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O novo site da AAPS vem ai! Aguarde!
O site da AAPS está passando por uma reformulação. Em breve ele estará no ar com novo visual. 

ATENÇÃO!                    A  AAPS  estará  em  recesso  de 18/12/2010  a  02/01/2001.

DIA NACIONAL DO APOSENTADO
29 de janeiro (sábado)

Na sede da AAPS – a partir das 12 horas
      Venha comemorar com a gente! 

 Junto com esta edição 
você recebe o Calendário 

2011 da AAPS.

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado 
às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo 
até no coração das coisas menos 
percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito 
nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou 
qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber 
mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 

Não precisa fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumidas 

nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão 

matinal, 
direitos respeitados, começando 

pelo direito augusto de viver. 
 
Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 

tem de fazê-lo novo, eu sei que não é 
fácil, 

mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

Receita de Ano Novo 

Na pag. 10 cobertura da Festa de Final de Ano na Capital. 



E
X
P
E
D
I
E
N
T
E SABESPAPO é um informativo bimestral da AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp.

Sede: Rua Treze de Maio, 1.642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002 - Tel: (11) 3289-8511 - Fax: (11) 3285-2649 - E-mail: aapsabesp@uol.com.br
Subsede Baixada Santista: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - CEP 11045-540 - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

 

EDITORIAL

Diretoria Executiva - Presidente: ;  Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni; Diretor Financeiro: Jeferson José Elias Barbosa; Diretor 
Sociocultural e Esportivo: Antonio Martins; Diretor de Saúde e Assistência Social:  José Luiz de Melo Pereira; Diretor de Assuntos Previdenciários:  Armando Silva 
Filho; Diretor de Assuntos Jurídicos: ; Assessor de Relações Externas:  Valdemar Venâncio; Assessor de Comunicação e 
Marketing: José Roberto Guimarães de Almeida e Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.

Daniel Castilho Azevedo

Daniel Castilho Azevedo (acumulando)

Diagramação e Editoração Eletrônica: Idéias e Soluções: Tel.: (11) 2695-1703 - Impressão: Expressão e Arte - Tel: (11) 3951-5188 - Tiragem: 3.500 exemplares.

Conselho Deliberativo -  Jairo Bonifácio (Presidente);  José Taniguti (Vice-presidente). Alberto Bovo, Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim Affonso, 
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Décio Levada, Egidio Perroni Neto, Gerson de Oliveira, José Amaury Teles Fontenele, José Antônio Oliva, Maria Aparecida 
Gonçalves, Mário Rubens Almeida de Melo, Maximiano Bizatto, Nelson Luiz Stabile, Paulo Roberto Menezes, Sérgio Simondi, Shigueo Makita e Silvia Lotti. 

Conselho Fiscal -  José Luiz Trinca (Presidente); Ilka Maria Machado e Flávio Tsutomu Hirota.

Coordenador Editorial: José Roberto Guimarães de Almeida -  
Jornalista Responsável e Edição de Textos: Raquel Braganholi - MTb: 22.219 - rbraganholi@uol.com.br

jrguimaraes@aaps.com.br

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

2

O MOMENTO É DE NOVAS PERSPECTIVAS O MOMENTO É DE NOVAS PERSPECTIVAS 

Daniel Castilho Azevedo  
Presidente  

A participação efetiva e o 
conjunto de atividades realiza-
das no período demonstram de 
forma clara e inequívoca a deter-
minação dos órgãos dirigentes 
da AAPS na solução dos proble-
mas que estão afetando os seus 
atuais e futuros associados. Os 
resultados podem ser mensu-
rados pela credibilidade con-
quistada junto a empregados e 
aposentados e pelo número cres-
cente de novas adesões ao nos-
so quadro associativo.

Renovamos o convite aos 
nossos associados para mante-
rem presente o espírito de união, 
fator decisivo para a superação 
de obstáculos em nossa catego-
ria, mesmo por que, novos desa-
fios e lutas surgirão pela frente.

Estamos nos aproximando do final são ao Plano Sabesprev Mais entre os 
de mais um ano de atividades da nossa seus participantes. Criamos ainda, em 
AAPS. E, para não fugir a tradição, nosso site, um plantão tira-dúvidas pa-
momento mais do que oportuno para ra esclarecimento e orientação aos as-
um breve balanço de resultados deste sociados e não associados, respondi-
ano de 2010. das pelos nossos advogados.

Além dos diversos eventos socio- Esgotados os esforços para solu-
culturais realizados, cabe destaque pa- ção negociada, fomos buscar na Jus-
ra o lançamento e distribuição da Re- tiça (e conseguimos) uma liminar que 
vista AAPS 20 Anos, comemorando a suspende o procedimento de transfe-
fundação da nossa entidade e reali- rência de valores e participantes (mi-
zado em parceria com a Superinten- gração) que integram o plano originário 
dência de Comunicação da Sabesp, para o Sabesprev Mais. Diversos recur-
cuja edição alcançou cerca de 23 mil sos foram movidos pela Sabesp e 
exemplares destinados aos parceiros e Sabesprev na tentativa de derrubar a 
empregados da Sabesp, além de apo- liminar obtida, até agora sem sucesso. 
sentados e pensionistas. Tal medida paralisa a implantação do 

