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Festas de Confraternização AAPS 2011
CAPITAL BAIXADA

11 de dezembro - às 12 horas
Club Homs

Av. Paulista, 753.

Sócios e cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 25,00
Convidados: R$ 60,00 

Música ao vivo - Musical em MI

16 de dezembro - às 20 horas
AEAS 

Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Santos
Sócios e cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 20,00 

Convidados: R$ 60,00 

Música ao vivo - Trio do Blow Up
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AÇÃO E ATUAÇÃO PERMANENTES

Vamos nos aproximando de 
mais um final de ano. Em breve 
chegará o momento para ava-
liação e balanço de resultados 
de mais um período de trabalho  
e desafios. Podemos considerar 
que graças ao comprometimen-
to, trabalho e esforços dos ór-
gãos de gestão de nossa entida-
de - diretoria e conselhos - al-
cançaremos ao final deste 
exercício um saldo bastante 
positivo.

EDITORIAL
aaps
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Daniel Castilho Azevedo 
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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: jrguimaraes@aaps.com.br - para o Coordenador Editorial. 

AÇÃO E ATUAÇÃO PERMANENTES
busquem solução negociada para a de negociação visando a possível inte-
questão beneficiando participantes ati- gração dos aposentados e pensionistas 
vos e assistidos. no Plano Pleno ou a formação de mode-

 Ainda no campo previdenciário, só lagem de um novo plano global envol-
que em relação a Previdência Social vendo ativos e inativos.      
(INSS), continuamos a prestação de Vale lembrar que a AAPS vem mar-
serviços no atendimento e assistência cando presença permanente nos movi-
jurídica aos inúmeros casos de revisão mentos de apoio às causas nacionais 
de benefícios, inclusive esclarecendo de interesse dos aposentados e idosos, 
dúvidas sobre a revisão pelo teto,  através de nossa participação junto às 
através dos escritórios especializados entidades de representação como  Fe-
nesse segmento contratados pela deração das Entidades de Aposentados 
AAPS. Pensionistas e Idosos do Estado de 

Podemos destacar também as ini- São Paulo (FAPESP), Confederação 
ciativas de gestão junto à Secretaria da Brasileira de Aposentados e Pensio-

Mesmo convivendo com ameaças Fazenda na questão dos reajustes aos nistas (COBAP) e Movimento dos Ser-
e sobressaltos que já fazem parte de complementados referentes ao Dis- vidores Aposentados e Pensionistas  
nossa rotina, como a questão da sus- sídio de 2010 e Acordo Coletivo de 2011 (MOSAP).
pensão do pagamento dos aposen- que permitiram agilizar a atualização No âmbito administrativo temos 
tados e pensionistas complementados, dos pagamentos desses colegas. dois destaques: as Eleições AAPS 2012 
logramos êxito na defesa de diversos Em relação aos planos de saúde e a reforma da sede. Ambos estão em 
colegas e conseguimos restabelecer Executivo e Padrão, cujas mensalida- curso e cumprindo rigorosamente o cro-
seus benefícios, através da atuação de des estão sofrendo desconto conforme nograma estabelecido. 
nossos advogados. Alguns poucos ca- matéria desta edição, podemos creditar Quanto a reforma da sede espera-
sos ainda estão dependendo, exclusi- isso aos nossos esforços de gestão mos inaugurar as novas instalações no 
vamente, de decisão judicial que, temos junto à Sabesprev e panfletagem reali- mês de novembro. 
certeza, virá em breve. zada nas unidades da Sabesp. Ainda Finalizamos com um convite para 

Na questão que envolve os planos na área de saúde, reproduzirmos reco- que anotem em sua agenda as datas de 
previdenciários Sabesprev assistimos mendação da Sabesprev aos clientes nossas Festas de Confraternização 
com satisfação uma nova oportunidade do plano Especial que sofrerá signifi- 2011. 
de avanço, diante da postura madura e cativo reajuste em breve. E, enfatiza- Vamos celebrar juntos!
responsável dos agentes envolvidos mos que estamos na expectativa do 
(Fórum de Entidades, Sabesp e Sabes- desenvolvimento de estudos de novas 
prev), o que permitirá que as partes alternativas e o início de um processo 
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NOVO PARCEIRO CREDENCIADO

