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ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL DA SABESPREV

De 29 de outubro a 07 de novembro, os participantes do 
plano previdenciário da Sabesprev elegerão os 02 novos 
integrantes, 01 do Conselho Deliberativo e 01 do Conselho 
Fiscal daquela Fundação, para um mandato de 04 anos. O 
processo eleitoral está previsto na Lei Com-
plementar 108/2001 que define 
regras e condições para repre-
sentação dos participantes. 

A votação será realizada 
exclusivamente pela internet, 
onde cada eleitor receberá pelo correio, 
no período de 01 a 22 de outubro, seu login 

e senha para exercer seu direito de voto.
Vale lembrar que esta eleição é relevante e tem uma 

importância fundamental para os rumos dos planos 
previdenciários e de saúde administrados pela Sabesprev. 
Os candidatos, além da experiência e habilitação indis-
pensáveis para o seu mandato devem estar seriamente 
identificados e comprometidos com as bandeiras e 
objetivos que interessam diretamente a nossa categoria. 

Todos os eleitores, em especial aposentados e pen-
sionistas que receberam a convocação pelo correio devem 
exercer seu voto e não abster-se. 

 PARTICIPE E FAÇA A SUA PARTE!

Na página 08 você confere os candidatos apoiados pela AAPS.
Vote bem! Eles estão comprometidos com as causas de interesse de nossos associados. 
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Osteoporose também 
  pode atacar o homem
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Confira as últimas 
 novidades jurídicas
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IMPERDÍVEL!

ELEIÇÕES SABESPREV 2012
De 29/10 a 07/11 pela internet. Participante ativo e assistido, não deixe de votar!

Festas de Confraternização de Final de Ano 

Adquira seu convite com 
antecedência.

Não haverá venda 
de convites nos locais.

Todos os detalhes na página 5.

Os convites deverão ser 
adquiridos nas secretarias 

da sede e subsede da AAPS.
Vagas limitadas.

AAPS está lançando uma campanha para arrecadar donativos ao Recanto do Idoso Nosso Lar.
O final de ano está chegando! Ajude a AAPS neste gesto solidário!

Você poderá deixar sua contribuição em nossa sede social ou na subsede da Baixada Santista. 

SOLIDARIEDADE E CIDADANIA

Pág. 8



DICAS E NOVIDADES SOBRE AS QUESTÕES EM ANDAMENTO

EDITORIAL
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E 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: aapsabesp@uol.com.br 
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

Diretoria Executiva - Presidente: Daniel Castilho Azevedo; Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni; Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira de Andrade;  
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. 

Informamos que Jeferson José Elias Barbosa, que exerceu o cargo de Diretor Financeiro da AAPS, desligou-se para 
assumir novas funções em outro órgão. Agradecemos a colaboração e desejamos sucesso em sua nova atividade.

Em seu lugar assume Affonso Celso Nogueira de Andrade.

AAPS TEM NOVO DIRETOR FINANCEIRO

DICAS E NOVIDADES SOBRE AS QUESTÕES EM ANDAMENTO
Tradicionalmente, nossa enti-

dade não costuma posicionar-se em 
questões políticas de qualquer natu-
reza, exceto quando o assunto afeta 
ou interessa diretamente aos com-
promissos na defesa dos interesses 
e direitos dos aposentados, pensio-
nistas e idosos. Contudo, não pode-
mos deixar de mencionar que acom-
panhamos com atenção e expe-
ctativa o julgamento da Ação Penal 
470, que trata do julgamento do 
chamado Mensalão, em curso no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Esperamos que o desfecho do 
processo em curso represente um 
marco decisivo na história do País, 
realinhando, sinalizando e definin-
do, de forma inequívoca, o papel 
esperado daqueles que recebem 
seus mandatos das mãos dos elei-
tores. Que deixe bem claro aos 
oportunistas: o tempo da impuni-
dade acabou. Para que verdadei-
ramente sirvam à sociedade como 
um todo, de forma responsável e 
transparente e não usem o mandato 
recebido para apropriar-se ilegal-

mente de recursos públicos benefi-
ciando grupos ou interesses par-
ticulares.

Com relação à questão dos pla-
nos de saúde, após diversas reu-
niões com representantes das as-
sociações e entidades sindicais, 
constatamos nova disposição e em-
penho para a abordagem da ques-
tão. Todos concordam que os custos 
dos planos está insustentável e estão 
dispostos a pressionar a Sabesp na 
criação de uma Comissão específica 
para discutir uma nova modelagem 
incluindo ativos e aposentados. 
Vamos cobrar isso.

