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Já é fato que a AAPS está sempre às estão sendo empreendidas pela nossa entidade para a vacinação 
voltas com as questões jurídicas na Diretoria da AAPS em prol da contra a gripe, pneumonia, difteria e 
defesa dos direitos de seus associa- resolução de vários assuntos de tétano e prevenção do câncer bucal. 
dos. Afinal, as tréguas têm durado interesse dos associados pendentes A campanha foi um sucesso marcan-
pouco tempo, quando ocorrem.  Por junto à Sabesp. do nosso comprometimento com a 
isso, neste momento em que con- busca da qualidade de vida.Aproveitamos para solicitar aos 
quistamos uma vitória expressiva associados que ainda não se reca- E por falar em qualidade de vida 
como a sentença de mérito favorável dastraram que entrem em contato queremos destacar nossa programa-
em 1ª instância sobre a ação coletiva com a nossa secretaria o mais breve ção de atividades sócioculturais e os 
que assegurou aos aposentados e possível. Os cadastros dos associa- cursos de informática para iniciantes 
pensionistas (G0) o direito de dos são o ponto de partida para todas com o objetivo de promover a 
continuar recebendo a complemen- as nossas atividades. Colabore. Não inclusão digital. Não podemos 
tação de aposentadoria e pensões da deixe de fazer a sua parte! Ajude-nos esquecer que o lazer, o contato 
Sabesp temos muito para comemo- a continuar sempre ligados a você. social e os novos aprendizados são 
rar. Não só pela garantia de nossos componentes fundamentais do bem- Outro ponto a destacar é a publi-
direitos honradamente adquiridos, estar humano. Venha participar cação do Balanço Patrimonial e 
mas também pelo exercício de conosco!  Demonstrativo de Resultados 2004 
cidadania e consolidação de da AAPS que demonstra a boa Aliás, queremos fazer um convite 
democracia que a nossa luta repre- “saúde” financeira de nossa entida- especial a todos. Estamos quase 
senta. Enquanto reivindicamos de, resultado de uma gestão respon- chegando à metade do ano e isto nos 
nossos legítimos direitos também sável e bem-sucedida dos Conselhos remete a lembrança do aniversário 
estamos construindo um novo jeito Deliberativo e Fiscal e Diretoria da AAPS e de sua tradicional Festa 
de ser na sociedade. Executiva, comprometidos com os Junina. Podem ir se preparando para 

É oportuno ressaltar a importância interesses de seus associados e sua o grande arraial a ser realizado em 
de mantermos a união e a participa- entidade representativa, dentro dos junho, no Clube de Campo da 
ção ativa, pois estes são os ingredi- parâmetros definidos em nosso Cantareira, onde também estaremos 
entes da nossa força. Nesta edição planejamento. celebrando o aniversário de 16 anos 
trazemos mais detalhes sobre os da nossa Associação. Mais uma vez a AAPS participou 
procedimentos que serão adotados da  Campanha Nacional  de  E, desde já, parabéns a todos os 
daqui para a frente, com relação à Vacinação  para maiores de 60 anos associados por mais um ano de vida 
ação. E, também, destacamos as abrindo sua sede aos associados e que se aproxima!
informações sobre as gestões que moradores da região próxima a A Diretoria

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA
“Parabéns à AAPS pela Vitória.  Sem dúvida, essa decisão 

beneficiará, quase como uma jurisprudência, na decisão de 
outras ações, portanto a toda categoria de aposentados e 
pensionistas do Estado. Especificamente, também favorecerá 
no caso de nossa AAFC, cuja ação encontra-se, desde 
08/03/05, no Ministério Público do Trabalho. Dirceu Emilio 

LUTA, PARTICIPAÇÃO E CIDADANIALUTA, PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Giannella - Diretor de Complementação da AAFC  
(Associação dos Aposentados da Fundação CESP).

Sergio Fernandes Messias (Itapevi-SP), apre-senta uma 
série de sugestões e reivindicações relacionadas ao Sabesprev 
Saúde, as quais serão analisadas pelo Grupo de Trabalho da 
AAPS para encaminhamento à Fundação.

ERRAMOS 
No informativo Fique Por Dentro nº 17 anunciamos a realização da Noite Espanhola no

dia 03 de junho (quinta-feira). A data correta é dia 03 de junho (sexta-feira).
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A sentença de mérito em 1ª instância sobre a ação coletiva 
proferida no dia 30 de março de 2005, pela juíza substituta da 
8ª Vara da Justiça do Trabalho em São Paulo, Ana Maria 
Brisola, assegurou aos aposentados e pensionistas (G0) o 
direito de continuar recebendo da Sabesp a complementação 
de aposentadoria e pensões, mantendo inclusive o pagamen-
to do adiantamento quinzenal dos benefícios.

