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Valdemar  Venâncio
Presidente

As pensionistas complementadas associadas são um dos 
destaques desta edição. Depois de cinco anos de batalha judicial 
na busca pela garantia dos direitos dessas associadas, finalmente 
podemos dizer que o processo está plenamente concluído. 

Através da atuação do escritório Innocenti Associados, 
contratado pela AAPS, desde janeiro de 2005, asseguramos o 
direito ao pagamento de 100% do valor da complementação de 
aposentadoria que era pago ao titular e não 80% como vinha 
sendo pago pela Sabesp. E, posteriormente, ao final de 2007, o 
pagamento dos valores atrasados das diferenças não recebidas 
correspondentes aos cinco anos anteriores à sentença favorável 
obtida na continuidade do processo. 

Desde maio de 2008 por decisão do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) e após processo de negociação com a Sabesp, 366 
pensionistas associadas receberam em nossa sede os atrasados 
devidamente corrigidos, em três parcelas, diretamente do escritó-
rio jurídico contratado e sob a supervisão da diretoria da AAPS, 
mediante agendamento personalizado das interessadas. 

Esta é uma conquista marcante e significativa, motivo de 
muita satisfação para todos aqueles que estiveram à frente da 
AAPS ao longo deste período. Não só por se constituir numa 
vitória que restabeleceu os direitos aos quais estas associadas 
faziam jus, mas também porque coroa de êxito todo um trabalho 
realizado em prol deste segmento.

Há alguns anos atrás foi detectada a existência de um 
problema muito sério que atingia estas associadas. Notamos a 
situação que a maioria enfrentava ao ficarem viúvas. Depois de 
anos de dedicação ao lar e aos cuidados com a família, acostuma-
das com uma rotina onde não tinham de se preocupar com a parte 
financeira e nem com as tomadas de decisão próprias do cotidiano 
fora do lar que cabiam ao esposo, quando acontecia o falecimento 
do marido estas recém-viúvas simplesmente não sabiam o que 
fazer perante a nova realidade. A situação ainda era agravada 
pelo momento delicado da perda do ente querido, o que tornava 
todas as providências exigidas por parte delas ainda mais difíceis 
de serem enfrentadas de maneira adequada até pela falta total de 
prática de lidar com as questões que sempre foram resolvidas 
pelo marido.

O Plantão do Serviço Social da AAPS foi criado para 
atender a todos os associados, mas em especial, para orientá-las 
e auxilia-las na tomada de providências. E, para as associadas 

pensionistas com este perfil, ele tem exercido um papel funda-
mental em suas vidas.

Em relação a elas realizamos um trabalho que vai além da 
orientação para encaminhar ações em busca de soluções e a 
tomada das decisões necessárias. Passa por um resgate da 
identidade através do restabelecimento da confiança em si 
próprias, da sua auto-estima, que vem através da orientação 
segura após a análise detalhada da situação de vida de cada uma 
delas. E, muitas vezes estas soluções dependem da atuação da 
área jurídica, através do nosso Plantão Jurídico, como podemos 
constatar no caso em destaque nesta edição. 

Aproveitamos a oportunidade para mencionar outros 
trabalhos desenvolvidos e de igual importância. No último trimes-
tre cumprimos extensa agenda de compromissos voltados para a 
discussão e busca de soluções para outros problemas de nossos 
associados. Além de participar ativamente do processo de 
negociação com vistas ao Acordo Salarial 2008 / 2009 entre 
Sabesp e sindicatos, destacamos as reuniões com o deputado 
estadual Samuel Moreira, líder do PSDB na Assembléia Legislati-
va, para tratar sobre o Projeto de Lei 155/04 do ex-deputado 
estadual Nivaldo Santana e os pareceres da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) que atingiram de maneira maldosa os aposenta-
dos e pensionistas complementados, ocasionando um ambiente 
aflitivo e desesperador entre nossos associados.

Também queremos ressaltar a criação da Assessoria de 
Suplementação ligada à presidência da AAPS, uma das neces- 
sidades apontadas pela Pesquisa de Imagem realizada por nossa 
entidade. O órgão que já está funcionando desde o início do mês 
de julho tem como principal função contribuir para a melhoria do 
atendimento aos aposentados e pensionistas suplementados e 
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. Contamos assim, com o engajamento e a efetiva 
participação dos associados suplementados ainda na ativa e 
aqueles já aposentados para atingirmos nossos objetivos. 

Acabamos de comemorar o aniversário de 19 anos de 
fundação e ficamos muito felizes por fazer jus ao nosso lema: 
AAPS sempre ligada à você! 

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. 

O associado Sergio Pinto Parreira registra sua satisfação com trabalho realizado pela área jurídica da AAPS. Há quatro anos 
procurou a Associação e foi orientado a mover um processo para revisão de sua  aposentadoria, e agora foi informado que receberá em 
breve o valor correspondente apurado na revisão. “Parabéns  a toda a equipe, sinto muito orgulho de fazer parte dessa associação”, diz ele. 
E elogia: “Superar a expectativa, deixar o cliente encantado, são reflexos de um trabalho que abraçou conceitos modernos de qualidade”.

