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QUALIDADE DE VIDA 

AAPS realiza encontro na Baixada Santista

PESQUISA 

DE IMAGEM

JUNTO COM ESTA EDIÇÃO VOCÊ ESTÁ RECEBENDO 

UM FORMULÁRIO PARA PESQUISA DE IMAGEM DA AAPS. 

PREENCHA-O E DEVOLVA O MAIS BREVE POSSÍVEL. O SELO JÁ ESTÁ PAGO.

10ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 
para maiores de 60 anos 

Os portadores de doenças crônicas também serão vacinados contra a Gripe A.

16 de abril - Dia de vacinação na subsede da Baixada Santista
sob a responsabilidade da Faculdade Unilus de Santos.

24 de abril - Dia de vacinação na sede da AAPS na Capital 
 que será realizada pela equipe do Posto Humaitá da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira na página 3 como foi
o primeiro encontro realizado 
na subsede da Baixada Santista.

NÃO ESQUEÇA 

SUA CADERNETA

DE VACINAÇÃO!
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TEMAS EM FOCOTEMAS EM FOCO

A presente edição do Sabespapo A  AAPS reafirma que os seus meios cientemente, pratique as medidas de pre-
traz um panorama das questões mais de comunicação oficiais são, além do venção para que todos sejam protegidos.
presentes e que afetam parte significativa site, os informativos Sabespapo e Fique Lembramos que com o final do 
da nossa categoria. Por Dentro, além do "mailing" para os as- verão, a mudança do clima e as tempe-

No plano institucional prosseguimos sociados com e-mail cadastrado. Man- raturas mais baixas trazem consigo o 
no esforço de buscar, na Justiça, o re- temos também o Plantão Jurídico diário, risco de doenças respiratórias. O fan-
conhecimento do direito à permanência colocado à disposição dos associados tasma da gripe A (H N ), e mesmo da gri-1 1

dos aposentados e pensionistas no Plano para esclarecimento de dúvidas e infor- pe sazonal, aponta para a necessidade 
de Saúde Pleno da Sabesprev. Em outra mações sobre o andamento de ações da retomada da prática de medidas 
frente, seguimos na busca de uma judiciais. elementares de prevenção e para que 
solução negociada para a questão dos  fiquemos atentos às campanhas e aos 
planos previdenciários. Em face da cronogramas de vacinação dos órgãos 
indiferença e intransigência da Sabesp e de saúde. Nesta edição informamos as 
das secretarias de Governo, em dialogar datas em que realizaremos a vacinação 
com as entidades, realizamos uma contra a gripe sazonal (comum) para 
audiência na Previc, em Brasília, para maiores de 60 anos em nossa sede na 
pedir a intermediação daquele órgão Capital e na subsede da Baixada San-
fiscalizador no processo, enfatizando a tista. Os portadores de doenças crônicas 
questão da responsabilidade da Sabesp com mais de 60 anos também serão vaci-
com relação ao deficit técnico que atinge nados contra a gripe A (H N ) no mesmo 1 1

o valor de R$ 580 milhões de reais. dia. Fique atento! 
Participantes e aposentados suplemen- Você está recebendo com esta edi-
tados não querem e não vão pagar este ção o formulário Pesquisa de Imagem. 
"mico". Pedimos uma leitura atenta do mesmo e 

Chamamos a atenção dos nossos que você avalie cada uma das atividades 
leitores com relação a informações equi- Saúde é outra questão que nos preo- e serviços da Associação. Sua opinião é 
vocadas que estão sendo enviadas atra- cupa. Acompanhamos através da im- muito importante para que a AAPS possa 
vés de e-mails, notadamente sobre o an- prensa e dos boletins oficiais, o avanço da responder à expectativa de seus as-
damento de ações judiciais. Essas infor- Dengue em nosso Estado, principalmente sociados e a melhoria da qualidade dos 
mações, baseadas em interpretações no litoral onde já se fala em epidemia de nossos serviços.
pessoais e sem qualquer fundamentação Dengue, parte devido ao volume excep- Participe! Queremos saber a sua 
técnica especializada, não raro levam cional das chuvas e parte devido ao des- opinião! É só responder e devolver pelo 
aos nossos colegas alarmismo, insegu- cuido da população apesar das cam- Correio. O selo já está pago.
rança e intranqüilidade, absolutamente panhas preventivas veiculadas. É indis-
infundados e indesejáveis. pensável que cada um de nós, cons-