O escritório Fonseca e Fernandes que defendeu a causa dos 
associados da AAPS optou por impetrar uma Ação Civil 
Pública coletiva para defender a causa, o que é pouco 
comum. Ele explicou, que na Justiça do Trabalho o direito é 
encarado mais do ponto de vista do direito individual e as 
ações coletivas são usadas praticamente só nos acordos 
coletivos. Assim, ele considera esta vitória um marco, pois 
utilizou-se um caminho novo para a defesa do direito na área 

Este paulistano de 82 anos nunca mais parou. E, como também gosta de pintar, retratou 
tem muita história para muitas delas em seus quadros.  
contar. Entrou na Sabesp em Depois da fotografia e da pintura seu maior interesse é o 
1975 onde trabalhou por 21 aprendizado de outros idiomas. Além do japonês, estudou 
anos, sempre ligado a alemão, inglês e, atualmente, estuda francês, ao qual se 
Diretoria de Planejamento, dedica há seis anos. Sua filha casou-se com um francês e foi 
até aposentar-se em 1996. morar na França e, com o aprendizado do idioma tornou-se 

Formou-se pela USP nas áreas de Engenharia Civil e de mais fácil a comunicação com o genro. 
Saúde Pública e também foi professor de pós-graduação da Há cerca de 22 anos atrás levou um susto. Teve câncer de 
Escola Politécnica até 1978, quando parou de lecionar por próstata aos 58 anos. Ele diz que na época nunca deixou de 
que não era mais possível conciliar ambos os trabalhos, já acreditar que seria curado. Desde o término do tratamento 
que a Sabesp lhe exigia muita dedicação. que a doença está sob controle. Hoje ele está muito bem e 

A sua história de vida está diretamente ligada aos seus cuida-se mantendo uma alimentação saudável a base de 
hobbies. Ele próprio percebeu isso. Fez um memorial para peixe, verduras, legumes e frutas, além de praticar caminha-
seus descendentes, intitulado A longa caminhada com um da pelo  menos 4 vezes por semana.
doce hobby, onde fala da história da fotografia e de sua Ele deixa uma dica sobre como despertar a motivação. O 
evolução técnica mesclando-as com relatos de sua vida  segredo é seguir um ditado que diz  mais ou menos assim: 
desde criança até o presente, quando estamos em plena era procure aprender algo sempre, ao começar a deixar de 
da fotografia digital. Outra paixão que vem desde a mesma aprender começa-se a envelhecer.
época é o cultivo de orquídeas. Aprendeu com sua avó e 

trabalhista.
Além disso, para-

lelamente, o escri-
tório entrou com 
ações individuais, 
onde serão aprecia-
dos dados específi-
cos de cada proce-
sso, do qual fazem 
parte mais de 300 
aposentados e pensionistas que foram ameaçados de perder 
totalmente o benefício. 

O importante é que com a decisão favorável obtida em
1ª instância da ação cível pública coletiva impetrada, reforça-
se o argumento de defesa para as ações individuais.
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PAULO SOICHI NOGAMIPAULO SOICHI NOGAMIPAULO SOICHI NOGAMIPAULO SOICHI NOGAMI

COMO FICA A SITUAÇÃO DAQUI PARA A FRENTE
A Sabesp e  a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo vão ção aproximado seja de um ano e meio a dois anos, para cada 

recorrer da sentença entrando com recurso junto ao Tribunal recurso, e encontra-se tranqüilo e confiante na manutenção da 
Regional do Trabalho de São Paulo e, posteriormente,  junto ao decisão do mérito em 1ª instância baseado nos fundamentos da 
Tribunal Superior do Trabalho  de Brasília, pois este é procedimen- causa desde o seu início. “Não se pode querer mudar a regra de um 
to padrão que ocorre em todos os casos. jogo 16 anos depois que ele foi encerrado”, diz ele.

O advogado Arlindo da Fonseca estima que o prazo de tramita-

SENTENÇA DOS COMPLEMENTADOS REPERCUTE NA IMPRENSA
A decisão da 8ª Vara da Justiça do Trabalho determinando que a da Tarde e Agora São Paulo, em 05/04.  No dia  06/04, na Tribuna 

Sabesp continue a pagar a complementação de aposentadorias e de Santos e Jornal Oeste Paulista de Presidente Prudente e em 
pensões repercutiu favoravelmente em diversos órgãos da 07/04, no Expresso Popular de Santos.
imprensa, tais como: Rádio Jovem Pan - Jornal da Manhã e Jornal 
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