Em fevereiro a AAPS protocolou novo plano ou aplicação de reajustes 
ação judicial através do escritório Am- ao plano vigente, até a decisão judicial 
bra Lizot e Mello para integrar aposen- para apuração da responsabilidade pe-
tados e pensionistas no Plano de lo pagamento do deficit atuarial.
Saúde Pleno da Sabesp e obrigar a Reafirmamos porém a nossa dis-
empresa a atender à legislação que posição para negociar e estudar pro-
disciplina o assunto. Estamos no a- posta alternativa ao Plano oferecido.
guardo de manifestação da Justiça. Em setembro a 13ª Turma do Tri-

Empreendemos ao longo deste bunal Regional do Trabalho da 2ª Re- Desejamos a todos os nossos as-
ano, sistemática e intensa mobilização gião, julgando em segunda instância o sociados, funcionários, parceiros e res-
juntamente com o Fórum de Entidades processo para continuidade do pa- pectivos familiares um Final de Ano 
da Sabesp visando à busca de alterna- gamento da complementação de apo- com muita paz, saúde e os votos de um 
tiva de solução para a questão do deficit sentadoria pela Sabesp aos G zero, 2011 pleno de realizações.
atuarial do plano previdenciário da decidiu favoravelmente, por unanimi-
Sabesprev. A partir de junho lançamos dade, mantendo a decisão de primeira 
a campanha “Diga Não” contra a ade- instância.



REPRESENTANTES DO FÓRUM DE ENTIDADES 
SE REÚNEM COM A NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA SABESPREV

ATUALIDADES
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REPRESENTANTES DO FÓRUM DE ENTIDADES 
SE REÚNEM COM A NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA SABESPREV

Da esquerda para a direita:

Cesar Soares Barbosa (diretor de Previdência), Liége Oliveira Ayub 

(diretora-presidente); Vilma de Seixas Martins (diretora de Saúde); 

Ademir dos Santos (diretor de Gestão) e Daniel Castilho Azevedo 

(presidente da AAPS).

No dia 01 de dezembro os dirigentes do Fórum de Entidades da 
Sabesp estiveram reunidos com a nova diretoria executiva da 
Sabesprev, nas dependências da sede da AAPS.

Na ocasião os representantes do Fórum apresentaram as princi-
pais preocupações e expectativas com relação aos planos de saúde e 
plano previdenciário BD.

Danie l  Cast i lho  Azevedo,  
presidente da AAPS, deixou claro que 
a diretoria da Associação não abrirá 
mão das medidas judiciais já enca-
minhadas, porém conforme compro-
misso assumido com o Fórum, do qual 
é membro integrante, a entidade está 
aberta para a busca de uma solução negociada com a Sabesp e a 
Sabesprev em relação ao plano previdenciário. 

Pela AAPS, também participaram da reunião, Jairo Bonifácio 
(presidente do Conselho Deliberativo), Armando Silva Filho (diretor de 
Assuntos Previdenciários), José Luis de Melo Pereira (diretor de Saúde 
e Assistência Social) e Jeferson José Elias Barbosa (diretor Financeiro).

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos o falecimento de Jayme Apparecido Dias, em 26/10, aos 89 
anos;  Maria Macena Ferreira da Silva, em 22/10, aos 67 anos.  Luiz Carlos Nascimento Pereira dos Santos, em 18/10, 
aos 57 anos; Aguinaldo Vieira Moreira, em 16/10, aos 70 anos; Jorge João Chwist, em 06/10, aos 71 anos; Abdias 
Soares dos Santos, em 27/09, aos 80 anos; José André da Silva, em 04/09, aos 80 anos; Lourival Valentin Terciani, em 
28/08, aos 60 anos;  Darcy Vieira, em 23/08, aos 91 anos; José de Ribamar Durans, em agosto 2010, aos 68 anos; Maria 
Lucia Puzone Gonçalves, em 21/06, aos 77 anos e Otto Rubens Henne, em 24/03, aos 75 anos. 

                                                                                               Enviamos nossas condolências a todos os familiares 

HOMENAGEM DOS AMIGOS DA BAIXADA SANTISTA
Quem, como nós, conheceu e conviveu com Luiz Carlos Nascimento Pereira dos Santos, sabe que toda 

homenagem que se faça é merecidíssima, mas pouco para traduzir o que significou conviver com esse Ser Humano 
que, além de sua sabedoria, era leal, humilde, atuou  em todas as suas diferentes relações: família, trabalho, amigos, 
comunidade, com cem por cento de dedicação, honradez, justiça, amor, competência e total discrição. 

Estas são as suas marcas que ficarão para sempre.
Poucos sabiam de sua generosidade e quando um fato ou outro vinha ao conhecimento de alguns,  por qualquer 

razão, não era por propaganda de sua parte. Tinha sempre uma palavra amiga, de confiança  e as mãos e a cabeça 
prontas para ajudar a todos que dele se aproximassem com alguma necessidade. Sabia ouvir como ninguém... Não 

sabia dizer não, e por isso sacrificava suas horas de alimentação, descanso e lazer – sem nunca reclamar. O dever estava sempre em 
primeiro lugar.

Tanto, que no dia 18 de outubro foi chamado por Deus para uma nova missão lá no Céu, cujos pré-requisitos de competência, 
sigilo, dedicação ele tem. Somos do tempo em que a camisa da empresa se confundia com  a nossa pele e as metas operacionais eram 
parte de um guarda-chuva onde o respeito pelo profissional e o “moral” do time estavam em primeiro lugar pois sabíamos que a 
produtividade e o sucesso da empresa seriam colheita obrigatória.

