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VEM AÍ O...

Inscrições na nossa Secretaria
até 30 de setembro de 2003

Nesta edição você está recebendo uma
Pesquisa para desenvolvimento de um Programa
de Serviço Social na AAPS. Responda e devolva

até 15/09/03. O selo já está pago.

PESQUISA

COLABORE CONOSCO!



2 SABESPAPO

EDITORIAL

S A B E S P A P O
Associação dos Aposentados

e Pensionistas da Sabesp - AAPS
Endereço: Rua Treze de Maio, 1642, Bela Vista,

São Paulo, SP - CEP 01327-002
Telefax: (11) 289-8511

e-mail: aapsabesp@uol.com.br

Regional da Baixada Santista
Rua Comendador Alfaya Rodrigues, 260 - Embaré 

Santos - SP - Cep 11025-151 - Telefax: (13) 3236-7246
email: aapsantista@uol.com.br

COMISSÃO EDITORIAL
Daniel Castilho de Azevedo,

Décio Levada, Jairo Bonifácio, Sérgio Simondi
e Valdemar Venâncio

Produção Gráfica: Enio Silingardi Lopes

Editoração Eletrônica
Viniart Propaganda (11) 5083-2829

Jornalista Responsável
Raquel Braganholi  - (Mtb 22.219)

Tiragem: 3.000 exemplares

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

CONTINUAMOS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS
Dando continuidade às ações que têm proporcionado

bons resultados e benefícios aos nossos associados, bem
como definir estratégias para enfrentar os novos desafios que
estão surgindo, os membros dos Conselhos e da Diretoria
Executiva, recentemente empossados,  concluíram neste mês
de agosto, a  revisão  dos Planos Prioritários de Ação (PPA's)
e a necessária revisão orçamentária de nossa entidade. 

Não perdemos de vista nosso compromisso de implan-
tar os programas que os associados nos sinalizarem e que
impliquem em ganho de qualidade de vida para os sócios.
Mas, conforme prevíamos estamos enfrentando várias
situações difíceis logo no início de nossa gestão, as quais
exigem atenção e vigilância constantes. 

Conforme noticiamos em nosso informativo Fique Por
Dentro n°10, a Secretaria da Fazenda continua emitindo
avisos de suspensão de complementação de aposentadoria
e pensão para aposentados de empresas estatais como
Cetesb, Dersa, Fepasa, etc, baseados em parecer da PGE
(Procuradoria Geral do Estado) sobre o assunto. 

Quanto à Sabesp, também pairam ameaças da Secre-
taria da Fazenda em querer modificar e até eliminar os
proventos de parte dos aposentados e pensionistas com-
plementados, hoje reconhecidos e pagos pela Companhia,
mas até o momento não houve nenhuma manifestação
real, com envio de comunicados como tem sido o caso das
outras empresas citadas.  

Lembramos que estamos preparados e organizados. A
AAPS já contratou escritório de advocacia especializado
em complementação para atuar em caso de eventual
necessidade de defesa de seus associados. 

Por outro lado, continuamos a acompanhar a reforma da
Previdência, tanto na esfera federal como estadual, em

conjunto com as demais associações de aposentados e
pensionistas, marcando posição contrária em relação a
taxação dos inativos, entre outros pontos polêmicos, inclu-
sive participando ativamente de mobilizações como a
realizada em 10 de junho, na Assembléia  Legislativa de
São Paulo. 

Só a pressão sobre os parlamentares pode alterar o rumo
das coisas. Um grande exemplo disso foi a pressão exerci-
da pelo poder judiciário. Temos de fazer contato com os
deputados que ajudamos a eleger e manifestar claramente
nossa posição. Afinal eles foram eleitos para nos represen-
tar e não queremos ser duplamente taxados. Isso não é
justo.

Outra questão importantíssima para nós é a redução dos
custos dos planos de saúde administrados pela SABESPREV.
Sabemos que uma solução satisfatória dependerá muito
dos colegas da ativa, dos companheiros dos sindicatos e
das diretorias da SABESP e da SABESPREV. Para isso,
estaremos promovendo no mês de setembro um encontro
com as entidades de representação dos empregados, com
o intuito de aprofundar o debate e discutir melhor a situa-
ção na busca de soluções negociadas através do diálogo. 

Estes e outros desafios a serem enfrentados exigem da
AAPS atenção constante para o cenário político institu-
cional, visão de futuro e construção de parcerias que as-
segurem o respeito e a dignidade aos nossos representados.  

