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AAPS

 CORREIOS

No dia 07 de abril, a convite do presidente da Sabesp, Gesner de Oliveira, a  AAPS participou de uma reunião na sede 
da empresa, com a finalidade de estudar e propor formas de apoio e recolocação dos empregados aposentados passíveis 
de demissão em função do TAC (Termo de Ajustamento e Conduta), recentemente firmado entre o Ministério Público e a 
Sabesp.

Representaram a AAPS o presidente, Valdemar Venâncio; o diretor financeiro, Nivacil da Silva; o assessor da 
presidência, Daniel Castilho Azevedo e o advogado, Paulo Benedito Mostério.

Na oportunidade, discutiu-se sobre as várias alternativas, e a  AAPS propôs a criação de um banco de dados dos 
aposentados interessados em prestar serviços direta ou indiretamente vinculados ao setor de saneamento, bem como a 
reativação da antiga Cooperativa de Trabalhos Mútuos dos Aposentados da Sabesp (COTEMAS).

Trata-se de um projeto abrangente e 
ambicioso que pretende beneficiar não apenas os empregados que estão se aposentando, mas também os que já se 
aposentaram. Sinaliza uma mudança de postura da Sabesp em relação à categoria, contribuindo para o resgate do respeito 
e da dignidade dos aposentados.
       As ações e medidas previstas no programa, se efetivamente implementadas, atenderão, em parte, a antigas reivindica-
ções dos aposentados e pensionistas.

Recebemos a notícia de que o Programa de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo (PAEE) havia sido 
aprovado em reunião da Diretoria da Sabesp realizada na manhã do dia 15 de abril. 

       A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo da AAPS  vão preparar e encaminhar à Sabesp um conjunto de  suges-
tões  e propostas adicionais visando contribuir com a melhoria do PAEE.

Sabesp cria programa de apoio aos aposentadosSabesp cria programa de apoio aos aposentados

Você Sabia?Você Sabia?
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Que a Presidência da AAPS, em conjunto com os sindicatos e associações que integram o Fórum de Entidades da 
Sabesp têm empreendido ações e providências relacionadas ao desligamento de 2.240 empregados aposentados, 
determinado pela assinatura do Termo de  Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Sabesp e o Ministério Público?

Que participamos em diversas reuniões com os dirigentes das entidades em apoio aos empregados ameaçados, na 
busca de alternativas de solução para o impasse e contra a imposição colocada pelo Ministério Público Estadual?

Que acompanhamos as gestões relizadas junto aos dirigentes da Sabesp, Ministério Público, parlamentares e 
demais entidades ligadas ao setor na busca de apoio externo à causa dos trabalhadores?

Que em 1º de abril foi realizada uma tentativa de conciliação convocada pelo Ministério Público do Trabalho 
envolvendo a Sabesp, o Ministério Público Estadual e os Sindicatos?

Que fornecemos material (Folder  

da empresa em situação de pré-aposentadoria, 
dando sequência a campanha iniciada em 2008 visando a ampliação do nosso quadro de associados?  

Que no dia 07de abril, a convite da direção da Sabesp, participamos de reunião realizada para estudo de alternativas 
para o aproveitamento de parte dos recursos humanos atingidos pelo TAC e considerados imprescindíveis para a 
Companhia?

e Formulário Inscrição de Associado) para as áreas de recursos humanos da 
Sabesp sobre a missão, atividades e prestação de serviços desenvolvidos pela AAPS, com a finalidade de orientar os 
empregados aposentados em fase de desligamento e 2.353 empregados 

O PAEE será composto de seis etapas: 1- Mapeamento e recolocação de talentos; 2- Treinamento 
e capacitação; 3- Novos Negócios - a Superintendência de Novos Negócios consultará o banco de 
currículos e cadastro de aposentados visando o aproveitamento dos mesmos nas parcerias firmadas pela 
Sabesp; 4- Divulgação; 5- Acesso às instalações da Sabesp e 6- Espaço PAEE - A Assessoria da 
Presidência da empresa deverá criar uma comunidade virtual que permita a troca de informações e 

experiências pessoais e profissionais entre aposentados.
Vamos acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento do compromisso assumido.

Confira a  íntegra do 
documento em nosso site.



ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

Para esclarecimento de dúvidas ou mais detalhes sobre os eventos favor entrar em contato
 com a secretaria pelo telefone (11) 3289-8511 ou no site www.aaps.com.br 

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  

Noite Mineira
Local: Clube Piratininga 

Sócios e
Cônjuges

19 horas          R$ 15,00 R$ 30,00

  Maio

15 horas          26
terça-feira

Jogos de Salão - Truco e Dominó
Local: Salão da sede da AAPS
Lanche e bebidas gratuitos

22
sexta-feira

grátis grátis 

Sobre o Fundo Previdenciário:
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Com relação às questões relacionadas com o lançamento pela Sabesprev dos novos planos de saúde:
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Que participamos nas diversas assembleias e reuniões do Fórum de Entidades acompanhando as negociações para 
equacionar o déficit atuarial (R$ 500 milhões) envolvendo sindicatos, Sabesprev e Sabesp?

Que no último dia 16 de Abril, o Assessor de Suplementação da AAPS, Armando Silva Filho, esteve na Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC), em Brasília - DF, acompanhando os representantes dos empregados do Conselho 
Deliberativo da Sabesprev, Robson Ramos Branco, Gabriel Satti, Célia Regina  A. S. Araujo e o Diretor do Sintaema; Ademir 
Andrade Oliveira,  para  reunião com o Secretário da Previdência Complementar, Ricardo Pena Pinheiro?

O objetivo da reunião era buscar alternativas para resolver a questão do déficit previdenciário, sendo que, na 
oportunidade, a SPC se mostrou aberta para receber propostas de negociação por parte da Sabesprev até o dia 30 de 
setembro de 2009, prazo final dado pela Secretaria da Previdência Complementar.   

Que organizamos duas reuniões de esclarecimento no Sindicato dos Eletricitários / São Paulo, que contou com a 
participação de aproximadamente 500 associados ?

unto à Sabesprev e áreas de recursos humanos da Sabesp, visando gerar oportunidades de 
orientação e esclarecimento para associados residentes na Baixada e Interior ?

Que acionamos o escritório escritório Fonseca & Fernandes para apresentação de análise de premissas e proposta 
para encaminhamento de ações coletivas e ou individuais relacionadas ao assunto (em andamento)?

Que fizemos gestões j

  Junho

15 horas         

12 horas          

2
terça-feira

20
sábado

Festa Junina e 
20º Aniversário da AAPS 

Clube de Campo da Cantareira

15 horas         23
terça-feira

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  
Sócios e
Cônjuges

Jogos de Salão - Buraco e Dama
Local: Salão da sede da AAPS
 lanche e bebidas gratuitos

Jogos de Salão - Truco e Dominó
Local: Salão da sede da AAPS
Lanche e bebidas gratuitos 

grátis grátis 

grátis grátis 

R$ 10,00 R$ 30,00

AGENDA
Programe-se!

Você Sabia?Você Sabia?

Errata: O número de telefone do escritório de advocacia Innocenti e Associados foi publicado errado 
na página 06, da edição nº 112 do Jornal Sabespapo. O número correto é: (11) 3291-3355.

                   JAIRO BONIFÁCIO presidirá o Conselho Deliberativo da AAPS

Os membros do Conselho Deliberativo da AAPS eleitos para a gestão 2009 / 2012 reuniram-se 
ordinariamente no dia 27 de abril e elegeram Jairo Bonifácio para a presidência e, José Taniguti, 
para a vice-presidência do Conselho Deliberativo da nova gestão.


