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E mais...E mais...E mais...

aaps

Liminar da Justiça do Trabalho beneficia os associados da
AAPS e TRT derruba dois mandados de segurança,

um da Sabesp e outro da Fazenda.
Leia mais nas págs. 2 e 3

08 de março   -   Dia Internacional da MULHER

Atualidades
Aprovado novo Estatuto da AAPS. Pág. 3

Aconteceu na AAPS
Confraternização 2003 e outros eventos. 
Confira na pág. 4

Atividades socioculturais
Confira as atividades para o mês de março
e os novos cursos com inscrições abertas.
Pág. 5

Espaço Jurídico
Contribuição de Inativos 
e Revisão das Aposentadorias junto
ao INSS. Pág. 6

Serviço Social
Como proceder  em situações de 
falecimento. 
Veja orientações na Pág. 7

Voluntariado e Opinião
Veja na pág 8

Participe
do Bazar
da AAPS!

Dias 18 e 19 de marçodas 10 às 17 horas
Inscrições na secretaria,com Elaine. 

Aposentados fazem manifestação na sede da SABESP

FECHAMOS 2003
COM CHAVE
DE OURO!

Não faltou animação
na Festa de Confraternização 

JUSTIÇA ASSEGURA O
PAGAMENTO DAS

COMPLEMENTAÇÕES
PELA SABESP!
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Mantenha seu endereço atualizado! Mudou de endereço, de número de telefone ou e-mail? Avise a AAPS!

Terminamos o ano de 2003 com uma pequena trégua em
relação às ameaças de suspensão das aposentadorias e pen-
sões dos complementados por parte da Secretaria da Fazen-
da. Mas a trégua durou pouco. 

Nem bem iniciamos 2004 e o Governo do Estado voltou
ao ataque com força total. Tivemos de nos defender buscan-
do nossos direitos na Justiça. 

A primeira vitória foi a obtenção de uma liminar garantin-
do não só o pagamento das complementações de aposenta-
dorias e pensões, mas também, que o mesmo continuasse a
ser efetuado pela Sabesp até que haja uma decisão judicial
definitiva sobre a questão.

A empresa e o governo do Estado contra-atacaram resistin-
do ao cumprimento da liminar da Justiça do Trabalho,
entrando com dois mandados de segurança contra a medida
liminar que havíamos obtido e que beneficia os associados
da AAPS. 

Só que além dos mandados não terem ganho de causa, foi
fixado um prazo para que a empresa comprovasse a regula-
rização de sua folha de pagamento, nos termos da liminar,
até o dia 15 de fevereiro de 2004, inclusive com relação aos
aposentados e pensionistas sujeitos a perda total (mais de
400), bem como, quanto a eventuais diferenças não pagas no
mês de janeiro. Na ocasião, a AAPS também solicitou ao
Juízo o cumprimento imediato da liminar, sob pena de con-
figurar crime de desobediência do Presidente da Sabesp e
aplicação de multa diária. 

Assim, terminamos com vitória a primeira batalha travada
neste ano contra as pretensões da Sabesp e da Secretaria da
Fazenda em derrubar a liminar que garante nossos legítimos

direitos, até o julgamento final do processo.
Temos consciência de que teremos um longo caminho a

percorrer até uma vitória definitiva, mas o principal é man-
termos a união e não deixarmos que  nossos direitos, garan-
tidos por lei, sejam usurpados. 

A empresa pode recorrer da decisão, mas continuaremos
lutando e confiando na Justiça. 

Os associados G0 têm sido fustigados pelas ameaças de
perda ou corte de benefícios exigindo grandes esforços por
parte de toda a diretoria da AAPS, mas nem por isso des-
cuidamos de outras questões igualmente relevantes e que se
apresentam como desafios para o ano 2004. Tais como
acompanhar atentamente o andamento da demais ações
jurídicas, inclusive as de interesse dos associados suplemen-
tados, a questão da contribuição dos inativos, a situação dos
Planos de Saúde da Sabesprev,  a implantação do Programa
de Saúde pelo Serviço Social, entre outros.

Não podemos deixar de registrar a importância do apoio
de cada associado. Estamos prestes a completar 15 anos de
existência, e se estes desafios que estamos enfrentando têm
nos trazido muita "dor de cabeça", também têm nos mostra-
do a importância de estarmos unidos e organizados para
enfrentá-los.

Associado, esperamos contar sempre com você! Afinal,
como diz uma frase do artigo publicado no espaço "Opinião"
desta edição: nós somos muitos, nós somos a humanidade...