 Provavelmente ele já estará desempenhando essa nova atribuição como o fez quando esteve entre nós e arrumando um 
tempinho para tocar seu violão e cantar encantando a todos.

Luiz Carlos é o exemplo de filho, esposo, pai e amigo que nunca sairá de nossa memória e de nossos corações. Que tudo o que ele 
plantou continue florescendo.

Amigo: “NUNCA SE ESQUEÇA NENHUM SEGUNDO QUE TEMOS O AMOR MAIOR DO MUNDO, COMO É GRANDE O 
NOSSO AMOR POR VOCÊ!” Descanse em paz e até qualquer dia!
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AAPS CRIA PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

REEMBOLSO DE CONSULTAS SABESPREV

ATUALIDADES

REEMBOLSO DE CONSULTAS SABESPREV
A Sabesprev informa que a partir dos atendimentos de dezembro passará a praticar o valor de R$47,00 para reembolso 

de consultas médicas, realizadas por profissionais não credenciados.
Lembramos que alguns planos de saúde prevêem a cobrança de co-participação. Nestes casos, o reembolso será de 

R$ 47,00 menos o valor da co-participação.

No mês de dezembro teve início o Plano de Ação 
de Emergência para a nossa sede (PAE/AAPS), sob a 
coordenação do diretor Administrativo, Celso Valio 

Machiaverni. Isto significa que a partir de agora a AAPS 
passa a contar com  funcionários aptos a tomar as medidas 

necessárias, com rapidez e eficiência, nos casos de sinistros 
e/ou emergência.  

O treinamento foi ministrado em duas etapas pelo 
bombeiro civil Marcos Vinícius de Moraes, da Associação 

Brasileira de Prevenção de Aciden-
tes (ABPA). A primeira etapa foi  
teórica, da qual constaram os seguintes tópicos básicos: Segurança; Teoria do 
fogo; Componentes do fogo; Métodos de extinção; Classes de incêndio; 
Aparelhos extintores; Vazamento de GLP; Mangueiras e hidrantes; Plano de 
abandono (liderança); e a segunda, prática, com Noções de Primeiros 
Socorros em casos de Parada Cárdiorrespiratória, Ferimentos, Crises 
Convulsivas, Atitudes do Socorrista, Reconhecimento das Condi-ções Vitais 
(Manobras de Ressuscitação). 

No caso de qualquer ocorrência na sede da AAPS
 mantenha a calma e siga as orientações dos nossos funcionários para sua segurança.

RESULTADO DAS ELEIÇÕES SABESPREV 2010RESULTADO DAS ELEIÇÕES SABESPREV 2010

Após a apuração dos votos para os Conselhos da Sabesprev, divulgada em 07/12/2010, foram eleitos os novos 
membros para a gestão 2011/2014, a saber: 

AAPS CRIA PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

DISSÍDIO COLETIVO DE 2010DISSÍDIO COLETIVO DE 2010
Durante a última campanha salarial a pauta comum de reivindicações dos sindicatos que 

representam as diversas categorias de empregados da Sabesp, obteve entre os itens principais, uma 
aplicação de 5,05% de reajuste salarial sobre os salários de abril / 2010. E o compromisso da empresa 
com relação a cláusula de Produtividade/Aumento real, em conceder um reajuste de1,5%, devendo este 
percentual ser pago a partir de jan / 2011 com retroatividade. 

A Sabesp recorreu e conseguiu junto ao TRT o efeito suspensivo deste aumento. Os sindicatos 
recorreram desta decisão e a AAPS estará atenta no acompanhamento e evolução deste processo uma vez 
que entendemos que este aumento real alcança os aposentados complementados da Sabesp.

Durante a última campanha salarial a pauta comum de reivindicações dos sindicatos que 
representam as diversas categorias de empregados da Sabesp, obteve entre os itens principais, uma 
aplicação de 5,05% de reajuste salarial sobre os salários de abril / 2010. E o compromisso da empresa 
com relação a cláusula de Produtividade/Aumento real, em conceder um reajuste de1,5%, devendo este 
percentual ser pago a partir de jan / 2011 com retroatividade. 

A Sabesp recorreu e conseguiu junto ao TRT o efeito suspensivo deste aumento. Os sindicatos 
recorreram desta decisão e a AAPS estará atenta no acompanhamento e evolução deste processo uma vez 
que entendemos que este aumento real alcança os aposentados complementados da Sabesp.

Durante a última campanha salarial a pauta comum de reivindicações dos sindicatos que 
representam as diversas categorias de empregados da Sabesp, obteve entre os itens principais, uma 
aplicação de 5,05% de reajuste salarial sobre os salários de abril / 2010. E o compromisso da empresa 
com relação a cláusula de Produtividade/Aumento real, em conceder um reajuste de1,5%, devendo este 
percentual ser pago a partir de jan / 2011 com retroatividade. 

A Sabesp recorreu e conseguiu junto ao TRT o efeito suspensivo deste aumento. Os sindicatos 
recorreram desta decisão e a AAPS estará atenta no acompanhamento e evolução deste processo uma vez 
que entendemos que este aumento real alcança os aposentados complementados da Sabesp.