A questão previdenciária suple-
mentar teve desdobramentos. 
Apreciando pedidos feitos pela 
Sabesp e Sintaema, com base em 
“acordo” firmado em dezembro de 
2011 - aceito pelos sindicatos e re-
jeitado pela AAPS - para permitir 
liberação das migrações para o 
Sabesprev Mais, a juíza da 8ª Vara da 
Fazenda Pública negou a pre-
tensão, manteve a íntegra da Limi-
nar obtida em outubro de 2010 e 

determinou a antecipação de perícia 
contábil para apurar o pagamento do 
serviço passado e a responsabili-
dade pelo déficit atuarial. Ao encer-
rarmos a presente edição aguardá-
vamos a manifestação das partes.

Gostaríamos também de lem-
brar aos nossos associados para 
visitar e consultar sempre que 
possível o site da AAPS no endereço 
(www.aaps.com.br). Lá se encon-
tram, em tempo real, as notícias mais 
importantes, a agenda de eve.+ntos 
da nossa entidade, dicas de entre-
tenimento e o Qualidade de Vida, 
com manuais, artigos e informações 
sobre saúde e bem estar. No ícone 
“Fale Conosco” a palavra é sua e está 
aberto para sugestões, críticas, 
elogios e até para contar seus 
“causos”, estórias e experiências que 
você gostaria de compartilhar com os 
demais colegas.

Participe. Movimente a sua as-
sociação!

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA
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Registramos a presença de Liège Oliveira Ayub e Ademir dos Santos, respectivamente diretora presidente e o 
diretor de gestão da Fundação Sabesprev; deputado federal Arnaldo Faria de Sá; Jair Diniz Martins, representando 
Antônio Alves da Silva, presidente da Fapesp (Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo); Hiroshi Ietsugu, presidente da AESabesp (Associação dos Engenheiros 
da Sabesp);  Orlando Diniz Vulcano Junior,  presidente da ADM Sabesp (Associação dos Administradores da Sabesp); 
Lázaro Miguel Rodrigues,  presidente da CECRES (Cooperativa de Crédito dos Empregados e Servidores da Sabesp); 
Rubens Monteiro de Abreu, representando Valter Joaquim Caldini, presidente da AAPP (Associação dos 
Aposentados, Pré-Aposentados e Pensionistas da Cetesb); Cacilda Maria Ferreira, Maura Okamura de Souza e Aiko 
Kajimoto da  AFACEESP  (Associação dos Funcionários Aposentados da Nossa Caixa Nosso Banco).

E também as mensagens de congratulações enviadas por Luiz Fernando Beraldo Guimarães - em nome de Dilma 
Seli Pena, presidente da Sabesp e Mário Mortari, presidente da AAFC (Associação dos Aposentados da Fundação 
Cesp).

Em 18 de julho foi realizada, nas dependências do 
Buffet Mediterrâneo, a cerimônia de posse dos membros da 
Diretoria e conselhos Deliberativo e Fiscal da AAPS eleitos 
para a gestão 2012 / 2015.

Daniel Castilho Azevedo, em seu discurso de posse, 
além de agradecer aos membros que 
encerravam o seu mandato e dar 
boas-vindas aos novos integrantes 
da Diretoria e Conselhos, enfatizou 
as realizações da última gestão 
prometendo empenho renovado na 
continuidade da defesa dos direitos e 

interesse dos associa-
dos.

A  s o l e n i d a d e 
contou com a presença 
d e  c o n v i d a d o s  e 

diversas perso-
nal idades que 
prestigiaram o 
evento que teve 
o presidente da Associação Sabesp e nosso 
associado, Pérsio Faulim de Menezes, como mestre 
de cerimônia.

          FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Rubio Pupo, em 30/08, aos 83 anos; José Lopes de 

Menezes, em 20/08, aos 88 anos; Jacyra Baraldi de Marins, em 13/08, aos 86 anos; João de Souza e Silva, em 13/08, aos 79 anos; 

Maria Aparecida Leite Marques, em 01/08, aos 83 anos; Carlos Doglio, em 19/07, aos 66 anos; Tarciso José de Lima, em 16/07, 

aos 64 anos; Álvaro Pompéia de Moraes, em 29/06, aos 73 anos; Adolfo Gonçalves de Miranda, em 24/06, aos 82 anos; Manoel 

Alves de Oliveira e Silva, em 06/06, aos 67 anos; Natalina Pinheiro Nogueira, em 05/06, aos 83 anos; Eva Antônia Maria 

Cordeiro Leite, em junho/2012, aos 68 anos; Nobuo Sato, em 29/05, aos 73 anos; Bianor João Cirilo, em 10/05, aos 89 anos;  

Zilda Marina Silva Vergara, em 01/05, aos 91 anos; José Leonel Ventura, em 13/04, aos 77 anos; José de Melo, em 05/03, aos 66 

anos e Benedito Bueno Sobrinho, em 2007, aos 65 anos. 
  Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

No dia 26 de setembro, estivemos na sede da Superin-

tendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), em 

Brasília (DF). A  AAPS representada pelo 

seu presidente Daniel Castilho Azevedo e 

pelo diretor de Assuntos Previdenciários, 

Armando Silva Filho, acompanhados do 

consultor jurídico Dr. Ricardo Só de Castro, 

foram recebidos pelo Diretor Superin-

tendente José Maria Rabelo e demais dire-

tores da entidade.

