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AAPS CONVOCA ASSEMBLÉIAS
28 de Abril de 2008 (segunda-feira) - a partir das 12h30min - na sede da AAPS

Todos os detalhes na Pág 2.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE 

para maiores de 60 anos
26 de Abril (sábado) - das 9 às 17 horas

na sede da AAPS

Dia Nacional do AposentadoDia Nacional do Aposentado

IR 2008 
Plantão Jurídico da AAPS 

está diariamente à disposição
dos associados.

Reuniões da Diretoria 
com Associados 
retornam em abril

17 de abril (quinta-feira)
às 14h30min 

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 A
A

PS



O presidente do Conselho Deliberativo da AAPS, José Amaury Teles Fontenele convoca todos os associados 
para as Assembléias que serão realizadas no dia 28 de Abril de 2008 (segunda-feira), a partir das 12h30min, na sede 
social da AAPS – Rua Treze de Maio, 1642, Bela Vista, conforme a seguir:

 Assembléia Geral Extraordinária - Início às 12h30min: Para deliberarem sobre a homologação dos honorários 
advocatícios nas ações coletivas movidas pela AAPS em nome dos seus associados.

 Assembléia Geral Ordinária - Início às 13h30min: Para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Aprovação 
do Balanço Financeiro, referente ao exercício de 2.007; B) Aprovação do Relatório Anual das Atividades da Diretoria Executiva 
no mesmo período; C) Outros assuntos.

 Assembléia Geral Extraordinária - Início às 15 horas: Para deliberarem sobre a aprovação do novo Estatuto com 
base nas disposições introduzidas pelo Novo Código Civil Brasileiro.

Erramos - Sabespapo 106: No editorial do Sabespapo 106 deixamos de mencionar dentre os nossos parceiros, a Associação 
Sabesp, presidida pelo sr. Claudio Antonio Borges, associado da AAPS. Pedimos desculpas pela falha.

Valdemar  Venâncio
Presidente

Aposentados em BrasíliaAposentados em Brasília

Em atendimento ao convite do senador Garibaldi 
Alves Filho, presidente do Senado Federal e do Congresso 
Nacional, no ultimo dia 26 de fevereiro tivemos a grande 
satisfação de viajar à Brasília para representar a AAPS, e 
juntamente com centenas de outros presidentes de Associa-
ções e Federações de Aposentados de todos os Estados do 
país, participar da sessão extraordinária do Senado Federal 
em homenagem ao Dia Nacional do Aposentado, realizada 
por sugestão do senador Paulo Paim.

Além de participar das solenidades, o objetivo princi-
pal da presença dos representantes dos Aposentados foi 
atuar junto aos senadores visando o apoio dos mesmos ao 
Projeto de Lei Nº 58/2003, do senador Paulo Paim, o qual 
visa recuperar o valor das aposentadorias, da seguinte 
maneira: todos  os aposentados deverão receber o valor 
equivalente ao número de salários mínimos que recebiam 
na época em que se aposentaram.

Conseguimos em parte nosso objetivo, pois um total 
de 30 senadores esteve presente nas solenidades, dos 
quais 10 fizeram uso da palavra, todos em apoio à data e ao 
senador Paulo Paim, que assumiu a presidência da sessão, 

logo após o seu início.
A atuação dos representantes dos Aposentados junto 

aos senadores já está surtindo efeito, pois já temos conheci-
mento de que o presidente do Senado Federal colocará o 
projeto em votação nas próximas sessões do Senado, o que 
não aconteceu desde 2003 até a presente data.

Este fato significativo para os aposentados justifica por 
si só a presença de todos nós em Brasília.

Devemos continuar a pressão sobre os senadores em 
todos Estados. Sugerimos aos nossos associados que 
utilizem todos os meios de comunicação disponíveis para 
entrar em contato com os senadores paulistas ou de outros 
Estados, solicitando para que votem a favor do Projeto de Lei 
Nº 58/2003, que ao ser aprovado beneficiará a todos os 
aposentados e pensionistas, em particular os nossos associa-
dos suplementados pela Sabesprev e aqueles que recebem 
apenas do INSS.

Esta vitória depende da nossa atuação e dos aposenta-
dos e pensionistas de todo Brasil. Vamos nos unir e mostrar a 
nossa força!