Esperamos contar com o apoio e participação de todos,
porque quando a luta se faz por direitos legítimos, só a
força da união das pessoas é que pode tornar o caminho da
vitória mais seguro. 

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

Caro associado: A Comissão Editorial deste jornal foi renovada e agora conta com a colaboração de novos
membros. Esperamos a sua ajuda para aprimorar cada vez mais os nossos informativos. Escreva-nos! 

PAPO COM O ASSOCIADO



ATUALIDADES
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NOVOS ASSOCIADOS
• Alfredo Cortez Filho • Antonio de Paula Dias • Beatriz
Luciano Catapano • Cândida de Itapema Cardoso Von
Atzingen • Carlos Mario Gianellini • Cristóvão José Silva
• Daniel Vieira da Silva • Eronides de Souza • Gilberto de
Souza Almeida • Gilberto Margarido Bonifácio • Jeremias
de Oliveira • João Cunera Lima • José Antonio de Oliveira
Filho • Lia Ghirello • Lucy Pinto Semprini • Manoel de
Almeida Schiavetti • Manoel Vicente da Silva César 
• Maria Aparecida de Souza Zanotti • Maria Pereira de
Oliveira •  Norberto Caramez Martinho Junior • Paulo
Nogueira Sander • Paulo de Oliveira • Pedro Mendonça
Ferreira •  Roque Franco Belga  • Rose Mary Vieira • Sér-
gio Fernandes Messias • Sônia Regina Castello Sepeda 
• Zoraide de Oliveira Pinholato.

Sejam bem-vindos!

FALECIMENTOS
É com pesar que informamos o falecimento de Nelson Pinholato, aos 72 anos, dia 23/03; Joaquim Mendes Barros, aos 83
anos, dia 17/05 e José Mário Campos Cerquinho Malta, aos 75 anos, dia 17/07. Nossas condolências a todos os familiares. 

SABESPREV INAUGURA ESPAÇO DO CLIENTE

AAPS ABRE ESPAÇO PARA
NOVOS TALENTOS!

Se você tem alguma  habilidade como por exemplo: pin-
tura, gravura, escultura, fotografia, poesia, etc, venha expor
no Espaço Cultural da AAPS.

A primeira mostra já está sendo realizada com a exposição
de quadros da nossa associada Maria Helena Pires e vai até
30 de setembro. Venha prestigiar!

BAZAR NA AAPS
Estamos cadastrando associados interessados em expor

seus produtos como por exemplo, artesanato, velas per-
fumadas, sachês, bordados, culinária caseira, etc, em bazar
que pretendemos realizar em breve pela AAPS em nossa Sede
Social. Se for o seu caso entre em contato com a Secretaria
até 30 de setembro de 2003.

O Espaço do Cliente inaugurado oficialmente pela Sabesprev no dia 7 de julho com certeza se
torna um divisor em relação à qualidade do atendimento prestado pela Fundação. 

A AAPS esteve representada neste evento pelo seu Presidente, Jairo Bonifácio, acompanhado do
Presidente do Conselho Deliberativo, Alberto Bovo, assim como, diversos membros da diretoria e
conselheiros.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo Secretário de Energia e Recursos Hídricos de São Paulo,
Mauro Arce e o Diretor de Gestão Corporativa e Econômico Financeiro da Sabesp, Reinaldo J. R. Campos.

VEM AÍ O RECADASTRAMENTO SABESPREV. AGUARDE!

REVISÃO DOS PPA's
A Diretoria e Conselho Deliberativo constituíram grupos

de trabalho reunidos nos meses de maio e junho para revisar
os Planos Prioritários de Ação (PPA's) e também o Estatuto de
nossa entidade, inclusive adequando-o em relação ao novo
Código Civil Brasileiro.

O trabalho para revisão do Estatuto conta com a coorde-

nação de Clodoaldo Antonio Ruck e colaboração de Décio
Levada, Maximiano Bizatto e Sérgio Simondi,  e se encontra
em fase final.

Na próxima edição estaremos divulgando mais
detalhadamente o resultado do trabalho de todos os grupos.
Aguardem.

MAIS UMA RAZÃO PARA
FREQÜENTAR A NOSSA SEDE!

Lembramos que a nossa sede dispõe de um pequeno, mas
variado, acervo de livros, fitas de vídeo e CDs que poderão
ser consultados na sede pelos nossos associados ou
emprestados por até 30 dias. 

