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Veja mais...Veja mais...Veja mais...
Atualidades
• Pensão por morte: como dar entrada nos papéis?

Pág. 3
• Planos de Saúde: grupo estuda alternativas

Pág. 4

Aconteceu na AAPS
• Reunião dos Estatutários e outros eventos. 

Confira na Pág. 5

Espaço Jurídico
• Perdas do FGTS: prazo de adesão até dezembro
• Revisão do Estatuto da AAPS 

Dia 5 de dezembro
Dia Internacional do Voluntário

Alguém precisa de você!
Exerça a cidadania. Seja solidário.

Na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade.
Conheça as entidades de assistência filantrópica

em sua região.
Já imaginou quantos idosos estão abandonados 
em asilos necessitando de carinho e atenção?

O melhor presente pode ser apenas uma boa conversa. 
Não custa nada e faz bem ao coração.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
17 de dezembro - 9h30min - Aprovação da revisão do nosso Estatuto.

24 de janeiro
Dia Nacional do Aposentado

Nosso reconhecimento a todos aqueles
que ajudaram a construir este País

2255  DDEE  JJAANNEEIIRROO  --  445500  AANNOOSS
PPAARRAABBÉÉNNSS  SSÃÃOO  PPAAUULLOO!!

aaps

• Prazo para pedido de revisão de benefícios do INSS é
prorrogado. Pág. 6

Qualidade de vida
• Osteoporose: um problema para homens e mulheres.
• Resultado da Pesquisa. Pág. 7

Receita da Dona Cacilda
para se manter jovem.
Não deixe de ler! 
Na pág. 8

BAZAR AAPS
De 15 a 20/12

das 10 às 16 horas

em nossa Sede

AAPS MOVE AÇÃO CONTRA
A TRANSFERÊNCIA 
PARA A FAZENDA

Pág. 6

Feliz Natal!

Feliz Ano Novo!
AAPS MOVE AÇÃO CONTRA

A TRANSFERÊNCIA 
PARA A FAZENDA

Pág. 6
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Mantenha seu endereço atualizado! Mudou de endereço, de número de telefone ou e-mail? Avise a AAPS!

Nos discursos de posse da atual Diretoria, no início deste
ano, já falávamos da consciência da árdua tarefa que
teríamos pela frente, de que sabíamos que não faltaria tra-
balho. E assim foi. Mas, também, prometemos que os
desafios seriam enfrentados com a intensidade e na veloci-
dade que as situações exigissem. E cumprimos o prometido.

Estamos caminhando para o final do ano com a certeza de
que, apesar de haver muito por fazer, estivemos à altura dos
desafios que se apresentaram até o momento. E, gostaríamos
de destacar três momentos que julgamos serem de extrema
relevância neste percurso decorrido.

Estamos comemorando a sanção do Estatuto do Idoso.
Paradoxalmente, o mesmo Governo Federal, que convoca a
população a embarcar em mais esta "cruzada de cidadania",
vem à público para dar um péssimo exemplo, submetendo
esses mesmos idosos ao vexame de ter de comprovar que
estão vivos para continuar a receber seus parcos benefícios
de aposentadoria. E, no âmbito estadual, temos a dramática
situação dos aposentados e pensionistas que foram ameaça-
dos de corte e revisão de suas complementações. A própria
Sabesp, ao completar 30 anos de existência apresenta-se
como referência internacional e modelo de eficiência no
setor de saneamento mas, na programação dos eventos
comemorativos da empresa, em momento algum reconhece
a contribuição dos que ajudaram a levantar seus alicerces.
Ao contrário, parece "lavar as mãos" ao drama e à angústia
vividos por tantos que se sacrificaram para que ela chegasse
ao atual nível de prestígio. Registramos aqui nosso protesto,
pois entendemos que não deveria ser assim. 

Trabalhamos pela reformulação dos Planos de Saúde, e
temos a expectativa e esperança de que os resultados do tra-
balho do Grupo Formulador Sabesprev resultem na
manutenção do padrão de qualidade dos serviços a um custo
mais acessível para o bolso dos aposentados e pensionistas. 

