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ATUALIDADES ESPAÇO JURÍDICO
  Complementados G0 que recebem da Fazenda

continuam sem reajuste de beneficio. Pág. 6

QUALIDADE DE VIDA
 A tontura pode ser um aviso.

Saiba mais sobre este sintoma. Pág. 7
 

ACONTECEU NA AAPS

  FEASP aguarda audiência
  com o governador do Estado. Pág. 3

  Confira os eventos do período
      e a nova programação. Págs. 4 e 5

AAPS FAZ ANIVERSÁRIO
E COMEMORA COM FESTA JUNINA

i  
... quadrilha e mu to mais!                 

A cobertura completa você confere nas páginas 4 e 8.                 

AAPS prepara Plano Trienal.
Não deixe de ler o Editorial e Atualidades

Teve “casório”...

BAILE DA PRIMAVERA AAPS
22 DE SETEMBRO - 19 HORAS

Clube Piratininga

7 DE SETEMBRO
Dia

da Independência

Mudou de telefone?
Endereço? E-mail?

Informe a nossa
secretaria! 
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EDITORIAL

CORRESPONDÊNCIA

aaps

SABESPAPO é um informativo bimestral da AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Endereço: Rua Treze de Maio, 1.642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002 - Tel: (11) 3289-8511  -  Fax: (11) 3285-2649 - E-mail: aapsabesp@uol.com.br

Diretoria Executiva - Presidente: Valdemar Venâncio; Diretor Administrativo: Edson Brasil Gabriel; Diretor Financeiro: Nivacil da Silva; Diretor de Assuntos Jurídicos: 
Ronny Opdebeeck; Diretor Social e de Saúde: Antonio Martins.

Conselho Deliberativo: José Amaury Teles Fontenele (Presidente),  Alberto Bovo, Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim Affonso, Celso Valio Machiaverni, Cláudio Gabarrone, Décio 
Levada, Egidio Perroni Neto, Gert Wolfgang Kaminski, Jairo Bonifácio, José Luiz de Melo Pereira, José Taniguti, Maria Aparecida Gonçalves, Minetoshi Horita, Nelson Luiz Stabile, 
Paulo Joel Bruno, Paulo Roberto Menezes, Sergio Simondi, Shigueo Makita.  - Conselho Fiscal: Flavio Tsutomu Hirota, Gerson de Oliveira, José Luiz Trinca.

Coordenador Editorial:  Daniel Castilho Azevedo - daniel@aaps.com.br - Jornalista Responsável e Edição de Textos: Raquel Braganholi - Mtb: 22.219 - rbraganholi@uol.com.br - 

Diagramação e Editoração Eletrônica:  Idéias e soluções:  Tel: (11) 6695-1703 - Impressão: Expressão e Arte -  Tel: (11) 3951-5188 - Tiragem: 3.200 exemplaresE
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(Associação dos Ferroviários Estaduais de São Paulo) e Rubens Registramos os votos de congratulações pela posse da 
dos Santos CraveiroArley , presidente do Sindicato dos Trabalhadores Diretoria e Conselhos - Gestão 2006/2009 recebidos dos srs. 

Martins, presidente da UFAM (União dos Ferroviários Aposentados em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana.
da Mogiana); João Baptista Comparini, superintendente da 
Unidade de Negócio Pardo e Grande da Sabesp; Paulo Francisco, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviária 
da Zona Mogiana; Geraldo Politani, presidente da AFESP 

m dos assuntos da atualidade é o veto do presidente da aplicação dos reajustes aos aposentados e pensionistas 
República ao reajuste de 16,67% aos aposentados e vinculados à Secretaria da Fazenda, o que vem trazendo enormes 
pensionistas do INSS, com proventos acima do salário prejuízos aos nossos associados.U

mínimo.  Em conjunto com os conselhos Deliberativo e Fiscal 
A Cobap (Confederação Brasileira dos Aposentados e estamos empenhados na realização do Planejamento Trienal da 