Empresa                             Empresa                             Endereço / ContatoEndereço / Contato VantagensVantagensProduto / Serviço Produto / Serviço 

NOVO PARCEIRO CREDENCIADO

Dr. Ghelfond 
Diagnóstico Médico

Av. Angélica, 1045/11 Perdizes - São Paulo - SP.
Tel: (11)  2178-9000 

Site: www..ghelfond.com.br
E-mail: comercial@ghelfond.com.br

Exames Médicos
Unidades: Angélica, 
Tatuapé, Osasco e 

S. Bernardo do Campo

Preços reduzidos 
para associados 

sem plano médico

As novas parcerias divulgadas através de nossos informativos
permanecerão à disposição para consulta em nosso site www.aaps.com.br

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

A Secretaria da Fazenda aplicou benefícios, aos quais também já foram aplicados o reajuste 
o reajuste de 5,05%, para as comple- de 8% referente ao Acordo Coletivo fechado em 2011.
mentações de aposentadorias e pen- Vale lembrar que a Fazenda tinha como prática pagar 
sões oriundas da Sabesp referente os reajustes anuais somente após a homologação do Acor-

ao dissídio de 2010/2011, sobre os salá- do ou Dissídio Coletivo da categoria. 
rios de abril/2010. A iniciativa se deu após O Ofício C - 035/11, emitido por nossa entidade para 
análise do ofício encaminhado pela AAPS ao tratar sobre esta questão dos complementados, foi entre-

órgão, solicitando a aplicação do índice de rea- gue a Marcos Antonio Fernandes, assessor do secretário da 
juste aos complementados, feita pela consultoria Fazenda, em reunião realizada no dia 15 de junho, na qual a 
jurídica da Fazenda. AAPS esteve representada por Daniel Castilho Azevedo, 

O pagamento dos valores atrasados ocorreu no dia 06 presidente e Valdemar Venâncio, assessor de Relações 
de setembro, juntamente com o pagamento mensal dos Externas.

A Secretaria da Fazenda aplicou benefícios, aos quais também já foram aplicados o reajuste 
o reajuste de 5,05%, para as comple- de 8% referente ao Acordo Coletivo fechado em 2011.
mentações de aposentadorias e pen- Vale lembrar que a Fazenda tinha como prática pagar 
sões oriundas da Sabesp referente os reajustes anuais somente após a homologação do Acor-

ao dissídio de 2010/2011, sobre os salá- do ou Dissídio Coletivo da categoria. 
rios de abril/2010. A iniciativa se deu após O Ofício C - 035/11, emitido por nossa entidade para 
análise do ofício encaminhado pela AAPS ao tratar sobre esta questão dos complementados, foi entre-

órgão, solicitando a aplicação do índice de rea- gue a Marcos Antonio Fernandes, assessor do secretário da 
juste aos complementados, feita pela consultoria Fazenda, em reunião realizada no dia 15 de junho, na qual a 
jurídica da Fazenda. AAPS esteve representada por Daniel Castilho Azevedo, 

O pagamento dos valores atrasados ocorreu no dia 06 presidente e Valdemar Venâncio, assessor de Relações 
de setembro, juntamente com o pagamento mensal dos Externas.

A Secretaria da Fazenda aplicou benefícios, aos quais também já foram aplicados o reajuste 
o reajuste de 5,05%, para as comple- de 8% referente ao Acordo Coletivo fechado em 2011.
mentações de aposentadorias e pen- Vale lembrar que a Fazenda tinha como prática pagar 
sões oriundas da Sabesp referente os reajustes anuais somente após a homologação do Acor-

ao dissídio de 2010/2011, sobre os salá- do ou Dissídio Coletivo da categoria. 
rios de abril/2010. A iniciativa se deu após O Ofício C - 035/11, emitido por nossa entidade para 
análise do ofício encaminhado pela AAPS ao tratar sobre esta questão dos complementados, foi entre-

órgão, solicitando a aplicação do índice de rea- gue a Marcos Antonio Fernandes, assessor do secretário da 
juste aos complementados, feita pela consultoria Fazenda, em reunião realizada no dia 15 de junho, na qual a 
jurídica da Fazenda. AAPS esteve representada por Daniel Castilho Azevedo, 

O pagamento dos valores atrasados ocorreu no dia 06 presidente e Valdemar Venâncio, assessor de Relações 
de setembro, juntamente com o pagamento mensal dos Externas.

