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A AAPS acaba de completar 16 anos Ainda no que diz respeito a área de caminho certo e afinada com a 
de existência e este é um dos desta- saúde e qualidade de vida temos comunidade. Mas nada impede que 
ques desta edição. Além do orgulho novas perspectivas em relação aos os associados entrem em contato 
pelo trabalho contínuo realizado em Planos de Saúde Básico e Especial da conosco seja pessoalmente, por 
prol dos interesses de nossos associa- Sabesprev do qual fazem parte os telefone, por carta ou e-mail para 
dos, também iniciamos a preparação aposentados e pensionistas. Foram críticas ou sugestões. Lembrem-se: a 
para a realização da Eleição AAPS em encaminhadas propostas ao Con- comunicação com os associados é 
2006, com a designação da Comissão selho Deliberativo da Sabesprev, que essencial  para a melhoria contínua 
Eleitoral pelo Conselho Deliberativo, ainda estão em fase de estudos, mas da qualidade dos nossos serviços. 
que terá a responsabilidade de definir sinalizam para a separação dos Estamos abordando também, nesta 
as etapas do calendário eleitoral e aposentados e pensionistas dos edição, o projeto de lei do Deputado 
comandar todo o processo. O fato agregados e designados. Isto permitirá Nivaldo Santana que tem por objetivo 
marca a consolidação da prática uma análise e distribuição mais justa regularizar definitivamente a nossa 
democrática de nossa entidade e dos custos dos planos. Estamos complementação de aposentadoria, e 
também nosso exemplo de cidadania. otimistas diante desta  perspectiva de os telefones e e-mails dos deputados 

Por falar em cidadania, a participa- tratamento favorável à nossa catego- envolvidos na análise do projeto para 
ção da AAPS na Campanha Nacional ria e continuaremos atentos e acom- que todos possam estar falando com 
de Vacinação para maiores de 60 panhando ações em torno do assunto, eles sobre a importância de sua 
anos foi um sucesso. Apenas relem- e sempre informando as novidades. aprovação, que visa fazer justiça aos 
brando, abrimos nossa Sede não só Insistimos em solicitar aos associa- aposentados e pensionistas quanto a 
aos associados, como também para dos que ainda não se recadastraram uma série de questionamentos que 
os moradores da região próxima para para que  entrem em contato com a têm sido feitos por parte da Fazenda.
vacinação contra a gripe, pneumonia, nossa secretaria o mais breve possí- Por ocasião da passagem do 
difteria e prevenção do câncer bucal. vel. Recadastrar-se é um gesto aniversário da AAPS estamos home-
E, devido ao grande número de s imples ,  mas muito val ioso.  nageando  Armando Fonzari Pera, 
atendimentos registrados fomos Contamos com a sua colaboração! um homem que deixou a sua marca 
convidados para participar da Temos constatado que a adesão e no saneamento básico do Estado de 
Campanha Nacional de Vacinação participação dos nossos associados São Paulo, e que foi um exemplo de  
Infantil e  tivemos um Posto da na área sociocultural têm crescido a dedicação, competência  e seriedade 
Secretaria Municipal de Saúde cada evento. Procuramos estar no desempenho profissional a ser 
instalado em nossa Sede. Em agosto sempre conectados com os anseios e seguido a qualquer tempo.  Através  
também participaremos da segunda necessidades de nossos sócios e este da reportagem sobre a sua trajetória 
etapa de imunização, quando as retorno, além de servir de incentivo e resgatamos também um pouco de 
crianças receberão a dose de reforço estímulo, também nos sinaliza que a nossa história. Afinal, a AAPS é a 
prevista na campanha. direção de nossa gestão está no soma de cada um de nós!
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A AAPS, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde e a UBS Humaitá, fez a 
sua parte na luta contra esta terrível doença. No dia 11 de Junho foi montado um 

posto de vacinação em nossa sede social, onde foram 
atendidas 80 crianças, e distribuídas 53 doses da vacina. 
Tivemos  a presença alegre do Zé Gotinha, mascote da 
campanha,  com a distribuição de pirulitos, e também de um 
pediatra para triagem e orientação aos pais.

 Em 20 de agosto, ocorrerá a próxima etapa da campanha 
(dose de reforço).
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Após 15 meses sem reajustes, a Sabesprev corrigiu o valor previsto para evitar que houvesse um reajuste muito elevado.
da mensalidade do Plano Alternativo de R$ 96,07 para Assim, a próxima cobrança será no valor de R$137,73 
R$ 116,90. O reajuste costuma ser aplicado no mês de referente ao mês de julho reajustado mais o retroativo do mês 
março, mas este ano as negociações se prolongaram além do de junho (R$116,90 + R$20,83).

SABESPREV REAJUSTA PLANO ALTERNATIVO  UNIMED

Em reunião realizada em 16 de maio, o Conselho Deliberativo da AAPS designou a Comissão Eleitoral que 
foi  incumbida de definir o calendário e organizar o processo para a realização da Eleição AAPS/2006. 

 

COMPLEMENTAÇÃO É REAJUSTADA EM 7,94%
Os aposentados e pensionistas complementados tiveram a complementação reajustada em 7,94%. No dia 

14 de junho,  receberam a diferença do reajuste concedido pela Sabesp,  retroativo a 1º de maio e no dia 15, 
o adiantamento quinzenal de acordo com o novo valor da complementação. 

MENSALIDADE DA AAPS
Informamos que a partir de 1º de maio as mensalidades da AAPS (0,6% do rendimento bruto do associado) 

estão sendo atualizados em conformidade com os reajustes concedidos aos benefícios pagos pelo INSS, às 
complementações (G0) pagas pela Sabesp e às suplementações pagas pela Sabesprev.

O valor máximo da mensalidade da AAPS passou a ser de  R$ 32, 40.

SÓCIOS EM DÉBITO DEVEM PROCURAR A SECRETARIA DA AAPS
Os associados que estiverem com suas mensalidades em atraso devem procurar a Secretaria da AAPS para 

regularizar a sua situação. 
A inadimplência implica em descumprimento do Estatuto Social e, conseqüentemente, na suspensão do 

envio de Demonstrativos de Pagamento, do Jornal Sabespapo e do Informativo Fique Por Dentro, além da 
proibição de participação nos eventos sócioculturais e acesso aos serviços de assistência social e jurídica da 
Associação.

Voltaremos ao assunto nas próximas edições dos nossos informativos.

 

CIDADANIACIDADANIACIDADANIACIDADANIA

O Posto de Coleta instalado em nossa sede arrecadou 
mais de 200 peças de agasalhos, roupas, calçados e 
cobertores, encerrando com destaque a participação da 
AAPS na Campanha do Agasalho 2005.  

CAMPANHA DO AGASALHO 2005

AAPS PARTICIPA DA VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO
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ELEIÇÕES 2006  AAPSELEIÇÕES 2006  AAPS

Os Diretores
Martins, (Social)

Valdemar (Jurídico) 
e Daniel

(Saúde e Assistência Social)
no posto de coleta.