Pensionistas), que representa entre outras entidades o FEASP AAPS, através de um seminário a ser realizado no mês de agosto, 
(Fórum das Entidades de Aposentados e Pensionistas com a finalidade de definir as diretrizes de atuação da nossa 
Complementados do Estado de São Paulo) divulgou um manifesto entidade para o triênio 2006/2009. Nossa expectativa é definir 
de protesto contra o veto, pedindo aos parlamentares para objetivos e metas que correspondam aos interesses dos nossos 
derrubá-lo, por entender que o mesmo foi prejudicial para os associados. Para isso, contamos desde já, com a efetiva 

participação e comprometimento de toda a Diretoria Executiva e 8,3 milhões de brasileiros que recebem benefícios superiores ao 
dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.piso salarial e que têm o valor real deste benefício corroído por 

reposições não compatíveis com as perdas sofridas, que  já Comemoramos com muita satisfação o aniversário de
ultrapassam os 60%. 17 anos de fundação da AAPS em 22 de junho de 2006, com a 

A perda salarial de aposentados e pensionistas é um dos realização da Festa Junina, em 24 de junho, no Clube de Campo 
problemas que teremos de enfrentar com união e firmeza das da Cantareira da Associação Sabesp. Mais de 300 associados, 
entidades representativas da categoria e de seus associados. familiares, convidados e parceiros prestigiaram o evento. Para 
Embora a divulgação do manifesto tenha sido importante, nossa alegria, a presença de dezenas de crianças abrilhantou a 
precisamos estar à frente, criando propostas para mudar comemoração, o que coroa o nosso esforço em integrar e tornar 
definitivamente esta situação. nossos eventos cada vez mais acessíveis às famílias dos 

associados.   Em especial à nossa situação em relação ao pagamento 
das  complementações, conforme informamos na edição anterior, A campanha eleitoral já foi iniciada e nos aproximamos 
o FEASP, da qual sou coordenador, já elaborou o documento do momento em que nossa vontade será expressa através do 
conjunto das entidades, sintetizando todos os problemas e voto, em outubro próximo. Vamos estar atentos e vigilantes 
situações que prejudicam os associados de cada uma delas, para àqueles que pretendem nos representar. Não vamos nos deixar 
ser entregue ao governador do Estado. Estamos aguardando que levar pelo discurso fácil, pelas promessas fantasiosas ou projetos 
a audiência com o governador Cláudio Lembo seja marcada para que jamais sairão do papel. Conhecer a história passada dos 
breve com expectativa positiva. candidatos é essencial para avaliar sua competência, idoneidade 

e capacidade de executar aquilo que se propõem realizar.Cumprindo compromissos assumidos em nossa posse 
também iniciamos a abertura de canais de diálogo com dirigentes  E, principalmente, procurar identificar os candidatos 
da Sabesp, dos sindicatos e das associações representativas dos comprometidos com as causas de interesse dos aposentados e 
empregados estabelecendo relações de parceria e respeito pensionistas.  
mútuo, reafirmando posições que venham ao encontro dos Não podemos esquecer que os elegemos para nos 
interesses dos aposentados e pensionistas. Fundamental, por representar e que sem o nosso voto eles não poderão chegar até o 
exemplo, em questões como os planos de saúde, assim como, cargo que almejam. Além disso, no momento do voto o destino dos 
divergências entre empresa e sindicatos que estão impedindo a políticos está em nossas mãos. 
homologação dos acordos de 2005 e 2006 e, por conseqüência, a 

DE OLHO NO FUTURO

Valdemar Venâncio
Presidente

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados. 
Comunique-se conosco através de cartas para a secretaria da AAPS, pelo fax (11) 3289-2649 ou via e-mail: aapsabesp@uol.com.br

Dalmo do Valle Nogueira Filho, presidente da Sabesp, 
agradeceu o convite para a Festa Junina AAPS desejando sucesso 
ao evento.



ATUALIDADES
aaps

MENSALIDADE DA AAPS É ATUALIZADA

Lembramos que o valor da mensalidade da AAPS descontada teto de R$ 33,90. Assim, a referida mensalidade será de 0,6% 
dos aposentados e pensionistas é de apenas 0,6% dos rendimentos sempre que o total de proventos mensais do aposentado ou 
(soma do valor do benefício do INSS+complementação paga pela pensionista for inferior a R$ 5.650,00, e será de R$33,90 quando o 
Sabesp ou suplementação paga pela Sabesprev) e está limitada ao total desses proventos for superior a R$ 5.650,00. 

