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Na página 4 você confere tudo sobre o sarau.
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Fundada em 22 de Junho de 1989

Cobertura completa nas páginas 7 e 8.
3ª OLIMPÍADA AAPS

 Campanha de captação de novos associados.
Divulgue o trabalho da AAPS junto aos seus amigos não associados!

Dia Nacional do Aposentado
24/01/2009 - às 19 horas

Reserve esta data em sua agenda.
Vamos comemorar juntos!

Fique ligado!
Mantenha seu cadastro em dia!!

Mudou de endereço?  E-mail novo? 
Mudou seu telefone? 

Avise a secretaria da AAPS.

Feliz 2009!Feliz 2009!

Institucional
Institucional

Não haverá expediente na AAPS no período de 22 de dezembro a 02 de janeiro.
Reiniciaremos nossas atividades em 05 de janeiro de 2009.
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Valdemar  Venâncio
Presidente

Na década de 80, os empregados da Sabesp e seus 
familiares contavam com o plano de saúde da Intermédica São 
Camilo. Ao aposentar-se, os mesmos e seus dependentes deixa-
vam de ter esse direito.

Com a criação da  Associação em 1989, seus dirigentes, 
entre os quais nos incluímos, ao constatar esse absurdo, fizeram 
um convênio com a AMIL- empresa de prestação de serviços 
médicos - para que nossos associados e seus familiares 
tivessem um atendimento médico honroso, negado pela Sabesp, 
ao não permitir que os aposentados utilizassem o convênio com 
a Intermédica São Camilo.

Após a criação da Fundação Sabesprev, em 1991, com 
muita luta da nossa associação, foram criados os planos Básico 
e Especial para aposentados e pensionistas. Na época, já se 
evidenciava o alto custo destes planos, com os quais a Sabesp 
não se dispôs a participar, contribuindo apenas com os planos 
dos empregados ativos, mesmo ciente de que nem todos os 
aposentados e pensionistas tinham condições de pagar as 
mensalidades daqueles planos.

Desde então, a AAPS vem lutando para termos um plano 
de saúde, com preços acessíveis a todos, desde os superinten-
dentes até os ajudantes que possuem salários mais baixos, mas 
que igualmente precisam oferecer um plano de saúde de 
qualidade para os seus familiares.

Em 1999, por nossa insistência, a Sabesprev contratou o 
plano alternativo da UNIMED, para aposentados, com rede mais 
simples e preços acessíveis à grande maioria de nossos 
associados e que está em vigor. Este plano deverá ser extinto, 
assim que forem implantados os novos planos em fase de 
aprovação pela  ANS - Agência Nacional de Saúde, em Brasília.

Vale lembrar que, mesmo com o oferecimento de novos 
planos médicos, os atuais planos  Básico e Especial serão manti-
dos.

O que estamos fazendo?
Como resultado de reivindicações e gestões da AAPS 

junto ao grupo de estudos criado pela Sabesp, a Sabesprev 
comprometeu-se a  realizar uma pesquisa com os empregados 
ativos para verificar se os mesmos concordam em aumentar o 
valor de seu pagamento mensal ao plano de saúde, que hoje é 
de 3,21% de seu salário, para 5%. Estudos realizados indicam 
que o aumento da participação dos ativos vai formar um fundo de 
reforço para diminuir os valores das mensalidades que estão 
sendo propostos para os novos planos dos aposentados e 
pensionistas.

Como foi criado um fórum na Sabesp, que conta com a 
participação de todos os sindicatos e associações com atuação 
interna na empresa, e do qual nós participamos, em uma das 
próximas reuniões deste fórum, pretendemos expor nossos 
objetivos e reivindicar a colaboração dos presidentes das entida-
des. Nesta reunião estaremos acompanhados do presidente do 
Conselho Deliberativo, José Taniguti,  e do presidente do Conse-
lho Fiscal, Gerson de Oliveira.

O que pretendemos?
Queremos realizar um trabalho junto aos empregados 

ativos com o objetivo de conscientizá-los de que - com um 
pequeno aumento de sua  contribuição mensal - quando se 
aposentarem terão planos de saúde de qualidade e com valores 
compatíveis ao seu poder de pagamento.

Acreditamos que, após tantos anos de trabalho e dedica-
ção contribuindo no desenvolvimento do setor de saneamento 
básico e na melhoria da qualidade de vida da população, todo 
trabalhador aposentado pela Sabesp, independentemente da 
função ou cargo exercido,  merece ser tratado com dignidade e 
respeito. E, por estarmos comprometidos com esses valores, 
não mediremos esforços para alcançar nossos objetivos.

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. 

“Gostaria de parabenizar a AAPS pelo Baile da Primavera. Foi um sucesso, tudo esteve espetacular, música, bebidas, 
comidas, ambiente e o pessoal muito divertido. Parabéns e obrigada pela oportunidade de participar”. Isabel Plaza – 
Associação Sabesp.

Walter Ferrari Frederico Ozanam, presidente do Abrigo Cidade Vicentina, de Jundiaí, enviou ofício em 07/10/2008, 
agradecendo aos associados da AAPS pela doação de medicamentos arrecadados em campanha interna.