CONSELHO FISCAL

Miguel Ângelo Ferreira Teixeira (titular)  
Matias Alves Neto (suplente) 

CONSELHO DELIBERATIVO

Danilo Grimaldi (titular)
Ademir Andrade de Oliveira (titular) 
Jorge Alberto Arrivabene (suplente).
Abdon da Costa Souza (suplente).
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 com boa música e lua cheia 

ACONTECEU NA AAPS

 com boa música e lua cheia 
oit3ª N e da Ser aest
oit3ª N e da Ser aest

A 3ª Noite da Seresta na sede da AAPS aconteceu sob agradável noite de lua cheia, e 
contou com público entusiasmado para apreciar a apresentação do grupo Chorando na Sombra 
e convidados, no dia 18 de novembro, nas 
dependências do Buffet GM Banqueteria. 

O destaque da noite foram as participações 
de Izaias Bueno de Almeida (no bandolim) e seu 
irmão Israel Bueno de Almeida (no violão de 7 
cordas), que tocaram com os músicos do Grupo 

Chorando na Sombra Márcio Modesto (flauta), Roberto 
Amaral (pandeiro) e Lucas Arantes (cavaquinho), executando músicas instru-
mentais e acompanhando o cantor Roberto Seresteiro. Os músicos Yuri Reis 
(cavaquinho) e João Camarero (violão de 7 cordas) participaram do evento 
dando uma "canja".

Após a saudação aos presentes de Daniel Castilho Azevedo, presidente da AAPS, e da apresentação 
do grupo feita pelo conselheiro Sergio Simondi, teve início o show que intercalou música instrumental com 
canções de grande sucesso do choro e da seresta que marcaram época, de autoria de Jacó do Bandolim, 
Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Silvio Caldas, Noel Rosa, entre outros, interpretados por Roberto Seresteiro. 

TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY COMEMORA 
ANIVERSÁRIO DE 11 ANOS DO GRUPO DE BOLEIROS DA AAPS

TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY COMEMORA 
ANIVERSÁRIO DE 11 ANOS DO GRUPO DE BOLEIROS DA AAPS

No dia 20 de novembro, foi disputado o Torneio de Futebol Society 
“Daniel Castilho Azevedo”, na Costa Carvalho, em comemoração ao aniver-
sário de 11 anos do grupo de futebol society da AAPS. 

O torneio contou com a participação de três equipes: Branca, Azul e 
Verde; e o saldo de gols foi o critério adotado para definir a equipe ganhadora 
do torneio, que disputaram partidas entre si. Ao final dos confrontos, a Equipe 

Branca sagrou-se campeã, com 10 gols. 
Houve entrega de troféus (campeão e vice-

campeão) pelo presidente da AAPS, Daniel 
Castilho Azevedo, além de medalhas e camiseta 
comemorativa dos 11 anos do grupo de futebol da 
AAPS aos atletas participantes, pelo conselheiro José Antonio Oliva. 

Pardal, da Equipe Branca, o goleiro menos vazado e Douglas, da Equipe Azul, o artilheiro 
do Torneio receberam premiação especial. 

O presidente da Associação Sabesp e nosso as-
sociado, Pérsio Faulim de Menezes, também prestigiou o 
evento jogando pela Equipe Azul. 

Destacamos o apoio logístico prestado pela Associação Sabesp que 
cedeu o espaço para a realização do torneio, os troféus e medalhas, as camisetas 
comemorativas de 11 anos do grupo de futebol society da AAPS, além do pessoal da 
arbitragem: Luiz Francisco (árbitro 1), Osmar Ranon (Arbitro 2) e Selma Santos 
(anotadora). 

Os atletas e convidados confraternizaram com um farto churrasco e curtindo o som do 
grupo Urina Solta. 

Equipes reunidas antes da disputa

Daniel Castilho Azevedo, 

presidente da AAPS, entrega troféu 

para Baptista, da Equipe Branca.

Equipe Branca campeã: Oliva, Pardal, 

Baptista, Funchal, Mostério, Jair, 

Valério e Cosmo. 

Equipe Azul: Gaúcho, Joaquim, Joel, Luiz Garcia, Douglas, Adílson, Pérsio, Gabarrone, Carlão e Serginho. 
Equipe Verde: Bartô, Chicão, Bovo, Vandir, Amaury, Edson Cardoso, Robertinho, Pedro Pereira e Felipe. 
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AGORA SOMOS 

3.343 ASSOCIADOS!    

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 

Dia    Convidados
  

EventoHorário                                                  Local

Sócio, cônjuge ou 
1º acompanhante

Grátis

Sócio, cônjuge ou 
1º acompanhante

R$ 20,00

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e
Cônjuges

Saída da AAPS

22 horas       
Grito de Carnaval

Festa do Vermelho e Branco
R$ 50,00

R$ 40,00

R$ 50,00

7 horas        
17

Quinta     
Viagem para o Santuário

de Aparecida
 

PROGRAME-SE!AGENDA

   Janeiro

Dia Nacional do Aposentado
Churrasco

29
Sábado      

12 horas         Restaurante do Giba

   Fevereiro

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

GrátisSalão da sede da AAPS18 horas         
23

Quarta Happy Hour com videokê

Clube Piratininga
18

Sexta

Sócio, cônjuge ou
1º acompanhante

R$ 20,00

Sócio, cônjuge ou
1º acompanhante

Grátis

GrátisSalão da sede da AAPS15 horas         
24

Quinta Jogos de Salão
Sócio, cônjuge ou
1º acompanhante

Grátis

Sócios 
e Cônjuges

dia nacional do aposentadodia nacional do aposentado
Dia 29/01 (sábado) – às 12 horas 
Local: Restaurante do Giba 
Sócio, cônjuge ou 1º acompanhante: Grátis 
Convidados: R$ 50,00

Sejam
bem-vindos!