Você está recebendo com 
esta edição o formulário Pesqui-
sa de Imagem. Sua opinião é mui-
to importante para que a AAPS 
possa responder à expectativa 
de seus associados e a melhoria 
da qualidade dos nossos servi-
ços. Participe! É só responder e 
devolver pelo Correio. O selo já 
está pago.

A Diretoria

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3285-2649 ou via email: jrguimaraes@aaps.com.br para o Coordenador Editorial
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AAPS REALIZA ENCONTRO NA BAIXADA SANTISTA

Adriana Gomas, diretora da Social Consultoria, fez uma 
apresentação sobre o papel e diretrizes das atividades que 
vem sendo realizadas pelo Plantão do Serviço Social na 
sede da Capital há cerca de seis anos, e que acaba de ser 
implantada na subsede da Baixada Santista. 

Além do presidente da AAPS, também compareceram 
ao encontro o diretor de Assuntos Previdenciários, Arman-
do Silva Filho; o assessor de Relações Externas, Valde-
mar Venâncio e o assessor de Comunicação e Marketing, 
José Roberto Guimarães de Almeida. 

     Sob a organização da representante regional 
da Baixada Santista, Estela dos Santos Rodrigues 
Peres, a diretoria da AAPS realizou um encontro 
com associados e não-associados no dia 23 de 
fevereiro, nas dependências do auditório da As-
sociação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos 
(AEAS). 

Foram convidados por carta para o encontro 365 
associados e 159 não-associados, perfazendo um 
total de 524 convidados. Apesar do forte calor na 
região (42 graus) ter prejudicado o comparecimento 
mais expressivo dos convidados, a reunião foi provei-

tosa com os presentes esclarecendo dúvidas diretamente com 
os palestrantes convidados. 

Estela fez a abertura do evento que contou com a seguinte 
programação: 

Daniel Castilho Azevedo, presidente da AAPS, fez uma 
apresentação sobre a missão, papel da entidade, estrutura e 
serviços oferecidos pela  Associação;

Keyton Pedreira, consultor da firma Mondialprev, contra-
tado pelo Fórum de Entidades da Sabesp, discorreu sobre a 
questão previdenciária, as gestões realizadas pela AAPS e pelo 

Fórum, esclarecen-
do dúvidas dos pre-
sentes; 

Dr. Arlindo da Fonseca Antonio que relatou o 
andamento das diversas ações coletivas patrocinadas 
pela AAPS, as possibilidades de encaminhamento de  
diversas ações individuais de interesse dos aposentados 
e pensionistas, bem como, o papel do Plantão Jurídico já 
implantado na Baixada Santista, também esclarecendo 
dúvidas dos presentes; 
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DIA NACIONAL DO APOSENTADO

A AAPS realizou um churrasco na sede da Capital no dia      
30 de janeiro para comemorar o Dia Nacional do Aposentado.

Depois de um mês de chuvas contínuas o sol apareceu e 
brindou os presentes com uma linda tarde de verão sem chuva e 
todos puderam aproveitar a confraternização entre amigos. 

O evento contou com a apresentação do Coral da AAPS e da 
pianista Dudáh Lopes que apresentou repertório de música vari-
ado e no final um animado karaokê.  

No dia 4 de março a representante 
regional da AAPS na Baixada Santista, 
Estela dos Santos Rodrigues Peres, pro-
moveu a palestra Mulher: suas fases e 
faces com a psicóloga Márcia Atik em 
homenagem ao Dia Internacional da Mu-
lher.

