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Não bastasse a intranquilidade e insegurança essas e outras que a taxa de 
causada pela intransigência com relação ao Plano administração da Sabesprev é 
Previdenciário, a Sabesp agora nos surpreende alta. Vamos protestar!!!
com a decisão de não permitir que os aposentados e Onde está a palavra dos interlo-
pensionistas usufruam do direito de migrarem para cutores da Sabesp e Sabesprev que, 
o Plano Pleno de Saúde. Veja matéria nesta edição. ainda recentemente, acenaram com a 

À medida que determina à Sabesprev a con- criação de uma comissão para estudar a 
tratação de um novo plano de saúde com carac- situação do plano de saúde dos apo-
terísticas iguais às do Plano Pleno, específico para sentados? Diante deste quadro resta-nos contar 
os aposentados e sem a participação das entidades com o apoio dos sindicatos e associações que 
de representação, indiretamente vai impedir a representam os empregados ainda em atividade, 
migração devido ao alto custo. Fatalmente será um na expectativa de sensibilizar a Sabesp e mudar o 
plano vazio, contratado com nosso dinheiro. É por rumo dessa determinação absurda. 
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causada pela intransigência com relação ao Plano administração da Sabesprev é 
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pensionistas usufruam do direito de migrarem para cutores da Sabesp e Sabesprev que, 
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terísticas iguais às do Plano Pleno, específico para sentados? Diante deste quadro resta-nos contar 
os aposentados e sem a participação das entidades com o apoio dos sindicatos e associações que 
de representação, indiretamente vai impedir a representam os empregados ainda em atividade, 
migração devido ao alto custo. Fatalmente será um na expectativa de sensibilizar a Sabesp e mudar o 
plano vazio, contratado com nosso dinheiro. É por rumo dessa determinação absurda. 
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À medida que determina à Sabesprev a con- criação de uma comissão para estudar a 
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de representação, indiretamente vai impedir a representam os empregados ainda em atividade, 
migração devido ao alto custo. Fatalmente será um na expectativa de sensibilizar a Sabesp e mudar o 
plano vazio, contratado com nosso dinheiro. É por rumo dessa determinação absurda. 

Baile 
da Primavera

Em setembro 

Continuaremos lutando e nos empenhando por uma remodelagem justa dos 
planos de saúde que seja economicamente viável para os aposentados.

Em outubro

DIA 
INTERNACIONAL 

DO IDOSO

QUALIDADE DE VIDA 
Nesta edição com Encarte Especial.

DIA 
INTERNACIONAL 

DO IDOSO
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UM PANORAMA DA CONJUNTURA ATUAL

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

No dia 15 de maio, mais de 100 Outro assunto importante, e que presas mantenedoras. Caso tais pro-
aposentados e pensionistas compare- estamos acompanhando com in- postas venham a ser aprovadas sem 
ceram à porta da sede da Sabesp/Cos- teresse, é a recente manifestação do exigir regras específicas de respon-
ta Carvalho e manifestaram sua in- Juízo da 8ª Vara do Trabalho, disci- sabilidade financeira das empresas 
dignação contra o reajuste de 48% nas plinando e orientando as execuções patrocinadoras, os planos poderão se 
mensalidades do Plano Padrão - PAD, provisórias aos complementados, cu- tornar inviáveis com sérios prejuízos 
da Sabesprev. Na oportunidade, diver- jas ações foram iniciadas a partir de aos participantes. Diante dessa pos-
sas lideranças dos sindicatos e as- janeiro de 2004, em especial benefi- sibilidade, estamos envidando es-
sociações também estiveram presen- ciando a todos os associados admi- forços junto à Associação Nacional dos 
tes, não apenas apoiando o protesto tidos até 14 de maio de 1974 e que se Participantes de Fundos de Pensão - 
dos aposentados, como também se enquadravam nos termos da Norma ANAPAR, que representa os partici-
comprometendo a somar esforços com 056/94. Tal manifestação determina pantes dos fundos, para exigir da 
a AAPS na busca de um novo modelo que a responsabilidade pelo paga- PREVIC a definição de regras  e limites 
de plano para todos. mento das complementações de apo- claros para tal regulamentação.