SAÚDE É QUESTÃO DE RESPEITO E DIGNIDADESAÚDE É QUESTÃO DE RESPEITO E DIGNIDADE

Registramos e agradecemos:

 
 
Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim Affonso, Celso Valio Machiaverni,Cláudio Gabarrone, Décio Levada, Egídio Perroni Neto, Gert Wolfgang Kaminski, José Antonio Oliva, José 
Amaury Teles Fontenele, José Luiz de Melo Pereira, Maria Aparecida Gonçalves, Minetoshi Horita, Nelson Luiz Stabile, Paulo Joel Bruno, Paulo Roberto Menezes, Sergio Simondi 
e Shigueo Makita.     

Conselho Deliberativo: José Taniguti (Presidente), Jairo Bonifácio (Secretário).
 



ATUALIDADES
aaps

FALECIMENTOS:  É com muito pesar que informamos os falecimentos de Joaquim Porto Rodrigues, em 14/06, aos 84 
anos; Umberto Nobre Rasteiro, em 27/07, aos 87 anos e Wilson Paschoal, em 22/10, aos 78 anos.

E também Ubaldina de Freitas Couto, em 17/03/2006, aos 78 anos; José Silva dos Santos, em 29/08/2006, aos 75 anos; 
Irene da Silva Cunha, em setembro/2006, aos 66 anos e Plácida da Silva Catira, em 03/09/2007, aos 89 anos; que chegaram ao 
nosso conhecimento apenas recentemente. Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

Os sindicatos e  associações representativas dos empregados da Sabesp criaram um fórum interno para discussão e encaminha-
mento das principais questões institucionais que preocupam ou afetam as relações com a direção da empresa, do qual a AAPS, como 
entidade de representação dos aposentados e pensionistas da Sabesp está participando ativamente.

No dia 13 de outubro, o Fórum de Entidades da Sabesp encaminhou ofício ao presidente da Sabesp, Gesner de Oliveira, solicitan-
do a formulação de uma agenda positiva para debater prioritariamente as seguintes questões: realização de concurso público; plano de 
sucessão e carreira; assunção, em cargos gerenciais, por profissionais fora dos quadros de carreira desestimulando o pessoal técnico 
com vasta experiência no setor de saneamento; intensificação do processo de terceirização; Plano Previdenciário da SABESPREV; não 
implementação do PDV; aquisição da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - EMAE e seu impacto para a Sabesp.

A questão dos planos de saúde, que tanto preocupa aposentados e pensionistas, será tema de uma das próximas reuniões.

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Carmen Gercia Souza Lima - São Paulo (SP); Dilma Rosa Teixeira Martins - Santos (SP); Gilvan Ferreira de Moura - 

São Paulo (SP); José Aurélio Boranga - Itapetininga (SP); Lindinalva Rodrigues Bezerra - Franco da Rocha (SP); Maria 
Helena da Silva Rodrigues  -  Mairiporã (SP); Nidia Filomeno Brito - São Paulo (SP) e Olaya Polo Caetano - São Paulo (SP).

Sejam
bem-vindos!

Novos Parceiros CredenciadosNovos Parceiros Credenciados

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.

Global Equipamentos
Médicos Ltda

Pça da Liberdade, 80 – 6º andar
Conj.  61 - Liberdade – SP

Tel/Fax: (011) 3107–9696 / Cel: (11) 7150–3223
E-mail: audioglobal@globo.com

Aparelhos auditivos,
assistência técnica

e atendimento 
domiciliar

Descontos 
de até 30%

Nelmar Adm. e Corretora
de Seguros Ltda

Av. General Ataliba Leonel, 3158
São Paulo – SP

Tel: (11) 2950–0055 / Cel: (11) 7727–8785
E-mail: nelmarseguros@uol.com.br 

Contratação de serviços
de todos os ramos a combinar

Estylo Mágico
Agência de Viagens

e Turismo Ltda

Rua  7 de abril, 125 – 1º andar
Conj.  109 – Centro – SP
 Tel: (11) 3151-5018  

Agência de Viagens 
e Turismo

Pacotes com 
descontos para 

viagens nacionais
e internacionais

Honorários 
com base na 

Tabela da OAB  

Fonseca e Fernandes
Advogados Associados

Capital

Assistência jurídica
em todas as áreas

  Av. Paulista, nº 2.073 – Horsa 1  – Conj. 2.320  
   Bela Vista –  SP – Tel: (11) 3285–6363
Site: www.fonsecaefernandes.com.br  

Honorários 
com base na 
Tabela da OAB

Fonseca e Fernandes
Advogados Associados

Baixada Santista

Assistência jurídica
em todas as áreas

Rua Martim Afonso, 101, Conj. 53 – Santos – SP
Tel:  (13)  3219–5782

Atendimento: Dr. Antonio Ferreira de Mello Jr 

Com o objetivo de captar novos associados a AAPS enviou correspondência acompanhada do folder 
de divulgação de nossa entidade para 649 complementados, 3.984 suplementados e 2.353 ativos, em fase 
de pré-aposentadoria, perfazendo um total de 6.986 correspondências encaminhadas.