Por último, destacamos o trabalho dos estudos realizados
desde maio para a revisão do Estatuto Social da AAPS, aten-
dendo às exigências estabelecidas pelo Novo Código Civil
Brasileiro, em vigor desde janeiro de 2003, e que estabelece
prazo para que as entidades se ajustem às novas regras. Os
estudos já estão concluídos e a Assembléia Geral Extra-
ordinária para deliberação e aprovação de nosso novo
Estatuto foi marcada para 17 de dezembro.

No início de dezembro, mais precisamente no dia 5,
comemora-se o Dia Internacional do Voluntário e o Dia da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, datas que têm
tudo em comum com o espírito natalino.  Às vésperas do
Natal, o espírito de solidariedade e de cooperação se renova
nos corações...

Precisamos nos lembrar de não deixá-lo adormecido em
nossas almas até o próximo dezembro, e sim, de mantê-lo
vivo durante cada dia do ano. 

Precisamos participar mais em todas as frentes. E, no caso
específico da AAPS, tivemos uma lição preciosa no último
bimestre: o do quanto é importante estarmos organizados
politicamente para defender nossos direitos. Por isso, pedi-
mos a cada associado que reflita sobre o assunto. Não basta
ter apenas uma  postura voltada para as cobranças. Não
basta apenas contribuir apresentando idéias.  

Uma boa idéia será sempre bem recebida e valorizada se
vier acompanhada da verdadeira determinação em arregaçar
as mangas e somar esforços. 

Afinal, uma idéia é somente uma idéia. Sem ação uma
idéia não é nada. E a idéia, para se transformar em ação, pre-
cisa de você! Precisa de cada um de nós! Pense nisso. Nós
precisamos e contamos com você!

A Diretoria

ESPÍRITO RENOVADO

O nosso associado Oswaldo Tei-
xeira, solicitou por e-mail uma expli-
cação melhor para o parágrafo que diz
que os associados, mesmo que venham
a receber correspondência, não neces-
sitam tomar qualquer providência ime-
diata, uma vez que, no entender dele,
o texto tomado ao pé da letra poderá
causar sérios prejuízos aos atingidos. 

R: "O parágrafo ao qual o associado

se refere é relativo àqueles que se
aposentaram com contagem de tempo
integral, na matéria "Perdas nas Com-
plementações de Aposentadorias e
Pensões", da pág. 4 - edição nº 83 do
Jornal Sabespapo".

Reafirmamos nossa recomendação,
uma vez que para estes casos, os dois
tipos de cálculos resultam no mesmo
valor a receber, não havendo portanto
o risco de sérios prejuízos aos atingidos

mencionado na carta com pedido de
explicações.  Assim, entendemos que
os mesmos não deverão sequer receber
correspondência sobre o assunto por
este motivo. Entretanto, se isso vier a
ocorrer e o associado ainda tiver dúvi-
das sobre esta questão nada impede
que o mesmo procure o Plantão Jurídi-
co da AAPS ou um advogado de sua
confiança para mais esclarecimentos".

Comissão Editorial
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FALECIMENTOS

É com muito pesar que informamos o falecimento de Flor-
dinice Gomes do Nascimento, aos 57 anos, dia 17/09;
Álvaro Tofanelo, aos 65 anos, dia 21/10; Antonio Tadeu B.
Pinheiro Lima, aos 57 anos, dia 09/11; Benedito João
Borba, aos 74 anos, dia 22/11 e José Ivo Moreira, aos 69
anos, dia 01/12.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

17 de dezembro de 2.003
Quarta-feira  -  às 9h30 min

Sede Social da AAPS - Rua 13 de maio, 1642
Bela Vista

Na forma prescrita pelo art.20 e cumprindo o disposto
nos artigo 19 do Estatuto Social, ficam convocados os
sócios da AAPS - Associação dos Aposentados e Pensio-
nistas da SABESP, para a Assembléia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia, hora e local indicados acima,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação do novo Estatuto Social da Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Sabesp -  AAPS, atuali-
zado com base nas disposições introduzidas pelo
Novo Código Civil Brasileiro.

