
REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AAPS 

As mensalidades dos Planos de Saúde Especial e Básico, administrados pela Sabesprev, serão reajustadas em 12,85%, nas condições 
a seguir:

 A partir de 01/10/2006 - 7,48%  correspondente ao FIPE - Saúde do período de setembro de 2005 a agosto de 2006;
 A partir de novembro de 2006 - 5% não retroativo, visando o equilíbrio financeiro dos planos. 

A Sabesprev esclarece que as medidas administrativas de controle e racionalização da utilização continuam sendo realizadas para 
garantir a continuidade da qualidade oferecida aos seus clientes. 
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SABESPREV REAJUSTA OS PLANOS ESPECIAL E BÁSICO

Durante as negociações entre empresa e sindicatos, visando o Acordo Coletivo 2006 / 2007, foi definida a criação de um Grupo de Trabalho 
composto por dirigentes da Sabesp, Sabesprev, AAPS, sindicatos e associações de representação dos empregados ativos, com o objetivo de buscar 
alternativas de solução para os planos Especial e Básico.

Valdemar Venâncio,  presidente da AAPS, é o nosso representante nesse grupo, cujo compromisso é sensibilizar os demais participantes para 
que novos ajustes nos planos Especial e Básico não sacrifiquem ainda mais os aposentados e pensionistas.
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Um dos Programas Prioritários aprovados no seminário do Planejamento Trienal, consiste na revisão do Estatuto 
Social da nossa entidade, visando aperfeiçoá-lo e adaptá-lo às condições atuais da AAPS. Para executar essa tarefa foi 
nomeada uma comissão que já iniciou seus trabalhos devendo concluí-lo até abril de 2007.

S A B E S P A P OS A B E S P A P O

Mais informações sobre este assunto você poderá acompanhar através dos nossos informativos.

O Estatuto Social contém as normas internas que regem o funcionamento da nossa associação, define as regras a serem 
seguidas pelos Órgãos Diretivos na defesa dos direitos e interesses dos associados, bem como no desenvolvimento de atividades que 
visam a preservação da saúde e a melhoria da qualidade de vida de todos.

Nele estão estabelecidos - entre outros - os poderes, direitos e deveres dos associados; as competências, deveres e 
responsabilidades dos Órgãos Diretivos (Assembléia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) e as regras 
do processo eleitoral para escolha dos Conselhos e da Diretoria.

Dado esse grau de importância é imprescindível a participação de todos nesta revisão.
Você pode conhecer o nosso Estatuto atual acessando o nosso site (www.aaps.com.br) ou consultando-o na nossa sede.

Analise-o e apresente suas sugestões por e-mail, correio ou pessoalmente, em nossa sede.

Você poderá enviar a sua contribuição até o dia 20/12/2006.

1ª Olimpíada da Melhor Idade AAPS
Bertioga 2006

De 07 a 09 de Novembro - Participe!

Confraternização de Final de Ano  AAPS
02 de dezembro - a partir das 13 horas

Clube Piratininga - Reserve já o seu Convite!

REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AAPS ART E!
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As eleições para renovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sabesprev serão 
realizadas no período de 06 a 13 de novembro de 2006. Terão direito a voto somente os 

aposentados e pensionistas suplementados, bem como os empregados ativos que contribuem 
para o plano previdenciário da Sabesprev. 

Apoiamos o nosso associado Engº Nelson Luís Stabile para a vaga no Conselho Deliberativo da 
Sabesprev, pois consideramos de fundamental importância a participação de um aposentado 
suplementado nas deliberações relacionadas ao fundo previdenciário e aos planos de saúde. 

ELEIÇÕES NA SABESPREV: APOSENTADO VOTA EM APOSENTADO

(11) 3285-2649 - E-mail: aapsabesp@uol.com.br

Saiba mais:



Fique por DentroFique por Dentro

IMPRESSO

Segunda-feira: Antonio Martins - Diretor Social e de Saúde
Terça feira: Gisela Zilsch - Diretora de Assuntos Jurídicos

Quarta-feira: Valdemar Venâncio - Presidente  / Nivacil da Silva - Diretor Financeiro
Quinta-feira: Daniel Castilho Azevedo - Assessor da Presidência

Sexta-feira: Edson Brasil Gabriel - Diretor Administrativo 

PLANTÃO DOS DIRETORES NA AAPS

      Diariamente, no horário das 11 às 16 horas, um membro da Diretoria Executiva está à disposição dos associados em nossa sede:

ATIVIDADES PERMANENTES

Conforme Ata da 224ª Reunião da Diretoria Executiva, realizada em 04 de outubro de 2006, a suplente  
Gisela Zilsch passou a exercer o cargo efetivo de Diretora de Assuntos Jurídicos da AAPS, em virtude do pedido 
de desligamento do titular, Ronny Opdeebeck.

A Diretoria da AAPS agradece Ronny Opdeebeck pela colaboração prestada e deseja uma boa gestão à 
Gisela Zilsch.   

ALTERAÇÃO NA DIRETORIA EXECUTIVA DA AAPS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

NOVEMBRO
Data                 Hora                                 Evento

ME EPROGRA -S !P AME-SE!ROGR

07 a 09 1ª Olimpíada da Melhor Idade AAPS - Bertioga 2006
10 10 horas Reunião da Diretoria Executiva
10 19 horas Degustação de Vinhos Especiais - Vagas limitadas (*)
13 14h30min Reunião do Conselho Deliberativo
16 10h30min Palestra: “Audição e Qualidade de Vida” c/ Dra. Karina de Souza
18 a 25 Viagem às Serras Gaúchas - Vagas limitadas (*)
30 10h30min Reunião da Diretoria com os Associados

Curso de Dança de Salão - Às quintas-feiras - a partir das 18 horas - com direito a uma aula gratuita
Cursos de Informática - Inscrições abertas para os módulos iniciante e avançado.

Espaço Cultural da AAPS - Para sócios e cônjuges. Venha divulgar seu talento em nossa sede.
Futebol Society -  Todos os sábados, das 10h às 12h - no campo da Rua Costa Carvalho sede Central da Sabesp - São Paulo - Capital

Inscreva-se
em nossa
secretaria!

02 13horas Festa de Confraternização da AAPS - Clube Piratininga ( )
06 10horas Reunião da Diretoria Executiva
11 14h30min Reunião do Conselho Deliberativo

*

DEZEMBRO
Data                 Hora                                 Evento

 
Uma das principais prioridades identificadas durante o Seminário de Planejamento Trienal realizado pela AAPS é a 

reorganização e dinamização da assistência jurídica prestada aos associados.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos vai coordenar grupos de trabalho visando o desenvolvimento de programas especiais 

voltados para associados complementados, suplementados e que recebem só do INSS, bem como acompanhamento sistêmico das 
ações em andamento. 

Para tanto contamos com a participação dos associados dispostos a integrar esses grupos e participar ativamente com 
propostas e sugestões. Os interessados deverão manifestar interesse entrando em contato com a Secretaria da  AAPS. 

AAPS REORGANIZARÁ A ASSISTÊNCIA JURÍDICA AR !
P TICIPE

( ) Mais detalhes sobre acomodações, preços e reservas de convites estão disponíveis em nosso site www.aaps.com.br
ou na secretaria da AAPS - Tel: (11) 3289-8511
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