FAZENDA ATENDE OFÍCIO DA AAPS E APLICA REAJUSTES

O Conselho Deliberativo da AAPS aprovou o Regulamento das Eleições 2012/2015 elaborado pela Comissão Eleitoral 
em reunião extraordinária realizada em 26/09/2011.

O regulamento e o respectivo cronograma já estão à disposição dos associados em nosso site. Acompanhe e participe!

ELEIÇÕES AAPS 2012 - 2015

Associado lança mais uma obra literária
Em outubro será lançado no mercado editorial mais uma obra do nosso associado Mario 

Rubens Almeida de Mello, membro do Conselho Deliberativo da AAPS. 
Trata-se do Livro "Surtos de Ternura em um palmo de mundo”, publicado pela Editora Arte e 

Cultura que poderá ser encontrado na Livraria Cultura. 
Esta é a sexta publicação do autor em sua curta, porém produtiva carreira de escritor, cuja 

coletânea apresenta os seguintes títulos além deste que está em lançamento: "Ad Libitum", "Tempus", 
“Qui Pro Quo", "Atiaia" e "Caminho Sem Volta". 

A AAPS recebeu um exemplar do novo livro que já está em nossa biblioteca à disposição para 
consulta dos associados.

REFORMA DA SEDE
O cronograma de obras está sendo cumprido rigorosamente e esperamos inaugurar as 

novas instalações no mês de novembro. 
Já estamos concluindo a etapa de alvenaria do primeiro e segundo pavimento. Em breve 

terá início o processo de acabamento dos mesmos e também a parte final com a etapa de 
alvenaria do piso térreo.  

Você já viu o projeto da reforma? Visite a Galeria de Fotos em nosso site para conhecer 
os detalhes. 
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A cantora Valéria Soarhes e os 
componentes do Conjunto Um 
Chorinho Diferente encantaram a 
todos que vieram curtir a 5ª Noite da 
Seresta na primeira sexta-feira do 
mês de agosto com repertório ro-
mântico selecionado entre os 
compositores mais relevantes que Além de atender a pedidos 
fizeram sucesso até a década de 60. especiais dos associados presen-

O sucesso escolhido para tes, a seresta também teve algu-
abrir a apresentação já deu o tom mas canjas: a dos músicos Tigrão e 
da noite com "Carinhoso" e contou com um coral unânime e  e as dos convidados Giba (do Bufê Dó-ré-Mi) com 
animado da plateia. as músicas "Sampa" e "Matriz e Filial", e Julião (conselheiro 

da AAPS) com "Poema" e "A Volta do Boêmio".

músicos Stanley Carvalho (cla-
rinetista), Cidão (violão de 7 cor-
das), Getúlio (cavaquinho e ban-
dolim) e Tigrão (ritmista), também 
se apresentou com repertório 
instrumental de chorinho e samba 
canção. 

 
Stanley

O Conjunto Um Chorinho Diferente composto pelos 

5ª NOITE DA SERESTA FOI MUITO ROMÂNTICA

No dia 23 de agosto a AAPS realizou o 5º Torneio de Bocha e Jogos de Salão  nas dependências do C.C. Albino Grandi 
onde reuniu associados para um dia de lazer e entretenimento esportivo.

TORNEIO DE BOCHA E JOGOS DE SALÃO

Bocha 
1º - José Cardoso Vasconcelos e Dionísio Olivares
2° - José Luiz de Melo Pereira e José Antonio Oliva
3º - Vicente Sole Junior e Arthur Palacios Verde Stang

Dominó
1º -  José Cardoso Vasconcelos e Antonia Euzenir Sampaio Costa
2° - José Bento de Queiroz  e Vittorio Cristoforetti

Buraco
1° - José Bento de Queiroz  e Euclides de Souza Onedo
2° - Maria Aparecida Gonçalves e Marina Granado Cosomano

Confira o resultado final das modalidades disputadas:

Ao saírem de Santos os participantes desta viagem tinham muitas
expectativas, afinal trata-se de um local que foi cenário de várias novelas de
sucesso da Rede Globo e conhecido como “Cidade das Serestas”.