Alberto Bovo
Presidente do Conselho Deliberativo da AAPS

PENSÃO POR MORTE
A Previdência Social colocou um site à disposição dos dependentes do segurado falecido que recebia benefício através do

INSS para que possam requerer a Pensão por Morte, através do e-mail: pensão@df.previdenciasocial.gov.br.
Para acessar o site o endereço é: http://www.dataprev.gov.br/servicos/pesmor/pesmor.htm 
O requerimento via Internet pode ser feito dentro do período de até 12 meses após o óbito do ex-segurado, que estava em

gozo de qualquer benefício previdenciário, na data do falecimento

Plantão do Serviço Social AAPS
Às segundas-feiras - das 9 às 17 horas

em nossa Sede Social
E também pelo Telefax: (11) 3851-3616 

de 2ª à 6ª feira - das 8 às 18 horas

Como funciona o serviço?
O dependente poderá, através deste serviço, cadastrar, requerer a pensão e escolher a Agência da Previdência Social

onde deve encaminhar a Certidão de Óbito e os demais documentos solicitados para a liberação do pagamento de acordo
com a sua condição de dependente: Esposo (a),  Companheiro (a), Filhos, Enteados, Pais e Irmãos.

Como fazer?
Para efetuar o Requerimento de Pensão por Morte  para Dependentes de Segurado (a) que recebia Benefício, é necessário

fornecer:  
1. Dados do(a) ex-segurado(a) - Nome completo, número do benefício que o segurado(a) recebia em vida, data de nasci-

mento e a data do óbito;
2. Dados dos dependentes - Nome completo, data de nascimento e o número da Carteira de Identidade (RG);  Nome com-

pleto da mãe; e se não tiver o número da Carteira de Identidade ou da Carteira de Trabalho, informar o nome do Cartório
que expediu a sua Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

Atenção!
Se o óbito ocorreu há mais de 12 meses a pensão deve ser requerida nas Agências da Previdência Social.
Os dependentes menores de 16 anos, que necessitem de representante legal (tutor ou curador) devem requerer a pensão

por morte nas referidas Agências.

PESSOAS ESPECIAIS 
ELAS FIZERAM A DIFERENÇA!

Deixamos de mencionar na última edição do Sabespapo,
o nome dos seguintes colaboradores na lista de pessoas
especiais: Bernadete Maria P. Oliveira, Elaine Cruz Silva -
assistente social da firma Sigrid & Cristina e Cláudio
Gabarrone. Nos desculpamos e expressamos uma vez mais
nossos mais sinceros agradecimentos pelo apoio recebido.

A AAPS, através do Atendimento do Plantão do
Serviço Social, coloca-se à disposição para orientar tiran-
do dúvidas sobre o assunto, como também para ajudar,
caso o dependente do segurado(a) falecido tenha dificul-
dades em  utilizar a Internet. 
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Abner Fusaro Rocha 
Adair Monteiro de Godoi
Antonia de Souza Farias
Antonio Moretti
Arnobio Romão da Silva 
Antonio Satilio Moreira de Sousa 
Augusta Correa de Mattos
Benedito Carneiro Rocha Filho
Benedito dos Santos IV
Catarina Machado
Claudete Lopes Monteiro
Claudina Rosa de Mello Barbosa 
Cláudio Antonio Borges
Clementina Elba Ravazio
Constantino Ribeiro dos Santos
Coraly Apparecida Castione Veinert
Devaldo Carlos Marioti
Domingos Palópoli Bonadie
Eduardo Elias Junior 
Elyane Rodrigues Lazzareschi
Elza Dos Santos da Silva
Emidio Donadio Filho
Ennio Cavaliere 
Erothides Barrantes
Ester Villar
Eurico Correa de Vasconcelos
Faustino Emilio da Silva
Floriano Henrique Clem
Geralda de Carvalho Marques 
Guido de Oliveira Machado 
Heron Cardoso da Silva
Isac Joaquim Vieira

Jandira de Souza Dijulli
Jesus Fernandes
João de Souza E Silva
José Alves da Silva 
José Antonio da Cruz Neto
José Candido Cornélio 
José Eduardo da Silva 
José Nunes Cardoso 
José Pires Pedroso
José Tomaz de Souza
Josefa Santos da Silva
Laura Mingardi da Cunha 
Lázaro Miguel Rodrigues
Lourdes Maria Lopes Lima
Lourenço Santos Filho 
Luiz Marcos Carrijo 
Manoel Augusto Pereira
Maria da Conceição P. Carvalho  
Maria da Graça Verinizzi
Maria do Carmo Vasconcelos Costa
Maria Garcia da Silva Pestana
Maria Geralda Carvalho Goffi
Maria Gonçalves de Sales
Maria Ivanildes Pinto Marinho
Maria Jose Alves da Silva
Maria Madalena de M. Berro
Maria Treviso Parra
Marilda Custódio de A. Ignácio
Mauro Antonio Locatelli
Miguel dos Santos I 
Milton dos Santos
Milton Paulo Ferreira 