Para isso basta fazer a sua escolha e falar com Elaine.
Aproveitando, é claro, para tomar um cafezinho e bater
papo. Também estamos recebendo doações para enriquecer
o nosso acervo.

BIBLIOTECA / VIDEOTECA / CDS

foto: Arquivo Sabesprev



José Taniguti é membro do Conselho
Deliberativo da AAPS, formado em enge-
nharia, ex-professor da Fatec e da Escola
Técnica Federal São Paulo.
Ministra palestras sobre temas variados
como auto-estima, comunicação, pros-
peridade, etc, além de cursos de Oratória
e Liderança em clubes e associações.
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ACONTECEU NA AAPS

JANTAR MUSICAL

FESTA JUNINA

VIAGEM A APARECIDA DO NORTE

PALESTRA: PLANEJANDO A MELHOR IDADE 

A Diretoria da AAPS realizou no
dia 22 de maio um jantar musical
em nosso Salão de Festas, reto-
mando antiga tradição.

O evento foi prestigiado por
48 sócios e convidados servidos
pelo Buffet Dó-ré-mi (Giba), tão
conhecido pela qualidade e com-
petência. 

Nossos associados Gert, ao violino com canções clássicas e
populares e José Amaury, no violão e voz, apresentando 

clássicos da MPB animaram os participantes do jantar que
aproveitaram para "soltar a voz"...

Depois do jantar, um animado
"parabéns pra você" para os
aniversariantes do mês.

Mais de 80 associados e seus convidados puderam desfrutar de momentos
muito agradáveis, embalados pelo som do Conjunto Carinhoso apresentando
grande repertório de músicas juninas, culminando com um forró "arretado".

Pipoca, quentão, vinho quente, canjica, batata-doce, milho cozido, boa
música e muitas outras delícias foram os ingredientes que aqueceram com alto
astral a nossa já tradicional Festa Junina, realizada em 12 de junho. O "clima"
esteve perfeito para os românticos, era Dia dos Namorados e a noite estava um
pouco fria.

No "mió da 
festança", Nhá Ciça

(Cecília Mônaco
Ruck), comandou

com a habitual 
"competença" a tradi-
cional Quadrilha do
"Arraiá da AAPS".

Os aniversariantes do mês de
junho não foram esquecidos e

puderam comemorar mais
uma "primavera" cercados de
muitos amigos. Ano que vem

tem mais! 

Um grupo de 40 associados esteve em visita à Basílica de Nossa Senhora
Aparecida em 10 de julho.

Em 18 de junho, o associado José Taniguti proferiu
palestra em nossa sede sobre como planejar a "me-
lhor idade". Ele falou sobre as diversas fases da vida,
desde a infância até a maturidade e estimulou os par-
ticipantes a reavaliarem a maneira de encarar a rea-
lidade. A partir daí propôs uma busca determinada e
constante de melhoria da qualidade de vida através
da reflexão e melhor compreensão do dia-a-dia.
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ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

ATIVIDADES PERMANENTES

PALESTRA
Tema: A influência da arte na terceira idade
Palestrante: Max Mu
Data: 16/10/2003 - quinta-feira
Horário: 14h30min
Local: Sede Social da AAPS

REUNIÃO DA DIRETORIA
COM ASSOCIADOS 
Data: 16/10/2003 - quinta-feira
Local: Sede Social da AAPS
Horário: 16h30min

BINGO
Data: 22/10/2003 - quarta-feira
Horário: 15 horas
Preço: R$ 8,00 - sócio / Cônjuge grátis.

R$13,00 - convidados
Com direito a três rodadas gratuitas,
bebidas e lanche. 

FEIJOADA COM PAGODE 
Data: 25/10/2003 - sábado
Local: Sede Social da AAPS
Horário: 12 horas
Preço: Sócio R$ 10,00 / cônjuge grátis            

Convidado: R$ 20,00 (cada)

Você quer se comunicar com a Câmara dos Deputados?
Quer reclamar com seu Deputado sobre a taxação dos inativos ou qualquer outro assunto? Agora a

comunicação com os Deputados Federais ficou mais fácil.  
Nas agências dos Correios, você pode retirar uma carta-resposta gratuitamente. Basta escrever o

nome do deputado federal ou da comissão com a qual você quer falar. E ainda, você pode 
endereçá-la à Presidência da Câmara dos Deputados ou à Ouvidoria da Câmara.