 Estela abriu o evento lembrando a 
origem da data e enfatizando que mais 
do que uma homenagem era um mo-
mento de reflexão e discussão do tema. 

Márcia fez uma correlação entre mi-
tologia, trazendo a dualidade das deu-

sas e as várias características do ser humano, com foco no universo feminino e a influência sob 
nossas escolhas.

No encerramento foi servido um chá da tarde para o grupo que pode bater um papo descontraído 
sobre as impressões do evento e outros assuntos. 

No dia 14 de março, 75 pessoas entre associados, acompanhantes e convidados participaram de 
um passeio de escuna no litoral santista organizado pela subsede da 
Baixada Santista.

O roteiro teve início na ponte Edgar Perdigão, passando em frente a 
Fortaleza da Barra, seguindo pelas praias do Góes, do Cheira Limão 
e do Sangaba, atravessando a baía de Santos até a 
praia do Embaré, de onde retornou ao porto 
para o desembarque.

O passeio também teve brincadeiras e 
sorteios a bordo feitos pela empresa respon-
sável pela embarcação, tornando o ambiente 
descontraído e agradável. 

 Após o desembarque todos foram recebi-
dos na Barraca de Praia da Associação Sabesp 
na praia do Gonzaga, com a qual a AAPS man-
tém convênio, para um delicioso churrasco ao 
ritmo de muito samba.

Novos associados 
que prestigiaram o evento
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Estela, Márcia (palestrante) e Iracema
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ESPAÇO JURÍDICO

DECISÃO DO TRT É CONTRA O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS 11%  

Em duas reclamações trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª região decidiu 
favoravelmente às solicitações de ex-empregados aposentados da Sabesp que pretendem deixar de 
recolher a contribuição previdenciária fixada em 11% (onze por cento) sobre a complementação de 
aposentadoria. 

O TRT de São Paulo entende que os aposentados foram contratados sob o regime celetista e 
a estes não se aplica o desconto de 11% da contribuição previdenciária.

COMPLEMENTAÇÃO: JUSTIÇA MANTÉM LIMINAR OBTIDA PELA AAPS

A Sabesp e a Fazenda do Estado Ingressaram com reclamação, com pedido de liminar, no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), junto a relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, ques-
tionando a autoridade da Justiça do Trabalho para julgar a Ação Civil Pública da  AAPS.

A relatora indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação sob o argumento de que o 
julgamento proferido no Recurso Especial citado somente produziu efeitos para as partes envolvidas 
naquele litígio. Assim, nenhuma decisão está sendo descumprida pela Justiça do Trabalho.

O advogado Arlindo da Fonseca Antonio, do escritório de advocacia Fonseca & Fernandes 
Advogados Associados, contratado pela AAPS para acompanhar esta ação, esclarece que a 
reclamação é uma ação constitucional que exige a intimação da parte contrária para oferecer 
sua defesa antes do julgamento. Não se trata de recurso. Neste caso a AAPS não foi intimada a 
manifestar-se, tendo em vista que a ministra relatora julgou antecipadamente a ação ao indeferir a 
petição inicial apresentada pela Sabesp.

Mensagens distribuídas através da internet por e-mail alardeando esta reclamação da Sabesp 
como um risco à manutenção da complementação de aposentadoria e pensões geraram insegurança 
para todos os que têm ação em andamento na Justiça sob liminar.   

Não há motivo para que haja nenhuma dúvida, pois informaremos prontamente a todos os 
associados sobre qualquer novidade relevante com relação as ações que estão em andamento.  

Lembramos que os meios de comunicação oficiais da AAPS são o site 
(www.aaps.com.br), o Jornal Sabespapo e o Boletim Informativo Fique Por 
Dentro. E, para os associados que cadastraram seu e-mail junto a nossa 

secretaria, também utilizamos eventualmente este meio para veiculação de 
mensagens de interesse dos mesmos. 