Naddir Geraldina Baptista
Nanci Eunide de Souza Jerimias 
Neide Lucia Minichelli José
Nelson Correia
Nilza Antonia Nunes Goulart
Noé Nunes de Campos
Olicélia Pereira Miranda 
Ormindo Ferreira Lemes
Onesio Franco de Oliveira 
Onira de Oliveira Rios
Orilia da Silva
Osmar Ivo
Oswaldo Badan
Ovidio Nines Teixeira
Paulo de Souza Oliveira
Rosa das Dores Seda Ramos
Rubens Afonso Gomes
Rubens Tabarine Julião
Ruy Barcellos do Prado 
Salvador Caetano da Silva
Salvador Silva Filho 
Sebastião Dutra da Rocha 
Sebastião Ferreira de Lacerda
Sidney Oliveira Paiva 
Silvina da Silva Cabral
Tobias Feliciano de Moura
Valdete Lessa Guerra Muniz
Vanderley Mendes
Waldomiro Mariano
Wladimir Airton Gaetti 

NOVOS ASSOCIADOS AAPS

PLANOS DE SAÚDE
GRUPO ESTUDA ALTERNATIVAS

Conforme anunciado no Sabespapo nº 83, um grupo for-
mado por representantes da Sabesp, Sabesprev, AAPS,
Sintaema, Sintius, Sindicato dos Engenheiros e Sindicato dos
Advogados, vem se reunindo desde o início de outubro com
o objetivo de formular propostas de revisão dos atuais planos
de assistência médica.

Os membros deste grupo estão analisando e discutindo
em profundidade todos os fatores de ordem legal, estrutural
e financeira dos atuais planos, com o apoio de assessoria
jurídica e especialistas em cálculos atuariais e avaliando as
possíveis alternativas de solução para equilibrar o caixa,  o
que afeta, principalmente, os Planos Básico e Especial. 

O compromisso dos participantes é apresentar alternativas
que assegurem ampla cobertura tanto para empregados da

ativa, como para os aposentados, pensionistas e seus depen-
dentes, constituída de recursos de assistência à saúde de alta
qualidade e com custos compatíveis com a capacidade de
pagamento dos participantes. 

Vale lembrar que, o Grupo Formulador de Propostas não
tem poder decisório. Sua missão se encerra em dezembro de
2003, com a apresentação de sugestões que serão submeti-
das para apreciação e decisão final do Conselho
Deliberativo da Sabesprev, a quem caberá implementar
eventuais modificações.  

A AAPS é representada pelo vice-presidente de Saúde e
Serviço Social, Daniel Castilho Azevedo, cuja responsabili-
dade é reafirmar e defender as reivindicações apresentadas
pela nossa entidade.

Em virtude do grande volume de matérias da última edição, deixamos de publicar a relação de novos associados, a
qual publicamos neste número. 

Sejam bem-vindos!
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ACONTECEU NA AAPS

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

BAILE DA PRIMAVERA

REUNIÃO DOS ESTATUTÁRIOS
REALIZADA EM OUTUBRO

O Baile da Primavera deste ano chegou em grande
estilo na nossa Associação! Bom gosto, elegância e
muita animação marcaram o Baile da Primavera, rea-
lizado no dia 26 de setembro, em nossa Sede Social. 

Em  25 de outubro, mais de 60 pes-
soas entre sócios e convidados se diver-
tiram dançando pagode ao som do
Grupo Sambar Show e se deliciaram
com a feijoada servida. Também teve
muito bate-papo.

O Grupo Cuca Som esteve de volta em nossa sede social no 15 de novembro para animar nosso churrasco com música ao
vivo, depois do sucesso da apresentação no baile da primavera. O evento foi prestigiado por muitas "caras novas" que 
prometem voltar em outros eventos.

Visando trocar idéias e informações sobre as ameaças de corte de aposen-
tadorias e pensões, aposentados oriundos da Ex-Saec e Ex-Fesb (os chama-
dos estatutários) compareceram em massa às reuniões realizadas a partir de
24 de outubro, na sede social da AAPS.