Apesar de toda essa mobilização sentadoria e pensão é exclusiva da Nesta edição também divulgamos 
constatamos, pelas atitudes demons- Sabesp. a composição da Diretoria Executiva e 
tradas pela Sabesp (veja matéria nes- Na questão da previdência suple- dos conselhos Deliberativo e Fiscal – 
ta edição), que estamos distantes de mentar que segue sob os efeitos da Gestão 2012 / 2015, órgãos constituí-
uma solução para mais esta questão.  liminar que impede migrações do Pla- dos com base nas disposições es-
Mesmo diante da postura adotada pela no Básico de Benefícios (BD) para o tatutárias, homologação em Assem-
patrocinadora neste momento, vamos Sabesprev Mais, também estamos bleia Geral e reunião ordinária do Con-
seguir na busca de uma solução nego- acompanhando os desdobramentos selho Deliberativo, realizada em 18 de 
ciada e reafirmar nosso compromisso em relação à Sabesp e Sabesprev. No junho de 2012. 
na busca de um plano compartilhado cenário externo, a atenção recai sobre Aos senhores membros titulares 
entre empregados ativos e aposenta- a elaboração, pelo Conselho Nacional dos órgãos de gestão da AAPS os nos-
dos, financeiramente equilibrado e de de Previdência Complementar, de pro- sos melhores votos de sucesso e que o 
boa qualidade. É fundamental o enga- postas de alteração na regulamen- próximo triênio seja pleno de reali-
jamento dos sindicatos e associações tação dos planos de previdência que zações.
que representam os empregados nes- acenam para a possibilidade de re-
se esforço. tirada de patrocínio por parte das em-

Erramos - Retificamos a informação que o nome de Daniel Castilho Azevedo para a presidência da AAPS foi 
submetido e homologado em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede da entidade no dia 30 de maio de 2012, e não  
extraordinária, como divulgado por engano em nosso site. 

SABESPAPO é um informativo bimestral da AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp.
Sede: Rua Treze de Maio, 1.642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002 - Tel: (11) 3372-1000 - Fax: (11) 3372-1009 - E-mail:  
Subsede Baixada Santista: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - CEP 11045-540 - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

aapsabesp@uol.com.br

Diretoria Executiva - Presidente: Daniel Castilho Azevedo; Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni; Diretor Financeiro: Jeferson José Elias Barbosa;  Diretora 
Sociocultural e Esportiva: Ilka Maria Machado; Diretor de Saúde e Serviço Social: José Luiz de Melo Pereira; Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva 
Filho; Diretor de Assuntos Jurídicos: Daniel Castilho Azevedo (acumulando); Diretor de Relações Externas:  Valdemar Venâncio; e Diretora Regional da Baixada 
Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.

Diagramação e Editoração Eletrônica: Ideias e Soluções - Tel: (11) 2695-1703 - Impressão: Expressão e Arte - Tel: (11) 3951-5188 - Tiragem: 3.700 exemplares.

Jornalista Responsável e Edição de Textos: Raquel Braganholi - MTb: 22.219 - raquel@aaps.com.br

Conselho Deliberativo - Maximiano Bizatto (Presidente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Benedita Vera Lúcia Bueno, Berenice de Paula Posso Baruffaldi, 
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Cid Barbosa Lima, Egidio Perroni Neto, Gerson de Oliveira, Jairo Bonifácio, José Antônio Oliva, José Carlos Machado Scheffauer, 
Maria Aparecida Gonçalves, Maria Lúcia de Paiva Castro, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz Stábile, Nilton Monteiro da Silva, Paulo Roberto Menezes, Pérsio 
Faulim de Menezes, Sergio Simondi, Shigueo Makita, Silvia Lotti e Vicente Solé Júnior. 

Conselho Fiscal - José Luiz Trinca (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota e Newton Assu Colombo Martini.

