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DIRETORIA ELEITA TOMA POSSE

Da esquerda para a direita:
José Luiz M. Pereira - Vice-Presidente Administra-
tivo; José Amaury T. Fontenele - Vice-Presidente
de Finanças; Jairo Bonifácio - Presidente; Valde-
mar Venancio - Vice-Presidente Assuntos Jurídi-
cos; Antonio Martins - Vice-Presidente Social e
Daniel Castilho Azevedo - Vice-Presidente de
Saúde e Assistência Social.

22 DE JUNHO DE 2003 - AAPS 14 ANOS !
Sempre ligada a você!

A Diretoria eleita da AAPS para o triênio
2003/2006 toma posse e já arregaça as
mangas. Leia o editorial na página 2 e

veja a cobertura completa da cerimônia
de posse na página 12.
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PAPO COM O ASSOCIADO

A  L U T A  C O N T I N U A !
Apesar da posse da nova Diretoria eleita, nova é

maneira de dizer, pois felizmente muitos diretores da
gestão anterior continuarão a colaborar nesta nova
gestão.

Não há previsão de grandes mudanças, já que o que
vem sendo feito é de muito boa qualidade. Pre-
tendemos dar continuidade e intensificar as ações
visando, como tem sido feito, a defesa dos associados.
Até porque o momento em que vivemos e o cenário
que vemos pela frente é preocupante.

Não podemos esquecer que teremos uma árdua
tarefa pela frente com as ameaças da Secretaria da
Fazenda em querer modificar e até eliminar os proven-
tos de parte dos aposentados e pensionistas, hoje
reconhecidos e pagos pela Sabesp. 

Estamos à beira de uma modificação constitucional
para as aposentadorias que pode afetar a todos nós
que já nos encontramos na condição de  aposentados
e pensionistas como aqueles que estão próximos em
conquistá-la. E, também deveremos ficar atentos às
modificações na Constituição para a reforma tri -
butária, que certamente afetarão todos os brasileiros,
assim como as alterações ocorridas com o novo Códi-
go Civil. 

Outra missão importantíssima, que dependerá
muito dos colegas da ativa, dos companheiros dos
sindicatos, das diretorias da SABESP e da SABESPREV:

a manutenção e a redução dos custos dos planos de
saúde administrados pela SABESPREV, para os aposen-
tados e pensionistas. 

Temos consciência de que não faltará trabalho. Mas,
os desafios nos tornam mais aguçados, ágeis e ousa-
dos. As ameaças nos assustam, mas não ficaremos
acuados. Vamos à luta, na intensidade e na velocidade
que a situação assim exigir. 

Estamos alertas com as ameaças aos complementa-
dos e, se necessário, adotaremos todas as medidas
necessárias em defesa dos nossos associados.

Vamos implementar, também, os programas que os
associados nos sinalizarem e que impliquem em
ganho de qualidade de vida para os sócios. 

Por último, é importante ressaltar que a AAPS não é
só uma Associação dos Complementados (G0). Que-
remos acabar com essa pecha. Apesar da categoria
dos G0 estar sempre  em  evidência, infelizmente não
é por um bom motivo, é que ela tem enfrentado cons-
tantes ameaças aos seus direitos. Daí a dedicação na
luta pelos direitos desses associados. 

Lembramos que, apesar das dificuldades enfren-
tadas pelos G0, a  AAPS é de todos os aposentados.
Por isso esperamos contar com a participação de todos
os associados, para que se faça uma gestão verdadei-
ramente democrática.

A Diretoria

Este espaço é dedicado a comentários, críticas e sugestões dos associados. Envie cartas para a secretaria da AAPS ou
comunique-se através do fax (11) 289-8511 ou via e-mail: aapsabesp@uol.com.br

Lúcia Franco de Azevedo, em 07/05/03: "Fiquei muito
feliz com o belo cartão que me enviaram, pelo meu aniver-
sário. Muito grata a todos da AAPS!". 

