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1º de outubro
Dia Internacional das Pessoas de Terceira Idade

Dia Internacional do Idoso

Adesões  até  o  d ia  29 de novembro

O NÚMERO DO TELEFONE DA

AAPS JÁ MUDOU!

ANOTE AÍ: 3289-8511!

FESTA  DE  CONFRATERNIZAÇÃO
2 0 0 4

Contribuição dos inativos: 
a polêmica continua!

NOITE ÁRABE 

VEJA MAIS....VEJA MAIS....VEJA MAIS....VEJA MAIS....VEJA MAIS....

O prazo de entrega 
dos trabalhos 
foi prorrogado 
até 29 de outubro. 

Aproveite e participe!

Tire suas dúvidas na pág. 6

Saiba mais na pág. 3

Encerramento das festividades
de 15 anos da AAPS

Planos Médicos:
a solução deve ser compartilhada

Vamos comemorar 

juntos!
A dançarina
Halima em
exibição
da tradicional
dança do ventre

Pág. 4

27 de setembro    -    Dia Nacional do Idoso

Concurso de Redação 
e Fotografia

Atualidades
O Recadastramento da AAPS vem aí! Pág. 3

2º Torneio Esportivo da AAPS
Confira na pág. 5
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Mantenha seu endereço atualizado! Mudou de endereço, de número de telefone ou e-mail? Avise a AAPS!

Esta edição foi preparada em meio ao período eleitoral de
2004. O clima criado pela ida às urnas nos faz pensar em
cidadania e, quase que a nossa revelia, nos remete as várias
lutas que temos travado pelo respeito aos nossos direitos.

Os destaques desta edição ficam por conta da polêmica
provocada pelo desconto dos inativos e pelos novos dados
revelados pelos estudos da situação financeira dos Planos de
Saúde Sabesprev. Quanto ao desconto dos inativos, particu-
larmente em relação ao nosso caso específico, até o
fechamento desta edição ainda se encontra sem definição.
Na página 6, os detalhes relacionados às providências jurídi-
cas tomadas até o momento estão à disposição para mais
esclarecimentos sobre o assunto.  Na página 3, você encon-
trará  uma  análise global do desenvolvimento dos estudos
concluídos até agora, relativos aos Planos de Saúde, e que
trouxeram à luz novos dados que valem a pena conferir. 

E, por falar em luta e cidadania lembramos que o Estatuto
do Idoso completou um ano de existência em 1º de outubro.
Além disso, em setembro comemoramos o Dia Nacional do
Idoso e, no mesmo dia do aniversário do Estatuto, o Dia
Internacional da Terceira Idade e, também, do Idoso.  Por
quê tanta ênfase nesta faixa etária de uns tempos para cá?
Tentamos refletir sobre o assunto em artigo publicado na
página 8 desta edição.

Estamos praticamente entrando no último bimestre do ano
e queremos encerrar em grande estilo as  festividades de 
15 anos da AAPS. Convidamos todos os associados para par-
ticipar da nossa tradicional Festa de Confraternização, que
será realizada no dia 4 de dezembro, no Clube Piratininga.  

Vamos comemorar juntos!
Mas antes, no mês de novembro, ainda teremos a realiza-

ção do 2º Torneio Esportivo da AAPS e, também, os concur-
sos de Redação e Fotografia, que tiveram o prazo de encer-
ramento prorrogado até o dia 29 de outubro.  Informe-se e
participe! 

Reforçamos o convite para a Festa de Confraternização
2004, porque ela será especial. Será o último evento rea-
lizado no ano de comemoração de nossos 15 anos. Todos
nós que participamos da história da AAPS de alguma
maneira, uns mais, outros menos, não podemos deixar de
prestigiar esta festa e comemorar.

Nossa força vem da união que forma o conjunto. Por isso,
mais do que nunca queremos exaltar o nosso lema: 
AAPS: sempre ligada a você! 

Parabéns a todos nós! A cada um de nós! Afinal, nós
somos a AAPS.