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax: (11) 3285-2649 ou via e-mail para daniel@aaps.com.br - Coordenador Editorial. 

AAPS CONVOCA ASSEMBLÉIAS

EDITORIAL



O piso das aposentadorias e pensões foi corrigido em primeiro de março, em 9,2%, de acordo com o         
aumento do salário mínimo, que passou de R$ 380,00 para R$ 415,00.

Os benefícios da Previdência Social  com valores acima de um salário mínimo, terão reajuste mantido 
em 5% e o reajuste é retroativo a 1º de março e o pagamento será feito no início de abril com o novo valor.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - usado como base para o cálculo do aumento -  
acumulado nos últimos 11 meses, foi de 4,97%. Com o reajuste, o valor máximo dos benefícios (teto previ-
denciário) e das contribuições à Previdência a serem pagas passa de R$ 2.894,28 para R$ 3.038,99.

                                                                                                                         Fonte: Site da Previdência Social 

ATUALIDADES
aaps

IMPOSTO DE RENDA  2008 IMPOSTO DE RENDA  2008 
A entrega da declaração de Imposto de Renda 2008 teve início em março e vai até o dia 30 de abril.
As regras para o IR deste ano sofreram algumas mudanças, dentre elas o contribuinte terá que informar o 

número do recibo da sua declaração do ano passado para enviar a declaração de 2008.  
O Plantão Jurídico da AAPS está atendendo os associados diariamente das 9 às 17 horas para elaboração 

e transmissão da Declaração de IR 2008 via internet. Os interessados devem procurar o Plantão Jurídico em 
nossa sede munidos de toda a documentação necessária. 

NOVOS PARCEIROS CREDENCIADOSNOVOS PARCEIROS CREDENCIADOS

PREVIDÊNCIA DEFINE REAJUSTE DE BENEFÍCIOSPREVIDÊNCIA DEFINE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS

!!

Antonio Carlos Arantes (São Paulo - SP); Armando Miashiro (São Paulo - SP); Cecyvaldo Alves Formozinho 
(São- Paulo - SP); Conceição do Amaral Cornélio (Franco da Rocha - SP); Danilo Leite Vicentini  (São João da Boa 
Vista - SP); Elza Silva dos Santos (São Paulo - SP); Hilomo Tsuchida (São Paulo - SP); Maria Cristina da Silva Dias 
(São Paulo - SP); Marcos Antonio Ferreira (Guarulhos - SP); Odair Vendruscolo (Suzano - SP) e Sonia Regina 
Gonçalves da Silva  (São- Paulo- SP).

Erramos - Sabespapo 106: Os telefones para contato com o Club de Férias são: (11) 3101-5855 e 3101-4002.

Empresa

Jacumã’s  Lodge Hotel 
Comércio e Serviços Ltda

Polinésia Turismo Ltda 

Tomhara Viagens e 
Turismo Ltda

 

Fernanda Carvalho 
Pereira da Silva

Marta Cristina Matta
 Darhouni Ribeiro da Silva

Endereço / Contato

Tel: (83) 3290-1977   –    Fax: (83) 3290-1833  
Site: www.jacuma.tur.br

Tel: (11) 3104-1818   –   Cel: 9744-2886 
Site: www.polinesiaturismo.com.br

Tel:  (11) 3214-6007 / Fax: 3231-3881
Email: tomharatur@uol.com.br

Telefax:  (11)  5071-0176
E-mail: fercarvalhopereira@hotmail.com

Tel: (11)  3862-5716  –  Cel: 9903-3330
Email: darhouni@terra.com.br

Produto / Serviço

Turismo - Hotelaria
Praia de Jacumã

Paraíba (PB) 

 Turismo
Viagens nacionais 

e internacionais

Turismo
Viagens nacionais 

e internacionais
    

Clínica Dentária
Vila Mariana (SP)

Clínica Psicológica
Pacaembu (SP)

Vantagem

Descontos
diferenciados para
alta e baixa estação

Pacotes de viagens
com desconto

Pacotes de viagem
e  passagens aéreas

com desconto

Desconto de 10% 
e  parcelamento

Desconto de 50% 

As novas parcerias  divulgadas através dos nossos informativos permanecerão à disposição para consulta em nosso site.