R: Cara Lúcia: para nós Diretores, colaboradores e fun-
cionários é estimulante e motivador o abraço carinhoso
com que você nos retribuiu. Obrigado! - Comissão
Editorial
Registramos e agradecemos os votos de congratulações e

sucesso enviados por diversas entidades por ocasião da
posse desta Diretoria e Conselhos, entre os quais: João Com-
parini, presidente da AESABESP,  Yoshimi Onishi, presidente
da  AFABESP, Arley Martins, presidente da União dos Fer-
roviários Aposentados da Mogiana (UFAM)  e Rodolfo Costa
e Silva, Deputado Estadual - SP. 

R: A Comissão Editorial agradece os cumprimentos em nome
da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo e Fiscal.
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NOVOS ASSOCIADOS
• Ailson Pedro de Melo • Astrid Marie Mauricette Zan-
grossi • Carlos Mourão do Rosário • Célio Souza Mattos
• Dirceu Alves Ribeiro • Fernando Bononi • Izabel
Cabrerisso de Souza • Maria Thomazia Lima Rodrigues •
Mario Antonio Zacaria Ferreira • Rubens Mariano I. 

FALECIMENTOS
É com muito pesar que informamos o falecimento de

Afonso Barrella, aos 72 anos, dia 30/04; Luiz Duarte de
Oliveira, aos 65 anos, no dia 02/05 e João Américo Sem-
prini, aos 75 anos, no dia 22/05.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares. 

SABINVEST
No próximo dia 23 de junho de 2003, às 18 horas, na sede da AAPS, à Rua Treze de Maio, 1612,

haverá Assembléia para definição dos destinos do Clube.

Em 24 de abril, em Assembléia Geral
Ordinária realizada no auditório da nossa Sede
Social, a  Diretoria Executiva prestou contas das
atividades e apresentou o Balanço Financeiro
relativo ao exercício de 2002. Em seguida,
realizou-se Assembléia Geral Extraordinária
para deliberação sobre outros assuntos de inte-
resse dos associados.  Foram analisadas, discu-
tidas e aprovadas a autorização para que a
AAPS promova ações jurídicas em nome de
seus associados, a saber: integralidade no paga-
mento das complementações de aposentadoria
e pensões, o enquadramento no plano de Car-
gos e Salários da Sabesp e reivindicação ou
garantia de outros direitos dos associados.

SABESPREV MODERNIZA
ATENDIMENTO

A Sabesprev centralizará toda a equipe do atendi-
mento, comunicação e Ouvidoria da Fundação num
novo espaço de atendimento aos seus clientes.

O novo espaço estará funcionando a partir de 26 de
junho, no 1° andar da Alameda Santos, 1827 e pre-
tende agilizar e melhorar a qualidade de atendimento
aos seus usuários. 

MENSALIDADE DA
AAPS TEM NOVO

TETO!
Em decorrência do reajuste salarial de 14,45 %,

concedido pela Sabesp aos aposentados e pensio-
nistas complementados, com vigência a partir de
1°de maio de 2003,  o teto de remuneração para
cáculo dos valores das mensalidades passa de 
R$ 4500,00 para R$ 4800,00.

Dessa forma,  o valor máximo da mensalidade
que era de R$25,00 passa a ser de R$ 28,80.

Eventuais ajustes serão processados na Folha de
Pagamento de Junho/03.

ASSEMBLÉIAS DA AAPS

José Amauri, apresenta o Balanço da AAPS

Confira aqui os novos 
reajustes da nossa categoria

Complementados Sabesp  = 14,45% com vigência a
partir de 01/05/03

Suplementados Sabesprev = 19,36% com vigência a
partir de 01/05/03

INSS = 19,71% com vigência em 01/06/03, a ser
pago a partir julho de 2003. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL DA AAPS 
R$1,00

R$1,00

Discriminação 31/12/2001 31/12/2002

I - ATIVO 568.025,27 591.786,68 
1 - ATIVO CIRCULANTE 308.964,75 341.619,33

1.1-CAIXA E CONTA CORRENTE 35.437,90 51.251,94 
1.2-APLICAÇÕES FINANCEIRAS 266.690,97 278.655,48 
1.3-REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.835,88 11.711,91 