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3372-1009 ou via e-mail: aapsabesp@uol.com.br - para a Comissão Editorial. 
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Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

Em reunião ordinária realizada para assumirem o mandato efetivo no Conselho Deli-
no dia 18 de junho de 2012, o berativo, em substituição àqueles que passaram a exercer 
Conselho Deliberativo da AAPS funções na Diretoria Executiva. 

aprovou a indicação dos mem-
Os Conselhos Deliberativo e Fiscal passam a ter a se-bros, bem como a nova estrutura 

guinte composição:da Diretoria Executiva para a gestão 2012 /2015, a saber:

Conselho Deliberativo: Maximiano Bizatto (Presi-Presidente: Daniel Castilho Azevedo, Diretor Admi-
dente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Benedita Ve-ra nistrativo: Celso Valio Machiaverni, Diretor Financeiro: 
Lucia Bueno, Berenice de Paula Posso Baruffaldi, Célia Re-Jeferson José Elias Barbosa, Diretora Sociocultural e 
gina Gervásio da Silva Botelho, Cid Barbosa Lima, Egídio Per-Esportiva: Ilka Maria Machado, Diretor de Saúde e As-
roni Neto, Gerson de Oliveira, Jairo Bonifácio, José Antônio sistência Social: José Luiz de Melo Pereira, Diretor de 
Oliva, José Carlos Machado Scheffauer, Maria Aparecida Gon-Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho, Diretor 
çalves, Maria Lúcia de Paiva Castro, Mário Rubens Almeida de de Assuntos Jurídicos: Daniel Castilho Azevedo (acu-
Mello, Nilton Monteiro da Silva, Paulo Roberto Menezes, mulando), Diretor de Relações Externas: Valdemar Ve-
Pérsio Faulim de Menezes, Nelson Luiz Stábile, Sérgio nâncio e Diretora Regional da Baixada Santista: Estela 
Simondi, Shigueo Makita, Silvia Lotti e Vicente Solé Júnior.dos Santos Rodrigues Peres.

Em seguida, foram convocados os membros Conselho Fiscal: José Luiz Trinca (Presidente), Flávio 
classificados na ordem estabelecida no processo eleitoral  Tsutomu Hirota e Newton Assu Colombo Martini.

CONSELHO DELIBERATIVO HOMOLOGA
 DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2012 / 2015

CONSELHO DELIBERATIVO HOMOLOGA
 DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2012 / 2015

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS - PLANO BD

Novembro/2011

Dezembro/2011

Janeiro/2012

Fevereiro/2012

Março/2012

Abril/2012

2,8322%

2,2494%

1,7305%

1,2144%

0,8212%

0,6400%

Maio/2011

Junho/2011

Julho/2011

Agosto/2011

Setembro/2011

Outubro/2011

4,8841%

4,2896%

4,0607%

4,0607%

3,6255%

3,1613%

Os benefícios pagos aos assistidos - aposentados e pensionistas - pelo Plano de Benefícios Básico (BD) foram 
reajustados em 4,88% no mês de maio e o pagamento ocorreu em 08 de junho de 2012. O índice utilizado para o reajuste 
dos benefícios é o INPC/IBGE, acumulado entre maio/2011 e abril/2012.

Na tabela abaixo, confira os índices que foram aplicados conforme o mês de início do benefício:

ÍNDICE DO REAJUSTE ÍNDICE DO REAJUSTEDATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Adalberto Girone, em 1º/07, aos 71 anos; 
Zilda da Silva Camargo, em 12/06, aos 96 anos; José Pires Pedroso, em 18/05, aos 84 anos; Isac Joaquim Vieira, em 
09/05, aos 88 anos; João Silvano da Silva, em 08/05, aos 81 anos; Eduardo do Nascimento, em 15/04, aos 67 anos; 
Lázaro Alves de Oliveira, em 13/04, aos 65 anos; Artur Alves dos Santos, em 06/04, aos 89 anos; Osvaldo Francisco 
Correa, em 12/03, aos 77 anos; Virgílio Alves Filho, em 10/02, aos 85 anos e Valdir de Jesus, em 17/09/2011, aos 61 
anos. 

ACORDO COLETIVO 2012 / 2013
O acordo Coletivo 2012 / 2013 estabeleceu o reajuste de 6,17% sobre os salários e, também, para o cálculo da 

complementação de aposentadorias e pensões com vigência a partir de 01 de maio de 2012.