A Campanha de Captação de Novos Sócios continua. Divulgue a AAPS entre seus amigos que não são 
associados.

Agradecemos a todos que têm colaborado na divulgação de nossa entidade. 

Álvaro Faustino Marques (São Paulo -SP); Amaro José da Silva (São Paulo - SP); Amós de Moraes (São Paulo - SP); Ana 
Maria Afonso de Souza (São Paulo -SP); Ana Maria Galvão Terciani (São Paulo - SP); Antonio Fontes Muller (São Paulo - 
SP); Antonio Gonçalves Borges Neto (Barretos - SP); Arlindo Mikio Takeda (Lins - SP); Arnaldo Teixeira Pieroni (São 
Vicente - SP); Carlos Alberto da Silva Gomes (Santos - SP); Carlos Roberto do Vale (São Bernardo do Campo - SP); Carlos 
Yoshio Taguchi (Mogi das Cruzes - SP); Cesar Faria (Uberlândia - MG); Clara Abreu Campos (São Paulo - SP); Creusa Góis 

Nascimento (São Paulo - SP); Décio Hermes Cestari (São Bernardo do Campo - SP); Durval Ribeiro Pereira (Registro -SP); Edmilson Esbravatti de 
Almeida (Lins - SP); Francisco Suller Garcia (São Paulo - SP); Geni Gomes Guimarães (São Paulo - SP); Geraldo Dias (São Paulo - SP); Gilberto Paula de Castilho 
(Campinas - SP); Helena Maria Silva Dias (São Paulo - SP); Homero Vicente Mollo Jr (São João da Boa Vista - SP); Horácio Savóia da Veiga (São Paulo - SP); Iolanda 
Deboni Targa (Atibaia - SP); Isabel Leal Coelho (São Paulo - SP); Jaconias Eleotério dos Santos (São Paulo - SP); Januário Israel da Silva (Barueri - SP); João Antonio 
Rosetti (São Roque - SP); João Francisco Heitzmann Neto (Presidente Prudente - SP); João Jorge da Costa (São Paulo - SP); João Soares da Silva Filho (Lins -SP); 
Jorcy da Costa Whately (Praia Grande - SP); Jorge Lopes de Almeida (São Paulo - SP); Jorge Luiz Maisonnave Pittas (Santos - SP); José Angelino Rodrigues (São 
Paulo - SP); José Carlos Ribeiro Leite (São Paulo - SP); José Fuzetti Junior (São Paulo - SP); José Luiz Miguel (São Paulo - SP); Lázaro Vieira de Souza (São Paulo - SP); 
Lênio Cezar Garcia Petrovich (Santos - SP); Liberto Solano Trindade (São Paulo - SP); Luiz Alberto Ferreira (Piracaia - SP); Luiz Alfredo Picanço Vianna (São Paulo - 
SP); Magnólia Zacarias Gonzaga (Carapicuíba - SP); Marco Antonio Coronato (Salvador - BA); Maria Elisa Lourencon (Botucatu - SP); Maria José da Silveira Melo (São 
Paulo - SP); Maria Madalena Marques (Adamantina - SP); Maria Thereza Marchini Vieira (São Paulo - SP); Maria Terezinha de Jesus Langoni (Botucatu - SP); Mário 
Mariano da Cunha (Araraquara - SP); Meire Aparecida Moreira Galvão (São Paulo - SP); Miguel Prieto Pelaez (São Paulo - SP); Nelson di Tanno (Pindamonhangaba - 
SP); Osvaldo Alquati (São Paulo - SP); Oswaldo Shigueyuki Kawanami (São Paulo - SP); Pedro José Flausino (Cianorte - PR); Ramiro Hassem (São José do Rio Preto - 
SP); Roberto Ferreira (Santos - SP); Roberto Simões (Santa Cruz do Rio Pardo - SP); Rosa Moutinho Souto (São Paulo - SP); Rubem Severian Loureiro (São José do Rio 
Preto - SP); Sandra Maria Rodrigues (Santos - SP); Sebastiana Neide de Souza (São Paulo - SP); Valmir Sena Teles (Praia Grande - SP); Vanda Almeida Coutinho  
(Franca - SP).  Vânia Lucia de Souza (São Paulo - SP); Vicente de Paula Pereira (São Paulo - SP) e Yukio Tamura (São Paulo - SP).    

Retire seu convite 
em nossa secretaria a partir de janeiro.



31º CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA BAIXADA 

 1º CONGRESSO MUNDIAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

31º CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

REUNIÃO DO FEASP 

ESTIVEMOS LÁ

A Diretoria Executiva da AAPS inovou e pela 
primeira vez realizou a reunião mensal de diretoria 
na regional da Baixada Santista que contou com a 
presença do presidente Daniel Castilho Azevedo, 
dos diretores Antonio Martins (da área Sociocul-
tural e Esportiva) e Jeferson José Elias Barbosa 
(da área Financeira), além de Valdemar Venâncio 
(assessor de Relações Externas), da repre-
sentante da regional da Baixada Santista, Estela 
dos Santos Rodrigues Peres e associados colabo-
radores.

