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S A B E S P A P OS A B E S P A P O

Como é de conhecimento
geral, a PGE - Procuradoria Geral

do Estado - voltou a fazer sérias
ameaças a um grupo de aposentados

complementados, não só da SABESP,
mas também da FEPASA, CETESB,

VASP e DERSA.
Em relação a SABESP, a PGE insiste em

três situações, nas quais alega que os mes-
mos não têm direito à complementação de

aposentadoria:
1. Todos os admitidos na Companhia após 29 de junho de

1973, data da criação da SABESP;
2. Todos os funcionários estatutários, oriundos da SAEC e

FESB, que assinaram contrato após 29 de junho de 1973;
3. Todos os aposentados que tiveram interrupção de contra-

to na SABESP ou outra estatal e foram contratados,
novamente pela SABESP, após 29 de junho de 1973.

A Diretoria da AAPS vem mantendo contatos com o Dr.
Mauro Arce, Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e
Obras do Estado de São Paulo, com a Diretoria da SABESP e
com os Deputados Estaduais, Nivaldo Santana e Rodolfo da
Costa e Silva com o objetivo de sensibilizar as autoridades liga-
das ao assunto, pois na grande maioria dos casos as alegações da
PGE são incorretas.

O FEASP (Fórum de Entidades de Aposentados Comple-
mentados do Estado de São Paulo), que representa apro-
ximadamente 100.000 (cem mil) aposentados complementados

através de Associações afiliadas e, do qual o Vice-Presidente de
Assuntos Jurídicos da AAPS, Valdemar Venâncio é coordenador,
está encaminhando este grave problema ao Ministério Público do
Estado de São Paulo, com o objetivo de que o parecer emitido
pela P.G.E seja contestado pelo mesmo.

Alguns aposentados da Cetesb, Vasp, Dersa e Fepasa, cuja
complementação é paga diretamente através da Secretaria da
Fazenda, receberam comunicado da mesma, informando que os
mesmos têm 15 dias para apresentarem defesa administrativa a
fim de evitar que suas complementações sejam canceladas.  

Caso seja necessário, estamos organizados e preparados para
mais este desafio, pois a AAPS já contratou escritórios de advo-
cacia, especializados em complementação, para a defesa de nos-
sos associados. Possuímos farta documentação, comprovando que
o pagamento de complementação está sendo realizado baseado
em decisões da Diretoria da SABESP, que antes consultou a
Secretaria da Fazenda e recebeu parecer favorável da própria
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para agir de tal
maneira.

Se você tiver qualquer dúvida a respeito do assunto entre em
contato conosco.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA - DESCONTO DOS INATIVOS

IMPOSTO DE RENDA SOBRE SUPLEMENTAÇÃO

A Vice-Presidência de Assuntos Jurídicos da AAPS está
acompanhando em Brasília e em São Paulo o andamento dos pro-
jetos de lei sobre a Reforma da Previdência. Estamos fazendo
todos os esforços junto as forças políticas afim de evitar que os
Aposentados e Pensionistas paguem a taxa de contribuição pre-
videnciária, como os governos federal e estadual pretendem. 

Esperamos que os associados também participem desta luta

mantendo contato com políticos de seu relacionamento enfati-
zando a desaprovação quanto a a instituição da contribuição pre-
videnciária para aposentados e pensionistas.

Somente com a expressão de nossa opinião poderemos sensi-
bilizar aqueles que irão participar das votações. Lembre-se: eles
foram eleitos para nos representar, não para votar  contra os nos-
sos interesses. A participação de todos é fundamental!

As contribuições pagas às Fundações, destinadas à consti-
tuição dos fundos de previdência suplementar (Sabesprev), foram
computadas nos vencimentos dos empregados e integravam a
base de cálculo de seu imposto de renda, tendo sido tributadas na
fonte em cada pagamento efetuado.