A próxima reunião será no dia 17 de dezembro.

NOVA TURMA DE DANÇA DE
SALÃO (Só para Iniciantes)

Esta é a sua chance! Traga um parceiro(a).
Os professores Ney e Andrea querem iniciar uma turma

especial em Janeiro de 2004. 
Inscreva-se em nossa Secretaria.

NÃO PERCA! BAZAR NA AAPS
De 15/12 a 20/12, você terá a oportunidade de
adquirir produtos artesanais a preços populares

na sede social da AAPS. 
Venha conferir!

Muita elegância...

Decoração
primorosa do

Salão de Festas
revelou a

capacidade
criativa da equipe

organizadora.

A animação musical foi
do grupo "Cuca Som"

CHURRASCO COM MÚSICA AO VIVO

FEIJOADA COM PAGODE
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ESPAÇO JURÍDICO

REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA AAPS
Conforme já anunciado em edições anteriores, a prin-

cipal finalidade desta revisão é atender as exigências
estabelecidas pelo Novo Código Civil Brasileiro, em vigor
desde janeiro de 2003, e que estabelece prazo para que
as entidades se ajustem às novas regras) 

Desde maio último, uma comissão constituída de
membros do Conselho Deliberativo e colaboradores
dedicou-se a realizar os ajustes necessários ao Estatuto,

coletar sugestões dos associados  e elaborar um novo
texto. Durante o mês de novembro, o Conselho Delibe-
rativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, apro-
fundaram a discussão das alterações e, após consolidação
da nova redação, os associados estão sendo convocados
para Assembléia Geral Extraordinária para deliberação e
aprovação do Novo Estatuto da AAPS. 

Associado, compareça!

PERDAS DO FGTS - PLANOS COLLOR I E VERÃO

Os trabalhadores que ainda não assinaram o termo de
adesão para ter direito às correções do FGTS referentes
aos planos econômicos Verão e Collor I devem ficar aten-
tos. 

O prazo para adesão termina no dia 30 de dezembro.

Depois disso,o trabalhador não poderá mais assinar o
termo de adesão do acordo de pagamento firmado entre
governo federal, centrais sindicais e empresários. 

O termo está disponível nos Correios e na internet no
endereço: www.caixa.gov.br.

PRAZO PARA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS 
DO INSS É PRORROGADO

O ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, anunciou
que os aposentados e pensionistas de todo o país terão
mais cinco anos, a contar do dia 30 de novembro, para
pedirem na Justiça revisão de benefícios defasados em
função de planos econômicos baixados por governos
anteriores. A decisão teve o aval do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, como informou o ministro. 

Berzoini informou, ainda, que o governo avalia a pos-
sibilidade de conceder um reajuste automático a todos os
segurados que sofreram perdas entre março de 1994 e
fevereiro de 1997. 

Essa medida provisória acaba com a confusão gera-
da pelas interpretações sobre o prazo final para
decadência dos pedidos de revisão de valores de bene-
fícios. 

Havia uma discussão jurídica sobre o prazo para a
decadência: uns diziam que o prazo terminava em 21
de outubro e outros em 30 de novembro. 

O prazo foi prorrogado para novembro de 2008. 

Fonte: artigo de José Cruz/Agência Brasil -Terra on-line. 

Face à correspondência enviada pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo comunicando que o paga-
mento da Complementação de Aposentadorias e Pensões
passaria, a partir de 1º de janeiro de 2004, a ser efetuado
diretamente pela Fazenda do Estado, a AAPS ingressará
com ação coletiva na Justiça do Trabalho, representando
todos os seus Associados, a fim de assegurar a manutenção
do pagamento das complementações através da Sabesp,
sem alteração da sistemática atual. 

A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo da
AAPS, em reunião extraordinária realizada em 24 de
novembro. 

Estas e outras medidas que possam se fazer necessárias
serão patrocinadas pelo escritório contratado pela AAPS :
PRADO MIRANDA E GUERRA JARDIM ADVOGADOS
ASSOCIADOS, sem qualquer custo para os Associados. 

Mais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da
AAPS ou com o Dr. Arlindo pelo telefone: (11) 3155.7200. 