1.3.1-Mensalidades a Receber (*) 0,00 5.324,01 
1.3.2-Empréstimos a Associados 4.032,55 4.474,55 
1.3.2-Adiantamentos para Despesas 1.001,53 1.541,63 
1.3.3-Outros Direitos 1.801,80 371,72 

2-ATIVO PERMANENTE 259.060,52 250.167,35

2.1-IMOBILIZADO TÉCNICO 110.259,53 114.572,24 
2.2-IMÓVEIS 148.800,99 135.595,11 

II - PASSIVO 568.025,27 591.786,68

1 - PASSIVO CIRCULANTE 6.163,97 7.466,57

1.1-FORNECEDORES 4.187,00 3.494,00 
1.2-SALÁRIOS E ENCARGOS 1.741,25 2.839,61 
1.3-TRIBUTÁRIAS E OUTRAS 235,72 1.132,96 

2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 561.861,30 584.320,11 

2.1-RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 536.661,30 536.661,30 
2.2-RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 (8.158,91)
2.3-FUNDO DE RESERVA ESTATUTÁRIO 25.200,00 55.817,72 

(*) Começou a ser contabilizada em Jan/2002 com um valor de R$ 13.770,00 referente às Mensalidades em atraso.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - 2002

Discriminação 2002

I - RECEITAS 408.884,79 

1 - MENSALIDADES 367.412,63 
1.1-SABESP 322.704,14 
1.2-SABESPREV 28.782,99 
1.3-Cobrança Bancária e Sede 5.519,69 
1.4-Mensalidades em Cobrança 10.405,81 

2-OUTRAS RECEITAS: Publicidade e Eventos 5.760,90 

3-FINANCEIRAS 35.711,26 

Discriminação 2002

II - DESPESAS 417.043,70

1 - DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 342.406,07 

1.1 - Presidência 4.933,87 
1.2 - Vice-Presidência Social 11.701,22 
1.3 - Vice-Presidência Jurídica 80.413,03 
1.4 - Vice-Presidência de Saúde e Assistência Social 15.575,01 
1.5 - Vice-Presidência de Administração 155.685,80 
1.6 - Vice-Presidência de Finanças 5.015,59 
1.7 - Vice-Presidência de Relações Institucionais 57.393,37 
1.8 - Regional de Santos 11.688,18 

2 - OUTRAS DESPESAS 44.019,91 

2.1-Depreciação 30.144,81 
2.2-Perdas de Mensalidades a Receber 5.081,80 
2.3-Despesas Financeiras 8.793,30 

3 - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE RESERVA 30.617,72 

III - RESULTADO DO EXERCÍCIO (8.158,91)

GRÁFICO DAS APLICAÇÕES
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ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

JUNHO

JULHO

AGOSTO

ATIVIDADES PERMANENTES

PALESTRA

Data: 18/06/2003
- quarta-feira 

Horário: 14h30min
Tema: "Planejando a melhor

idade"
Palestrante: José Taniguti 

JANTAR DANÇANTE 

Data: 26/06/2003
- quinta-feira

Horário: 20 horas 
Local e custo a ser definido

TARDE DANÇANTE

Data: 28/06/2003
- sábado 

Horário: 16 horas 
Salão de Festas da AAPS
Sócios e convidados R$ 5,00

PALESTRA

Data: 17/07/2003
- quinta-feira 

Horário: 15 horas 
Tema: Prevenção de doenças

articulares
Palestrante: Dr. Marcos Antonio

Natividade

PASSEIO À APARECIDA

Data: 10/07/2003  
Horário: 8 horas 

Transporte a confirmar.

TEATRO

Data: 24/07/2003 
- quinta-feira 

Aguarde mais informações

PASSEIO À BERTIOGA

Data: 25 a 27/07/2003  
Transporte em carro próprio 
Hospedagem: Pousada BertyOcas

Custo: R$ 70,00 por pessoa
incluindo café da
manhã.

Passeios ecológicos com visita à Er-
mida de Santo Antonio do Guaimbê
e Vila de Prainha Branca; Fazenda
Cabuçu, Mata Atlântica, etc.

