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Participe dos Jogos de Salão! Eles são seletivos para a Olimpíada AAPS 2008.
Acompanhe a programação na pág. 5

Nesta edição 
você recebe 

o encarte das 
Colônias de Férias 
parceiras da AAPS.

Campanha do Agasalho 2008
Estamos recebendo agasalhos, peças 
de vestuário, calçados e cobertores

em nossa sede.
DOAR É UM ATO DE CIDADANIA!

    FESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DA AAPS
21 de junho – a partir das 12 horas

Clube de Campo da Cantareira (Associação Sabesp)
Faça a sua reserva com antecedência 

em nossa secretaria!

IMPERDÍVEL!
IMPERDÍVEL!

ATIVIDADES

SOCIOCULTURAISATIVIDADES

SOCIOCULTURAIS

Informe-se na pág. 7

Homenagem 
aos 100 anos 
da imigração 

japonesa 
no Brasil. 

Planos de Saúde: 
o que há de novo?
Planos de Saúde: 
o que há de novo?

Grupo de tamboristas Todorokidaiko 
em ação na Noite Oriental.  Pág. 8
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Valdemar  Venâncio
Presidente

Anualmente, no mês de março, encaminhamos as reivindi-
cações relativas aos anseios dos aposentados e pensionistas aos 
sindicatos com vistas as negociações com a Sabesp. Apresenta-
mos a seguir os itens que fizeram parte da nossa pauta visando o 
Acordo Coletivo 2008/2009:

AUMENTO DE SALÁRIO
Solicitamos a reposição da inflação e aumento real de 

acordo com as reivindicações de todos os sindicatos (Sintaema, 
Sintius, Engenheiros e Advogados).

PLANOS DE SAÚDE I
A Sabesp deverá garantir ao aposentado a permanência, 

juntamente com seus dependentes, no Plano Pleno de Saúde, 
conforme determina a Legislação básica dos Planos de Seguros 
Privados de Assistência à Saúde (Lei 9656 e Medida Provisória 
1.730). Esta cláusula deverá ser extensiva aos ex-empregados 
que se aposentaram antes da vigência da Lei.

PLANOS DE SAÚDE II
A Sabesp, a SABESPREV, os sindicatos e a nossa associa-

ção deverão desenvolver estudos urgentes visando uma contribui-
ção dos empregados ativos ao plano de saúde dos aposentados, 
a fim de que haja continuidade equilibrada financeiramente do 
referido plano.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
A Sabesp deverá manter a sistemática de pagamento da 

complementação de aposentadorias e pensões aos aposentados 
e pensionistas enquadrados na Lei 4819/58 e outros instrumentos  
constantes na Norma Interna 056/94 aprovada pela Diretoria da 
Sabesp.

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
A Sabesp deverá garantir aos pensionistas abrangidos pela 

Lei 4819/54 o mesmo valor da complementação de aposentadoria 

que era recebido pelo aposentado (a) falecido (a) conforme previs-
to na Legislação atual e jurisprudência firmada a respeito.

PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS
A Sabesp deverá efetuar o enquadramento dos aposenta-

dos abrangidos pela Lei 4819/58 no novo plano de cargos e 
salários já implantado aos empregados ativos, assegurando dessa 
forma a manutenção das bases de referência salarial dos mesmos 
obedecendo ao princípio de “como se na ativa estivesse”. 

PLANO PREVIDENCIÁRIO
A Sabesp deverá comprometer-se, durante a vigência do 

acordo, a implantar a nova modelagem do Plano Previdenciário 
Suplementar, administrado pela Sabesprev, assumindo integral-
mente os déficits anteriores, cuja responsabilidade pelo desequilí-
brio atuarial não é dos participantes.

CORREÇÃO DA MULTA DO FGTS
A Sabesp deve comprometer-se ao pagamento imediato   

aos aposentados e empregados desligados sem justa causa, após 
a edição dos planos econômicos (Verão e Collor), da diferença 
correspondente ao valor da multa de 40% sobre FGTS, 
considerando-se que por força de decisão do STJ e do STF foram 
corrigidos os saldos das contas vinculadas desse período e, 
conseqüentemente, os valores calculados pela Sabesp foram 
pagos a menor.

DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO
A Sabesp deverá mencionar no demonstrativo de pagamen-

to dos aposentados e pensionistas, abrangidos pela Lei 4819/54, 
nomenclatura do cargo, a referência salarial e o percentual da 
complementação paga.