Para surpresa geral Conservatória revelou-se além do que era esperado. 
Todos voltaram da viagem comentando a exuberância da natureza das duas 
fazendas e as pessoas do lugar, que com bom humor e 
simpatia, narram fatos sobre a época áurea da história do 
Brasil. Tudo com direito a trilha sonora musical que agradou a 
todo o grupo, sem contar o canto dos  pássaros, o que de certa 
forma deu um toque de magia no ar.  

Fica o relato entusiasmado de quem esteve lá e um convite 
para fazer esta viagem que é de curta duração, mas deixa 
grandes marcas no coração.

CONSERVATÓRIA REVELA UM MUNDO DE EMOÇÕES 
BAIXADA 

SANTISTA
CONSERVATÓRIA REVELA UM MUNDO DE EMOÇÕES 
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   Outubro

AGENDA

9 horas14 a 16 
     

Pousada BertiocasViagem de 03 dias a Bertioga

   Novembro

11
Sexta

Compras em São Paulo
(para Baixada Santista) 

9 horas

6 horas

01
Terça

Passeio de 01 dia R$ 15,00 R$ 25,00 

R$ 25,00 

Chalés: Duplo: R$ 180,00 / Triplo: 
R$ 174,00 / Quádruplo: R$ 156,00. 
Sócios, cônjuges ou 1 acompanhante: 
R$ 25,00 - ônibus
Convidados: R$ 25,00 - ônibus
Com café da manhã. Demais refeições 
e bebidas à parte. 
Pagto em 03 vezes. 1ª parcela depósito 
para confirmação da reserva e 02 x no cartão. 

Dia    ConvidadosEventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Saída do ônibus: Av. Ana Costa
em frente ao Extra 
(Posto Ipiranga)

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Sejam

bem-vindos!

Antonio Ferreira dos Santos (São Paulo - SP); Benedito Alves da Rocha (São Vicente - SP); Carlos da Silva 
Fernandes (Diadema - SP); Ednar Tenório de Mendonça (Santos - SP); Emor João (Guarujá - SP); José de Souza (São 
Paulo - SP); José Luiz Caparelli (São Roque - SP); Karin Agasi Jorgensen de Camargo (São Paulo - SP), Leonardo 
Germano da Silva (Santos - SP); Luciene Soares da Silva (São Paulo - SP); Maria de Lourdes dos Santos (São Paulo - 
SP); Maria de Lourdes Pereira Oliveira (São Paulo - SP); Raimundo Vieira de Souza (São Vicente - SP); Roberto Nobor 
Mune (São Paulo - SP); Severino Fagundes da Silva (São Paulo - SP); Shirley Liborio Zuanon Passeian (São Paulo -  
SP) e Valter Mendonça Guilheme (Lins - SP).

CORAL DA AAPS FAZ PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES DO ANO
Após um período de 

ensaios sob a regência de 
Janoel Alves e ao som do 
violonista Ricardo Arruda, 
o Coral AAPS fez sua 
primeira apresentação do 
ano no 5º Encontro de 
Corais do Clube Hori-
zonte Azul que aconte-
ceu no dia 10 de setem-

bro nas de-
pendências 
da sede da entidade. 

Venha cantar

com a gente!Os ensaios do Coral AAPS acontecem às quartas-feiras, das 15 às 17 horas.
A participação é gratuita. Quem estiver interessado é só aparecer.

Fo
to

: E
du

ar
do

 M
et

ro
vi

ch
e

No dia 23 de setembro, nosso coral abriu a 
Festa da Primavera do Núcleo dos Aposentados do SINTAEMA.

Somente se não 
houver lotação 

total apenas 
com sócios.  