A Diretoria

COMEMORANDO VITÓRIAS E
ENFRENTANDO NOVOS DESAFIOS

Agradecemos a José Carlos Resende - Socorro/SP, o
envio de exemplar do Jornal de Socorro, do dia 10 de setem-
bro e o cumprimentamos pelo excelente artigo sobre o papel
do eleitor.

Jesuíno Félix Neto - Santos/SP encaminhou carta recebi-
da da Associação Nacional dos Aposentados do Brasil, ofe-
recendo serviços "gratuitos" para revisão de aposentadoria
junto ao INSS. 

Constatamos em pesquisa do CNPJ que a referida enti-
dade utiliza o cadastro pertencente à outra entidade. Em nos-
sos últimos informativos já havíamos recomendado cuidado

aos nossos associados sobre entidades deste tipo.

Ternele Guilhermino - Capital/SP nos escreveu para
parabenizar a Associação, através de sua administração, pela
atenção dispensada aos problemas sociais e jurídicos envol-
vendo a vida de seus filiados:  Pensões, Complementações,
Taxação dos Inativos,  etc.  Diz ele: "É bom ter alguém que
se preocupa conosco".

R.: Ao Ternele, nossos agradecimentos pelos cumprimen-
tos e a garantia de que vamos continuar batalhando pelos
nossos direitos e objetivos.

Falecimentos 
É com muito pesar que informamos o falecimento de nossos associados Izaias Andrade Sobrinho, aos 70 anos, dia 26/07;

João Alexandrino  da Silva, aos 52 anos, dia 31/07, Olinto Olímpio Oliveira, aos 90 anos, dia 15/08 e Rodolfo Omae, aos
56 anos, no dia 23/08.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos. 



ATUALIDADES
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PLANOS MÉDICOS: QUEM VAI PAGAR ESSA CONTA?

RECADASTRAMENTO AAPS

DECLARAÇÃO DE ISENTOS
Quem tem CPF e não foi obrigado a declarar imposto de renda em 2004 e, também, não entrou como dependente na decla-

ração de familiares, deve fazer a Declaração de Isentos. O prazo para declarar vai até o dia 30 de novembro. 
A declaração pode ser feita via internet pelo endereço www.recei ta . fazenda.gov.br ou pelo Receitafone:

0300-78-0300. Outras opções para declarar: Banco do Brasil: R$ 1,00; Casas Lotéricas: R$ 1,00 e Correios - Via postal re-
gistrada: R$ 2,40. Para todas elas é necessário o número do CPF.

Para atualização de nosso cadastro e agilizar o contato com os nossos associados, a AAPS realizará um recadastramento
de sócios. 

Para os associados da Capital e Grande São Paulo, o recadastramento será feito a partir de outubro na sede da AAPS.  
Se você ainda não recebeu a sua carta/convocação, entre em contato com a nossa secretaria, pelo telefone 3289-8511.

Se você mora na Baixada Santista, Interior de São Paulo, ou em outro Estado, receberá uma ficha cadastral pelo cor-
reio com os dados que atualmente constam em nosso banco de dados. Esses dados devem ser confirmados se estiverem
corretos (cole o envelope e o envie de volta para nós) ou corrigidos na ficha cadastral em branco, se estiverem desatua-
lizados  (siga as instruções). 

Junto com o seu cadastro preenchido, envie uma foto 2x2, recente, para a confecção da sua nova carteira de associado.

A Sabesprev divulgou o valor do reajuste das mensalidades
dos planos médicos com vigência a partir do mês de outubro
de 2004. O reajuste é de 9,82% e será aplicado por faixa
etária às tabelas de mensalidades,  correspondendo ao índice
anual acumulado do Fipe-Saúde apurado no período de
setembro de 2003 a agosto de 2004. 

Seria ideal se ficasse apenas nisso! Mas, em correspondên-
cia enviada a todos os usuários dos planos, a Sabesprev
adverte que os trabalhos do Grupo-Saúde constituído de re-
presentantes da Sabesp, dos Sindicatos, da AAPS e da direto-
ria da Fundação, terão continuidade, acenando com a possi-
bilidade de novas medidas de correção. 