Escreva a sua mensagem na parte interna da carta-resposta e depois é só colar e levar aos 
correios. Não é necessário selar. Vamos aproveitar essa facilidade para fazer chegar nossa voz e opinião ao
pessoal de Brasília. Afinal eles estão lá para nos representar. Exerça sua cidadania!

NOVO DIA E

HORÁRIO
NOVO

HORÁRIO

VIAGEM À ILHA GRANDE / RJ
Data: de 14/09 à 19/09/03 - seis dias e cinco noites.
Preço: R$ 690,00 (ou 4 x de R$ 172,50)
Mais informações na Secretaria da AAPS, com Elaine.

PALESTRA
Tema: Reflexologia 
Palestrante: Profº Osni Tadeu Lourenço
Data: 18/09/2003 - quinta-feira
Horário: 14h30min
Local: Sede Social da AAPS

REUNIÃO DA DIRETORIA COM
ASSOCIADOS
Data: 18/09/2003 - quinta-feira
Local: Sede Social da AAPS
Horário: 16h30min.

TEATRO
A FLOR DO MEU BEM QUERER - de Juca de Oliveira
Data: 21/09/2003 - domingo
Local: Teatro Cultura Artística - Sala Ester Mesquita
Horário: 18h.
Preço: R$ 25,00 (meia - aposentados/estudantes)

R$ 50,00 (inteira - p/não aposentados)
Reservas na Secretaria da AAPS até 8/09/2003

BAILE DA PRIMAVERA
Data: 26/09/03 - sexta feira
Local: Sede da AAPS
Horário: 19 horas
Preço: Sócio R$10,00 / cônjuge grátis

Convidado: R$20,00
Inscrições: até 16/9/03
Com bolo para os aniversariantes do mês de setembro.

Lian Gong com 
a Profª Regina
Às quintas-feiras
Horário: 8h30min às 9h30min

Dança de Salão
- com Prof. Ney
Às quintas-feiras
Horário: 18 às 20 horas

Tira-dúvidas em informática (gratuíto)
Às quartas-feiras
Horário: das 15 às 18 horas
Tratar com o Engº Oswaldo Teixeira

BONITO - Mato Grosso do Sul - Aérea
- 8 dias e 7 noites
Saída: 02/11/03 - Vôo pela TAM
Retorno: 09/11/03
Preço por pessoa (apto. duplo): R$ 1.518,00 (ou 5 X de 

R$ 303,60) 
Estão incluidos no preço: passagem aérea, traslados na
chegada e saída, hospedagem no Hotel Marruá (café da
manhã + uma refeição), passeios à Gruta Lago Azul e Rio
Sucuri c/  barco e mergulho.
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ESPAÇO JURÍDICO

NOTÍCIAS DA BAIXADA SANTISTA
No dia 14 de

agosto, nas de-
pendências do
Salão de Festas
da Associação
Sabesp de San-
tos, ocorreu uma
assembléia que
contou com a

presença de 23 associados da Baixadas Santista, visando a
escolha de um novo Representante Regional e a
manutenção ou não das instalações da Sub-sede local.
Estiveram presentes ao evento diversos membros da Direto-
ria e o Presidente do Conselho Deliberativo. Após discu-
tirem os itens constantes da pauta e outros assuntos de inte-
resse geral ficou acertada a constituição de uma comissão
de associados, que deverá propor um programa mínimo de
eventos voltados para os associados da Baixada. 

Mudou de endereço?
Mudou o número de seu telefone? Mudou seu e-mail?

Não esqueça: informe a AAPS.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR

Ação plúrima iniciada em 1996. Situação atual: a ação foi
julgada improcedente pelo Superior Tribunal de Justiça, em
Brasília. Os autores da ação foram condenados ao pagamen-
to de sucumbência no valor R$ 2.680,65.  Esse valor foi
assumido e pago pela AAPS, sem nenhum custo adicional
para os associados.

REIVINDICAÇÃO DA DIFERENÇA DE 3% RELATIVA
AOS ACORDOS COLETIVOS DE 1997 E 1998

Ação coletiva iniciada em 2002. Situação atual: a SABESP
solicitou devolução dos autos para análise dos mesmos. 

COMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO 

As pensionistas recebem hoje 80% da complementação
que era recebida pelo titular e, pela legislação em vigor
devem receber 100%.

Ação iniciada em 2002. Situação atual: o juiz negou o
mandado de segurança. Nossos advogados estão providen-
ciando recurso de apelação da sentença, pois haverá julga-
mento pelo Tribunal de Justiça.