A Diretoria da AAPS recebe com satisfação esta manifestação que nos estimula para a busca contínua da melhoria da 
qualidade de nossos serviços.

Uma conquista marcante!Uma conquista marcante!

Carlos Rolim AffonsoCarlos Rolim Affonso



ATUALIDADES
aaps

Em meados de maio teve início uma série de reuniões com o 
objetivo de alcançar uma solução definitiva em relação aos pareceres 
PA nº 086/2002 e PA nº 249/2002 da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) contra os aposentados e pensionistas complementados, e sobre 
o qual existe um Projeto de Lei 155/04, do ex-deputado estadual 
Nivaldo Santana.

A primeira reunião aconteceu em 15 de maio com o deputado                                    
-estadual Samuel Moreira  (líder do PSDB na Assembléia Legislativa). 
Na evolução das discussões sobre o assunto ocorreram duas reuniões 
no Pa lác io do Governo . Em 21 de maio , com a pa r t i c i pação do 
deputado e Jaime Gimenez (sub-chefe da Casa Civi l); e em 19 de 

junho com a presença do deputado e Marcos Antonio Monteiro (secretário adjunto de gestão pública). E, em 08 de 
julho, ocorreu a última reunião na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, com Marcos Fábio de Oliveira 
Nusdeo (procurador geral do Estado), Marcelo de Aquino (procurador geral adjunto) e o deputado estadual Samuel 
Moreira, ocasião em que o presidente da AAPS entregou, em mãos,  um documento com pedido de REVISÃO DA 
TESE DOS PARECERES PA nº 086/2002 e PA nº 249/2002 ao procurador geral do Estado.

AAPS reivindica revisão dos pareceres da PGE contra os G0AAPS reivindica revisão dos pareceres da PGE contra os G0

Dalva Figueira Xavier  (Poá - SP); José Carlos Garcia  (Guarulhos - SP); Maria Luiza Bizo Sgarbi 
(Itatiba - SP); Odete Josefina Rodrigues Godoy (Bragança Paulista - SP); Regina Paula Cervantes Garcia de 
Sousa  (São José dos Campos - SP); Selma Jesuíno de Lima da Silva  (Santo André - SP) e Walter Antonio 
Orsatti (São Paulo - SP).

NOVOS ASSOCIADOS NOVOS ASSOCIADOS 
Sejam 

bem-vindos!

O Plantão da Assessoria de Suplementação da AAPS recém-criada no mês de julho já está à disposição dos 
associados todas as quartas-feiras, das 10 às 16 horas, na sede da AAPS.  Participe! 

As novas parcerias serão divulgadas através dos nossos informativos
e permanecerão à disposição para consulta no site: www.aaps.com.br

O atendimento só será realizado mediante apresentação da carteira de associado.

Plantão da Assessoria de Suplementação da AAPSPlantão da Assessoria de Suplementação da AAPS

Novos Parceiros CredenciadosNovos Parceiros Credenciados

Innocenti 
Advogados Associados 

Rua Libero Badaró, 377 - 23º andar
Conj. 2310 - Centro – SP

Tel: (011) 3291-3355

Serviços advocatícios Honorários com
base na Tabela

da OAB  

Mayra Moitas Abdo
 Av. Ibirapuera, 2120 -  Conj. 111 - SP

Tel: (011) 5051-4565 - Cel: (011) 8169-0741
E-mail: mayra_abdo@yahoo.com.br

Serviços 
odontológicos

10% de 
desconto

SAVEG 
Corretora de Seguros Ltda

Alameda Ribeiro da Silva, 700 - 5º andar    
Tel: (011) 3825-3737 / 3661-1611 

Cel: (011) 9550-2036
Seguros em geral  a combinar

Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS 

04/09                  14h30min                   Reunião da Diretoria Executiva 
08/09                  14h30min                   Reunião do Conselho Deliberativo

Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS 
      ReuniãoDiaSETEMBRO Reuniões abertas

à participação 
dos associados.

       Horário
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ESPAÇO JURÍDICO

Quem tinha caderneta de poupança em janeiro de 1989 pode requerer as perdas 
relativas ao Plano Verão. Estas perdas ocorreram com a aplicação retroativa e errada 
dos índices de correção da época pelos bancos, e por isso, quem tinha caderneta de 
poupança no período tem o direito de entrar na justiça e cobrar as diferenças de 

rendimento de suas aplicações referentes a este plano até dezembro de 2008.
A requisição destas perdas é feita através de ação judicial  e a correção do saldo é 

atualizada pelo índice da caderneta de poupança, mais juros capitalizados de 0,5% ao mês, 
desde 1989, sendo que o cálculo é baseado nas normas técnicas de auditoria do judiciário. E, para que 
o cálculo possa ser feito é necessário confirmar a existência da conta, buscando extratos bancários 
antigos de janeiro e fevereiro de 1989, e nas declarações de imposto de renda.  Estes documentos são 
a base para a elaboração do laudo técnico-financeiro obrigatório, que permite ao advogado iniciar a 

ação de cobrança por valor certo e sabido. 
Lembramos que os interessados devem entrar o quanto antes com a sua ação. não deixando para o final do 

ano quando deverá haver uma corrida aos escritórios de advocacia, assim como ocorreu com o Plano Bresser, cujo 
prazo terminou em 2007. O prazo para entrada da ação das perdas do Plano Verão termina em dezembro de 2008.