Fonte: Sabesprev



A 10ª participação médica sanitarista Eleonora Lúcia Maura, a equipe formada 
da AAPS no Progra- pela enfermeira Denise Aparecida de Souza; os auxiliares 
ma Nacional de Imu- de enfermagem Sindenberg Maria Bretas, Vania Mello, 
nização contra a Gri- Márcia de Souza Oliveira, Solange Oliveira do Nascimento, 
pe que aconteceu no Elza da Silva Meira, Luciano Muniz, Zulmira Ulian e a agente 
sábado (05/05), teve comunitária Ca-
recorde de vacina- mila de Jesus 
ção com 742 vaci- Santana. E, tam-
nas aplicadas con- bém, a cirurgiã 

tra o vírus H1N1, além das dentista Valéria 
atualizações para as vacinas duplo adulto (difteria e Pappalardo, do 

tétano) e contra pneumonia (pneumo 23), feitas através da Centro Odonto-
avaliação da caderneta de vacinação durante a triagem. lógico Especia-

As vacinas foram disponibilizadas pela Secretaria Es- lizado (COE) Hu-
tadual de Saúde da UBS Humaitá, e estiveram em nossa maitá, responsá-
sede para o “DIA D de Vacinação” sob a coordenação da vel pelos exames de Prevenção do Câncer Bucal.

Os sucessos mais marcantes da MPB na primeira tas da Associação, na primeira parte, o Grupo intercalou mú-
metade do século 20 tocados pelo grupo Izaias e seus sica instrumental de grandes sucessos do choro e da seres-
Chorões (Izaias Bueno de Almeida, no bandolim; Israel ta das décadas de 20, 30 e 40, com canções de composi-
Bueno de Almeida, seu irmão, no tores ilustres do período como Billy 
violão; Getúlio, no cavaquinho e Ti- Blanco e J. Cascata entre outros inter-
grão, no pandeiro) e a bela voz do pretadas por Roberto Seresteiro.
intérprete Roberto Seresteiro ajuda- Depois de curtir o repertório do 
ram a espantar o frio da 5ª Noite da Grupo, na segunda parte, a plateia 
Seresta na AAPS, que aconteceu no pode aproveitar para matar a saudade 
dia 18 de maio, nas dependências do de vários outros sucessos quando os 
Buffet GM Banqueteria. músicos atenderam aos pedidos dos 

Mantendo a tradição das seres- convidados até o final da noite.

No dia 22 de maio os associados da Para comple-
Baixada tiveram uma tarde de intensa ativi- tar a tarde, o advo-

dade na subsede da AAPS. gado do escritório 
A programação teve início com uma palestra sobre Fonseca e Fernan-

Prevenção de Riscos Domésticos, ministrada pela Dra. des, contratado da 
Cristina Biz, da Mapfre, que chamou a atenção para deta- AAPS,  Ar l indo  
lhes simples, que muitas vezes passam desapercebidos Fonseca (na foto), 
pela maioria das pessoas, mas que podem até salvar vidas. falou aos presen-
Seguiu com a prestação de esclarecimentos do gerente de tes trazendo boas notícias sobre a situação do pagamento dos 
Saúde da Fundação, Antonio Klaus Mesojedovas sobre os benefícios de complementação dos associados.
recentes reajustes dos Planos de Saúde da Sabesprev, em Também participaram do evento o presidente da AAPS, 
especial do Plano Padrão. Os associados puderam fazer Daniel Castilho Azevedo; o advogado da AAPS, Paulo 
perguntas e tirar dúvidas sobre o tema com o palestrante, e Benedito Mostério; 
também com o diretor de Saúde e Assistência Social da além da anfitriã da tarde, Estela dos Santos 
AAPS, José Luiz de Melo Pereira.  Rodrigues Peres.

Jairo Bonifácio, presidente do Conselho 
Deliberativo; 

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA AAPS BATE RECORDEVACINAÇÃO CONTRA GRIPE NA AAPS BATE RECORDE

NOITE DE CHORINHO E SERESTA NA SEDE

TARDE MOVIMENTADA NA SUBSEDE 

aaps

BAIXADA 

SANTISTA
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ACONTECEU NA AAPS
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AGENDA

Aconteceu

na AAPS

Dia    

Dia    

Sejam

bem-vindos!

Antônio Carlos do Rego (São Paulo - SP); Edson Luiz Camilli (São Paulo - SP); Elvira Dias (Cotia - SP); Ernestina Alves dos 
Santos (Gliceria - SP); Jancelina Aparecida Gomes (Santos - SP); Jeanete Isaltina de Souza (São Paulo - SP); José Carlos dos 
Reis (Guariba - SP); Luiz Antônio Marques Rodrigues (Santos - SP); Maria Helena de Jesus (São Paulo - SP); Paulo Bastos de 
Paula Roque (São Paulo - SP); Paulo Santos (São Vicente - SP); Ronaldo Andrade Dória (São Paulo - SP); Valmizoli Maria Bueno 
Fernandes (Mairiporã - SP); Vitor Paulo Malveiro da Silva (São Paulo - SP) e Waldenira Moraes de Oliveira (Guarujá - SP).