BINGO

Data: 13/08/2003  
- quarta-feira

Horário: 15 horas 
Local: Salão de Festas da

AAPS

PALESTRA

Data: 21/08/2003 
- quinta-feira

Horário: 15 horas 
Tema a confirmar

VIAGEM À CARDOSO

Data: 24 a 31/08/2003  

Aguarde mais informações

LIAN GONG - COM PROFª REGINA

Dia: às quintas-feiras
Horários: 10h30min
Tratar direto com a profª Regina, no dia da aula.

DANÇA DE SALÃO - COM PROFº NEY

Dia: às sextas-feiras
Horários: 18 horas
Tratar direto com a profº Ney, no dia da aula.

Informações mais detalhadas sobre qualquer
um dos eventos na Secretaria da AAPS
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ACONTECEU NA AAPS

Desta vez não teve campeonato de pesca, mas nem por isso o pessoal deixou de se divertir e pescar corvinas.
De 16 a 23 de março um grupo de 22 associados estiveram desfrutando da tranqüilidade e lazer local e da

ótima hospitalidade dos funcionários da Colônia de Férias e Pesca da Associação Sabesp em Cardoso. 

BINGO NA SEDE
DA CAPITAL

Associados e Amigos se encontram e agitam a tarde!

Embalados pelos ritmos mais
modernos da atualidade e também
por sucessos do passado e de sem-
pre,  associados e amigos se diver-
tiram na última reunião dançante
realizada em 17 de maio,  no Salão
de Festas, em nossa Sede. 

O encontro contou com a pre-
sença de cerca de 40 participantes
(associados e convidados), que em
clima de descontração e muita ale-
gria, agitaram o corpo, e colocaram
o "papo" em dia e fizeram novas
amizades. 

Na tarde de temperatura agra-
dável não faltaram a cervejinha e
refrigerantes gelados, além de sal-
gadinhos especiais. Afinal, não
somos de ferro! 

Se você perdeu essa tarde
dançante, não fique triste! A boa
novidade é que a partir de junho a
AAPS passa a realizar as tardes
dançantes mensalmente. 

Acompanhe a programação
em nossos informativos e no site
AAPS e não perca a próxima.
Fique ligado!

ADONIAS
PARTICIPOU DE
DUAS PROVAS

EM 2003
Adonias Balbino da

Silva, atleta que tem
patrocínio da AAPS, con-
tinua correndo muito. 

Em abril, ele par-
ticipou da Corrida de
Aleluia de São Roque e
em 27 de maio, correu
pela Meia Maratona
Corpore da cidade de
São Paulo.

VIAGEM À CARDOSO

SABADO DANÇANTE NA AAPS!

No bingo realizado em
março, brincadeiras e
divertimento e, depois... 

...os parabéns para os
aniversariantes do mês.
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ACONTECEU NA AAPS

PALESTRAS

Em 12 abril, a AAPS promoveu
campanha de vacinação contra a
gripe em sua sede para associados,
parentes e amigos através de parceria
com a secretaria Municipal de Saúde
de São Paulo.

A AAPS cedeu sua sede e pro-
moveu a divulgação junto à comu-
nidade e a secretaria entrou com os
profissionais de saúde e material de
vacinação:  material descartável e as
vacinas (influenza, tétano e difteria).

A vacinação integrou a CAMPA-
NHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
PARA O IDOSO e beneficiou também
os moradores das regiões próximas
como Bela Vista, Paraíso, Cerqueira
Cesar, etc.

Equipe de Saúde da
Secretaria: uma médica
chefe, uma enfermeira e

cinco auxiliares

Pai de uma associada da
AAPS, com 102 anos de
idade.

Moradora da região com
dificuldade de locomoção é 
vacinada em frente à sede.

20 de Fevereiro de 2003
Palestra "Reposição Hormonal", com
Dr. João Luiz C. Mattoso.

17 de Outubro
de 2002

Palestra
“Como minimizar os
problemas físicos e
emocionais através do
exercício", ministrada
pela psicóloga Maria
Regina de Andrade.