Tais  medidas podem resultar, mais adiante, em novos rea-
justes ou modificações nos planos. A AAPS está atenta e preo-
cupada em evitar a perda de qualidade e aumentos abusivos
das mensalidades.

Esses planos, criados em 1993, já apresentavam déficits
entre receita e despesas a partir do seu segundo ano de
existência. Medidas corretivas pontuais, adotadas ao longo
dos últimos anos, não surtiram os efeitos esperados. Introduzi-
ram fatores de restrição de acesso a recursos médicos e a
chamada co-participação em procedimentos rotineiros (con-
sultas médicas e exames laboratoriais). E, embora tenham mi-
nimizado os desequilíbrios dos planos, geraram insatisfação
entre os usuários, e os déficits continuam a ser cobertos pela
transferência de recursos da reserva técnica do Plano Pleno. 

Além do adiamento da adoção de medidas de gestão indis-
pensáveis à correção de rumos na concepção dos Planos
Médicos, por parte da Sabesprev, outros fatores externos como
o aumento em escala geométrica dos custos dos serviços
(inflação médica), o envelhecimento da população atendida, a
migração da população mais jovem para outros planos de
mercado e as evasões provocadas pelas políticas de aumento

das mensalidades, agravaram ainda mais os desequilíbrios
registrados.

Analisando dados recentes, obtidos junto a Sabesprev, rela-
tivos ao período de abril/03 a abril/04, constatamos que agre-
gados e designados dos empregados ativos  apresentaram um
déficit de mais de 5 milhões de reais, enquanto que os custos
totais de aposentados, pensionistas e seus respectivos depen-
dentes e agregados apresentaram um superávit de mais de 370
mil reais.

Por isso, não concordamos com  o papel de vilões dessa
história e não podemos aceitar passivamente novos encargos
sobre as costas de nossos associados. 

Acreditamos que a solução para corrigir a situação desses
planos exige a efetiva adoção de instrumentos de gestão ade-
quados e eficazes e de programas preventivos e educativos
junto à população atendida, além de arrojo e criatividade na
busca de alternativas de reforço financeiro.

A AAPS tem participação ativa no Grupo criado pela 
Sabesprev, argumentando e contribuindo para o desenvolvi-
mento dos trabalhos, contudo é minoria quando se trata da
definição e encaminhamento de propostas.

É sempre oportuno lembrar que a população de benefi-
ciários destes planos, além de aposentados, pensionistas e
seus dependentes, inclui também os empregados dos Sindi-
catos, Associações e da Cecres, bem como agregados e desig-
nados dos diretores e empregados ativos da Sabesp e da 
Sabesprev.

Daí a necessidade dos demais agentes envolvidos 
(Sabesprev, Sabesp e Sindicatos) refletirem, repensarem e
revisarem os conceitos consolidados, principalmente, no que
se refere à  responsabilidade social  com o futuro daqueles
que, tanto no passado como no presente, construíram o sanea-
mento básico no Estado de São Paulo.

ESTAMOS FAZENDO NOSSA PARTE! 
Além da participação no Grupo - Saúde Sabesprev, criamos um grupo de trabalho permanente, constituído de mem-

bros da Diretoria e do Conselho Deliberativo da AAPS que, além de acompanhar as atividades do Grupo - Saúde, vem
mantendo diálogo com os representantes das entidades, com o objetivo  de assegurar a continuidade dos atuais planos,
tanto no que se refere ao padrão de qualidade dos serviços, como na capacidade de pagamento das mensalidades por
parte dos nossos associados.

Acompanhe atentamente este assunto através do nosso site e informativos.



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

ARTIGO

Não haverá prorrogação de prazo para compra de convites. Nem venda de convites no local.