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

Zoológico
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AÇÃO DOS COMPLEMENTADOS DA BAIXADA SANTISTA
A Ação Civil Pública que visava o restabelecimento do direito ao benefício da complementação dos aposentados e 

pensionistas da Baixada Santista não obteve a esperada tutela antecipada. 
Dentre os casos que participaram da mencionada ação coletiva, 24 associados tiveram o direito ao benefício 

questionado e não estavam recebendo nada. O escritório Fonseca e Fernandes entrou na Justiça com ações individuais 
para restabelecimento do direito destes associados.

Até o momento, já foram concedidas tutelas antecipadas em 07 casos. Os demais aguardam o julgamento do mérito da 
questão.

PLANOS PREVIDENCIÁRIOS: AVANÇO IMPORTANTE NA NEGOCIAÇÃO
Em reunião realizada em Os representantes da empresa concordaram ainda em 

23/09 entre o Fórum de Entida- estabelecer um cronograma de reuniões com as entidades, 
des, que representa os emprega- com início agendado para 11/10.

dos e aposentados, e os represen- No dia 30/09, antes do fechamento desta edição, 
tantes da Sabesp, a proposta anterior do haverá uma reunião entre as partes e a PREVIC, em 

Fórum foi aceita e ficou definida a suspensão Brasília. Informaremos as novidades de acordo com o 
da Ação Coletiva na 8ª Vara de Fazenda andamento das negociações através de nosso site e demais 

Pública. canais de comunicação.
Conforme estabelecido naquela Buscando iniciar as negociações, o Fórum de Enti-

reunião, as partes protocolaram pedido dades apresentou uma proposta que representa um con-
de suspensão do processo no dia 26/09, pelo prazo de até 6 junto de ideias para nortear as reuniões que irão tratar da 
meses, o que possibilitará a continuidade das negociações. questão dos planos previdenciários da Sabesprev. 
Com a suspensão do processo também foi suspenso o O Fórum de Entidades emitiu um boletim após a 
julgamento da ação previsto para acontecer no dia 28/09, reunião ocorrida em 23/09, que se encontra publicado na 
permanecendo os efeitos da liminar obtida pelo Fórum. íntegra em nosso site.  

PLANTÕES JURÍDICOS PARA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSS 
O associado com dúvidas sobre a revisão de benefícios do INSS deve deixar cópia da sua carta de concessão de 

aposentadoria ou pensão no Plantão Jurídico AAPS da sede ou subsede, para ser encaminhada para análise dos 
escritórios TAVARES DE ALMEIDA e DIREITO SOCIAL, especializados nesta área contratados pela nossa entidade.

Após a análise será agendada entrevista para esclarecimentos. 

Os associados complementados G Zero que tiverem o lores das complementações relativas ao período indenizado 
beneficio previdenciário (INSS) revisado a qualquer título e o desconto parcelado, quando necessário, evitando-se o 
(Ex.: revisão pelo teto e outros), deverão encaminhar o do- acúmulo de diferenças que futuramente poderão ser des-
cumento que demonstre a discriminação dos valores rece- contados pela empresa, gerando aborrecimentos desne-
bidos à Sabesp / CR, aos cuidados de Nora Barbosa. cessários e desequilíbrio financeiro aos envolvidos. 

Dessa forma a Sabesp procederá o recálculo dos va- Em caso de dúvida consulte o Plantão Jurídico da AAPS.

AVISO AOS COMPLEMENTADOS!

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de maio, 1642 - Bela Vista.
Telefone: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

 
CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

Se necessário o Plantão Jurídico encaminha o caso para um dos escritórios jurídicos especializados 
credenciados pela AAPS e auxilia o associado durante o andamento da ação.

Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas.
 Datas:

Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br
 05/10 e 26/10 - 09/11 e 23/11 - 01/12 e 15/12 

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS



Foto: Michelle de Olanda

Em muitas famílias existe o hábito de divisão de tarefas entre como sócia na con-
os cônjuges. Algumas cabem ao marido e outras, à esposa. dição de pensio-

Há um tempo atrás publicamos uma entrevista com a nista.
associada Celcina Alves da Silva Macedo, para contar sua Algumas pe-
história no intuito de ajudar outras pessoas para que não viessem quenas mudanças 
a passar pela mesma situação que ela teve de vivenciar. As de hábito podem 
pessoas não costumam levar os imprevistos em conta. Por isso, evitar que além de 
estamos alertando a todos novamente, já que histórias parecidas ter de enfrentar a 
com a de Celsina continuam se repetindo ao longo do tempo. tristeza pela dor da 