21 de Novembro
de 2002

Palestra "Terapia Holística",
com Nelson Zuniga Flores.

19 de Dezembro de 2002
Palestra "Biocibernética e Saúde" com
Dr. Carlos Alberto Plá Bento.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA AAPS

Fotos: arquivo AAPS
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ESPAÇO JURÍDICO

AMEAÇAS AOS G0

MULTA DE 40% DOS COMPLEMENTOS DO FGTS
DOS PLANOS COLLOR E VERÃO

Há um slogan na Asso-
ciação que diz: "Ser G0 é estar
constantemente com um a

espada apontada para cabeça".
Confirmando este slogan, no

início deste ano, a Procuradoria
Geral do Estado (P.G.E) - onde tra-

balham os advogados do governo -,
encaminhou à SABESP um parecer com

novo rol de ameaças aos aposentados da
categoria G0, dentre os quais destacamos
as que sugerem que o pagamento da com-
plementação deixem de ser pagas nas
seguintes situações:

1- Empregados admitidos na SABESP, após 29/6/1973, ou
seus dependentes (Lei 119/73, artigo 4º, parágrafo 1º -
lei da Fundação da SABESP);

2- Funcionários públicos oriundos de autarquias que
deram origem à SABESP (estatutários) que depois de
exonerados, a pedido ou não, foram contratados pela
SABESP após 29/06/73;

3- Quem, embora admitido antes da Lei 200/74, de
13/5/1974, foi desligado e readmitido posteriormente à
vigência da Lei, qualquer que seja o lapso decorrido
entre o desligamento e a nova contratação (casos de
interregno).

Diante desta situação, a AAPS obteve uma relação nomi-
nal de todos os envolvidos: ativos, aposentados e pensio-
nistas - associados ou não associados -, e  convidou-os para
participar de 3 reuniões que foram realizadas no mês de
abril, em nossa sede social,  para prestar-lhes  os esclareci-
mentos necessários.

A vice-presidência de Assuntos Jurídicos está acompa-
nhando o desdobramento desta situação, junto à nova
Diretoria da SABESP, assessorada por escritórios de advoca-
cia especializados, e pronta para agir juridicamente.

Caso haja necessidade, estaremos mantendo contato com
os associados envolvidos nesta situação.

A Justiça do Trabalho está mandando empresas pagarem a
correção da multa de 40% sobre as diferenças do FGTS dos
planos Collor e Verão, mesmo que o trabalhador tenha sido
demitido sem justa causa há mais de dois anos. Com isso,
todos os trabalhadores que estão recebendo agora as dife-
renças não creditadas em 1989 e 1990 e foram demitidos
podem entrar com ação reivindicando os 40% da empresa
em que trabalhavam sobre os valores que só agora estão
sendo pagos.

Para tanto, a AAPS está conveniando dois escritórios de
advocacia, que possibilitarão aos associados interessados em
entrar com ação judicial na busca deste direito.

Escritórios de advocacia conveniados
• Ricardo Innocenti & Advogados

• Dr. João Alberto Angelini

Os associados interessados
deverão obter mais informações, ligando

para o  Plantão Jurídico da AAPS,
pelo telefone (11) 289 -8511 ou

pelo e-mail pmosterio@aaps.com.br

Reunião realizada em 25 de abril, sobre o parecer da
P.G.E. com os aposentados envolvidos

Arlindo Antonio, 
advogado do escritório jurídico Bandeira
de Melo, que assessora a AAPS nas
questões relacionadas à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo

Carlos Rolim Afonso,
associado, faz perguntas

ao advogado
Arlindo Antonio

PARECER DA P.G.E
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QUALIDADE DE VIDA

Massagem Terapêutica, Acupuntura (c/ou s/agulha) e Motricidade
Stress, Enxaqueca, Insônia, Ansiedade, Depressão, Dores Musculares,
Coluna, Torcicolo, Sist. Respiratório, Intestino, Gastrite, Tabagismo, 
Obesidade e Rejuvenescimento. 