Não devemos nos esquecer nunca de que só a nossa
união em torno de objetivos em comum pode fazer a dife-
rença! 

A Diretoria

VENCEMOS A PRIMEIRA BATALHA!

A diretoria agradece a todos aqueles
que, nestes momentos de angústia e
aflição vividos pelos colegas comple-
mentados, manifestaram seu apoio,
confiança e solidariedade no trabalho
desenvolvido. 

Agradecemos também as mensagens
de apoio recebidas de:

• José Maria Fonseca, Varginha - MG,
em10/11/03 e 05/02/04;  

• Fernando Almeida Paiva Filho,
Presidente Prudente-SP em12/11/03
e 27/01/04;

• José Carlos Resende, Socorro - SP,
em 05/12/03; 

• Luiz Eduardo de Paiva, em 13/01/04; 
• Moacir Bueno, Câmara Municipal de

Iacanga - SP, em 28/01/04;  

• Kyiosi Kato; Capital - SP, em
27/01/04; 

• Antonio Carlos Martins, Santos - SP,
em 28/01/04; 

• Gilson Niceas de Almeida, Capital -
SP, em 28/01/04; 

• Aparecida Sanches Mazzini, Capital
- SP em 29/01/04; 

• Jankel Lebesch Fuks, Capital - SP, em
02/02/04.
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AAPS REALIZA ASSEMBLÉIA GERAL
PARA APROVAR O NOVO ESTATUTO

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de dezembro na sede social
da AAPS,  o novo Estatuto de nossa entidade, com redação atualizada  baseada nas
determinações exigidas pelo novo Código Civil Brasileiro, foi apresentado e 
aprovado.

Agora, o Estatuto encontra-se  em fase de registro.
Confira o texto completo do novo Estatuto em nosso site: www.aaps.com.br.

No dia 2 de dezembro os empregados ativos G0 partici-
param de reunião para debater e receber esclarecimentos
quanto às ameaças da Fazenda e os possíveis reflexos em
seus direitos.

Dando continuidade aos encontros para troca de idéias e
informações sobre as ameaças de corte das aposentadorias e
pensões, os aposentados oriundos da Ex-Saec e Ex-Fesb (tam-
bém chamados de estatutários) reuniram-se novamente no
dia 17 de dezembro em nossa sede social.

Como a AAPS entrou com ação coletiva em nome de seus
associados, os participantes decidiram acompanhar a evolução
da mesma e reprogramar novas datas, oportunamente. 

Após o ato público rea-
lizado no dia 13 de feve-
reiro em frente a sede da
Sabesp, na Costa Carva-
lho, uma comissão forma-
da pela AAPS e pelo Sin-
taema, constituída respec-
tivamente por Jairo Bonifá-
cio, Presidente; Alberto
Bovo, Presidente do Con-
selho Deliberativo; Valdemar Venâncio, Vice-presidente de
Assuntos Jurídicos e Daniel Castilho Azevedo, Vice-presi-
dente de Saúde e Serviço Social e por Helifax Pinto de Souza,
Presidente do Sintaema, foi recebida na sede da empresa por
Rui de Brito Álvares Affonso, Diretor Econômico-Financeiro
da SABESP e Walter Sigollo, Superintendente de Recursos
Humanos e Qualidade.

Nesta reunião ficou definido que a SABESP estaria resta-
belecendo o pagamento de todos os complementados e pen-
sionistas, a partir de fevereiro. 

APOSENTADOS PROMOVEM
MANIFESTAÇÃO

EM FRENTE A SEDE
DA SABESP

Cerca de 150 aposentados e pensionistas complementa-
dos, realizaram manifestação de protesto em frente à Sede da
SABESP, na rua Costa Carvalho, no dia 13 de fevereiro, con-
tra a postura da empresa e do governo do Estado, de tentar
transferir o pagamento das complementações para a Fazenda,
seguida da revisão da forma de cálculo e, principalmente, do
cancelamento dos benefícios de mais de 400 associados. 

O ato público 
organizado pela
AAPS e Sintaema
expressou
repúdio e indignação
diante da atitude
passiva da Sabesp e
manifestantes 
fizeram um
"apitaço".

COMISSÃO SE REÚNE
COM REPRESENTANTES
DA EMPRESA DEPOIS DA

MANIFESTAÇÃO
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REUNIÃO DOS
ESTATUTÁRIOS 

G0 ATIVOS DEBATEM SOBRE
AMEAÇAS DA FAZENDA




