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INSTITUCIONAL
A AAPS quer continuar ligada em você! Saiba mais na pág. 2

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA AAPS

PARTICIPE!
Vote 

consciente!

Nesta eleição o associado 
poderá votar pelo correio 
ou por voto eletrônico 
(pela internet).

Saiba tudo no Sabespapo 131 - Especial Eleições, que chegará na residência 
dos associados acompanhado da senha eletrônica e cédula para votação por correio.  

Todos os detalhes na pág. 4

Celebração 
e cidadania

                                        

ELEIÇÕES 2012
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A próxima etapa será a reali-
zação das Eleições AAPS para o 
triênio 2012 - 2015, coordenada 
pela Comissão Eleitoral, que es-
tará encaminhando todas as ori-
entações aos nossos associados 
nos próximos dias. É essencial o 
compromisso e a participação de 
todos na escolha dos membros 
do Conselho Deliberativo e Fis-
cal, para construirmos uma enti-
dade forte, representativa, de-
mocrática e preparada para os 
desafios do futuro.

PARTICIPE E VOTE! 

REPENSANDO O “HOJE” PARA CONSTRUIR O “AMANHÃ”

EDITORIAL
aaps
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Daniel Castilho Azevedo
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CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA
Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.

Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3372-1009 ou via e-mail: jrguimaraes@aaps.com.br - para o Coordenador Editorial. 

REPENSANDO O “HOJE” PARA CONSTRUIR O “AMANHÃ”
“Para sonhar com um futuro é rece... Parar e olhar para o céu. Sabesp sobre a questão previden-

preciso estar acordado no presente. Procurar uma leitura ou uma atividade ciária. 
Pois a vida é ”hoje”, o “amanhã” um tranquila e que traga edificação para a O Dia Nacional do Aposentado foi 
talvez, e o passado é um “nunca mais”, sua vida. Alimentar-se bem e adequa- comemorado em 21 de janeiro com 
um caminho sem volta...”. damente, fazer um alongamento diá- expressiva participação dos associa-

A citação acima, cuja autoria é rio, caminhar ou praticar exercícios dos e foi também um momento de 
desconhecida, inspira e nos convida a diariamente e, principalmente, cuidar reflexão sobre este e outros aspectos 
uma pausa para refletir sobre os rumos de sua saúde. que envolvem a categoria. 
que damos às nossas vidas. Estamos Fortaleça os valores familiares 
no início de um novo ano. Momento com um diálogo permanente. Cultive 
oportuno para rever e reformular valo- relações de amizade que sejam posi-
res e nos preparar para a realização de tivas e duradouras. Afaste-se do se-
projetos e sonhos idealizados. dentarismo, da negatividade, do 

Vivemos a agitação do dia-a-dia, medo, da inveja e tudo aquilo que seja 
assumindo responsabilidades, com- danoso para o seu viver. Lembre-se 
promissos e, na maioria das vezes, sempre que ninguém é eterno, que sua 
achando que o tempo foi insuficiente e vida é preciosa e o tempo não vai parar 
passou rápido demais. Vivemos mais se você adoecer. E o mundo também 
para os outros, esquecendo-nos de não vai parar se um dia um leito de 
nós mesmos. Quantas vezes você hospital te abrigar. Portanto, cuide-se! 
pensou nisso ou se sentiu assim? Viva a vida!
Inconscientemente, nos considera- A AAPS inicia este ano de 2012 
mos invulneráveis e não percebemos com fôlego total. Estamos promo-
as nossas limitações e as conse- vendo, junto aos empregados da 
quências futuras. Sabesp e aos aposentados e pen-

E então? Que tal olhar um pouco sionistas suplementados uma forte 
mais para nós mesmos? Prestar mais campanha de esclarecimento da 
atenção para o que a natureza nos ofe- nossa posição contra as propostas da 

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

Desde janeiro de 2012 a secretaria da AAPS está enviando 
um questionário de atualização cadastral para seus associados junto com o cartão de aniversário.

Basta responder e colocar no correio para devolução. A postagem é gratuita.

Não deixe de responder! A AAPS quer continuar sempre ligada em você!

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL AAPS 2012



RECADASTRAMENTO DA SABESP 2012
A Sabesp realizará o recadastramento dos aposentados e 

pensionistas complementados (G0) a partir da segunda quinzena 
de janeiro de 2012.

