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Atualidades
O site da AAPS mudou! Clique e confira.
Acordo Coletivo 2004/2005 
e Ações individuais. Pág 3

Aconteceu na AAPS
Reuniões e eventos. Pág 5

Espaço Jurídico
Pagamento das Complementações 
e Contribuição dos Inativos. Pág 6

Qualidade de Vida
Conheça o trabalho da Liga
das Senhoras Católicas. Pág  7

Entrevista
Conheça o criador do logotipo
AAPS 15 anos. Pág. 8

Opinião
Regina Monte Lage. Pág 8

Vamos comemorar juntos!

DDEE  CCOONNQQUUIISSTTAASS
155 ANOS

Confira a programação de eventos na pág. 5

Economizar é fácil!

Difícil é ficar sem.

ÁÁgguuaa

9 de Maio
Dia das Mães

5 de Junho   

Reunião de  esclarecimentos 
aos complementados

AAPS pede revisão 
do PA 249/2002

Pág. 3

A diretoria da AAPS parabeniza todas as Mães!

Dia Mundial
do Meio Ambiente
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Mantenha seu endereço atualizado! Mudou de endereço, de número de telefone ou e-mail? Avise a AAPS!

Em junho de 2004 a AAPS completará 15 anos de existên-
cia. E quando pensamos no assunto é impossível não relem-
brarmos alguns fatos marcantes que fizeram parte destes
quinze anos.

A AAPS nasceu em 1989, quando o país começava nova-
mente a exercitar a democracia através do voto, depois de
um longo período de ditadura militar recém terminado.

As primeiras reuniões do grupo fundador aconteceram em
locais improvisados. Nosso  primeiro endereço oficial foi
uma pequena sala emprestada pela Asso-
ciação Sabesp, onde ficamos instalados por
muito tempo. Depois, em 1997, conse-
guimos o terreno da empresa, onde cons-
truímos nossa sede,  a qual foi recebendo
melhorias ao longo dos anos, sempre visan-
do proporcionar uma melhor qualidade de
atendimento aos nossos associados.

Fomos aprendendo a elaborar estratégias
de luta através das pequenas e grandes dis-
cussões internas. Fomos amadurecendo e
percebemos que a representatividade forte
se baseia sempre numa boa organização das
forças. 

Na gestão anterior elaboraram-se os
PPA's: Planos Prioritários de Ação, com
diretrizes a serem seguidas. Depois, estes
planos foram revistos e adequados às neces-
sidades que foram surgindo. Além disso,
recentemente estamos enfrentando muitos
desafios, dos quais destacam-se, sem dúvida, as ameaças da
Secretaria da Fazenda aos aposentados e pensionistas com-
plementados e a situação dos Planos de Saúde da Sabesprev. 

Estruturamos o Departamento Jurídico e o Serviço Social
com plantões de atendimento permanentes para apoio aos
nossos associados e familiares.  Paralelamente, estimulamos
as atividades sócioculturais que têm crescido. Há pouco
tempo, inauguramos um espaço para exposição cultural
onde trabalhos de associados são expostos no saguão de

nossa sede, além de promover a realização de bazares
temáticos.

Ao completar 15 anos de existência a AAPS demonstra
equilíbrio. Suas ações estão distribuídas por setores variados,
buscando sempre oferecer melhor qualidade de vida e lazer,
sem deixar de lado as questões políticas e administrativas.  

Conquistamos o respeito das demais entidades de classe
com as quais mantemos relações de parceria baseadas no
respeito mútuo e soma de esforços e gozamos de uma repre-

sentatividade política e administrativa forte,
inclusive, saindo à frente em questões pri-
mordiais, como no caso da ação contra a
transferência do pagamento para a Secretaria
da Fazenda que se encontra em tramitação.

Poderíamos continuar enumerando lutas e
trabalhos voltados para o bem-estar de nos-
sos associados. Não temos espaço para tanto
aqui, mas é gratificante constatar que não fal-
tariam ítens a serem destacados, já que todas
as gestões que estiveram à frente da AAPS se
empenharam ao máximo para não faltar ao
compromisso com seus associados.

Destacamos que este é trabalho volun-
tário, fruto da consciência de que é preciso
exercer a cidadania e lutar pelos nossos di-
reitos, porque a democracia é feita de lutas.
Cada vitória é uma luta onde buscamos
nossa razão e nosso direito. Nem sempre
ganhamos, mas sempre aprendemos. E a

experiência serve para novas lutas.
Gostaríamos de lembrar mais uma vez a importância da

participação de cada um. Estamos sempre insistindo neste
ponto, porque a democracia é plural. A força está na união
capaz de juntar muitos em torno de uma mesma idéia. 