Poupadores têm até dezembro deste ano para requerer perdas do Plano Verão Poupadores têm até dezembro deste ano para requerer perdas do Plano Verão 

ESTIVEMOS LÁ ESTIVEMOS LÁ 

O presidente da AAPS cumpriu extensa agenda de compromissos representando os interesses de 
nossos associados a saber:

 
06/05     Campanha salarial 2008 / 2009 - Participou das reuniões de negociação na  Universidade Sabesp 

(Ponte Pequena). As demais rodadas ocorreram em 14/05  e  20/05. 
 
13/05     Fórum de entidades - Reunião do FEASP (Fórum das Associações de Aposentados e Pensionistas 

das Instituições Estatais do Estado de São Paulo), na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Nossa 
Caixa, para discussão da agenda em comum das entidades de representação participantes.  Também houve reunião 
em 10/06, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Nossa Caixa, e em 02/07 na sede da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Fundação CESP. 

26/05     Reunião no escritório jurídico Innocenti Associados para verificar o andamento das ações.
 
30 e 31/05     Participação no Congresso Estadual da Federação das Associações e Departamentos de 

Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo, em Itanhaém. 
 
16/06     Reunião no escritório jurídico Ballera, Gueller e Portanova, com a participação de Paulo Mostério, 

advogado da AAPS, sobre o andamento da ação coletiva sobre contribuição previdenciária e ampliação do rol de 
prestação de serviços. 

19/06     Reunião no Sintaema sobre a situação dos empregados admitidos sem concurso após 1988. 
 
30/06     Encerramento da Campanha do Agasalho da Sabesp 2008, nas dependências do auditório da Sabesp, 

na Costa Carvalho.
 
08/07     O presidente Valdemar Venâncio foi eleito e empossado diretor adjunto de relações sindicais da 

Federação das Associações e Departamentos de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. 
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QUALIDADE DE VIDA

No dia 19 de junho a 
Diretoria da AAPS promo-
veu uma palestra que 
teve como tema a situa-
ção atual dos planos de 
saúde administrados pela 
Sabesprev e a perspecti-
va de mudanças com as 
medidas já aprovadas e 
que serão implementadas 
a partir de 2009.

Durante cerca de duas horas, Iolanda Ramos, diretora de Benefícios da Sabesprev, explicou as 
mudanças que serão implementadas pela Sabesprev após a aprovação da ANS (Agência Nacional de 
Saúde). Também respondeu às perguntas dos associados, conselheiros e diretores da AAPS presentes. 

Este espaço foi aberto porque julgamos importante ouvir as razões e justificativas da Fundação 
Sabesprev, através de seus representantes, sobre o encaminhamento das soluções para esta questão 
que é uma das que mais interessam aos nossos associados independentemente do posicionamento já 
manifestado pela AAPS em relação ao assunto.

A Sabesprev esteve representada pelos membros da sua diretoria: José Sylvio Xavier, (presidente); 
Iolanda Ramos (diretora de Benefícios); Fabio Russo da Silva  (gerente de Saúde); Debora Bensadon 
Salto (coordenadora de Controladoria Médica); Antonio Klaus Mesojedovas (gerente de Rede Credencia-
da) e Caroline Particelli (analista de Comunicação).

A palestra contou com a presença de 60 associados. O material utilizado na apresentação está disponível 
na sede da AAPS para os interessados. Oportunamente voltaremos a este assunto em nossos informativos.

Sabesprev esclarece mudanças nos planos de saúdeSabesprev esclarece mudanças nos planos de saúde

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE  MEDICAMENTOS

3935-1138

CAMPANHA
DOS

MEDICAMENTOS:
A COLETA

CONTINUA! 

Os medicamentos, descartáveis (fraldas geriátricas, seringas, curativos etç) e demais 
materiais e utensílios (cadeira de rodas, cadeira de banho, tipóia, comadre etc)  doados pelos 
nossos associados no período de Dezembro de 2007 a Março de 2008, foram entregues à 
entidade ABRIGO DA VELHICE DESAMPARADA (São Paulo), dirigida pela Associação Espí-
rita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no dia 31 de março.

Todos os medicamentos (dentro do prazo de validade), descartáveis e produtos 
de saúde que você não utiliza mais, podem ser úteis a alguém necessitado. Entregue-
os em nossa secretaria.

FALECIMENTOS:   É com muito pesar que informamos os falecimentos de Maria do Carmo Pinheiro 
Borges, em abril/08, aos 64 anos; Rubens de Godoy, em 02/05, aos 67 anos; Manoel Amaro da Silva, em 
15/05, aos 74 anos e Oliveiro de Souza Lima, em 24/05, aos 74 anos.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.
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