A  reunião teve como pauta assuntos das áreas administrativa, jurídica e financeira da Associação.

 11/11

 22 a 24/11

Armando Silva Filho, diretor de Assuntos Previdenciários da AAPS, representou a entidade no 31º 
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado em Olinda (PE) e acompanhou ativamente os 
debates, com destaque para os painéis que trataram da visão atuarial do ambiente atual para a 
previdência complementar e da resolução de conflitos em relação a mesma, considerados de alto 
interesse para a AAPS neste momento, devido aos problemas que estamos enfrentando na defesa dos 
associados suplementados junto à Sabesp e a Sabesprev. 

Paralelamente a participação no congresso, Valdemar Venâncio acompanhou o presidente da COBAP, Warley 
Martins, até a sala do presidente da Câmara Federal, deputado-presidente Marcos Maia, para entregar 1 milhão e 
oitocentas mil assinaturas em apoio ao PL-4434/08, referente à recuperação das perdas salariais, que assumiu o 
compromisso de colocar o projeto em votação, assim que seja possível. 

 17 a 19/11

 30/11

Valdemar Venâncio, assessor de Relações Externas da AAPS, representou a entidade no 1º 
Congresso Mundial de Aposentados, Pensionistas e Idosos, realizado em Brasília (DF), com a organi-
zação da COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com apoio de outras enti-
dades.

Participaram representantes de aposentados de 13 países: Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Congo, El Salvador, Equador, Espanha, França, Itália, Méxi-
co e Uruguai, que assinaram o Protocolo da Previdência Universal do 
Futuro, primeiro passo para a continuação de debates e ações em 

conjunto em prol da qualidade de vida dos 
aposentados em nível global.

Pelo Brasil, destaque para as seguintes 
autoridades presentes ao evento: Carlos 
Eduardo Gabas, ministro da Previdência 
Social; senador Paulo Paim (reeleito para 
mais 8 anos de mandato), deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá (reeleito para mais 4 

anos de mandato) e deputado Cleber Leite (também reeleito por mais 4 anos).

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NA BAIXADA 

 1º CONGRESSO MUNDIAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

REUNIÃO DO FEASP 
Reunião do FEASP (Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e 

Idosos do Estado de São Paulo) realizada na sede da AAPS e que teve como pauta a complementação e 
suplementação de aposentadoria nas diversas entidades. 

PL-4434/08 
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Valdemar Venâncio 
e Warley Martins (presidente da COBAP)

Senador Paulo Paim (à direita)



CONFIRA A POSIÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS EM ANDAMENTO EM DEZEMBRO DE 2010

ESPAÇO JURÍDICO

CONFIRA A POSIÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS EM ANDAMENTO EM DEZEMBRO DE 2010
REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE INATIVOS COMPLEMEN- REAJUSTE DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS COMPLE-

TADOS MENTADOS

MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSEN-
TADORIAS E PENSÕES

IMPEDIMENTO DA MIGRAÇÃO DE RESERVAS DO PLA-
NO BÁSICO PARA O PLANO SABESPREV MAIS

ENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS NO PLANO 
DE CARGOS E SALÁRIOS

SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO DEFICIT PRE-
VIDENCIÁRIO

REINTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIO-
NISTAS DA SABESP AO PLANO PLENO

  (Processo  Nº.  00616200705002000  -  Iniciado em:  (Processo Nº 053.02.026734-0 - Iniciado em: 
09/-04/2007  -  50ª  Vara da Justiça do Trabalho). 17/10/2002 - 9ª Vara Fazenda Pública).  

Objeto da ação: Aplicação, por parte da Sabesp, dos mes- Objeto da ação: Reajustar os proventos dos aposentados 
mos critérios de reajustes salariais aplicados aos ativos, para os ou pensionistas complementados pela Sabesp com os mesmos 
inativos, estipulada na Cláusula 13ª do Acordo Coletivo índices utilizados pela empresa para reajustar os salários dos 
2005/2006, ou seja, a destinação pela Sabesp de 2% (dois por empregados ativos. No caso, pleiteia-se 2% de 1997 e 1% de 
cento) de sua folha de pagamento para os aposentados e 1998, aplicados aos empregados ativos e não repassados aos 
pensionistas associados. Ação impetrada sob a responsabilida- inativos. Ação Civil Coletiva impetrada pelo escritório Advocacia 
de do escritório Advocacia Innocenti e Associados. Innocenti e Associados, com pedido de concessão de liminar. 