Além disso, mantemos um Plantão Jurídico diário em nossa sede na Capital 
para orientação e esclarecimentos sobre o andamento das ações coletivas aos nossos 
associados.  

Portanto, em caso de dúvida, entre em contato conosco antes de alimentar a 
preocupação em sua mente. Isto pode até prejudicar a sua saúde e sem necessidade. 

Lembramos que os meios de comunicação oficiais da AAPS são o site 
(www.aaps.com.br), o Jornal Sabespapo e o Boletim Informativo Fique Por 
Dentro. E, para os associados que cadastraram seu e-mail junto a nossa 

secretaria, também utilizamos eventualmente este meio para veiculação de 
mensagens de interesse dos mesmos. 

Além disso, mantemos um Plantão Jurídico diário em nossa sede na Capital 
para orientação e esclarecimentos sobre o andamento das ações coletivas aos nossos 
associados.  

Portanto, em caso de dúvida, entre em contato conosco antes de alimentar a 
preocupação em sua mente. Isto pode até prejudicar a sua saúde e sem necessidade. 

Lembramos que os meios de comunicação oficiais da AAPS são o site 
(www.aaps.com.br), o Jornal Sabespapo e o Boletim Informativo Fique Por 
Dentro. E, para os associados que cadastraram seu e-mail junto a nossa 

secretaria, também utilizamos eventualmente este meio para veiculação de 
mensagens de interesse dos mesmos. 

Além disso, mantemos um Plantão Jurídico diário em nossa sede na Capital 
para orientação e esclarecimentos sobre o andamento das ações coletivas aos nossos 
associados.  

Portanto, em caso de dúvida, entre em contato conosco antes de alimentar a 
preocupação em sua mente. Isto pode até prejudicar a sua saúde e sem necessidade. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL
Segunda a Sexta-feira - das 13 às 17 horas - em nossa sede 

à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - Capital
Tel: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

                                 Quinzenalmente - às sextas feiras das 9 às 12 horas na Subsede Baixada Santista
Datas: 16/04 - 30/04 - 14/05 - 28/05 - 11/06 - 25/06.

 Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - Tel: (13) 3288-1162 
E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Agende sua visita!

PLANTÃO JURÍDICO DA AAPS
Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
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Associado da AAPS, recentemente desligado da Sabesp em razão do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), obteve junto à 37ª Vara Cível, através de ação 
individual, a concessão de tutela antecipada para que o interessado e seus 
respectivos dependentes sejam mantidos no Plano Pleno da Sabesprev, com as 

mesmas garantias dos funcionários da ativa, assumindo o pagamento integral do mesmo, 
até decisão final do processo. A Sabesprev deverá recorrer da decisão.                                                                                      
        Esta manifestação da Justiça demonstra uma tendência favorável em relação a esta 
causa e vem de encontro à expectativa da AAPS quanto ao desfecho da ação coletiva 

recentemente impetrada, em 24/02, pelo escritório Ambra Lizot & Melo Advogados Associados, na 
50ª Vara da Justiça do Trabalho, visando a permanência dos aposentados e pensionistas da Sabesp 
no Plano de Saúde Pleno da empresa.

AÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SABESP
NO PLANO DE SAÚDE PLENO DA EMPRESA

AÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SABESP
NO PLANO DE SAÚDE PLENO DA EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