SABESPREV: GRUPO SAÚDE SERÁ REFORMULADO
omo resultado das negociações coletivas, concluídas durante as negociações salariais 2006 terá atribuições 
em junho último, ficou definido entre a Sabesp e ampliadas e de caráter decisório para o futuro dos planos.
entidades de representação dos empregados a criação  A AAPS estará representada e reafirmará seu C

de um grupo de estudos para busca de solução para a questão propósito de assegurar planos de saúde de qualidade, que 
dos planos de saúde. propiciem acesso a toda a categoria de aposentados e 

O grupo a ser criado a partir dos compromissos pensionistas, com custos compatíveis com a capacidade de 
assumidos pela Sabesp, Sabesprev, Sindicatos e AAPS  pagamento dos interessados.   

FEASP prepara reunião com governador do Estado para tratar das complementações
s entidades que integram o FEASP (Fórum das originados pelos pareceres da PGE (Procuradoria Geral do 
Ent idades de Aposentados e Pensionis tas Estado) e que tanto aflige os aposentados e pensionistas 
Complementados do Estado de São Paulo), associados dessas entidades.A

coordenado pelo presidente da AAPS,  Valdemar Venâncio, já Resta portanto, aguardar a audiência com o 
definiram o texto final de um documento a ser apresentado em governador, que já manifestou interesse e promete uma solução 
audiência com o governador do Estado, Cláudio Lembo. O definitiva para o assunto.
documento traz um resumo dos problemas e situações 

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

FALECIMENTOS    É com muito pesar que informamos o falecimento de Alonso Latorre, em 12/04/2006, aos 84 anos; 
Antonio Tomaz da Cunha, em 22/04/2006 aos 62 anos; Hélio de Paula, em 13/05/2006, aos 65 anos; Oswaldo Lugli,
em 16/05/2006, aos 69 anos; José Sabino dos Santos, em 02/06/2006, aos 59 anos;  Adair Mariano da Silva, em 19/06/2006,
aos  66 anos e Salvador Pinto de Oliveira, em 29/06/2006, aos 52 anos.
      Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.
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ESTIVEMOS LÁ
AAPS presente na plenária da FAPESP - Em 26 de junho, Valdemar Venâncio, presidente da AAPS, participou da reunião plenária da 

Federação das Associações e Departamentos de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo (FAPESP), quando foram debatidas as 
questões conjunturais da atualidade que afetam a categoria de aposentados em todo o país.

 partir de maio de 2006 a mensalidade dos associados da acordo entre a Sabesp e os sindicatos. Os novos valores estão sendo 
AAPS que recebem o benefício de complementação (Sabesp) descontados na folha do mês de junho, assim como a diferença 
foi atualizada em virtude do reajuste salarial decorrente de relativa ao mês de maio. A

AAPS DEFINE RUMOS PARA O FUTURO
onforme comunicamos na edição nº 98 do Jornal aprovaram a contratação da ALZBRASIL, empresa de 
Sabespapo, a AAPS realizará o Seminário de consultoria especializada e com experiência comprovada na CPlanejamento Trienal 2006/2009, que será realização de planos estratégicos em entidades 

realizado nos dias 3 e 4 de agosto, nas dependências da congêneres.
Universidade Empresarial Sabesp, situada na Ponte Em nossa próxima edição divulgaremos o resultado 
Pequena. deste seminário com a apresentação das prioridades, 

A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo diretrizes, programas e metas definidas para  esta gestão.



ESPAÇO JURÍDICO
aaps

COMPLEMENTADOS (G0) DA FAZENDA

s aposentados e pensionistas da Sabesp que recebem coletivo e, por conseqüência, a aplicação deste índice aos 
o benefício de complementação, com base na Lei aposentados e pensionistas vinculados a Secretaria.O4.819/58, atualmente vinculados a Secretaria da Diante dos evidentes prejuízos aos associados da AAPS 

Fazenda fazem jus ao reajuste anual com base nos índices nessas condições, a Diretoria realizou ao longo do ano de 2005 e 
estabelecidos em acordo ou dissídio da categoria. neste início de 2006 inúmeras gestões junto ao órgão competente 