A Receita Federal, insiste em praticar a dupla incidência de
imposto sobre a renda, efetuando o brutal desconto de 27,5% no
momento do resgate ou do pagamento da suplementação, atitude
nitidamente ilegal e arbitrária.

Dessa forma, ante a cobrança indevida do tributo, os aposen-
tados e pensionistas suplementados têm o direito de evitar este
pagamento ou obter a restituição do tributo cobrado indevida-
mente, por meio de uma medida cautelar pleiteada perante a
Justiça Federal . 

Se você se enquadra nesta situação ou tem dúvidas a respeito,
procure a Drª Cláudia Timóteo, às terças-feiras, das 14 às 17 ho-
ras, em nossa Sede Social, na Capital.

O Plantão Jurídico da AAPS tem um advogado à disposição
de nossos associados. 

Atendimento: todos os dias - das 13 às 17 horas. 
Você também pode esclarecer suas dúvidas por e-mail:

pmosterio@aaps.com.br

PGE E OS APOSENTADOS
DA CATEGORIA G.0.
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A T I V I D A D E S  S Ó C I O - C U L T U R A I S

A cidadania se faz no dia-a-dia. Quando você reclama de
algum produto ou serviço que não lhe satisfaz  está ajudando a
melhorar a qualidade e beneficiando à comunidade. 

Agora a AAPS ajuda você a reclamar pelos seus direitos junto
ao IDEC. 

Todos os associados, que se julgarem prejudicados em relação
a compras de qualquer produto ou serviço, poderão apresentar
suas reclamações a nossa Associação, para que possamos encami-
nhá-la ao IDEC e acompanhar as providências cabíveis para o
caso.

A revista trimestral do IDEC, que contem  informações sobre suas
atividades e direitos do consumidor, está a disposição para consulta dos Associados em nossa Sede, na Capital.

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS
A AAPS mantem um Plantão de Serviço Social todas as segundas-feiras das 9 às 17 horas, em nossa Sede.

IDEC - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A G O S T O
REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Data: 11/8/2003 - segunda-feira

Local: Sede Social da AAPS

Horário: 14h30min

PALESTRA
Data: 21/8/2003 - quinta-feira

Palestrante: Dr. Carlos Plá Bento

Tema: Saúde bucal

Horário: 14h30min.

Local: Sede Social da AAPSBINGO
Data: 13/8/2003 - quarta-feira

Horário: 15h

Preço: R$ 8,00 - sócios / Cônjuges: grátis.

R$13,00 - convidados

Com direito a três rodadas gratuitas, bebidas e lanche. 

Adesão com pagamento até o dia 11/8/03.

CHURRASCO NA SEDE
COM MÚSICA AO VIVO
Data: 16/8/2003 - sábado

Horário: a partir das 12 horas

Preço: R$ 10,00 - sócios (cônjuges grátis)

R$ 20,00 - convidados

Inscrições até dia 13/8.

Obs: Bolo para os aniversariantes de julho e agosto

REUNIÃO DA DIRETORIA
COM ASSOCIADOS 
Data: 21/8/2003 - quinta-feira

Local: Sede Social da AAPS

Horário: 16h30min.

VIAGEM PARA ILHA GRANDE (RJ)
De  31/08 à 05/09/2003

Mais informações a partir de 10/8, na Secretaria da AAPS -

com Elaine.

CAMPEONATO DE TÊNIS
Dias: 16 (sábado) e 23/8/2003 (sábado)

Local: Quadras de Tênis da Associação SABESP

Inscrições até 11/8/2003, na Secretaria da AAPS.

Preço: R$ 10,00

DANÇA DE SALÃO
EM NOVO DIA E HORÁRIO
As aulas de Dança de Salão estão sendo

ministradas às quintas-feiras, das 18 às 20 horas.

PESCARIA EM CARDOSO (SP)
Data: 24/08/03 a 31/08/2003

Local: Colônia de Férias da 

Associação SABESP

Preço: R$ 110,00 (ônibus)