Alceu Sampaio de Araújo (São Paulo - SP); Antonio de Moraes (Salesópolis - SP); Aldira Nunes Valentim 
Bonifácio (São Paulo - SP); Ana Dolores M. Fernandez (São Paulo - SP); Ana Maria Roxo (São Paulo - SP); Antonio 
Fernandes Victorino (Santos - SP); Antonio Juventino da Silva (Santos - SP); Antonio Nivaldo Bastos de Jesus 
(Franco da Rocha - SP); Antonio Paulo da Silva (Santos - SP); Antonio Santos Faria Alves (São Paulo - SP); Antonio 
Soares Pereto (São Paulo - SP); Aparecido Ricardo dos Santos (Praia Grande - SP); Aparecido Florentino de Oliveira 
(Lins - SP); Armando Rodrigues Junior (Santos - SP); Cláudio Roberto Martins (Guarulhos - SP); Clóvis Oliveira e Silva 
(São Paulo - SP); Durval Guiezi (São Paulo - SP); Edno Carmona João (São Paulo - SP);  Eduardo Azambuja (São Paulo 
- SP); Egidio Otta (São Paulo - SP); Eliane Carmona Martinho Lagoa (São Paulo - SP); Francisco L. da Silva (São 
Vicente - SP); Germiniano de Souza Neto (São Paulo - SP); Gerson Oliveira Martins (São Paulo - SP); Gilberto Ferreira 
(Santos - SP); Haroldo Ferreira (Santos - SP); Inácio Yoshikazu Tubone (Lins - SP); Isabel Dombiau (Santos - SP); Jair 
Bueno dos Santos (Guarulhos - SP); Jairo Andrade Sarti (São Paulo - SP); Jane Cristina Gomes Almeida (Lins - SP); 
Joana Gomes de O. Prado (Guarulhos - SP); Joel de Oliveira Richa (Caraguatatuba - SP); José Barbosa da Silva (São 
Paulo - SP); José Carlos Leitão (São Paulo - SP); José Dantas Neto (Santos - SP); José Mauro Fontana Bonucci (São 
Paulo - SP); Lino Felix Burais (Santos - SP); Luís Fernando Doria Costa (São Paulo - SP); Luiz Augusto Angelici (São 
Paulo - SP); Luiz dos Santos (São Vicente - SP); Manoel Joaquim de Loiola Filho (Jundiaí - SP); Marcos Brunini 
(Votuporanga - SP); Maria Christina Digues Figueiredo (Santos - SP); Maria da Graça Mesquita Alves (São Paulo  - SP); 
Maria das Graças A. dos Santos (São Paulo - SP); Maria Guedes Freitas (São Paulo - SP); Maria Helena Otto Heider 
Henrique dos Santos (São Paulo - SP); Moacir Vargas (São Vicente - SP); Passos Manoel Custódio (Cubatão - SP); 
Milton de Deo Sabbri (São Paulo - SP); Nair dos Santos Braga (Campo Grande - MS); Nereide Lemos Ferreira Santos 
(São Paulo - SP); Niomar Bonifácio (São Paulo - SP); Osvaldo dos Santos (Santos - SP); Romildo Ramires de Almeida 
(São Paulo - SP); Ruth Helena Bento (São Paulo - SP); Serafim Fiorini Junior (São Paulo - SP); Sérgio Seiji Yamada 
(São Paulo - SP); Shirley de Souza (Santos - SP); Sonia Regina Marcilio Machado (São Paulo - SP); Sylvio Roberto de 
Lima Barbosa (Campinas - SP); Terutada Morikawa (São Paulo - SP); Valdir de Jesus (São Paulo - SP); Vera Lucia 
Amaral Sardinha (São Paulo  - SP); Wagner de Paula Balthazar Pimenta (Santos  - SP).

Sejam

bem-vindos!

DEFICIT DO PLANO PREVIDENCIÁRIO SABESPREVDEFICIT DO PLANO PREVIDENCIÁRIO SABESPREV

Em 12 de março, representantes do Fórum de Entidades da Sabesp (AAPS, Sintaema, Sintius e 
Sindicato dos Engenheiros) foram recebidos em audiência por Edevaldo Fernandes da Silva, diretor 
de Assuntos Econômicos, Atuariais e Contábeis da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), em Brasília / DF, para tratar do plano previdenciário Sabesprev.                                                                                                                   

Os representantes das entidades solicitaram a suspensão do processo de aprovação do Plano 
Previdenciário Sabesprev, enquanto a Sabesp e órgãos do governo estadual não negociarem com os 
participantes e assistidos.   