Desde maio de 2005, data-base da categoria, a Sabesp e da Secretaria da Fazenda esbarrando sempre na insensibilidade e 
sindicatos representativos dos empregados, acordaram um rigidez dos procedimentos.
reajuste salarial de 7,94%, repassados imediatamente aos Em 12 de junho último, nosso presidente Valdemar Venâncio 
salários dos empregados, aposentados e pensionistas e Paulo Mostério, advogado da AAPS, estiveram reunidos com 
vinculados a Sabesp, mas não repassados aos 122 Maria Helena Vilchez Martins, responsável pelo pagamento de 
aposentados e pensionistas que recebem o benefício da complementações da Secretaria da Fazenda, junto a qual 
complementação pela Secretaria da Fazenda. Isto porque o argumentaram a necessidade de solução urgente para a situação.
procedimento adotado pela Fazenda para concessão do Na oportunidade foi protocolada a carta C-022/06, datada de 
reajuste, exige a cópia do dissídio coletivo devidamente 12 de junho de 2006, solicitando uma reavaliação do 
homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho de São procedimento que vem sendo adotado pela Secretaria aplicando-
Paulo  TRT-SP. se o reajuste de 7,94% nestes benefícios, retroativo a maio/ 2005,  

Ocorre que em junho de 2005, durante as negociações pelo menos neste ano atípico, uma vez que a condição atual - que 
entre as entidades sindicais e a Sabesp, houve uma exige a homologação do acordo coletivo - vem trazendo enormes 
discordância em relação ao desconto da contribuição prejuízos aos associados aposentados e pensionistas atingidos.
assistencial (aplicável apenas aos empregados ativos), 
discordância esta, que resultou em processo envolvendo a Estamos confiantes na solução desta questão o mais breve 
Sabesp e sindicatos impedindo a homologação do acordo  possível.

De segunda a sexta-feira - das 13 às 17 horas - em nossa sede à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - Capital
Tel: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br  

PLANTÃO JURÍDICO NA AAPS

Segundo o artigo 1º do Decreto 50.964, de 18 de junho de 2006, que trata da Migração dos Servidores Públicos Civis e Militares, ativos, 
inativos e pensionistas, todos deverão abrir conta-corrente no Banco Nossa Caixa, obedecendo ao seguinte cronograma, de acordo com os 
números finais do Registro Geral - R.G., sem considerar os dígitos de verificação: 

TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DO BANESPA PARA NOSSA CAIXA

Como fica a situação de quem mora em outro Estado onde não exista Agência da Nossa Caixa?
Para quem se encontrar nessa situação nada vai mudar. O aposentado ou pensionista continuará a receber a complementação de 

aposentadoria ou pensão pelo mesmo banco em que recebe atualmente.

A segunda etapa do recadastramento de aposentados e 
pensionistas do INSS teve início em março de 2006 e vai até 
2007. Nesta segunda fase será feito um escalonamento de 
acordo com o número final do benefício.

Confira a seqüência na tabela ao lado:

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

CRONOGRAMA PARA A 2ª ETAPA DO CENSO DO INSS

                
   Abril/2006
   Maio/2006
   Junho/2006
   Julho/2006
   Agosto/2006

1
2
3
4
5

   Setembro/2006
   Outubro/2006
   Novembro/2006
   Dezembro/2006
   Janeiro/2007

6
7
8
9
0

Fonte: site do Ministério
da Previdência Social

Atenção! Não esqueça de se recadastrar junto ao INSS. Caso contrário o pagamento de seu benefício pago pelo INSS será suspenso e, também, 
poderão ser suspensos em seguida, os proventos de suplementação pagos pela Sabesprev ou complementação pagos pela Sabesp.

Não confunda o recadastramento do INSS com o recadastramento anual obrigatório no mês de seu aniversário para a Secretaria da Fazenda.
Um não tem nada a ver com o outro. 

1, 2 e 3          até 31 de agosto de 2006
4, 5 e 6          até 30 de setembro de 2006
  7 e 8            até 31 de outubro de 2006
  9 e 0            até 30 de novembro de 2006

Prazo para abrir a conta
no Banco Nossa Caixa

Final
do R.G. A partir de janeiro de 2007 todos os pagamentos serão feitos exclusivamente 

através do Banco Nossa Caixa S/A.
Quem quiser pode optar por continuar a receber o pagamento pelo Banespa até 

o mês de dezembro. 

F Q EI U  POR

D E N T R O

Final do Número do Benefício e Início do Censo na Rede Bancária

Não perca
o prazo!