A TERCEIRA IDADE DO BRASIL
AINDA DESCONHECE A SUA FORÇA E SEUS DIREITOS

O Estatuto do Idoso completou um ano de existência no
dia 1º de outubro.  A data para a sua entrada em vigor há um
ano atrás foi estratégica. Sua promulgação ocorreu entre o
Dia Nacional do Idoso que é  27 de setembro e 
1º de outubro, quando comemora-se não só o Dia Interna-
cional das Pessoas da Terceira Idade, como também o Dia
Internacional do Idoso. 

Não faz muito tempo, mais precisamente há quatro anos
atrás, por recomendação da ONU, 1999 foi o Ano Interna-
cional do Idoso, sob o tema  "Uma Sociedade para todas as
Idades", com o objetivo de chamar os países a refletirem, dis-
cutirem e agirem para que pessoas idosas e também de todas
as idades, vivam de maneira digna, com respeito a seus di-
reitos e sempre observando as peculiaridades de cada faixa
etária. Foi o reconhecimento ao crescimento mundial da
população da Terceira Idade.  

Afinal o que é terceira idade? A Organização das Nações
Unidas (ONU) divide os idosos em três categorias: os pré-
idosos (entre 55 e 64 anos); os idosos jovens (entre 65 e 
79 anos - ou entre 60 e 69 anos pra quem vive na Ásia e na
região do Pacífico) e os idosos de idade avançada (com mais
de 75 ou 80 anos).  

A previsão estatística da Organização Mundial da Saúde
(OMS) é de que em 2025, pela primeira vez teremos mais
idosos do que crianças no planeta. E, em relação ao Brasil a
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2025
seremos o sexto país do mundo com o maior número de pes-

soas idosas.
O Estatuto do Idoso foi um dos primeiros passos no senti-

do de  se criar, com urgência, políticas sociais que preparem
a sociedade brasileira para essa realidade.  Ele  tem 118 arti-
gos, redigidos para proteger os maiores de 60 anos e está em
sintonia com as palavras-chave escolhidas pela ONU como
referencial para o Ano Internacional do Idoso: "independên-
cia, participação, cuidado e possibilidade de auto-satisfação,
possibilitar que sejam agregados novos papéis e significados
para a vida na idade avançada - e, que deverão estar pre-
sentes dentro de qualquer política destinada aos idosos, em
qualquer parte do mundo".

Estamos engatinhando, mas já é um começo. As previsões
de crescimento desta faixa etária fazem a força da terceira
idade e que não deve ser desperdiçada. Há muito por fazer.
Entidades que lidam diariamente com os maiores de 60 anos
são unânimes em afirmar: a grande maioria sequer sabe da
existência do Estatuto e muitos não entendem sua linguagem
técnica. A "prática" só ocorrerá com uma pressão perma-
nente. Reivindicar os direitos contidos no Estatuto garantirão
não só mais qualidade de vida como também a abertura de
espaços para a terceira idade na sociedade.                 

Lembre-se: isto é assunto que diz respeito a todos nós. 
Os mais jovens que lutam pela melhoria da qualidade de
vida da terceira idade hoje, também estão garantindo um
futuro melhor para si mesmos. 

por Raquel Braganholi

FFEESSTTAA  DDEE  CCOONNFFRRAATTEERRNNIIZZAAÇÇÃÃOO  2004
Para encerrar em grande estilo as festividades de 15 anos da AAPS, temos o prazer de convidar

todos os amigos para a nossa tradicional FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO.

VVAAMMOOSS  CCOOMMEEMMOORRAARR  JJUUNNTTOOSS!!
Data: 04 de dezembro de 2004 (sábado)

a partir das 13 horas

Local:  Clube Piratininga
Alameda Barros, 376 
- Santa Cecília

Adesões até o dia 29 de novembro
Não deixe para última hora. 
Reserve já o seu convite!

Música ao vivo por conta
do Conjunto SOM LIVRE.
Sorteio de uma TV 14 polegadas.

O serviço de buffet será comandado pelo renomado e competente Giba, seguindo o tradicional
menu com coquetel de recepção, entrada para o almoço, pratos principais e deliciosas sobremesas.

PREÇOS

Sócios: R$ 10,00
Acompanhante: R$ 10,00
Convidado: R$ 35,00




