
Após o encerramento do processo de negociação incluindo a realização de greve com 4 dias de duração (de 3 a 6 de 
junho), sindicatos e Sabesp fecharam o Acordo 2008 / 2009 que estabelece reajuste salarial de 5,03%, sendo 4,51% pelo 
IPC-FIPE e 0,5% de aumento real, retroativos a 1º de maio de 2008. 

O índice de 5,03 %  será base de cálculo para reajuste da complementação das aposentadorias e pensões pagas pela 
Sabesp aos complementados (G0). A diferença relativa ao mês de maio foi paga pela empresa na folha de junho de 2008.

 Lembramos ainda que os aposentados e pensionistas que recebem a complementação através da Secretaria da Fazenda 
receberão o reajuste somente após a homologação do Acordo Coletivo 2008 / 2009 junto ao TRT/SP.

Ano 6 - Nº 31 - Julho / 2008

Em reunião realizada no dia 2 de junho de 2008, a Diretoria Executiva aprovou a criação da Assessoria de Suple-
mentação, ligada à presidência da AAPS. Esta assessoria contará com dois departamentos: um voltado para atender 
os suplementados da RMSP e outro para os suplementados do Interior. 

O novo órgão terá como atribuição principal contribuir para a melhoria do atendimento aos aposentados e pensio-
nistas suplementados, auxiliar na ampliação do quadro associativo da AAPS e, também, sugerir à diretoria da AAPS 
medidas, programas e ações que possam contribuir para a defesa dos interesses dos associados ativos ou assistidos, 
vinculados ao Fundo Previdenciário da Sabesprev. 

Após entendimentos com associados suplementados da AAPS foram designados os associados que responde-
rão pelas novas atividades, a saber:
                                     

Oportunamente, divulgaremos em detalhes o cronograma de atividades e calendário de plantões da Assessoria 
de Suplementação. Desejamos boa sorte e sucesso aos novos colaboradores. 

AAPS cria Assessoria de Suplementação

 IMPRESSO ESPECIAL

No dia 19 de junho foi realizada Assembléia Geral Extraordinária para apreciação e delibera-
ção sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da AAPS. Apesar da participação expressiva 
dos associados ao evento, não atingimos o número mínimo de assinaturas (956) para assegurar 

a entrada em vigor do Novo Estatuto da AAPS. 
Na mesma data, foi apresentada, votada e aprovada proposta para manter a assembléia em caráter 

permanente até que se complete o número mínimo de assinaturas dos associados, conforme estabelecem 
as disposições estatutárias.

Nesse sentido, conclamamos aos associados que estiveram ausentes na Assembléia a comparecer em 
nossa sede, no horário das 9 às 17 horas para conhecer o novo Estatuto, assinar a lista de presença e mani-

festar a sua opinião.
Contamos com a colaboração de todos!

AAPS convoca associados para aprovar Novo Estatuto

Campanha Salarial 2008: complementados terão reajuste de 5,03%

BAILE DA PRIMAVERA
26 de setembro – 19 horas - Clube Piratininga

Coquetel e jantar temático – Música ao vivo – Atrações surpresa
Sócios e Cônjuges: R$ 10,00   /   Convidados: R$ 30,00

Reservas antecipadas na secretaria da AAPS. Não serão vendidos convites no local.

●  Assessor de Suplementação:  Armando Silva Filho 
●  Departamento dos Suplementados do Interior: Walter Antonio Orsatti 
●  Departamento dos Suplementados da RMSP: Carlos Mário Gianellini 



REVISÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS
O Plantão Jurídico da  AAPS identificou as principais possibilidades de revisão de benefícios pagos pelo INSS 

através de ações judiciais. As situações abaixo enumeradas podem beneficiar principalmente os associados que rece-
bem a aposentadoria ou pensão do INSS, ou suplementação da Sabesprev. 

 Confira a seguir as situações / população envolvida:
1.� Revisão de aposentadoria - OTN / ORTN: aposentados com benefícios iniciados entre 17/06/77 a 05/10/88. 
2.� Revisão de aposentadoria - aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) e da URV: aposentados com          
        benefícios iniciados entre 01/03/94 a 28/02/97.
3.� Revisão de pensão - coeficiente de 80% para 100%, pós 1995.
4.� Aposentadoria especial - concessão de tempo especial, pelo tempo trabalhado até 20/11/98: aposentados ou                  
        pessoas que tiveram negado o direito ao benefício em razão de não-aceitação da conversão de tempo.
5.� Aposentadoria por idade - carência mínima: segurados do INSS que tiveram pedido de aposentadoria por     
        idade indeferida por falta de contribuição mínima.
6.� Consagração do direito adquirido ao beneficio: segurados que contribuíram sobre 20 salários antes da   
        Constituição de 1988.
7.� Equiparação de benefícios em salário mínimo de referência: benefícios concedidos entre setembro de 1987 
        até outubro de 1988.
8.� Devolução de imposto de renda incidente em pagamentos atrasados: relativo aos aposentados e pensionistas que 
receberam atrasados, cujos valores de beneficio são inferiores ou iguais ao limite de isenção do IRRF.
9.� Restituição das contribuições por novo contrato de trabalho pós-aposentadoria.
10.� Contribuições excedentes ao teto, dupla, ou tripla contribuição: segurados com dois ou mais contratos de  
        trabalho.

O associado que se identificar numa ou mais das situações acima poderá entrar em contato
 com o Plantão Jurídico – Tel: (11) 3289-8511 e falar com Paulo Mostério (advogado) ou Iamoni (estagiária).

SETEMBRO
FAZENDAS HISTÓRICAS DO RIO DE JANEIRO

05 a 07 de setembro – 3 dias / 2 noites
Uma viagem ao passado, através do legado histórico 

do ciclo d o Café. T ransporte e m ônibus especial com 
destino a o município d e Valença /  RJ. Hospedagem no 
Hotel Palmeira Imperial. O roteiro inclui transporte, serviço 
de bordo, café da manhã, 5 refeições, guia local,  passeios 
pela região, visita a  diversas fazendas d o ciclo d o café 
(Século XIX), seresta no distrito de Conservatória etc.

Valores por pessoa (pagamento a partir de julho 
de 2008): Apto Single: 5x de R$ 120,00 / Apto Duplo: 5x 
de R$ 115,00 / Apto Triplo: 5x de 109,00.

OUTUBRO
JOÃO PESSOA (PB)

18 a 25 de outubro - 8 dias / 7 noites - Vôo fretado TAM
Hospedagem no Hotel Tropical Tambaú (frente para o 

mar, piscina, restaurante/ bar, recreação etc). Aptos c / TV, 
ar-condicionado, frigobar e  telefone. O s preços incluem 
passagem aérea ida/volta, hospedagem com café da 
manhã, traslados aeroporto / hotel / aeroporto e city tour.

Valores por pessoa: Apto Duplo c/ 6% de desconto: 
R$ 1.258,00 / Apto Single c/ 6% de desconto: R$ 1.690,00.

Formas de pagamento: à vista com 5% de desconto 
(sem uso de cartão de crédito) ou 20% de entrada +  9  x  
iguais sem juros (cheque ou cartão).

17
27

JULHO

14h30min
18 horas

Reunião da Diretoria com Associados
Teatro: Espetáculo a programar

12
14
21             14h30min
26             15 horas

AGOSTO

15 horas
18 horas

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

Programe-se!

Jogos de Salão na Sede - Buraco e Dama
Bingo na AAPS
Reunião da Diretoria com Associados
Jogos de Salão na Sede - Truco e Dominó