Ricardo e Wilma 
Tel. 3875-3457 - Tel./Fax. 3333-7778 - Cel. 9409-8963 e 9104-4008
Atendimento local e domiciliar - Desc. de 25% p/ Aposentados da Sabesp

Rua Cardoso de Almeida, 1583 - Perdizes

Recentemente, um comitê for-
mado pelos mais renomados car-
diologistas dos Estados Unidos
divulgou um documento com as
novas diretrizes de classificação
da hipertensão arterial, que foi
divulgado no Brasil pela Revista
Veja da semana de 23 de maio de
2002.

Segundo a matéria, a partir de
agora, segundo a nova classifi-
cação,  para quem tem mais de 18
anos, a pressão arterial só é consi-
derada normal se estiver abaixo de
12 por 8. Nesse patamar, já se está
no grupo de risco. 

De acordo com tais diretrizes,
pessoas com pressão na marca de
13 por 9 são consideradas hi-
pertensas e, portanto, o ideal é que
se submetam a tratamentos à base
de drogas anti-hipertensivas. Os
que estão no grupo de risco,
devem controlar o peso, fazer
exercícios com regularidade,
parar de fumar, diminuir a ingestão
de sal, reduzir o consumo de
bebidas alcoólicas e comer mais

frutas, legumes e produtos des-
natados. 

As novas recomendações ba-
seiam-se em estudos que demons-
tram que, mesmo em níveis de
pressão até agora considerados
normais, é alta a possibilidade de
haver dano às artérias e aumento
do risco de doenças cardiovascu-
lares. "No índice 12 por 8, o pro-
blema é a pressão mínima. Por
isso, grosso modo, o ideal é
mantê-la entre 6 e 7, sem que a
máxima ultrapasse 12", diz o car-
diologista Sergio Timerman, de
São Paulo. 

Entre outras mudanças, a atual
cartilha, adotada desde o ano pas-
sado pela Associação Americana
do Coração, antecipou a idade
para o início do controle. Passou
dos 40 para os 20 anos. Os médi-
cos também reviram os limites de
colesterol no sangue - pelos
padrões antigos, o tolerável era
240 miligramas por decilitro de
sangue. As novas regras estipu-

laram que as taxas do colesterol
total não podem ultrapassar 200. 

Nem mesmo a prática de exercí-
cios físicos, escaparam da linha
dura dos cardiologistas. Há cinco
anos, acreditava-se que meia hora
de atividade física, três vezes por
semana, era o suficiente para pro-
teger o coração. Agora, o mínimo
é meia hora por dia. 

De tão rígidas, as recomen-
dações soam quase exageradas.
Mas os médicos estão realmente
alarmados com a explosão de dis-
túrbios cardiovasculares nos últi-
mos anos. Eles são a principal
causa de mortes no mundo, com
17 milhões de óbitos - o equiva-
lente a uma em cada três mortes.
No Brasil, somam 300 000 por
ano. O que se espera com essas
mudanças é que elas resultem
em mais cuidado por parte das
pessoas. 

Fonte: matéria parcialmente reproduzi-
da de matéria publicada na Revista Veja -
edição nº 1803  (baseada no The Journal
of the American Association).

HIPERTENSÃO
A R T E R I A L

ALERTA: 12 por 8 é ruim
Médicos decretam que pressão boa é a que fica abaixo disso
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ESPAÇO JURÍDICO

Como é de conhecimento geral, os aposentados da
categoria G0 possuem as mesmas características dos
funcionários públicos, e como tais são considerados.

Em vista disso, se o Governo do Estado implantar a
contribuição previdenciária dos inativos, os aposenta-
dos e pensionistas que recebem complementação de
aposentadoria e pensão, respectivamente, deverão
contribuir com uma taxa previdenciária mensal.

A AAPS vem participando, através do Fórum das
Entidades de Aposentados Complementados do Estado
de São Paulo, do qual Valdemar Venâncio é o coorde-
nador, de seminários e reuniões semanais realizadas na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, visando
defender os direitos dos associados, isto é, o de que as
aposentados e pensionistas não devem pagar taxa de
previdência.

A AAPS, através de uma parceria com a Associação
Brasileira de Revisão de Aposentadoria, estará pleiteando
ações judiciais para os nossos associados aposentados e pen-
sionistas, com o objetivo de rever defasagens de proventos.