Seu marido costumava cuidar de tudo. Recebia o salário, perda do compa-
pagava as contas e fazia as compras. Num casamento à moda nheiro, também se 
antiga, à ela cabia cuidar do lar. Quando ficou viúva, ela conta sinta desamparada 
que se sentiu totalmente desnorteada. Teve de lidar com a outra por não saber 
parte do mundo, aquela da qual o seu marido cuidava, e não como agir e 
fazia nem ideia de por onde começar. nem qua is   

Na época em que ficou viúva não tinha nem noção do local providências 
onde ficava a sede da Associação. Foi difícil até achar o tomar numa 
endereço para ir ao local “dar baixa” no cadastro de associado situação co-
de seu marido. E também nem imaginava que poderia continuar mo esta. 

Deixamos aqui um convite à reflexão de nossos associados e algumas dicas que podem ajudar. Confira: 

Manter diálogo com seu par sobre todos os compromissos familiares; 
Abrir pasta para a guarda de documentos importantes (escrituras, títulos, certidões). É importante que os cônjuges 

saibam como ter acesso aos documentos necessários e que providências tomar e em caso de perda do companheiro, 
principalmente como o relatado nesta matéria;

Conservar em ordem os comprovantes de dívidas pagas;
Manter controle sobre os compromissos financeiros devidamente registrados;

ü 
ü 

ü 
ü 

ü Lembramos, que em casos como o de Celsina, ao continuar como sócia, a pensionista poderá contar com a 
orientação e auxílio do Plantão do Serviço Social para todas as providências necessárias. 

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Milton Severino da Silva, em 24/02, aos 58 anos; 
Waldomiro Alves dos Santos, em 25/06, aos 79 anos; Raul Marin Grimas, em 14/07, aos 71 anos; Toshio Saito, em 14/07, aos 70 
anos; Newton Bôer, em 20/07, 68 anos; Luiz Sebastião da Silva, em 22/07, aos 73 anos; Deolinda Aparecida Campos, em 23/07, 
aos 64 anos; Dasio de Souza, em 30/07, aos 86 anos, Conceição do Amaral Cornélio, em 31/07, aos 75 anos; José Rodrigues 
Murilo, em 06/09, aos 68 anos; Antonio Galvão Muniz Santiago, em 10/09, aos 75 anos; Inês Maria dos Santos, em 14/09, aos 71 
anos e Ana Alacrino de Jesus Marcondes, em 27/09, aos 53 anos.

Segundo estudos realizados 70% das quedas em idosos ocorrem dentro de casa.  
Por isso, adotar hábitos preventivos é fundamental. Conheça os principais fatores de risco no 

Manual de Prevenção de Quedas da Pessoa Idosa  em nosso site e previna-se!

COMO PREVENIR 
QUEDAS EM IDOSOS

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO FAMILIAR

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3289-8511 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Às sextas-feiras - das 9h às 16h ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - 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.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares.
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QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS

Acesse www.aaps.com.br, clique em Qualidade de Vida, depois no ícone do Iamspe que está à direta na página.

       
      “Sou sócia há 12 anos. Tive a sorte de descobrir
que a AAPS podia me ajudar naquele momento 
difícil de minha vida e sou muito grata por
tudo. De lá para cá, tenho frequentado as atividades 
socioculturais da Associação regularmente 
e a AAPS se tornou parte de minha família.”

Celsina (à direita) com Sebastiana 

(também associada e sua amiga) 

no Baile da Primavera 2011.
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PLANOS DE SAÚDE

Administre seu autodesenvolvimento. Busque soluções para suas dúvidas, aflições, questionamentos, medos e insegurança 
nos Grupos de Desenvolvimento Pessoal, potencializando seu crescimento, praticando excelência e produtividade através do diálogo 

Psicóloga - Marta C. M. Darhouni 
Rua  Almirante Pereira Guimarães, 298 - Pacaembu - Tels: (11) 3862-5716 e (11) 9903-3330 - E-mail: darhouni@terra.com.br

DESCONTOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
NOS PLANOS EXECUTIVO E PADRÃO