 Lembramos aos nossos associados que recebem o paga-
mento de seus benefícios pela Sabesp, que NÃO É NECES-
SÁRIO fazer o recadastramento da Secretaria da Fazenda. 

 O formulário do recadastramento feito pela Sabesp será 
enviado para a residência dos complementados no mês da data 
de seu  aniversário. 

 Ele deve ser lido atentamente, preenchido de maneira 
correta, assinado e ter a firma reconhecida em cartório. Devem 
ser anexadas as cópias simples dos documentos que serão 
solicitados e tudo deve ser remetido de volta à Sabesp pelo 
correio no endereço indicado no formulário.

 A postagem será gratuita e deverá ser feita com aviso de 
recebimento (AR).

RECADASTRAMENTO DA FAZENDA
A Secretaria da Fazenda 

estabeleceu novas regras 
para o processo de recadas-
tramento anual no mês de ani-
versário para os aposentados 
e pensionistas complementados que 
recebem pela Fazenda.  

A partir de 2012, a Fazenda passa a 
enviar aos complementados um formu-
lário para recadastramento em sua resi-
dência com as instruções para seu preenchi-
mento.

Mais informações estão disponíveis no site 
da Secretaria da Fazenda no endereço 
(https://www.fazenda.sp.gov.br/folha) ou 
pelo  telefone 0800 171110.

A Secretaria da Fazenda 
estabeleceu novas regras 
para o processo de recadas-
tramento anual no mês de ani-
versário para os aposentados 
e pensionistas complementados que 
recebem pela Fazenda.  

A partir de 2012, a Fazenda passa a 
enviar aos complementados um formu-
lário para recadastramento em sua resi-
dência com as instruções para seu preenchi-
mento.

Mais informações estão disponíveis no site 
da Secretaria da Fazenda no endereço 
(https://www.fazenda.sp.gov.br/folha) ou 
pelo  telefone 0800 171110.

A Secretaria da Fazenda 
estabeleceu novas regras 
para o processo de recadas-
tramento anual no mês de ani-
versário para os aposentados 
e pensionistas complementados que 
recebem pela Fazenda.  

A partir de 2012, a Fazenda passa a 
enviar aos complementados um formu-
lário para recadastramento em sua resi-
dência com as instruções para seu preenchi-
mento.

Mais informações estão disponíveis no site 
da Secretaria da Fazenda no endereço 
(https://www.fazenda.sp.gov.br/folha) ou 
pelo  telefone 0800 171110.

ATUALIDADES
aaps
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NEGOCIAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS SABESPREVNEGOCIAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS SABESPREV
Por solicitação da Sa- AAPS e demais associações de representação dos empre-

besp, os dirigentes das entida- gados. 
des que compõem o Fórum 
Sabesp compareceram no dia 

27 de dezembro, no Espaço Vida 
Sabesp, na Ponte Pequena. A AAPS foi 
representada por Daniel Castilho Azevedo, 
presidente da Diretoria Executiva.
Na oportunidade, a Sabesp, através de seus 

representantes, apresentou e discutiu com os 
dirigentes das entidades de representação dos 
empregados e assistidos a posição final da 

Empresa com relação às reivindicações dos sindicatos, da 

A AAPS deixou clara sua rejeição a estas propostas e 
reiterou posições colocadas tanto nas reuniões formais de 
negociação, como nos contatos mantidos com a Diretoria de 
Gestão Corporativa da Sabesp lamentando, além da perda de 
oportunidade das entidades em avançar no processo, a falta 
de autonomia da Empresa em solucionar a questão do deficit 
de forma madura e responsável. 

Também manifestou sua discordância com relação às 
propostas convencionadas, a forma de encaminhamento da 
questão e, exigiu que sua posição constasse de forma 
inequívoca na Ata de Reunião.

Elaboramos um Informativo sobre os Planos Previdenciários que foi distribuído entre os empregados e assistidos 
suplementados. O objetivo é esclarecer a posição da AAPS frente à proposta da Sabesp e no qual também propomos 
aos interessados uma reflexão sobre os riscos de migração do Plano BD para o Sabesprev Mais (CD).

Estamos acompanhando os resultados e desdobramentos das propostas acima e atentos às medidas necessárias 
visando o interesse dos nossos associados. 