Muito embora, entendendo, que todos os proventos de
pensão e de  aposentadorias do INSS, de qualquer período
encontram-se defasados; os aposentados e pensionistas que
iniciaram seus benefícios no período entre 17/06/1977 à
05/10/1988 e entre 01/03/1994 à 30/06/1996, têm reais
condições de obter êxito na Justiça, tendo em vista a
jurisprudência dominante.

Particularmente, no caso dos complementados "G0", a
Sabesp, responsável pelo pagamento da complementação,
poderá, em caso de êxito da ação, pedir a apropriação dos
valores atrasados do beneficiado da ação, ou tentar descon-
tá-lo da complementação. Ocorre que a atual lei previden-
ciária estabelece que os proventos de seguridade são impe-
nhoráveis e inarrestáveis; portanto, carece a empresa de
legitimidade para figurar no pólo passivo desta contenda. 

Assim sendo, caso isto ocorra, estará previsto no contrato

advocatício, a defesa do associado para assegurar seus di-
reitos, sem nenhum custo adicional.  

Os aposentados e pensionistas associados da AAPS, cujo
início de beneficio do INSS, coincide com os períodos men-
cionados e estejam interessados em aderir, deverão entrar
em contato com o Plantão Jurídico da AAPS.

As adesões não envolvem pagamento de iniciais ou quais-
quer taxas, mas somente o pagamento de um percentual dos
valores atrasados, quando do êxito da ação. Lembramos,
entretanto, que é condição determinante para dar entrada
na ação, a condição de associado da AAPS.

Documentos necessários para a ação judicial 
(cópias - sem autenticação):

• Demonstrativo de pagamento do INSS
• Comprovante de endereço (conta de água ou luz)
• CIC e RG
• Carta de concessão de aposentadoria ou pensão (memorial

de cálculo)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DE INATIVOS

Os associados podem engajar-se nesta
luta mantendo contato com vereadores,

prefeitos, deputados estaduais,
federais e até senadores, solicitando

para que os mesmos colaborem
com a nossa bandeira.

REVISÃO DE APOSENTADORIA
E PENSÃO DO INSS

PLANTÃO JURÍDICO DA AAPS
na sede de São Paulo Capital -  à Rua 13 de maio, 1642 -  Bela Vista 

Tel: (11) 289-8511 ou e-mail: pmosterio@aaps.com.br
de segunda à sexta feira -  das 13 às 17 horas



No dia 29 de abril, Valdemar Venâncio, vice-presidente
de Assuntos Jurídicos da AAPS e coordenador do FEASP
esteve reunido com o 4º Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador Roberto
Vallim Bellocchi (responsável pela área que responde pelas
ações relativas ao direito público, que é o nosso caso),

acompanhado de Valter Caldini, presidente da AAPP e dos
advogados Marco Antonio Innocenti e Ricardo Innocenti. 

O objetivo do encontro foi sensibilizá-lo sobre a situação
dos aposentados que já tiveram complementação de aposen-
tadoria suspensa e estão submetidos a uma longa espera para
julgamento dos mandados de segurança. A situação é grave,
pois além dos envolvidos serem aposentados, o que já
demanda uma certa urgência dos julgamentos porque são
pessoas que vivem de seus proventos, existem casos em que
a pessoa está gravemente doente e necessitando do dinheiro
para tratamento médico. Até o momento existem 10 casos de
associados da AAPP nesta situação.

O Desembargador Roberto Vallim Bellocchi, comprome-
teu-se a estudar o assunto e pediu mais informações sobre
esses casos, como por exemplo, a quantidade de processos
existentes sobre complementação de aposentadoria, a idade
média das pessoas nesta situação, etc. 

Na oportunidade também se falou da intenção do Gover-
no de estender a suspensão da complementação de aposen-
tadorias e pensões da Sabesp, para casos abordados em
detalhes no Espaço Jurídico desta edição e também de outras
empresas (Cetesb, Fepasa, etc).  Motivo pelo qual o Desem-
bargador também solicitou um estudo de estimativa de
provável demanda de ações na Justiça caso isso venha a
ocorrer o FEASP estará fornecendo os dados o mais rápido
possível. Voltaremos a este assunto, oportunamente.