Foi enfatizada a necessidade de esclarecimentos quanto ao pagamento do serviço passado e 
das contribuições da Sabesp e a responsabilidade da empresa com relação ao deficit atuarial.                                                   

Edevaldo Fernandes comprometeu-se a apresentar as reivindicações das entidades à diretoria 
executiva da Previc e agendar nova audiência com representantes das entidades. 

ESPAÇO JURÍDICO
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SERVIÇOS

12

 02 e 21/02

05 e 08/03  

 1º/02

 02/02

 12/03

 08/02

 15/03

Daniel Castilho Azevedo e Jeferson Elias Barbosa participaram de reunião com a diretoria 
executiva da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (ABCON), para ajuste de parceria para cadastramento e recolocação de 
aposentados.

Armando Silva Filho participou de reunião do Fórum de Entidades da Sabesp para tratar do 
Plano Previdenciário Sabesprev.

Daniel Castilho Azevedo e Jeferson Elias Barbosa participaram de reunião nas dependências 
da Sabesp, tratando do PAEE com representantes da Associação Paulista de Empresas de 
Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente (APECS) e a assistente do diretor 
de Gestão Corporativa da Sabesp, Maria Lúcia Tiballi.

Valdemar Venâncio representou a AAPS em evento em homenagem ao Dia Nacional do 
Aposentado realizado em Brasília, nas dependências do Congresso Nacional. 

Daniel Castilho Azevedo e Armando Silva Filho participaram das reuniões do Fórum de 
Entidades da Sabesp para tratar do Plano Previdenciário Sabesprev.

Daniel Castilho de Azevedo, em companhia de dirigentes do Fórum de Entidades, participou 
de audiência em Brasília / DF, na Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), com Edevaldo Fernandes da Silva, diretor de Assuntos Econômicos, Atuariais e 
Contábeis, para tratar do Plano Previdenciário Sabesprev.

Daniel Castilho Azevedo esteve reunido na Costa Carvalho com o diretor de Gestão 
Corporativa da Sabesp, Márcio Abud, para entrega da pauta de Reivindicações dos 
Aposentados e Pensionistas para a Campanha Salarial 2010 / 2011.

SUBSEDE DA BAIXADA SANTISTA CONTA COM VOLUNTÁRIASSUBSEDE DA BAIXADA SANTISTA CONTA COM VOLUNTÁRIAS

Desde o dia 16 de outubro de 2009, a Baixada Santista conta com a 
subsede da AAPS inaugurada por ocasião da festa de comemoração do 
aniversário de 20 anos realizada nas dependências da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS).

Embora recém-inaugurada a subsede já conta com atendimento dos 
plantões jurídico e do serviço social, além de plantão diário com associadas 
voluntárias, sob a coordenação da representante da regional, Estela dos 
Santos Rodrigues Peres para esclarecimento de dúvidas dos associados 
da Baixada e região.

A partir da esquerda: Eledir Pitágoras de Freitas, Leila Mikail Deratani 
e Iracema MariaTeixeira Gião.

Em breve entrevista elas contaram que iniciaram um trabalho na 
subsede voltado para a programação de eventos no qual buscam firmar 
convênios e parcerias locais que possam trazer benefícios para os as-
sociados como com o teatro municipal, por exemplo, ou promover 
passeios culturais ou de lazer, como a tarde de compras na Capital (nas ruas José 
Paulino e 25 de março, incluindo o Mercado Municipal), ou o Passeio de Escuna, com reportagem nesta edição. 

Elas deixaram um recado: associados interessados em colaborar serão bem-vindos.

Plantões da Subsede
Iracema MariaTeixeira Gião (associada voluntária)

José Luiz de Melo Pereira (diretor de Saúde e Assistência Social)

Eledir Pitágoras de Freitas (associada voluntária)

Leila Mikail Deratani (associada voluntária)

Estela dos Santos Rodrigues Peres (representante regional Baixada Santista)

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira    

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

Foto: Eduardo Elias Jr

Diariamente
das 14 às 18 horas

aaps