NOVO PARCEIRO CREDENCIADO
Empresa                             Empresa                             Endereço / ContatoEndereço / Contato VantagemVantagemProduto / Serviço Produto / Serviço 

NOVO PARCEIRO CREDENCIADO

Farmácia 
de manipulação

As novas parcerias divulgadas através de nossos informativos
permanecerão à disposição para consulta no site (www.aaps.com.br).

O atendimento será realizado mediante apresentação da carteira de associado.

Meta 
Farmácia 

de Manipulação

Av. Bernardino de Campos, 190.
Paraiso - São Paulo - SP

Tel: (11) 3889-0062 
farmaciameta@hotmail.com

Concede 
desconto de 15% 

aos associados 
da AAPS.

Alaíde Lima de Oliveira (São Paulo - SP); Eduardo Ales da Silva (São Sebastião - SP); João Luiz Cais da Silva Gomes (São 
José do Rio Preto - SP) e Josinete Lins de Carvalho (São Paulo - SP). 

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Sejam

bem-vindos!



ASSOCIADOS COMEMORAM O DIA NACIONAL DO APOSENTADO

aaps
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ACONTECEU NA AAPS

ASSOCIADOS COMEMORAM O DIA NACIONAL DO APOSENTADO
A  AAPS come- da entidade em relação aos problemas de interesse da 

morou o Dia Nacio- categoria em evidência no momento e convidou a todos 
nal do Aposentado para visitar as instalações da sede recém-reformada.
em 21 de janeiro  Na oportunidade a Diretoria distribuiu o Info-
com evento reali- mativo sobre os Planos Previdenciários e a "Carta de 
zado no restaurante Aparecida", elaborada pela COBAP (Confederação Brasi-
do Giba. leira dos Aposentados e Pensionistas), com as principais 

Cerca de 200 reivindicações dos aposentados e idosos do Brasil, para 
associados e seus leitura no dia 29 de janeiro, na missa seguida de mani-

familiares saborearam o delicioso churrasco curtindo a ani- festação na Basílica da cidade, além de ser enviada aos 
mação musical do tecladista Fernando Zanotto, também membros do Congresso Nacional.  
associado, que embalou a tarde com vários clássicos da  Registramos a presença de membros da Diretoria Exe-
MPB proporcionando momentos de muita descontração e cutiva e dos conselhos Deliberativo e Fiscal que presti-
alegria. giaram o evento e a arrecadação entre os participantes de 

O presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo, fez mais de 150 quilos de alimentos não perecíveis e cerca de 
um pequeno discurso de abertura onde marcou a posição 12 litros de óleo a serem doados a entidades assistenciais. 

TARDE DE MÚSICA E SOLIDARIEDADE 
O Coral da AAPS, recém-batizado de Canto das Águas, presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo, também fez 

em homenagem aos associ- uma doação em dinheiro em nome da entidade, para a 
ados aposentados e pen- coordenadora do Recanto 
sionistas da Sabesp, fez a de Idosos Nosso Lar, 
última apresentação do ano Neflertire Ferreira de Sou-
em 18 de dezembro, no Re- za.
canto Nosso Lar, em Gua- O valor em dinheiro 
rulhos, que cuida de 98 ido- foi arrecadado com a 
sos. venda dos equipamentos 

Sob a regência do violonista Ricardo Arruda, o coral antigos de informática da 
apresentou repertório natalino na festa de confraternização Associação que foram 
do Recanto com muito sucesso. substituídos ao final da reforma da sede.

Além da entrega das doações de donativos fornecidos Vale ressaltar que esta apresentação foi organizada 
por diversos associados e pelo pessoal do futebol society, o através de sugestão do conselheiro Egídio Perroni Neto.

TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY 2011 TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY 2011 
No dia 10 de dezembro aconteceu a edição anual do Torneio Interno de 

Futebol Society Master da AAPS, realizado na quadra de esportes do Grêmio 
Sabesp da Costa Carvalho sob a organização de Carlos Costa.

Como manda a tradição de prestar uma homenagem com o evento, em 
2011, o torneio foi batizado de Torneio Nilton Monteiro da Silva, o 
“Manivela”, co-pioneiro na formação do grupo de boleiros, que esteve 
presente e além de ser agraciado, também proporcionou a todos momentos de 
descontração e alegria com seu jeito brincalhão de ser.