Junte-se a nós nesta campanha! Se você conhece alguém aposentado ou pensionista não 
associado convide-o a conhecer o trabalho da AAPS. 

Lembre-se: a nossa força depende de nossa união! 

Campanha para adesão de novos associadosCampanha para adesão de novos associados

Entidades da Sabesp criam Fórum para debatesEntidades da Sabesp criam Fórum para debates



ESPAÇO JURÍDICO

PERDAS DO PLANO VERÃO
Atenção! O prazo para reivindicar as perdas do Plano Verão vai até o dia 31 de dezembro de 2008. 

Em caso de dúvidas entre em contato com o Plantão Jurídico da AAPS

AÇÕES JUDICIAISAÇÕES JUDICIAIS

ESTIVEMOS LÁ ESTIVEMOS LÁ 

MUDANÇA DE TELEFONE: O telefone da advogada Antonia Lúcia Corasse Xella mudou para (11) 2409-8108.

No dia 04 de novembro, a 3ª Câmara Pública do Tribunal 
de Just iça de São Paulo iniciou o julgamento do recurso 
impetrado pela Sabesp no Mandado de Segurança relativo ao 
desconto de 11% da contribuição previdenciária dos inativos. O 
desembargador Malheiros, relator do processo, votou em 
favor do recurso da Sabesp e o desembargador revisor, 
alegando precisar estudar melhor a matéria, pediu vista ao 
processo, o que provocou o adiamento da decisão.

No dia 18 de novembro, na seqüência do julgamento da 
apelação da Sabesp, infelizmente, os desembargadores, por 
unanimidade, deram provimento ao apelo para manter o referido 
desconto.

O Dr. Rafael Tonanni, do escritório Balera, Gueller, 
Penteado e Portanova, aguarda a publicação do Acórdão para 
que possamos interpor recurso especial ao STJ ou recurso 
extraordinário ao STF. Em paralelo, a AAPS vai avaliar outras 
medidas cabíveis para esta questão.

Em sentença publicada em 03 de novembro último, na 
ação movida pela AAPS  (processo nº 00608200604802007) 
- que visa o enquadramento dos aposentados e pensionistas 
complementados à nova estrutura de cargos e salários 
implementada pela Sabesp a partir de junho de 2002 -, o 
Juiz da 48ª Vara do Trabalho, André Cremonesi, entendeu 
que o pedido formulado na petição inicial trata de direito 
ind iv idual puro, ou se ja, cada um dos aposentados e 
pensionistas que se sentir lesado deverá ingressar com 
ação individual, pois, caso a ação fosse julgada feriria o 
direito a ampla defesa das reclamadas.

A AAPS, através do escritório Innocenti Advogados 
Associados vai entrar com recurso ordinário visando a 
revisão da decisão da primeira instância. Aguardem mais 
informações sobre este assunto nas próximas edições.

CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS:
AAPS VAI RECORRER AO STJ

ENQUADRAMENTO NO PLANO DE 
CARGOS E SALÁRIOS DA SABESP

Warley Martins, presidente eleito da COBAP (ao 
centro),  Valdemar Venâncio (à esquerda) e Nivacil da 
Silva (à direita), respectivamente presidente e diretor 
financeiro da AAPS, representaram a nossa entidade.

AAPS participa do 8º Congresso da COBAP
O  8º Congresso da COBAP (Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas) realizou-se de16 a 20 de outubro, em Caldas Novas, Goiás, e reuniu 
mais de 1.000 par t ic ipantes representando ent idades de aposentados e 
pensionistas de todo o país, além de autoridades, parlamentares, dirigentes 
sindicais etc.

O ponto alto do Congresso foi o debate e apoio em torno do PL 58/03 de 
autoria do senador Paulo Paim, que trata da vinculação do salário-mínimo aos 
benefícios dos aposentados e pensionistas e tem por objetivo recompor o poder 
aquisitivo das aposentadorias, finalmente aprovado no Senado no dia 12 de 
novembro, e que seguiu recentemente para votação no plenário da Câmara dos 
Deputados.

Também foram debatidos outros temas significativos para a categoria nas 
diversas palestras e oficinas de trabalho, tais como: Previdência Social, Estatuto 

do Idoso, Reforma Tributária  etc, além da realização da eleição da nova diretoria da COBAP.

Data Local Assunto
30/09   FEAPESP Planejar a participação no Congresso Nacional de Aposentados
01/10 FEASP Reunião ordinária do Fórum das Associações de Aposentados
08 e13/10 SINTAEMA Fórum de Entidades da Sabesp: Analisar o clima organizacional
20/10  PGE Gestões para revisão do Parecer PGE sobre Complementação de Aposentadorias
21/10 SABESP Fórum de Entidades da Sabesp: Desconto em folha das mensalidades dos afastados
23/10 SABESP Grupo Saúde (Sabesprev/Sabesp/Entidades): Pesquisa junto aos empregados ativos
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