TRANSFERÊNCIA PARA A FAZENDA
SERÁ QUESTIONADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO
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A osteoporose é a diminuição da massa
óssea. O osso é um tecido vivo que se
renova com mais intensidade nas
primeiras décadas da vida, sendo que,
a partir dos 30 anos, o quadro se
inverte e a absorção de osso passa a ser
maior que a formação. As mulheres
chegam a perder 50% de toda a sua massa
óssea, enquanto os homens perdem cerca de 25%. 

Um dos grandes problemas da osteoporose é
que ela, por si só, não apresenta sintomas. A
maior parte das pessoas descobre que tem a
doença por causa das dores provocadas pelas
fraturas, principalmente no fêmur, no punho e nas vértebras.
Elas se tornam muito mais comuns por causa do enfraqueci-
mento dos ossos. O diagnóstico pode ser feito através de
exames laboratoriais e da densitometria óssea.

Prevenção da doença. No caso das mulheres, assim que
chega a menopausa, o ideal é procurar o ginecologista para
verificar se há necessidade de reposição hormonal, com
estrogênio. E,  tanto para homens e mulheres, também se uti-

liza a reposição de calcitonina, que é um outro hor-
mônio, com alendronato de sódio, um estimulador da

formação óssea, ou com cálcio. 
Quanto à atividade física, ela é impor-

tante como prevenção e como tratamen-
to para ambos os sexos, principalmente
os exercícios com carga, que são absolu-
tamente essenciais para a saúde dos

ossos. Durante a atividade física, com a contração da
musculatura, ocorre deformação do osso. Quanto

maior o estímulo, maior a deformação. O osso
interpreta esta deformação como um estímulo à
formação. Os ossos assim se adaptam à sobrecar-

ga mecânica. A intensidade da carga é mais importante na
formação da massa óssea do que a duração do estímulo. 

Fonte: site Saúde da Terceira Idade
on-line - Dr. Álvaro Chameck, 

é ortopedista do Hospital Vita Curitiba

OSTEOPOROSE
Um risco para homens e mulheres

Na edição de setem-
bro do Jornal Sabespapo
os associados da AAPS
receberam um encarte
com um formulário de
pesquisa. O objetivo foi
fazer um levantamento
sobre o interesse dos
mesmos em participar de

programa educativo/preventivo a ser realizado pela vice-
presidência de Saúde e Serviço Social de nossa entidade. 

Apesar dos momentos difíceis vividos pela grande maioria
em função das ameaças de corte e revisão do pagamento das
complementações, o pequeno número de respostas devolvi-

das (114), que correspondem a apenas 4% dos associados, os
resultados relativos a este universo pesquisado refletem a
preocupação dos mesmos com temas que também afetam a
sociedade em geral, fruto da atual conjuntura sócio-
econômica. As principais preocupações apontadas foram:
benefícios previdenciários, prevenção de doenças cardiovas-
culares, hipertensão, câncer, direitos do consumidor e
reaproveitamento de alimentos, entre outros temas de menor
interesse.

Nosso próximo passo será levantar os recursos necessários
para atender a essas demandas e definir o início do progra-
ma, previsto para o primeiro trimestre de 2004. 

Aguardem mais informações nas próximas edições.

PESQUISA

PROGRAMA DE SERVIÇO SOCIAL
RESULTADO DA PESQUISA

PROGRAMA DE SERVIÇO SOCIAL
RESULTADO DA PESQUISA

ATENÇÃO COTISTAS DA SABINVEST
Está prevista a realização de uma Assembléia em janeiro de 2004.

Nesta oportunidade decidiremos sobre o destino do clube.



ESTIVEMOS LÁ

OPINIÃO

"Jogue fora todos os números não essenciais para sua
sobrevivência. Isso inclui idade, peso e altura. Deixe o médi-
co se preocupar com eles. Para isso ele é pago. 

Freqüente e dê preferência aos seus amigos alegres. Os
"baixo-astrais" puxam você para baixo...

Continue aprendendo. Aprenda mais sobre computador,
artesanato, jardinagem, qualquer coisa. Não deixe seu cére-
bro desocupado. Uma mente sem uso é a oficina do diabo.
E o nome do diabo é Alzheimer.