Para o torneio foram constituídas três equipes: Arsenal, Chelsea e 
Manchester que, após acirrada disputa entre si, terminaram empatadas em           
número de pontos.

Foram entregues medalhas e troféus aos participantes seguido de churrasco de 
confraternização que foi animado pelo Grupo Urina Solta, composto por associados da AAPS, que abrilhantou a tarde.

O grupo de boleiros também arrecadou donativos entre os participantes para o Recanto do Idoso Nosso Lar.

A equipe Arsenal (branca) sagrou-se campeã 

pelo saldo de gols, com os seguintes jogadores: 

Pardal, Bartho, Joca, Adilson, Arthur, Funchal, Joel, 

Rogerinho, Luiz Garcia, Carlão e Gerson.

Manivela (à direita) entrega o troféu para a equipe campeã

Egídio, Daniel, Neflertire, Julião e Martins
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ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

Dia    EventoHorário                                                  Local

PROGRAME-SE!
   Fevereiro

AGENDA

   Março

   Abril

18 a 25
Domingo

a Domingo

Viagem para Colônia de 
Férias e Pesca de Cardoso

Dia    

Dia    

Convidados

Convidados

Evento

Evento

Horário                                                  

Horário                                                  

Local

Local

Sócios e
Cônjuges ou

1 acompanhante

Sócios e
Cônjuges ou

1 acompanhante

Convidados
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3372-1000

23
Quinta

Viagem para o 
Santuário de Aparecida

07 horas R$25,00 R$ 32,00
 

Despesas rateadas entre 
os participantes do evento.

18 horas
29

Quarta
Happy Hour com videokê Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

09
Sexta

16 horas Dia Internacional da Mulher 
Chá da tarde no Santa Marta

R$12,00 R$ 23,00

Sócios e cônjuges: R$ 190,00 (ônibus e lanche)
Convidados: R$ 250,00 (ônibus e lanche) Despesas de estadia e refeições 

devem ser acertadas diretamente com a Associação Sabesp.
De acordo com a quantidade de inscritos, haverá sorteio.

11
Quarta 10 horas Bocha e jogos de salão C.C. Albino Grandi R$ 25,00 R$ 40,00

13
Sexta 06h30min Compras em São Paulo R$ 15,00 R$ 40,00

19
Quinta

18 horas Bingo R$ 20,00 R$ 30,00

25
Quarta

18 horas Happy Hour com videokê
Despesas rateadas entre 

os participantes do evento.

ATIVIDADE FÍSICA TRAZ BOA FORMA E QUALIDADE DE VIDA

Adonias Balbino da Silva 
continua nas pistas. Foi o terceiro 
ano consecutivo que chegou na 
metade da Festa de Confrater-
nização de Final de Ano da AAPS, 
depois de participar da 3ª Corrida 
Internacional de Guarulhos.

  Animado, na época de-
clarou que esta corrida fazia 

parte da preparação para a São Silvestre, na virada do 
ano. E, no Dia Nacional do Aposentado, ele ainda estava 
curtindo ter feito o seu melhor tempo desde que começou a 
participar da São Silvestre: completou os 15 km da prova 
em 1h25min.

Continua controlando o Diabetes apenas com a ali-
mentação e atividade física: um exemplo e incentivo para 
quem está pensando em abandonar o sedentarismo.

O associado Nilson Silva, repa-
ginou sua vida após aposentar-se em 
1991.

Meio obeso, ele decidiu fazer 
caminhada. Acabou aderindo ao atle-
tismo. Virou fundista de maratona. 
Abandonou as bebidas alcoólicas e 
adotou a alimentação saudável e 
balanceada.

Como resultado alcançou e man-
tém seu peso ideal e ganhou mais disposição, melhoria na 
postura e na saúde em geral. Seus exames de sangue 
nunca mais  apresentaram problemas. 

Mora em Atibaia com a esposa Benedita, onde o  casal 
faz aulas de dança duas vezes por semana e depois 
arrasam nas festas da Associação, além de viajar com o 
pessoal da AAPS sempre que é possível. 

Fotos: Antranik Asarian

Saída da AAPS

Baixada Santista

Saída da Baixada Santista 
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ESPAÇO JURÍDICO
aaps

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista.
Telefone: (11) 3372-1000 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

 CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

Se necessário o Plantão Jurídico encaminha o caso para um dos escritórios jurídicos especializados 
credenciados pela AAPS e auxilia o associado durante o andamento da ação.

          Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas - mediante agendamento.
 Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE
É possível requerer judicialmente a revisão dos benefícios por incapacidade concedidos entre 2002 e 2009.
Motivo do direito à revisão: a correção é devida por que, entre 1999 e 2009, o INSS se baseava em um decreto e usava todas as 

contribuições do trabalhador para calcular esses benefícios.
Entretanto, o INSS deveria ter descartado as 20 menores contribuições desde julho de 1994, o que tende a aumentar o benefício.

CORREÇÃO DE MULTA DE 40% 
SOBRE O SALDO DO FGTS 

Os aposentados que estão sendo desligados da 
Sabesp, diante da omissão da empresa, têm direito a 
reclamar na justiça do trabalho a correção da multa de 40% 
do saldo do FGTS incidente sobre os expurgos 
inflacionários ocorridos na sua conta vinculada do FGTS, 
tudo acrescido de juros e correção monetária.

Os interessados podem procurar o Plantão Jurídico da 

O que diz a Justiça? É importante observar que a matéria encontra-se pacificada perante os tribunais superiores, 
sedimentada no teor das decisões proferidas pela Sub-Seção de Dissídios Individuais e pela recente edição da Orientação 
Jurisprudencial 341 da SDI: FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade 
pelo Pagamento. 

"É de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, 
decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários".

Atendendo reclamações de diversos associados 
recém-desligados da empresa a AAPS encaminhou 
correspondência à Diretoria de Gestão Corporativa da 
Sabesp, solicitando a revisão da prática adotada pela 
empresa em não considerar os expurgos inflacionários do 
FGTS no pagamento da multa rescisória. 

Aguardamos posição daquela diretoria.

ATENDIMENTO JURÍDICO PARA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSS
Os advogados credenciados pela AAPS para dar assistência aos nossos associados nos casos de revisão dos benefícios do INSS 

voltam a atender após conclusão da reforma de nossa sede.
Os interessados deverão agendar com antecedência data e horário de consulta junto à secretaria da AAPS - Tel: (11) 3372-1000.

AAPS AGUARDA RESPOSTA 
DE CONSULTA SOBRE O ASSUNTO

ANDAMENTO DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃOANDAMENTO DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
Em meados de 2011 a Sabesp e a Fazenda do Estado provimento ao recurso que, desta forma, 

impetraram um Recurso de Revista dirigido ao TST (Tribunal sequer será encaminhado ao órgão 
Superior do Trabalho), atacando sentença do TRT (Tribunal superior em Brasília. 
Regional do Trabalho), que concedeu o direito a com- Agora, resta para a Sabesp e Fazenda 
plementação de aposentadoria aos nossos associados. Para ingressarem com outro recurso impugnando 
que este recurso fosse encaminhado ao TST, em Brasília, primeiramente o despacho negado, mas não 
necessitaria passar por um exame prévio de admissibilidade a decisão de mérito proferida na Ação Civil 
no TRT (só pode ser interposto quando há ofensa à Pública. 
Constituição, Lei Federal ou jurisprudência do TST). Superamos assim, mais um obstáculo na luta em 

Em 15 de dezembro de 2011 a Desembargadora Sonia defesa dos interesses dos aposentados e pensionistas 
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Os prazos estabelecidos pelas novas regras valem para todos os planos administrados pela Sabesprev (Pleno, 
Especial, Executivo, Executivo A, Padrão e Padrão A).

Quando o usuário não encontrar um recurso na rede credenciada que atenda ao prazo estabelecido na nova 
regulamentação, deve imediatamente ligar para a Central de Atendimento da Operadora (Sabesprev) e obter um número de 
protocolo. 

Após o registro da ocorrência, se a operadora não oferecer nenhuma alternativa de atendimento, o usuário deve 
procurar a  Agência Nacional de Saúde (ANS) ou ao Procon da sua região.

Esse procedimento é importante se for necessário reclamar da operadora.

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3372-1000 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Às sextas-feiras - das 9h às 16h ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
Quando possível, os contatos pessoais devem ser agendados por telefone na sede local da AAPS.

Registramos também o falecimento do ex-diretor social desta entidade, Aureo Baradel, aos 79 anos, 
ocorrido em 10 de janeiro de 2012.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Hermógenes Jorge dos Santos, em  07/04/2011, 
aos 64 anos; João Andrade da Silva, em 10/11/2011, aos 65 anos e Benedicto Rangel, em  26/11/2011, aos 66 anos. 