05
Domingo

Passeio a Pedreiras - SP6h30min R$ 15,00 Saída da Baixada Santista R$ 40,00

16
Quinta

Bingo18 horas R$ 25,00 Salão da sede da AAPS R$ 35,00

21
Terça

23 a 30
Dom a Dom

26 
Quarta

Em 17 de maio, com a presença de presidente da Associação 
diversos associados, familiares e amigos Sabesp, Pérsio Faulim de 

do professor Carlos Rolim Affonso realizou-se a noite de Menezes e o presidente da 
autógrafos de seu mais recente livro Uma vida, muitas CECRES, Lázaro Miguel 
lembranças, obra que relata em profundidade os mais de Rodrigues, acompanhado 
60 anos de trabalho e experiências do autor marcando de diretores da coope-
décadas de intensa e produtiva atividade nos segmentos rativa. 
construtivista, pedagógico e profissional. A  AAPS colocou um 

O evento foi realizado pela AAPS em parceria com a exemplar do livro à dis-
Associação Sabesp contando, além da presença de mem- posição dos associados 
bros da diretoria e dos conselhos da nossa entidade, com o em nossa biblioteca para consulta.

Mais informações entrar em contato com a secretaria de nossa sede através do telefone: (11) 3372-1000 ou da Subsede da Baixada Santista pelo (13) 3288-1162.

Horário                                                  

Horário                                                  

_

10 horas

15 horas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

14 de setembro de 2012

Sexta-feira.

Viagem à Colônia de Férias 
e Pesca de Cardoso

Bocha com Jogos de Salão

Palestra: Qualidade de Vida/ 
Envelhecimento ativo

32ª FESTA DE FLORES E MORANGOS DE ATIBAIA32ª FESTA DE FLORES E MORANGOS DE ATIBAIA

Preço: R$ 40,00 - Transporte + ingresso para a exposição.

Evento

Evento

NOITE DE AUTÓGRAFOS NA AAPS

PROGRAME-SE!

   Setembro

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

   Agosto

Adesões e informações adicionais na Secretaria da AAPS.
VAGAS LIMITADAS! NÃO DEIXE DE PARTICIPAR!

C. C. Albino Grandi

Sede da AEAS 
Baixada Santista

Local

Local

_

Sócios e
Cônjuges ou

1 acompanhante

Convidados
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Os valores são apenas do transporte.
Valores de estadia e outras despesas 

serão acertadas individualmente.

R$ 25,00 

R$ 190,00

Grátis

Convidados 

R$ 40,00

R$ 250,00
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Daniel, Prof. Rolim e Pérsio
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COMPLEMENTADOS

SUPLEMENTADOS

ANDAMENTO DAS AÇÕES SOBRE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO

A Ação Civil Pú- transferência da fonte pagadora (da Sabesp para a Fa-
blica proposta pela zenda do Estado), mas que originariamente recebiam 
AAPS perante a 8ª pela Sabesp (direito adquirido), e não tinham a condição 
Vara da Justiça do de associado à época da decisão proferida na ação civil 
Trabalho da Capital pública, sejam associados à época da distribuição da 

com o objetivo de as- ação ou que se associaram depois, se associem agora ou 
segurar o pagamento da com- venham se associar futuramente desde que, já tenham 

plementação de aposentadoria e pen- recebido a complementação em algum momento pela 
são aos ex-servidores da Sabesp, Sabesp ou tenham sido admitidos até 14/05/1974, nos 

beneficiários da Lei estadual nº termos da Norma 056.
Assim, todos os associados que recebem a com-4.819/58 encontra-se em sua fa-

plementação de aposentadoria/pensão diretamente da se derradeira.
Secretaria da Fazenda e desejem receber da Sabesp, A recente manifestação do 
devem entrar em contato com a AAPS e manifestar sua Juízo da 8ª Vara do Trabalho, disciplinando e orientando 
vontade. Mediante tal solicitação, a AAPS solicitará ao as execuções provisórias aos complementados deter-
Juiz da 8ª Vara do Trabalho da Capital a transferência dos minou que não somente os associados à época da distri-
pagamentos para a empresa.buição da ação, como também aqueles que sofreram a 

FUNDOS DE PENSÃO: RETIRADA DE PATROCÍNIO SERÁ REGULAMENTADA

Fonte: Arlindo da Fonseca Antônio - do escritório Fonseca e Fernandes conveniado da AAPS.