Uma boa leitura a todos e até a nossa Festa Junina onde 
estaremos comemorando mais um aniversário da AAPS. 

EDITORIAL

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: daniel@aaps.com.br para o Coordenador Editorial. 

Nelson Pedro Munhoz Sanches, presidente da Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, agradece à AAPS os 
medicamentos e produtos de saúde doados pelos nossos associados. 

O associado Pérsio Faulim de Menezes, parabenizou a  AAPS e os organizadores da excursão para a Colônia de Férias e Pesca de 
Cardoso, da Assossiação Sabesp, realizada no  período de 16 de março a 06 de abril, destacando “que foram dias inesquecíveis que 
remontam o desejo de participação nas próximas atividades da AAPS”. 

MUDANÇAS NO CONSELHO DELIBERATIVO DA AAPS  MUDANÇAS NO CONSELHO DELIBERATIVO DA AAPS  
A partir de 22 de abril de 2008, José Taniguti assumiu a presidência do Conselho Deliberativo da AAPS em razão do afastamento de  

José Amaury Teles Fontenele.  Jairo Bonifácio, passa a exercer o cargo de secretário do Conselho Deliberativo.Também ocorreu a inclusão 
de dois novos membros: Jesus Antonio Lizarzaburu Beillard e Décio Levada, além do licenciamento de Maria Aparecida Gonçalves do 
quadro de conselheiros.

Agradecemos a colaboração dos membros que estão se licenciando e desejamos uma boa gestão aos membros que estão 
assumindo. 

Nossas reivindicações visando o Acordo Coletivo 2008/2009Nossas reivindicações visando o Acordo Coletivo 2008/2009

.

.



aaps
ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS  

Você também pode se juntar a nós! 
Ensaios as quartas-feiras

das 17h30min às 19h.
Inscrição e participação gratuitas 

na sede da AAPS.

Mais informações sobre os eventos, reservas e inscrições em nossa secretaria.

Programação de Junho

Programação de Julho

10

19

21

24

15 horas

14h30min

12 horas

15 horas

Jogos de Salão: Buraco e Dama

Reunião da Diretoria com Associados

Festa Junina e Aniversário da AAPS

Jogos de Salão: Truco e Dominó

17

27

14h30min

18 horas

Reunião da Diretoria com Associados

Teatro: espetáculo a programar

Esta festa você não pode perder!
Faça a sua reserva com antecedência em nossa secretaria! 

A PARTIR
DAS

12 HORAS

MÚSICA 

AO VIVO

Festa Junina e Aniversário da AAPS
21 de junho (sábado) 

No Clube de Campo da Cantareira (Associação Sabesp)

Churrasco e Buffet temático de comidas típicas 
Baile - quadrilha junina - sorteio de brindes - atrações surpresas!

Brinquedos para as crianças se divertirem no local.  

Transporte gratuito a partir das 11 horas 
com saída do metrô Santana até o local do evento

e retorno após o encerramento. 

Haverá coleta de doações para a Campanha do Agasalho 2008.

Sócios e cônjuges: R$ 10,00 (por pessoa)
Crianças até 10 anos: grátis /  De 11 a 16 anos: R$ 15,00 (por pessoa)

Convidados: R$ 30,00 (por pessoa)



SAIBA MAIS SOBRE O PLANTÃO JURÍDICO DA AAPSSAIBA MAIS SOBRE O PLANTÃO JURÍDICO DA AAPS

ESTIVEMOS LÁ ESTIVEMOS LÁ 
18/03      Sabesp Costa Carvalho – Reunião com Marcio Abud, diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, para apresentar 

posicionamento da AAPS com relação às mudanças no Sabesprev Saúde. Valdemar Venâncio, José Amaury Teles Fontenele e Gerson de 
Oliveira, respectivamente presidentes da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da AAPS. 

24/03      Seminário “Cresce Brasil – Região Metropolitana de São Paulo”, promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros 
(FNE), para debates e proposição para o desenvolvimento urbano sustentável. Valdemar Venâncio representou a AAPS. 

23/04      Valdemar Venâncio acompanhou o julgamento da Concorrência Pública nº 008/2008, para contratação de serviços 
especializados para Gerenciamento e Consultoria dos Planos de Assistência Médico-Hospitalar da Sabesprev. 

