
BAZAR DO DIA DAS MÃES 
Exposição e venda de artigos artesanais produzidos pelos nossos associados.

 Na semana de 05 a 09 de maio - das 10 às 16 horas – em nossa sede.
Compareça e prestigie os nossos colegas!

Entidades que firmaram o documento conjunto com a AAPS: ADMSABESP (Associação dos Administrado-
res da Sabesp); AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp); Associação dos Funcionários da Sabesp e 
APU  (Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp). 

Ano 6 - Nº 30 - Maio - 2008

Como resultado de uma ação judicial coletiva impetrada pela AAPS em janeiro de 2005, as pensionistas associa-
das da AAPS com direito a complementação de pensão passaram a receber 100% do valor que era recebido pelo 
titular, e não mais 80% como vinha sendo pago.

Após esta vitória, a AAPS impetrou nova ação judicial (Processo nº 454.623.5/8) visando o pagamento dos 
atrasados, referentes aos sessenta meses anteriores à data de início do pagamento de 100%. Após vários recursos da 
Sabesp, sem êxito, a AAPS saiu-se mais uma vez vitoriosa, pois o Tribunal de Justiça determinou que a Sabesp pagas-
se os atrasados imediatamente. O pagamento deverá ser feito em três parcelas, a partir do mês de maio.

Os interessados beneficiados devem aguardar correspondência especial da AAPS com mais detalhes e informa-
ções sobre o pagamento.

Pensionistas receberão os atrasados da Sabesp

 IMPRESSO ESPECIAL

Em conjunto com as associações de representação dos empregados da Sabesp, a AAPS firmou documento 
dirigido a Dilma Pena, da Secretaria Estadual de Saneamento e Energia e ao presidente da Sabesp, Gesner de Olivei-
ra, em apoio à suspensão das demissões de empregados admitidos entre 05 de outubro de 1988 a 19 de março de 
1992. 

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), aquelas contratações estariam irregulares ferindo dispositivo 
constitucional, uma vez que os empregados admitidos no período citado não prestaram concurso público. Ocorre que 
esses trabalhadores foram admitidos na empresa segundo as regras vigentes à época e não é justo que, após tantos 
anos, percam seus empregos.

Estamos acompanhando este assunto e apoiando os esforços das entidades junto a parlamentares e autoridades 
visando uma solução favorável aos trabalhadores envolvidos.

A partir de 1º de abril de 2008 entraram em vigor as novas mensalidades do Plano Alternativo – Unimed 
Paulistana, como segue:

• Para clientes incluidos até 08/12/2006 – Valor da mensalidade: R$ 173,13
• Para clientes incluidos após 08/12/2006  – Valor da mensalidade: R$ 190,00
O índice de reajuste aplicado foi de 12%, baseado no IGPM de 8,38% acumulado no período mais 3,62% 

de incremento das despesas médico-hospitalares. 
Haverá cobrança da diferença de mensalidade em maio de 2008 para os beneficiários que já receberam 

os boletos para pagamento em abril de 2008.

AAPS pede suspensão de demissões na Sabesp

Reajuste do Plano Alternativo – Unimed Paulistana



AAPS acompanha tramitação do PL Nº 155/04 na Assembléia Legislativa

No dia 28 de março, o presidente da AAPS, Valdemar Venâncio, esteve na Assembléia Legislativa em reunião 
com o deputado estadual Samuel Moreira, atual líder do PSDB e ex-superintendente da Sabesp, no Vale do Ribeira. 

O encontro teve como objetivo acompanhar a tramitação do Projeto de Lei nº 155/2004, de autoria do 
ex-deputado Nivaldo Santana e que visa solucionar os problemas relativos ao pagamento de complementação a 
centenas de aposentados da Sabesp, cujos direitos estão sendo questionados pela Procuradoria Geral do Estado 
(PGE). 

Lembramos que o referido projeto já havia sido aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
(ALESP) no final de 2005, e vetado pelo então governador Geraldo Alckmin, em fevereiro de 2006. 

O deputado informou-nos que está acompanhando a tramitação do PL nº 155/04, que já foi aprovado em duas 
comissões da Assembléia Legislativa. Atualmente está na Comissão de Serviços e Obras Públicas, e a seguir irá para 
o plenário a fim de que os deputados deliberem quanto ao veto do ex-governador. 

Esperamos que desta vez, com o empenho do deputado Samuel, alcancemos o objetivo tão almejado por todos 
nós, que é a aprovação do citado projeto.

Em homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
16 de Maio – 19 horas – Buffet Mediterrâneo

Rua João Passalacqua, 206 – Bela Vista

Coquetel com buffet especial (1 prato típico)  -  Animação musical
Danças típicas e atrações surpresa.

Sócio e cônjuge: R$ 20,00 - Convidados: R$ 35,00 
        Reservas antecipadas na secretaria da AAPS. Não serão vendidos convites no local.

05 a 09
13
21
27
28
30 e 31

MAIO

10h às 16h
15 horas
14h30min
15 horas
09 horas
07 horas

Bazar na sede da AAPS – Dia das Mães
Jogos de Salão - Buraco e Dama
Reunião da Diretoria com Associados
Jogos de Salão - Truco e Dominó
Visita ao Museu da Língua Portuguesa
Passeio de 02 dias – Barra Bonita

10
19

21             12 horas
24

JUNHO

15 horas
15 horas

15 horas

Jogos de Salão - Buraco e Dama
Reunião da Diretoria com Associados
Festa Junina e Aniversário da AAPS no 
Clube de Campo da Cantareira
Jogos de Salão - Truco e Dominó

CAMPANHA DO AGASALHO 2008
Já estamos recebendo doações (vestuário, agasalhos, calçados, cobertores etc) em nossa secretaria. 

Participe. Doar é um ato de cidadania!

Para mais informações sobre a programação, custos e reservas para os eventos fale com a secretaria da AAPS.