Está em gestação no Conselho Nacional de demais associações e 
Previdência Complementar a minuta de Resolução que irá sindicatos que con-
regulamentar o procedimento de Retirada de Patro- gregam participantes 
cíniodos dos fundos de pensão no âmbito da previdência e assistidos de fundos 
complementar. de pensão, inclusive a AAPS, 

Na proposta de Resolução que esteve em Consulta formulou proposta de alteração 
Pública no site do Ministério da Previdência Social até o na minuta de Resolução que trata 
dia 11 de junho próximo passado estão inseridas condi- da Retirada de Patrocínio, sugerindo a 
ções violadoras dos interesses dos participantes e inclusão de condições compatíveis com o 
assistidos. Por isso, após mobilização promovida através princípio da boa-fé contratual, da 
da ANAPAR - Associação Nacional de Participantes de preservação de direitos adquiridos 
Fundos de Pensão, foram remetidas ao Ministério da e das normas que regulam o 
Previdência Social nada menos do que 2.400 manifes- sistema de proteção dos direitos 
tações contrárias ao texto inicialmente proposto. do consumidor, inclusive estabelecendo penalidade para 

Em vista disso tudo, a ANAPAR, juntamente com as a hipótese de retirada unilateral e imotivada do patrocínio. 
Fonte: Ricardo Só de Castro do escritório Direito Social, Assessor Jurídico da AAPS.

Para saber mais detalhes consulte o nosso site: www.aaps.com.br

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista. 
Telefone: (11) 3372-1000 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

Se necessário o Plantão Jurídico encaminha o caso para um dos escritórios jurídicos especializados 
credenciados pela AAPS e auxilia o associado durante o andamento da ação.

          Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas - mediante agendamento.
 Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS



O diretor de Relações Externas da AAPS, Valdemar Venâncio, representou a entidade nos seguintes eventos:

26/06

21 a 24/05

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

             XI Seminário 2012  com o tema: Serviço Público e Servidor, promovido pela Federação das Entidades de 
Servidores Públicos do Estado de São Paulo (FESPESP) e realizado na Associação dos Professores Aposentados do 
Magistério Público do Estado de São Paulo (Apampesp).

O seminário discutiu os seguintes assuntos de nosso interesse:
üComenta-se em Brasília o possível desaparecimento do patrocínio nas Fundações de Previdências;
üAs contribuições previdenciárias dos aposentados;
üA equiparação das Associações aos Sindicatos para poderem reivindicar aumentos salariais;
üAs Associações devem esclarecer seus associados sobre a necessidade de eleger candidatos comprometidos com 

as necessidades dos  Aposentados e Pensionistas.

JUSTIÇA CONCEDE CORREÇÃO DA MULTA DE 40% 
SOBRE OS EXPURGOS DO FGTS DE 1989 e 1990

O Tribunal Superior do Trabalho  (TST) já tem entendimento favorável definitivo sobre o direito à correção da multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS incidente sobre os expurgos inflacionários ocorridos em 1989 e 1990 na conta vinculada 
do FGTS, acrescido de juros e correção monetária, para os aposentados que estão sendo desligados da empresa sem 
justa causa. 

A  AAPS credenciou o advogado Marcos Tavares de Almeida, do escritório de advocacia MTA - Advocacia Tavares 
de Almeida para mais esclarecimentos e dar assistência perante a Justiça do Trabalho aos nossos associados que se 
enquadrem neste caso.

O advogado atende às quintas-feiras, na sede da AAPS. Os interessados deverão agendar com ante-
cedência o horário para a consulta jurídica pelo telefone  (11) 3372-1000.

ATENDIMENTO JURÍDICO PARA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSS
Os advogados credenciados pela AAPS para dar assistência aos nossos associados nos casos de revisão dos 

benefícios do INSS voltaram a atender após conclusão da reforma de nossa sede.
Os interessados deverão agendar com antecedência data e horário de consulta junto à secretaria da AAPS, 

pelo telefone (11) 3372-1000.