Histórico: Não houve provimento em 1ª instância. Histórico: Esta ação está pendente no julgamento no STJ. 
Não há data de julgamento. Sequência: Recorremos e aguardamos julgamento em 2ª 

Instância (TRT). Sequência: Está concluso à ministra relatora Maria The-
reza de Assis Moura, da 6ª Turma. O Superior Tribunal de Justiça 
julgará primeiramente e, depois, irá para o Supremo Tribunal  (Processo Nº. 00110200400802003 - 
Federal. Está aguardando decisão do Superior Tribunal de Iniciado em: 21/01/2004 - 8ª  Vara da Justiça do Trabalho). 
JustiçaObjeto da ação: Manter os aposentados complementados 

vinculados juridicamente à Sabesp, bem como a continuidade do 
 (Processo Nº pagamento das complementações de aposentadorias e pensões 

583.00.2010.167944-8 - Iniciado em: 24/08/2010 - 2ª Vara Cível nas condições e termos atuais. Ação Civil Pública com pedido de 
da capital). liminar impetrada sob a responsabilidade do escritório de advo-

cacia Fonseca & Fernandes. Objeto da ação: Impedir a migração de reservas do plano 
previdenciário Benefício Definido para o plano previdenciário Histórico: Em 01/09/2010 a ação foi julgada procedente em 
Sabesprev Mais e a sua implantação. Ação impetrada através do 2ª Instância (TRT 02). 
Escritório Jurídico  Direito Social. Sequência: A Sabesp recorreu ao TST; aguardamos julga-

Histórico: Em 26/08/2010, abriu-se vista ao Ministério mento
Público na forma do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Federal 
7.347/85, que se pronunciou no sentido de  ouvir as demais  (Processo N º 00608200604802007-
partes (Sabesp e Sabesprev) e no despacho o juiz não concedeu 48º Vara da Justiça do Trabalho)
a liminar, mas optou por ouvir as demais partes. Objeto da ação: Visa o enquadramento dos aposentados e 

Sequência: A AAPS discordou e impetrou embargos rei-pensionistas complementados à nova estrutura de cargos e 
terando o pedido de liminar. Aguardamos julgamento.salários da Sabesp, implantada a partir de junho/2002. Ação Civil 

Coletiva impetrada sob a responsabilidade do escritório Advo-
cacia Innocenti e Associados.  (Processo Nº 0038970-61.2010.8.26.0053 - Ini-

ciado em: 19/10/2010 - 8ª Vara de Fazenda Pública - Autores: Histórico: Esta ação foi julgada extinta sem resolução do 
Sintaema e AAPS). mérito em 1ª Instância. 

Objeto da ação: Suspender e rever os valores da contri-Sequência: Ação aguarda julgamento (recurso de revista e 
buição extraordinária do deficit atuarial no plano previdenciário embargos) em 2ª Instância.
Sabesprev Mais. Ação impetrada através do Escritório Jurídico 
Direito Social.  (Processo Nº 

Histórico: Em 20/10/2010 - Foi concedida a liminar suspen-00495201006702004 - Iniciado em: 04/03/2010 - 67ª Vara do 
dendo o procedimento de migração de valores e contribuição Trabalho de São Paulo).
extraordinária do deficit do plano previdenciário do Benefício Objeto da ação: Reintegrar os aposentados e pensionistas 
Definido (BD) da Sabesprev.no plano de saúde Pleno da Sabesprev. Ação impetrada através 

Sequência: A Sabesp e Sabesprev já fizeram várias tenta-do Escritório Jurídico Ambra Lizot.
tivas (embargos e agravos de instrumento) para suspensão da  Histórico: A ação foi distribuída em 04/03/2010, o juiz pediu 
liminar, mas até o momento sem sucesso. Vencida esta fase, manifestação das partes, as quais já se manifestaram. 
caberá a Sabesp e Sabesprev demonstrar a existência real do Sequência: Julgamento agendado para 26 de fevereiro de 
deficit previdenciário do plano. 2011.

Devido o período de férias do judiciário que teve início em  20/12/2010 novas posições somente ocorrerão a partir de jan/2011. 
Em caso de dúvidas contatar o Plantão Jurídico da AAPS, pessoalmente, na sede, localizada à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista -  

São Paulo - Capital; via e-mail: pmosterio@aaps.com.br ou pelo tel. (11) 3289-8511, de segunda a sexta feira, das 13h às 17h.
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Alugo Casa na Ilha Bela (Carnaval / Natal)  
Qualquer época. Praia do Perequê, atrás do Max Artesanato, próximo à 

praia, com 2 suítes, mais 1 quarto, sala de almoço, jantar, varandas 
(embaixo e em cima) e garagem para vários carros. 

Tel: (11) 3744-9995 /  Cel: (11) 9931-3591 /  9606-6273

O conteúdo dos anúncios é de inteira responsabilidade dos anunciantes.

QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS

REGRAS DA SABESPREV PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS DE ALTO CUSTO

Quem não é usuário de nenhum dos Planos de Saúde da Sabesprev, pode obter informações junto à Secretaria da 
Saúde através do site http://portal.saude.sp.gov.br ou pelos telefones 3066-8359 / 3066-8684 / 3385-7011 / 3385-7023.

Em caso de dúvida consulte o plantão do serviço social da AAPS.

Regras e informações mais detalhadas sobre Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo, você encontra no 
Portal Sabesprev no endereço eletrônico:  www.sabesprev.com.br  ou pela Central de Atendimento: 08000 55 1827.

No Portal Sabesprev também é possível consultar a lista completa dos medicamentos fornecidos pela 
Sabesprev. 

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3935-1138 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 7819-1106 - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
Quando possível, os contatos pessoais devem ser agendados por telefone na sede local da AAPS.