NOVAS REGRAS PARA ATENDIMENTO EM PLANOS DE SAÚDE

LABORATÓRIOS LAVOISIER OFERECEM EXAMES A PREÇOS POPULARES     
O Programa Lavoisier Popular foi criado pensando nas pessoas que não possuem planos 

de saúde, e que muitas vezes adiam (ou até mesmo nem realizam) os exames solicitados pelo 
médico por serem caros e pelo fato do SUS, na maioria das vezes, ter uma fila gigante de 
espera. 

Atende na Capital, Grande São Paulo, interior e até outros Estados, com os preços 
utilizados para os convênios conforme CBHPM - tabela AMB. Basta apresentar o pedido 
médico, que não precisa ser necessariamente de médico do SUS ou da Prefeitura.

  Para mais informações acesse o site www.lavoisier.com.br ou 
ligue para (11) 3047-4488 na Capital ou 0300 1004 488 para demais localidades. 

A partir de 19/12/11 entraram em vigor peutas, a espera pode ser de até dez dias. 
as novas regras que estabelecem prazo A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
máximo de sete dias para que usuários de (ANS) estabeleceu ainda que cada operadora de 
planos de saúde sejam atendidos em con- plano de saúde deve oferecer pelo menos um 
sultas nas áreas de pediatria, cirurgia geral, serviço ou profissional que atenda ao prazo legal 
ginecologia, obstetrícia e clínica médica. em cada local. Essa busca deverá ser realizada 

Para as outras especialidades médi- pela operadora e informada ao usuário. 
cas, o prazo é o dobro: 14 dias. Os serviços Nos casos de ausência de rede credenciada 
de diagnóstico por laboratório de análises no local da demanda, a operadora deve garantir o 
clínicas deverão ser realizados em até três dias úteis. atendimento em prestador não credenciado no mesmo municí-
Procedimentos de alta complexidade devem ocorrer em até 21 pio ou o transporte do beneficiário até um prestador creden-
dias. ciado nos municípios limítrofes, assim como seu retorno à 

Para consultas e sessões com fonoaudiólogos, nutri- localidade de origem, casos em que os custos correrão por 
cionistas, psicólogos, terapeutas educacionais e fisiotera- conta da operadora.
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FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO

As Festas de Confraternização 2011 da AAPS da Capital e Baixada Santista foram muito animadas 
contando com expressiva participação dos associados e familiares, colaboradores e convidados.

Capital Na Capital a festa aconteceu no dia 11 de dezembro com almoço dançante no Club Homs.

Calma só durante a refeição ao som do sax ao vivo. Depois o pessoal 
dançou a tarde inteira sob os ritmos variados da Banda Musical em Mi. 

Contemplados no sorteio de brindes 
patrocinado pelo Banco BVA: 
José Honório Silva (Microondas), Célia Regina 
Gervásio da Silva Botelho (DVD), Ideo Sakemi 
(Rádio Relógio) e José Fizetti Junior 
(Microsystem). 

Baixada Na Baixada, o jantar dançante aconteceu no dia 16 de dezembro 
nas dependências da AEAS (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos).

Não faltou animação 

para se despedir de 2011 

sob o comando do Trio do Blow Up.

Contemplados no sorteio de brindes e diretores da AAPS: 
Ivanisa Ariente, Leila Mikail, Maria Saturnina de Freitas, José 
Monteiro Pereira, Isabel Dombidau, Berenice de Paula 

Baruffaldi, 
Nilson Silva, 
Cleide Maria de Lima Silva, 
Antonia Nascimento  

e e Vera Assunção. 

Registramos e agradecemos a presença do deputado federal Arnaldo Faria de Sá; Milton Liberatori (presidente da ABRECE); 
Hiroshi Ietsugo, (presidente da AESabesp); Pérsio Faulim de Menezes (presidente da Associação Sabesp) e Roberto Olivieri (vice-
presidente de Complementação da Fundação Cesp), representando o presidente da entidade, Sylvio Pacheco Rasi.  

E, na Baixada Santista, Marcos Sergio Duarte (presidente do SINTIUS). 

Mais fotos dos eventos estão disponíveis na Galeria de Fotos do nosso site.
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