PARTICIPAÇÃO DO APOSENTADO 
NO CONSELHO DELIBERATIVO DA SABESPREV

Ação da AAPS visando a participação de um representante
dos Aposentados no Conselho Deliberativo da SABESPREV.

Ação iniciada em 2002. 
Situação atual: o juiz julgou a ação como improcedente

em primeira instância. Nossos advogados irão recorrer.

CORREÇÃO DA MULTA DE 40% DO F.G.T.S.

Ações individuais iniciadas em 2003. 
Situação atual: as ações estão aguardando julgamento.

REVISÃO DOS PROVENTOS DO INSS
PARA APOSENTADOS ENTRE 1994 E 1997

Ações individuais iniciadas em 2003. 
Situação atual: as ações estão aguardando julgamento.

IMPOSTO DE RENDA SOBRE SUPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA PAGA PELA SABESPREV

Os associados que recebem suplementação de aposenta-
doria ou pensão podem entrar com ações para não pagar
imposto de renda sobre esta suplementação paga pela 
SABESPREV.

Todas as terças-feiras, há uma advogada de plantão em
nossa sede, das 14 às 17 horas, para esclarecer dúvidas sobre
o assunto e, quando for o caso, encaminhar as ações.

INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS 
NOS PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DA SABESP

Em junho de 2002, a SABESP implantou um plano de cargos
e salários aos empregados da ativa e não enquadrou os aposen-
tados neste novo plano. Após várias tentativas frustradas de
acordo administrativo, a AAPS contratou um escritório de
advocacia que está providenciando ação coletiva. 

AÇÕES JURÍDICAS EM ANDAMENTO

O Plantão Jurídico da AAPS tem um Advogado
à disposição de nossos associados. 

Atendimento: todos os dias - das 13 às 17 horas. 
Você também pode esclarecer suas dúvidas por 

e-mail: pmosterio@aaps.com.br

AÇÕES EM ESTUDO
1. Complementação Integral para Aposentados Comple-

mentados.
Para homens que não completaram 35 anos e mulheres
que não completaram 30 anos de serviço.

2. Mandados de Segurança
Caso as ameaças da Procuradoria Geral do Estado
(PGE) sejam colocadas em prática no caso da SABESP.

3. Revisão geral de proventos pagos pelo INSS.

4. Revisão de Complementações de Aposentadorias e
Pensões pagas pela SABESP.

5. Revisão de Suplementações de Aposentadorias e Pen-
sões pagas pela SABESPREV.
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QUALIDADE DE VIDA
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A depressão saiu do século
20 com o título de "mal do
século", e não foi por acaso.
As pesquisas sobre a doença

apontam que 5% da população tem depressão, e entre 10%
a 20% das pessoas vão sofrer de depressão em algum
momento de suas vidas.

A dificuldade de identificar a doença está justamente aí:
quem está passando por um período depressivo e tem ape-
nas sintomas depressivos e quem está sofrendo efetivamente
de depressão.

Tristeza e depressão costumam ser confundidas. Não raro
ouvimos alguém dizer que está "deprimido".  A diferença é
que todo o mundo se sente triste ou "na pior" de vez em

quando. É normal sentir-se triste por curtos períodos, princi-
palmente se algo de ruim aconteceu em nossa vida. Mas,
quando esse estado perdura por um longo tempo, algo pode
estar errado.

A depressão não apresenta sintomas físicos evidentes, mas
os sintomas que persistem são causados por alteração quími-
ca no cérebro e tem tratamento. É importante uma avaliação
médica, pois o que vai definir se o caso é de depressão são
os sintomas e a duração deles na vida da pessoa. Hoje em
dia há muitas formas de tratamento para a depressão, basta
procurar ajuda.

E lembre-se, não utilize medicamentos por conta própria.
Só um médico pode definir qual o melhor tratamento a
seguir.

DIFERENÇA ENTRE A TRISTEZA E DEPRESSÃO

TRISTEZA DEPRESSÃO

Perda de uma figura importante real Perda de uma figura "mais emocional"

Perda da auto-estima Sentimentos de auto-estima razoavelmente preservados

Sentimentos de auto-acusação Sentimentos angustiantes

Desânimo profundamente penoso Funcionamento "anormal" do corpo"

Falta de interesse pelo mundo externo Grande prejuízo nas relações interpessoais

Alterações corporais de menor Intensidade Sintomas permanecem por longo tempo

Menor prejuízo das relações interpessoais Alteração do humor e do afeto

Menor durabilidade dos sintomas

Fonte: GABBARD, U. Glen, Psiquiatria psicodinâmica, baseado no DSM IV e Freud, S., A História do movimento psicanalítico, vol. 19

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS

A AAPS mantem um Plantão de Serviço Social em sua sede, na Capital.
Atendimento às segundas feiras - das 9 às 17 horas.