A Sabesprev informa através necessária desde que seja carac-
de seu portal na internet que o rol terizada a urgência e compro-
de medicamentos de alto custo vado, através de protocolo, que o 
fornecidos gratuitamente aos pedido já foi realizado junto à Se-
clientes dos Planos Pleno, cretaria de Saúde. Para solicitar 
Especial, Básico, Executivo e os medicamentos é necessário 
Padrão foi ampliado.  encaminhar à Sabesprev a pres-

Além dos quimioterápicos, crição e o relatório médico, con-
foram incluídos outros remédios, tendo: diagnóstico, justificativa, 
utilizados no tratamento de identificação do beneficiário e do 
doenças graves, como doenças médico que o assiste, além da 
renais crônicas, hepatites virais especificação para tratamento de 
ou utilizados por pacientes transplantados. Alguns desses urgência. 
medicamentos já são distribuídos pela Secretaria de Havendo o enquadramento nas regras de cobertura, a 
Saúde, por isso devem ser solicitados junto a esse órgão Sabesprev comunicará o cliente, disponibilizando os remé-
governamental. dios ou autorizando o reembolso, dependendo de cada 

No entanto se ocorrerem problemas no fornecimento situação. A interrupção do fornecimento dos medicamentos 
pela Secretaria, o cliente Sabesprev contará com o apoio da se dará ao término do tratamento ou quando o órgão 
Fundação que fornecerá gratuitamente a medicação competente da Secretaria da Saúde passar a fornecê-los. 

Alugo Apto Guarujá (90 m) (Carnaval / Natal) 
Qualquer época. Praia das Astúrias, com 3 dormitórios, sala em L, visita, jantar 
etc, com 1 vaga na garagem. Próximo da praia a 3 quadras, entre a praia das 

Astúrias e Tombo.Tel: (11) 3744-9995  /  Cel: (11)  9931-3591 / 9606-6273

Clara de Assis
     Pet Shop

Estética Animal
Rações

Medicamentos
Veterinário

Seu bichinho 
é a razão de nossa existência.

Av. Barber Greene, 737 - Jd Santa Clara - Guarulhos - SP

2468-2229

Veterinária Responsável: Ana Paula Xella.

Hotel/Creche
Acessórios                       

                             Rua Érico de Abreu Sodré, 217
                   Centro – Lins – CEP:16400-502 - Tel: (14) 3025-1557

CIRURGIÃ DENTISTA – NOVO ENDEREÇO
                       Fernanda Carvalho Pereira da Silva

Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer serviços profissionais este é o seu espaço. Preços promocionais para nossos associados.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS
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Não haverá plantão na subsede no mês de janeiro.



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

O salão de festas do Clube Homs esteve lotado na festa de confrater-
nização de final de ano da Capital.

Foi com muita alegria que associados, familiares e convidados se 
reuniram para celebrar as conquis-
tas de 2010, como a união entre a-
tivos e aposentados, o aumento do 
quadro de associados da AAPS e as 
recentes vitórias obtidas na justiça 
em prol dos associados comple-
mentados e suplementados.

Daniel Castilho Azevedo, presidente da AAPS, 
saúda os presentes na abertura da festa.A animação musical esteve a cargo da Banda 

Sena Sopra Metais que manteve a pista de 
dança sempre animada. A pausa ficou 
por conta do almoço e do tradicional 
sorteio de brindes.

Além dos membros da diretoria Executiva registramos a presença dos membros do Conselho Deliberativo Jairo Bonifácio (presidente), Gerson de Oliveira,  
Antonio Carlos Julião,  Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Maria Aparecida Gonçalves, Egídio Perroni Neto, José Antonio Oliva, Sergio Simondi, 
Shigueo Makita, Décio Levada (conselheiro em licença), e os suplentes Oswaldo Teixeira,Gert Wolgang Kamiski e Célio Xella; e do Conselho Fiscal, Ilka 
Maria Machado e José Luiz Trinca (presidente).

Deputado Arnaldo Faria de Sá (à direita).

A partir da esquerda
José Roberto Guimarães de Almeida (assessor de 

Comunicação e Marketing da AAPS), Hiroshi Ietsugu 
(presidente da AESabesp), Maximiano Bizatto (membro do 

Conselho  Deliberativo da AAPS) e Sra. Ietsugu.

A partir da esquerda
Milton Liberatori (presidente da ABRECE), 
Nilcéia Aparecida de Lima e esposo.

Antonio Martins (diretor Sociocultural e 
Esportivo da AAPS),Vera Lúcia Bueno 
(Sindicato dos Advogados do Estado de SP) 
e Jeferson José Elias Barbosa 
(diretor Financeiro da AAPS).

A corretora de seguros Duxcon Sankato e o 
Buffet GM Banqueteria colaboraram fornecendo 
brindes para sorteio entre os associados.
Contemplados: Jonas Otavio Costa 
(Multiprocessador), Salvador Helfstein (Grill), 
Iracema Teixeira (Ventilador), Darcy 
Luttenschlager (Forno elétrico), Rejane Saber 
(Liquidificador) e Almir de Carvalho 
(TV LED 22 polegadas).
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Maximiano Bizatto, membro do Conselho Deliberativo da AAPS, esteve no evento representando Dante Ragazzi Pauli, 
presidente da ABES - SP (Associação Brasileira de Engenharia de Saneamento do Estado de São Paulo).

Nilcéia Aparecida de Lima, compareceu representando Valter Joaquim Caldini, presidente da AAPP (Associação dos 
Aposentados , Pré-Aposentados e Pensionistas da Cetesb),
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