De outubro de 2011 a abril vencimento;
de 2012, a Sabesprev conce- Se houver dívida é possível pagar à vista ou parcelar e 
derá desconto de 11% nas men- obter o desconto no mês seguinte;
salidades para os aposentados, 

A concessão do desconto não será aplicada aos planos pensionistas e dependentes dos Pla-
Pleno, Especial, Especial TAC e Básico, nem para os agregados nos Executivo e Padrão.
e designados de quaisquer planos; Para a concessão do desconto confira 

as condições: A Sabesprev, baseada em avaliações da situação finan-
ceira dos planos, poderá decidir sobre a renovação do proce-Todos os pagamentos dos planos as-
dimento de desconto, a definição de outro percentual, bem como sistenciais de saúde e odontológico, desde 
de outras regras sobre o assunto podendo em ultimo caso janeiro de 2008 devem estar em dia;
suspendê-lo a qualquer instante. 

Pagamento das mensalidades/par-                                                                  
celas no período do desconto devem ser feitas até o dia do 

ü

ü

ü

ü

ü

Nota da AAPS: Embora por tempo limitado, podemos creditar este benefício à AAPS, como resposta a um trabalho de ques-
tionamento sistemático dos critérios de reajuste utilizados pela Sabesprev e à intensa campanha de mobilização junto aos colegas da 
ativa.

 Ainda aguardamos, por parte da Sabesp, o cumprimento do compromisso para o desenvolvimento de estudos de novas 
alternativas junto às entidades de representação dos empregados. 

Fonte de dados: Site Sabesprev

REAJUSTE ANUAL DO PLANO ESPECIAL

O plano de saúde Especial, tem no mês de outubro de cada gração para o plano Executivo 
ano a data base para reajuste contratual. ou Executivo A até 15/10/2011, 

Este plano vem reduzindo significativamente o número de os próximos boletos/débitos já 
seus integrantes ao longo dos últimos anos e, esta situação alia- serão neste novo plano e o 
da aos altos custos assistenciais (utilização com médicos, labo- participante não arcará com o rea-
ratórios, hospitais) provoca desequilíbrio financeiro, exigindo as- juste no plano Especial.
sim a aplicação de elevados reajustes. Além disso, os aposentados, pensio-

Estudo atuarial realizado apontou desequilíbrio financeiro, nistas e dependentes que migrarem para o 
sinalizando a necessidade de recomposição financeira da ordem plano Executivo ou plano Padrão, e que 
de 48,44% (quarenta e oito vírgula quarenta e quatro por estiverem em dia com suas contribuições 
cento). para com a Sabesprev, passarão a ter 

A Sabesprev está solicitando aos integrantes do plano direito até abril de 2012 de desconto sobre 
Especial que avaliem o interesse de migrarem para o plano o valor da mensalidade de 11%, conforme 
de saúde Executivo. recente procedimento de desconto 

À Sabesprev não resta alternativa se não a de aplicar o aprovado para os participantes do plano Executivo e do plano 
referido reajuste, cuja vigência será para os vencimentos a partir Padrão. 
de 01/11/2011. 

Entretanto, aqueles que manifestarem sua decisão de mi-

Em função dos custos elevados e da intensa migração de usuários para os planos EXE e PAD, o plano de 
Saúde Especial apresenta uma situação crítica de desequilíbrio, sendo que o reajuste estabelecido pela 
Sabesprev e que será aplicado a partir de novembro de 2011, será de 48,44%.

Reproduzimos a seguir recomendação da Sabesprev aos clientes desse plano.

Fonte de dados: Diretoria de Saúde da Sabesprev
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O plano de saúde Especial, tem no mês de outubro de cada gração para o plano Executivo 
ano a data base para reajuste contratual. ou Executivo A até 15/10/2011, 

Este plano vem reduzindo significativamente o número de os próximos boletos/débitos já 
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À Sabesprev não resta alternativa se não a de aplicar o aprovado para os participantes do plano Executivo e do plano 
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de 01/11/2011. 

Entretanto, aqueles que manifestarem sua decisão de mi-

Em caso de dúvida entre em contato com os canais de atendimento Sabesprev.