Nos demais dias agendamento através do
Tel: (11) 3851-3616 ou e-mail: servicosocial@terra.com.br

DEPRESSÃO
Por que ela é chamada de "mal do século"?

CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS • CLASSIFICADOS



ESTIVEMOS LÁ

Nicomedis José Vieira, trabalhou na Sabesp por 21 anos.
Começou como motorista e posteriormente passou a dis-
tribuidor de veículos. Durante este período teve a oportu-
nidade de atuar como intermediador entre chefia e fun-
cionários, inclusive nas negociações salariais.

Ao aposentar-se, em 1998, ficou sem atividade e abraçou
o voluntariado como forma de ocupar melhor seu tempo de
uma maneira que pudesse ser útil para si e também para seus
semelhantes. Além disso, acompanha as atividades dos
Sindicatos defendendo os interesses dos aposentados e pen-
sionistas de nossa categoria.

"Temos muitos colegas que pensam que a aposentadoria é
o fim de tudo. Mas, na verdade o tempo disponível melhora o
acesso a informação e eles devem se auto valorizar. O fato de
terem ajudado a construir a Sabesp, é um motivo a mais para
se orgulharem de seu papel, que contribuiu para a melhoria
da qualidade de vida da população", diz ele. E defende seu
ponto de vista: "nós construímos a empresa e não podemos
deixar que ela se torne propriedade do capital externo".

Como voluntário ele trabalha no Projeto Cheiro de

Capim, coordenado
pelo padre Júlio
Lancelotti e que te-
ve início em 1997.
O projeto tem como
missão estar presen-
te nas ruas do cen-
tro da cidade de São
Paulo, criando rela-
cionamento e ambientes de confiança com as crianças e
adolescentes de rua com a perspectiva de incentivá-los a
mudar e reconstruir a vida.

Nico, apelido carinhoso pelo qual é mais conhecido, tam-
bém se dedica ao esporte. Já correu a São Silvestre duas
vezes e sente-se muito bem fisicamente. Uma prova de que
exercitar-se é mesmo uma necessidade vital para manter a
qualidade de vida. 

A motivação é o seu segredo. Ele encontrou novas alegrias
em outras atividades. Um belo exemplo de que as escolhas
que fazemos são a diferença em nossas vidas.

Negociação
SABESP x Sindicato

AAPS participa de ato público 
contra a taxação dos inativos

• A AAPS, através de seus diretores, acompanhou de perto a
rodada de negociação ocorrida no dia 19 de maio entre a
empresa e o sindicato. 

Sintaema realiza seminário sobre a reforma da Previdência
Em julho, o Sintaema realizou o 2º seminário sobre a reforma da Previdência com o objetivo de ampliar o conheci-

mento da categoria acerca do assunto.
O seminário foi promovido pelo Departamento de Políticas Sociais e do Núcleo dos Aposentados do Sintaema e teve

como palestrantes Valdemar Venâncio, Vice-presidente de Assuntos Jurídicos da AAPS, que falou sobre a taxação dos
inativos; o deputado federal Jamil Murad (PCdoB) e da diretora do SindSaúde e da Confederação Executiva Nacional
dos Trabalhadores da Seguridade Social, Maria Aparecida A. G. Faria, que abordaram a situação de quem está no regime
estatutário, e não na CLT, que serão os mais atingidos pela reforma.

A APPS marcou
presença no ato públi-
co realizado pela Co-
missão Representativa
das Entidades de Fun-
cionários  Públicos do
Estado de São Paulo
no dia 10 de junho, na
Assembléia Legislativa
de São Paulo, contra a

cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas.

Continuamos acompanhando a tramitação da reforma no
Congresso e pedindo a todos que entrem em contato com os
deputados que elegeram e que manifestem a sua posição
contrária. Afinal eles foram eleitos para nos representar e
como provou o judiciário, só com a pressão sobre os con-
gressistas é que se consegue resultados. Ainda há tempo.
Não deixe de participar!
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