Os associados que ingressaram com ações individuais podem obter informações sobre o andamento de seus 
respectivos processos no Plantão Jurídico da AAPS ou em contato com o escritório Fonseca e Fernandes Advogados 
Associados, pelo telefone (11) 3285-6363.

ESTIVEMOS LÁ ESTIVEMOS LÁ 

ANDAMENTO DAS AÇÕES SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕESANDAMENTO DAS AÇÕES SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

E m r e u n i ã o r e a l i z a d a e m 1 3 d e 
março, na sede da AAPS, e que contou 
c o m  a p r e s e n ç a  d e  c e r c a  d e  6 0  
associados, o Dr. Ar l indo da Fonseca   
Antonio,  prestou esclarecimentos sobre o 
andamento da  Ação Civil  Pública com 
pedido de liminar impetrada pela AAPS 
em 21/01/2004. 

A p ó s  d e c i s ã o  f a v o r á v e l  a o s 
associados da AAPS obtida na 8ª Vara da Justiça do Trabalho, a Sabesp e Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo entraram com pedido de mandado de segurança contra a decisão. Em 12 de março de 2007 o Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT - 2ª Região), por votação unânime, não aceitou o pedido e manteve a decisão da 8ª Vara da Justiça do 
Trabalho até decisão final.

O Dr. Arlindo descreveu detalhadamente aos participantes toda a tramitação da ação coletiva, assegurando que 
todos os esforços foram feitos para agilizar o julgamento desta ação, porém o agendamento da data para o julgamento 
final depende exclusivamente do TRT.

Com relação às ações individuais sobre complementação ele apresentou os resultados obtidos em 1ª instância no 
âmbito da Justiça do Trabalho: 87 processos com resultado favorável aos associados (procedentes); 9 processos com 
resultado negativo (improcedentes) e 25 processos suspensos.Na esfera do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), 50 
processos foram julgados procedentes e apenas 4 foram julgados improcedentes.

Segundo o Dr. Arlindo, as decisões favoráveis obtidas até agora, indicam uma tendência positiva das várias 
instânc ias da Just iça e formam uma tendência de opin ião quanto à leg i t imidade do d i re i to dos aposentados e 
pensionistas complementados.

Resta-nos aguardar que o TRT - 2ª Região defina a data para o julgamento da ação coletiva.

Da esquerda 
para a direita: 

Daniel Castilho 
Azevedo, 

Márcio Saba 
Abud e 

Valdemar 
Venâncio.

08/01      Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo – Valdemar Venâncio participou de reunião com  Reinaldo 
José Rodriguez de Campos, secretário adjunto do secretário de Estado Mauro Arce, para agendar  audiência com o governador 
José Serra, visando tratar de assuntos de interesse dos inativos complementados representados pelas entidades do FEAESP 
(Fórum das Entidades de Aposentados Complementados do Estado de São Paulo).

08/01      Valdemar Venâncio e Daniel Castilho Azevedo se 
reuniram com Márcio Saba Abud,  diretor de Gestão Corporativa 
da Sabesp para tratar de participação da AAPS no Programa de 
Qualidade de Vida da empresa.

ESPAÇO JURÍDICO

Fotos: Arquivo AAPS



SAIBA MAIS SOBRE O PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPSSAIBA MAIS SOBRE O PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS

O que é o Plantão Social AAPS?
É um serviço que visa oferecer atendimento social para todos os 

associados, sendo extensivo aos cônjuges e filhos até 18 anos.

Quem atende o Plantão Social AAPS?
A empresa Social Consultoria contratada pela AAPS conta com 

uma equ ipe de Ass is ten tes Soc ia is hab i l i tadas para a tender os 
associados e seus dependentes, seja por telefone ou pessoalmente, 
com o objetivo de  orientar cada caso de acordo com a necessidade 
identificada, oferecendo suporte e buscando alternativas para solução 

de problemas de ordem pessoal, social e econômica. 

Em que situações posso utilizar os serviços do Plantão Social?
Falecimentos, relacionamento familiar ou conjugal, desequilíbrio orçamentário, relações de consumo, 

planos de saúde, dependência química, alcoolismo, previdência social e incidentes críticos (acidente de 
trânsito, aéreos, enchentes, violência urbana etc.), visitas hospitalares e domiciliares em casos graves.