A AAPS faz 15 anos sempre ligada a você.  
Parabéns a todos nós! 

A Diretoria

AAPS COMPLETA 15 ANOS DE LUTAS

"...Vocês estão mesmo de parabéns. Sou filha de uma
associada, Sra. Waldeles Pontes Ramires, residente na cidade
de Jaguariúna e, para facilitar a vida de minha mãe, cuido de
seus interesses. Aciono de vez em quando o site da AAPS

para saber das novidades"... Walkiria Ramores - Jaguariúna/SP. 
R: Cara Walkiria: é pensando na tranqüilidade dos nossos

colegas que estamos nos esforçando para tornar o  site da
AAPS cada vez mais dinâmico e atualizado. 

Não há nada
como um sonho

para se
criar o futuro

Victor Hugo

“ “
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O escritório Prado Miranda & Guerra Jardim, contratado
para representar a AAPS e seus associados, já iniciou o
ajuizamento das ações individuais na Justiça do Trabalho
com o objetivo de assegurar os direitos dos aposentados e
pensionistas complementados, conforme anunciado em
reunião realizada no dia 11 de fevereiro

Ressaltamos aqui a importância das ações individuais,
conforme esclarecimentos prestados pelo Dr. Arlindo da
Fonseca Antonio. Embora a concessão da liminar tenha sido
em favor de todos os associados, reconhecendo a existência
de interesses comuns e assegurando a manutenção de di-
reitos de natureza coletiva, existem variações de caso para
caso. Por isso, é imprescindível buscar junto à Justiça o
reconhecimento da legitimidade do direito à complemen-
tação de cada indivíduo, considerando suas características
individuais (data de início de atividade, função, órgão de
origem, regime contratual, data e tipo de aposentadoria,
risco de perda total, formas de cálculo, etc).

Nesta fase, será dada prioridade absoluta para ajuizamen-
to dos casos caracterizados pela Secretaria da Fazenda,
através de notificação, como de perda total.

No site da AAPS você pode conferir se a sua ação já está
protocolada na Justiça.

A pauta de negociações com a Sabesp para o Acordo
2004/2005 já foi definida. Em 16 de março, a AAPS enca-
minhou ao Sintaema, através de carta, os ítens que inte-
ressam diretamente aos aposentados e pensionistas e que de-
verão integrar a pauta de negociação com a empresa.

Estaremos acompanhando as negociações e informando as
novidades.

Os ítens podem ser conferidos na íntegra em nosso site.

Advogados da AAPS
iniciam ações individuais 

contra cortes do pagamento
das complementações

Sindicatos já têm pauta
para o Acordo Coletivo

2004/2005 

A AAPS está completando 15 anos de fun-
dação. São 15 anos de lutas, desafios vencidos
e conquistas que marcam o alto nível de

maturidade alcançado pela entidade. 
Acompanhando a dinâmica dos tempos atuais e atentos às

necessidades dos nossos sócios, também estamos buscando
a excelência na informação através de meios modernos,

rápidos e eficazes de comunicação com os nossos associa-
dos e parceiros. 

Para isso, renovamos o nosso site não só tornando-o mais
bonito, mas também  mais prático, dinâmico,  útil e cada vez
mais: ligado a você!  

Clique e confira:  www.aaps.com.br

Falecimentos 

É com muito pesar que informamos o falecimento de Fernando Álvaro Magalhães,
aos 79 anos, dia 12/01; Faustino Arlindo da Silva, aos 77 anos, dia 05/02; Antonio
Galdeano Merello Filho, aos 75 anos, dia 17/02; José Batista Pereira Lopes, aos 70
anos, dia 02/03 e Ovidio Nunes Teixeira, aos 75 anos, dia 11/04. Enviamos nossas con-
dolências a todos os familiares. 

ERRATA
Na edição do Sabespapo 85 o nome da Sra. Iolanda Ramos, Diretora de Benefícios

da Sabesprev foi redigido incorretamente. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

AAPS pede revisão dos
pareceres da PGE

Em 12 de fevereiro, a AAPS encaminhou carta dirigida ao
Dr. Elival da Silva Ramos, Procurador Geral do Estado,
pedindo a revisão dos pareceres PA 86/2002 e PA 249/2002,
anexando ampla fundamentação jurídica, elaborada com a
colaboração do nosso associado Dr. João Alberto Angelini.

Esses processos são os que deram origem a todos os pro-
blemas com os complementados, pois entendem que muitos
dos que recebem não teriam direito às complementações.

@ NOSSO SITE ESTÁ DE CARA NOVA!NOSSO SITE ESTÁ DE CARA NOVA!