ESTIVEMOS LÁ
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AAPS PARTICIPA DE NOVA REUNIÃO
NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AAPS PARTICIPA DE NOVA REUNIÃO
NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Da esquerda para a direita: Valdemar Venâncio (AAPS), 
Valter Caldini (AAPP), Roberto Valim Bellocchi, 
4º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Ricardo Innocenti e Marco Antonio Innocenti,
advogados. 

ENTIDADES SE REÚNEM
COM PRESIDENTE DA

SABESP
O presidente da Sabesp, Mauro Arce, esteve reunido com

representantes do Fórum das Entidades Representativas da
Sabesp (Sindicatos e Associações), em 2 de maio para con-
versar sobre as preocupações com as mudanças ocorridas na
empresa, manifestadas em "carta aberta" .

Mauro Arce, além de sinalizar positivamente sobre a
reivindicação das entidades em participar do processo, expli-
cou alguns pontos das políticas e ações da empresa. Ele afir-
mou que a empresa continuará estatal e pretende:

1. Conquistar a concessão de novos municípios;
2. Devido ao lucro obtido este ano, a empresa dis-

tribuirá dividendos;
3. Existe a possibilidade de o Estado pagar a sua dívida

com a Sabesp;
4. Existe a intenção de se realizar concurso público

para todos os cargos gerenciais;
5. É favorável a instituição do Conselheiro Represen-

tante dos Empregados no Conselho de Administração
da empresa.

Ele também afirmou que está aberto às discussões com as
entidades.

E A SITUAÇÃO DOS
PLANOS DE SAÚDE? 

Os estudos da Fundação Getúlio Vargas sobre os planos
de saúde da SABESPREV ainda não foram concluídos. No
dia 26 de março, foi apresentado o primeiro relatório da
FGV .

Participaram da reunião, membros do Conselho Delibe-
rativo e da Diretoria da Sabesprev, além de representantes
do Sintaema. A AAPS esteve representada por Alberto Bovo,
presidente do Conselho Deliberativo.  

Após a discussão e manifestações dos participantes, foi
submetida e aprovada pelo plenário (Conselho Deliberati-
vo da Sabesprev) a manutenção dos Planos de Saúde (auto-
gestão). 

A FGV informou ainda que, para a Fase 2 serão elabo-
radas e apresentadas propostas alternativas de Planos de
Saúde. 

O Sr. Sylvio Xavier informou que, no momento oportuno,
as propostas de alternativas de planos serão apresentadas
para avaliação dos interessados (AAPS; Sindicatos, etc). 
A íntegra do relatório encontra-se à disposição para con-
sultas na AAPS.

E A SITUAÇÃO DOS
PLANOS DE SAÚDE? 

ENTIDADES SE REÚNEM
COM PRESIDENTE DA

SABESP



POSSE DA DIRETORIA

e Alberto Bovo,
presidente do
Conselho Deliberativo
fazem discurso de
posse.

Jairo Bonifácio,
presidente da 
Diretoria Executiva,

Da esquerda para direita: 
Nivaldo Santana, Deputado Estadual - SP; 

Sérgio Pinto Parreira, Diretor de Operações da
Região Metropolitana representando o presidente da
Sabesp, Mauro Arce; José Everaldo Vanzo, Diretor de

Sistemas Regionais da Sabesp; Alberto Bovo, 
presidente do Conselho Deliberativo (empossado);

Valdemar Venâncio, vice-presidente de Assuntos
Jurídicos (empossado); Pérsio Faulim de Menezes,
associado e mestre de cerimônia e Jairo Bonifácio,

presidente da Diretoria Executiva
fazendo discurso de posse.

Valdemar Venâncio, da vice-presidência de
Assuntos Jurídicos ao lado de Valter Joaquim
Caldini (presidente da AAPP) e esposa.

POSSE DA DIRETORIA
ELEITA DA AAPS




