantão Jurídico da AAPS é a 
uma ação coletiva pleiteando o direito à sexta-parte aos de que esta questão – incorporação da sexta-parte - tem 
associados da AAPS. características específicas e particularizadas, cabendo aos 

Estamos cientes de que tal declaração gerou interessados se assim o desejarem, buscar o reconhecimento 
expectativa sobre este assunto junto aos nossos associados. do seu direito na Justiça do Trabalho, por meio de ação 
Informamos que a diretoria da AAPS está examinando esta individual.
questão com maior profundidade, considerando a 

         O direito à incorporação da sexta-parte dos venci- O texto da Constituição Estadual paulista estabelece 
mentos, previsto na Constituição do Estado de São Paulo a incorporação da sexta- parte dos vencimentos integrais “ao 
(art.129), estende-se tanto aos servidores públicos servidor público estadual” que completa vinte anos de efetivo 
estatutários quanto aos empregados públicos submetidos exercício da função. A decisão tomada pelo TST, conforme o 
ao regime da CLT (incluem-se aqui, os empregados de voto da juíza convocada Maria de Assis Calsing (relatora), 
empresas em que o Estado detenha a maioria das ações). baseou-se em interpretação sobre a expressão grafada no 
Com essa tese, a Quarta Turma do Tribunal Superior do texto constitucional (SP). 
Trabalho deferiu parcialmente recurso de revista e A relatora, apoiada na jurisprudência do TST sobre o 
assegurou o pagamento da vantagem a um empregado do tema, esclareceu que o termo “servidor público” deve ser 
Departamento de Águas e Energia Elétrica -  DAEE. interpretado de forma mais ampla. “A referida expressão, 

A decisão do TST altera acórdão firmado pelo Tribunal mencionada no artigo 129 da Constituição Estadual de São 
Regional do Trabalho da 15ª Região (com sede em Paulo, engloba tanto os indivíduos reconhecidos como 
Campinas), que negava a gratificação ao empregado. De funcionários públicos estatutários, como também os 
acordo com o TRT, a verba era devida somente aos servidores chamados 'empregados públicos', assim entendidos os que 
estatutários. A extensão da vantagem aos celetistas exercem suas funções sob o Regime da CLT”, afirmou ao 
dependeria da instituição do regime jurídico único para os garantir a gratificação ao empregado. 

                    Fonte: Tribunal Superior do Trabalho – 02/03/06. empregados estaduais. 

                               Saiba mais sobre a sexta-parte: 

Ações Coletivas em Andamento

          Recentemente publicamos  informações sobre  as ações em andamento e que estão aguardando julgamento no 
Fique por Dentro Especial  nº 26, em junho de 2007. Estas  informações estão disponíveis no site da AAPS.
           Se você tem alguma dúvida sobre estas ou outras questões consulte o nosso Plantão Jurídico. 

Tipos de Ações que podem ser impetradas por G0, Assistidos e beneficiários do INSS