28/04      Participação de Valdemar Venâncio na reunião do Fórum de Entidades da Sabesp para definir plano de ação em defesa dos 
empregados admitidos após a promulgação da Constituição de 88 sem concurso público. 

30/04      Valdemar Venâncio e Daniel Castilho Azevedo participaram de reunião com a Diretora de Benefícios da  Sabesprev, Iolanda 
Ramos, para acompanhamento das questões relacionadas aos planos de saúde. 

ESPAÇO JURÍDICO

O que é o Plantão Jurídico AAPS? 
É uma prestação de serviços com a finalidade de esclarecer dúvidas e orientar 

juridicamente os associados e seus dependentes com relação aos seus direitos como 
aposentados, pensionistas e cidadãos. 

       Quem faz o atendimento do Plantão Jurídico da AAPS?
O atendimento pessoal é prestado diar iamente, na sede da AAPS, por um 

advogado e uma estagiária de Direito, no horário das 13 às 17 horas. Os associados 
também podem tirar dúvidas através do telefone (11) 3289-8511, por fax (11) 3285-2649, 
por carta ou pelo e-mail pmosterio@ aaps.com.br.

Cadastre sua ação individual na AAPS
O plantão jurídico criou o cadastro das ações judiciais dos associados, para acompanhamento através da Internet. Os 

interessados devem fornecer nome completo, número do CPF, número do processo e fórum de tramitação. Após o 
cadastramento o associado poderá consultar o andamento das suas ações, acessando o site www. aaps.com.br e digitando o 
número de seu CPF. 

Nota: Se necessário o Plantão Jurídico da AAPS encaminha o caso para um dos escritórios 
jurídicos especializados credenciados e auxilia o associado durante a tramitação da ação.

Em que situações posso utilizar os serviços deste plantão?

• Dúvidas sobre o cálculo dos benefícios (complementação ou suplementação) nos Demonstrativos de Pagamento da 
Sabesp, Sabesprev e Fazenda;

• Acompanhamento do andamento das ações judiciais dos associados, junto aos escritórios de advocacia conveniados e 
nas diversas instâncias da justiça;

• Orientação a associadas pensionistas em relação a dúvidas sobre pagamentos efetuados pela Sabesp;
• Benefícios previdenciários: análise e orientação para pedido de  revisão dos benefícios de aposentadorias e pensões 

pagos pelo INSS;  
• Pensão por morte. Orientação às viúvas dos associados complementados, suplementados e previdenciários (INSS), 

sobre os procedimentos para habilitação e recebimento do benefício de pensão.
• Esclarecimentos sobre direito de Família (separação judicial, divórcio, união estável, etc);
• Orientação sobre questões sucessórias (inventário, herança etc);
• Relações de consumo e Código do Consumidor (contratos de locação, de prestação de serviços, etc);
• Esclarecimentos sobre aplicação do Estatuto do Idoso;
• Imposto de Renda Pessoa Física: esclarecimento de dúvidas e auxílio na elaboração e transmissão via Internet da 

Declaração de Ajuste Anual.

Iamoni (estagiária) e Paulo Mostério (advogado)
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QUALIDADE DE VIDA

Em complemento ao que já foi noticiado desde novembro de 2007 no Sabespapo 105 (Editorial), no Sabespapo 106 (janeiro de 
2008) e no Informativo Fique por Dentro nº 26 (fevereiro de 2008), nesta edição antecipamos as mudanças que ocorrerão nos Planos 
de Saúde, a partir da aprovação das propostas pelo Conselho Deliberativo da Sabesprev em março de 2008.

Saiba o que está definido até agora:
Planos Especial e Básico permanecem! Os atuais planos Especial e Básico serão mantidos. A tabela de mensalidades desses 

planos será realinhada oportunamente, com base em estudo atuarial, para adequar-se à necessidade de equilíbrio entre receitas e 
despesas dos seus usuários.

Planos novos: serão criados  dois novos planos, Padrão e Executivo, como alternativa economicamente viável para aqueles 
que não estão em condições de pagar as atuais mensalidades. Os novos planos começarão a funcionar somente em 2009, pois a 
Sabesprev deverá organizar e contratar a nova rede de recursos médicos e, ainda, obter a aprovação da Agência Nacional de Saúde – 
ANS. Haverá repasse de recursos do Plano Pleno (plano dos ativos, que tem participação da Sabesp) para constituição de reservas 
legais, visando à redução das tabelas dos futuros planos. 