Curta coisas simples...
Ria sempre, muito e alto. Ria até perder o fôlego...
Lágrimas acontecem. Agüente, sofra e siga em frente...
A única pessoa que acompanha você a vida toda é VOCÊ

mesmo. Esteja VIVO, enquanto você viver...
Esteja sempre rodeado daquilo que você gosta: pode ser

família, animais, boas lembranças, músicas, plantas, um
hobby, alguém especial, um amigo, ou o que quiser...

Seu lar é o seu refúgio...
Aproveite sua saúde... Se for boa, preserve-a. Se está

instável, melhore-a. Se está abaixo desse nível, peça ajuda...
Não faça viagens de remorsos. Viaje para o shopping,

para cidade vizinha, para um país estrangeiro, mas não faça
viagens ao passado...

Diga a quem você ama, que você realmente os ama, em
todas as oportunidades...

E LEMBRE-SE SEMPRE QUE: 
A vida não é medida pelo número de vezes que você

respirou, mas pelos momentos em que você perdeu o fôlego...
de tanto rir... de surpresa... de êxtase... de felicidade..."

RECEITA DA DONA CACILDA PARA SE MANTER JOVEM
Dona Cacilda é uma senhorita de 92 anos, miúda, e tão elegante, que todo dia às 8 da manhã já está vestida,

bem penteada e perfeitamente maquiada apesar de sua pouca visão

REUNIÃO COM DIRETORES DA SABESP

DIRETORIA DA AAPS SE REÚNE COM
SECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS

Da esquerda para a direita:
Valdemar Venâncio, Pedro Caetano S. Mancuso, Luiz Augusto de L. Pontes,
Antonio Marsiglia Netto (diretor de Produção e Tecnologia), Jairo Bonifácio,
Sérgio Pinto Parreira (diretor metropolitano de Distribuição), Alberto Bovo,
Carlos Rolim Affonso, Masato Terada, José Amaury T. Fontenele, e Antonio
Martins.

Dando continuidade aos trabalhos para a solução do impasse com a Se-
cretaria da Fazenda, em 31 de outubro foi realizada reunião durante almoço
com diretores da Sabesp para discutir sobre a questão do pagamento das
complementações de aposentadorias e pensões.

Os membros da Diretoria Executiva da AAPS estiveram reunidos no dia 13 de novembro com o Dr. Mauro Arce, Secretário
de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo para tratar de questões relacionadas ao pagamento das complementações de
aposentadorias e pensões.

O secretário Mauro Arce demonstrou sensibilidade com a situação dos aposentados e pensionistas atingidos e espera que
tudo se resolva com tranqüilidade e justiça.

A AAPS esteve representada por Jairo Bonifácio, presidente da Diretoria Executiva, Valdemar Venâncio, vice-presidente de
Assuntos Jurídicos e Daniel Castilho Azevedo, vice-presidente de Saúde e Serviço Social.

Após a reunião foi elaborada uma carta, contendo algumas
informações e com sugestão de encaminhamento das mesmas
à Secretaria da Fazenda. A carta foi enviada em 25 de novem-
bro. Os principais pontos do documento são:
1- De acordo com o Processo SOMA - 1.103/84, todos os

empregados da SABESP admitidos até 15/5/74 têm direito
ao recebimento da complementação de aposentadoria,
bem como as respectivas pensionistas".

2- De acordo com Parecer da Procuradoria Geral do Estado 
nº 36/87, que consta no processo PGE nº 94.725/86 (Apen-
so SOMA nº 1.103/84) todos os funcionários estatutários
advindos dos órgãos antecessores da SABESP, como SAEC,
FESB, SBS e SANESP, que foram contratados pela SABESP
após 29/6/73, têm direito à complementação de aposenta-

doria, pois já possuíam direito adquirido quando sobreveio
a lei 119/73, conforme consta no acórdão que julgou a
Apelação Cível nº 56.645-2 do Egrégio Tribunal de Justiça
(fls 209/212).

3- Há que se considerar que todos os aposentados e ativos
abrangidos pela lei 4819/58 foram impedidos de ter aces-
sos ao plano previdenciário da SABESPREV. Esta decisão foi
da SABESP e não do empregado, portanto estas situações
devem ser revistas com muita atenção.

4- De acordo com a Deliberação de Diretoria  nº 171/94 de
16/3/94 foi permitido o interregno de até 02 (dois) anos a
todos os empregados.

5- De acordo com a Lei 10.177/98, os atos administrativos
assinados há mais de 10 anos não podem ser questionados.
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