                       Super Semana do Aposentado de Sorocaba, realizada pela Federação de Aposentados, Pensionis-
tas e Idosos do Estado de São Paulo (Fapesp), para debater e protestar sobre a Seguridade Social. 

 A Carta da Semana do Aposentado de Sorocaba questiona, principalmente, sobre os itens contemplados pela 
Constituição Federal e que até hoje não são cumpridos, a saber: 1- O artigo 194 que diz que o valor do benefício não pode 
sofrer redução, 2- A Seguridade Social deverá ser gerida pelo sistema de administração quadripartite, no qual terão 
presença os trabalhadores da ativa e aposentados e 3- O artigo 201, que diz que as correções de benefício devem preservar 
o caráter permanente do valor real (poder de compra).

ESPAÇO JURÍDICO

PERMANÊNCIA DE APOSENTADOS NO PLANO PLENO DA SABESP
A Resolução Normativa - RN 279, que regulamenta os lhante ao Plano Pleno, específico para os inativos.   

Com essa determinação a Sabesp ignorou a promessa artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/2008 que dispõe sobre o 
de criar uma comissão para estudar definitivamente a situa-direito de manutenção dos ex-empregados demitidos ou 
ção da saúde dos aposentados.exonerados sem justa causa e aposentados que contri-

Não temos dúvida de que o Plano a ser criado não aten-buíram para os planos de saúde, como beneficiários, entrou 
derá os nossos interesses, dado que o custo será, em muito, em vigor em 01/06/2012. Apesar disso, a Sabesprev teria o 
superior aos dos Planos Executivo, Executivo A e Especial.prazo de até um ano para atender as exigências da 

Temos ainda a esperança de mudar os rumos dessa Resolução.
determinação absurda da Sabesp contando com o apoio Contrariando todas as expectativas da diretoria da 
dos sindicatos e demais associações interessadas em AAPS e de nossos associados, a Sabesp determinou que a 
apoiar os aposentados.Sabesprev criasse, até dezembro/2012, um Plano seme-
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FESTA JUNINA

adm oina laiarra moc oirásrevina aromeAA omPS c

adm oina laiarra moc oirásrevina aromeAA omPS c A festança teve churrasco e mesa com 
grande variedade de comidas típicas, barraca 

O clima frio e chuvoso da semana deu uma de quentão e vinho quente e outras bebidas, e o 
trégua e os associados e convidados puderam pessoal pode se divertir e dançar a tarde inteira 
comemorar o aniversário de 23 anos da AAPS com os shows de música ao vivo da dupla 
curtindo a festa junina anual numa tarde de sol  sertaneja Lucas & Casa Branca e do cantor 
e céu azul. Caetano, com repertório de MPB. 

As crianças também aproveitaram o dia no 
pula-pula, na barraca de pescaria e nos 

brinquedos do parque 
infantil.

No final da tarde 
houve sorteio de brindes 
e a dança da quadrilha 
caipira sob o comando de 
“Nhô Julião” que sempre 
fecha a festa com muita 
alegria e descontração.

Este ano a AAPS arrecadou 224 peças de vestuários (calças, camisas etc.), além 
de calçados, toalhas e cobertores que foram encaminhados para a instituição 
beneficente sem fins lucrativos Cidade Vicentina Frederico Ozanam - Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI), que há 73 anos cuida de idosos.

CAMPANHA DO AGASALHO 2012

Adonias Balbino da Silva mereceu 
uma menção honrosa por sua 

participação na 18ª edição da Maratona 
Internacional de São Paulo, na qual 

correu representando a AAPS e obteve 
a 13ª colocação, dentre os participantes 

para a sua faixa etária. 

Além do presidente da AAPS, Daniel Castilho 
Azevedo, marcaram presença vários conselheiros 
e diretores da Associação. Registramos também a 
presença da recém-associada da AAPS, Nora 
Barbosa (diretora da Associação Sabesp) e 
agradecemos a diretoria da entidade pela cessão 
do espaço para realização do evento bem como 
pelo apoio logístico. 

A caravana da Baixada Santista 
também marcou presença.

Adonias e o conselheiro Antônio Carlos Julião