PLANOS DE SAÚDE: O QUE HÁ DE NOVO?PLANOS DE SAÚDE: O QUE HÁ DE NOVO?

Vende-se Casa - Ilha Bela - Bairro Pereque, próximo ao 
artesanato Max e do Fórum. Sobrado com 3 quartos, sendo 2 

suítes, + salão e sacada, sala de estar, sala de almoço, 
cozinha alpendre + 1 banheiro. Terreno com 482m2 plano, todo 

gramado com jardim e Casa para caseiro. 
Tratar com Sonia (11) 3744-9995 / (11) 9931-3591.

Vendo 
Natura e Avon 

com 10% de desconto 
sobre preço do catálogo (Promoção)

Falar com Sonia (11) 3744-9995 / (11) 9931-3591. 

Como serão os futuros Planos Padrão e Executivo:
a) Nova rede credenciada será elaborada de acordo com a localização geográfica dos usuários dos planos atuais; 
b) Novas tabelas para os futuros planos com repasse do Plano Pleno para constituição de reservas legais;
c) Cobrança de co-participação, (% do custo de consultas e exames), com valor limitado a R$ 85,00 por procedimento;
d) Alteração da tabela do futuro Plano Padrão (internação em enfermaria) para obter o valor máximo de R$ 190,00 na última faixa 

etária (acima de 59 anos).

Nota: 
Segundo a Sabesprev, no interior e no litoral, não haverá grandes alterações e o futuro Plano Padrão poderá se constituir em 

alternativa menos onerosa para os beneficiários de menor faixa de renda.

Importante!
 A Sabesp realizará pesquisa junto aos empregados visando a  participação financeira dos mesmos na constituição de um fundo 

de reforço para os planos de saúde dos aposentados.

         Através de correspondências e manifestações do presidente Valdemar Venâncio e do conselheiro Nelson Stabile junto ao grupo de 
trabalho criado pela Sabesp, a AAPS apresentou vários questionamentos e sugestões em defesa dos aposentados e pensionistas. 
Embora sejamos apenas um voto no citado grupo, a AAPS vem lutando para manter a assistência médica em condições acessíveis para 
todos os aposentados e  pensionistas.

CAMPANHA
DOS

MEDICAMENTOS:
A COLETA

CONTINUA! 

           PALESTRA DE ESCLARECIMENTO
                     No dia 19 de junho, a partir das 14h30min, na sede da AAPS, Iolanda Ramos,

diretora de Benefícios da Sabesprev fará uma apresentação detalhada das mudanças 
e esclarecerá  dúvidas dos associados.

Confirme sua presença através do telefone: (11) 3289-8511.



Os associados e convidados aproveitaram para curtir o final do verão 2008
 em grande estilo no Baile Tropical que aconteceu em 

28 de março, no Clube Piratininga. 

A diretoria Social e de Saúde promoveu no dia 19 de maio o evento temático Noite Oriental em homenagem aos 100 anos 
da imigração japonesa no Brasil.

A festa ocorreu no Buffet Mediterrâneo e contou com coquetel temático e DJ no comando da animação musical, além de 
atrações surpresa, como a apresentação do grupo de tamboristas Todoridaiko de Osasco/SP. 
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NOITE ORIENTAL NOITE ORIENTAL 

BAILE TROPICAL

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

BAILE TROPICAL

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Cid Barbosa Lima Junior (São Paulo - SP);  Elenice Ribeiro Dagostino (São Paulo -SP); José Braçal Filho (Barueri - SP); 

Luiz Domingues Oliveira (Cotia - SP); Maria Ana José Lourenço (São Paulo - SP); Maria Elena da Cruz (São Paulo - SP); Maria 
Miraglia Neves (São Paulo - SP); Maria Rosa (São Paulo - SP) e Wanda Jezierski Maeda  (São Paulo - SP).

Sejam
bem-vindos!

A decoração dos eventos esteve a cargo da decoradora LúciaTraldi.

O som da Banda Luzes
embalou os casais com

ritmos variados.

Detalhe da 
decoração 
com tema 
oriental...

...e a 
culinária 

japonesa.

Associados
entraram no 

clima da 
festa.

Diretores e 
conselheiros 
recepcionam 

representantes
da colônia 
japonesa.
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