Como funciona o atendimento?
Este serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e 

feriados. Associados residentes no Interior, Baixada Santista e outros Estados, quando necessário, serão 
acompanhados por profissionais credenciados em sua região. 
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FALECIMENTOS:  É com muito pesar que informamos os falecimentos de Jorge Maeda, em 22/02/2008, aos 61 anos; 
Ernesto Ramos de Almeida, em 17/02/2008, aos 88 anos; Antonio Garcia Filho, em 12/01/2008, aos 70 anos; Regina Dias 
dos Reis Rodrigues , em 04/01/2008, aos 39 anos; Wilson Arruda , em 28/12/2007, aos 58 anos; Gastão Braga , em 
24/12/2007, aos 70 anos; Wilson Augusto dos Santos, em 10/12/2007, aos 65 anos; José Alves da Silva, em 05/12/2007, aos 
58 anos; Almir Barbosa Bandeira, em 16/11/2007, aos 62 anos; Valentim de Amorim, em 04/11/2007, aos 89 anos; Santino 
Fialho, em 17/10/2007, aos 77 anos; Antonio Martins Gonçalves, em 11/10/2007 aos 67 anos; Francisco Simões, em 
11/10/2007, aos 86 anos e Ulisses Rato da Silva, em setembro/2007, aos 58 anos.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

CONFIDENCIALIDADE
Os contatos efetuados entre os interessados e a Assistente Social 

são mantidos rigorosamente em sigilo.

Emergências 
Após o horário comercial, sábados, domingos e feriados pelos celulares: (11) 7819-1106 e (11) 7819-1107.

Plantão na sede da AAPS: todas as segundas-feiras - das 9 às 17 horas.

Central de Relacionamento: de segunda a sexta-feira - das 8 às 18 horas pelo telefone (11) 3935-1138

      Lembre-se: o remédio que você não vai utilizar  poderá ser muito útil  para 
quem precisa e não tem condições de comprar.

As doações de medicamentos dentro do prazo de validade 
devem ser entregues na  sede da AAPS.             

QUALIDADE DE VIDA
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Registramos e agradecemos os cumprimentos enviados à AAPS pela passagem da data: deputado estadual Samuel 
Moreira;  José Sylvio Xavier, presidente da Sabesprev; Iolanda Ramos, diretora de Saúde da Sabesprev e Márcio Saba 
Abud, diretor de Gestão Corporativa da Sabesp.

A AAPS, através da Diretoria Social e de Saúde,  preparou uma tarde especial em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher. O evento contou com a presença de mais de 70 participantes entre associadas e esposas de sócios. 

As participantes foram recepcionadas com um delicioso chá colonial servido pelo Buffet Dó-Ré-Mi e uma apresentação 
musical a cargo do colega  James Shiromoto (voz, violão e cavaquinho), engenheiro no ABV, que brindou a todos com 
selecionado repertório de MPB. Para encerrar a homenagem todas foram agraciadas com arranjos de orquídeas.

A Diretoria da AAPS preparou uma grande festa para comemorar o Dia Nacional do Aposentado. Além de autoridades e 
convidados, 174 associados marcaram presença no evento realizado no dia 24 de janeiro nas dependências do Buffet 
Mediterrâneo.
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DIA NACIONAL DO APOSENTADO DIA NACIONAL DO APOSENTADO 

DIA INTERNACIONAL DA MULHERDIA INTERNACIONAL DA MULHER

EVENTOS COMEMORATIVOS 

Ao centro: Arnaldo Faria de Sá
(deputado federal) 

Gesner de Oliveira
(presidente da Sabesp)

O Coral da AAPS
abrilhantou o evento.

Warley Martins  (presidente da 
FAPESP- Federação das 

Associações e Departamentos 
de Aposentados e Pensionistas 

do Estado de SP) 

Com a palavra Valdemar
Venâncio (presidente)

Para marcar a data a diretoria convidou a coronel Vitória Brasília de Souza 
Lima, que chegou ao mais alto cargo ocupado por uma mulher negra na Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. A convidada prestou um depoimento pessoal contando sua 
experiência de vida e os desafios que enfrentou em sua trajetória pessoal. Hoje na 
reserva da Pol íc ia Mi l i ta r, a tua como advogada e desempenha papel a t ivo e de 
destaque em atividades em prol da cidadania.
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