A AAPS colocou suas preocupações 

com a questão previdenciária e o atual 

impasse jurídico que envolve os participantes ativos e assistidos 

dos planos Sabesprev. Defendeu, em especial, a característica 

social, conceitual e mutualista do atual plano BD, bem como os 

riscos a que estarão expostos aqueles que aderirem ao 

Sabesprev Mais. Enfatizamos a necessidade de uma solução 

negociada para o déficit técnico, em espe-

cial, a apuração do serviço passado. 

Sugerimos a mediação da PREVIC 

para uma rodada de negociações com a 

Patrocinadora.  

Os dirigentes da PREVIC ouviram 

atentamente as nossas ponderações, 

afirmando que dentro dos limites legais são 

favoráveis a uma solução negociada, em 

detrimento de um aprofundamento da 

questão jurídica, que pode levar anos. Também se dispuseram a 

promover um encontro entre as partes, na tentativa de buscar 

uma solução através de uma abordagem negociada.  

AAPS SE REÚNE COM DIRETORES DA PREVICESTIVEMOS LÁ

DIRETORIA E CONSELHOS ELEITOS DA AAPS TOMAM POSSEDIRETORIA E CONSELHOS ELEITOS DA AAPS TOMAM POSSE



FESTA DE FLORES E MORANGOS DE ATIBAIA

CORAL DA AAPS PARTICIPA DO CANTA BRASIL
O Coral da AAPS, 

Canto das Águas, 
par t ic ipou da 12ª 
edição do Festival 
Canta Brasil 2012, que 
aconteceu de 22 a 26 
de agosto, na cidade 
de Caxambú (MG).

Nosso cora l  fo i  mui to aplaudido em sua 
apresentação individual que aconteceu na noite do dia 25 
de agosto, no Centro de Convenções do Hotel Glória com 
as músicas A Vizinha do Lado, Juazeiro e Guerra dos 
Sexos sob a regência do maestro Janoel Alves. O 
repertório conta com arranjos de sua autoria em parceria 

com a maestrina Ana 
Paula Rotundo.

O Coral da AAPS 
também par ticipou do 
Desfile dos Corais que 
aconteceu no sábado e 
percorreu várias ruas e 
avenidas da cidade até 
o Parque das Águas. 

Des tacamos  a 
participação sempre atenta e prestativa dos 
conselheiros Antônio Carlos Julião e Berenice de Paula 
Posso Baruffaldi que atuaram respectivamente na 
coordenação e suporte logístico aos coralistas da AAPS.

aaps
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ACONTECEU NA AAPS

TORNEIO DE BOCHA E JOGOS DE SALÃOTORNEIO DE BOCHA E JOGOS DE SALÃO

CORAL DA AAPS PARTICIPA DO CANTA BRASIL

FESTA DE FLORES E MORANGOS DE ATIBAIA

Em 14 de setembro um animado grupo de associados esteve em 
Atibaia prestigiando a 32ª Festa de Flores e Morangos realizada 
tradicionalmente na cidade no mês de setembro.

O pessoal aproveitou para curtir as atrações e belezas do local e o 
clima tropical de altitude que fez a cidade ser reconhecida oficialmente 
como Estância Climática pelo governo do Estado de São Paulo.

BINGO NA SEDE
Os associados que conseguiram completar a cartela no Bingo na 

sede da AAPS realizado no dia 16 de agosto não tiveram do que 
reclamar. A  premiação foi farta e variada.

Tudo acompanhado pelo coquetel servido pelo Buffet Do Ré Mi.

No dia 21 de agosto foram 
disputados o Torneio de Bocha e 
Jogos de Salão nas dependências 
do C. C. Albino Grandi.

Após a cerimônia de pre-
miação todos desfrutaram do 
saboroso almoço servido pelo Buffet 
Dó Ré Mi.
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ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

PROGRAME-SE!

Sejam

bem-vindos!
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Festas de Confraternização 2012

14 de dezembro
a partir das 12 horas

Restaurante São Judas Tadeu
Av. Maria Servidei Demarchi, 1745 - São Bernardo do Campo

Estacionamento no local

Sócio, Cônjuge ou 1º Acompanhante: R$ 30,00

Convidado: R$ 70,00

Antônio Pereira de Oliveira (Diadema - SP); Antônio Romano Nogueira (São Paulo - SP); Cesar da Silva Puzipe 
(São Paulo - SP); Cláudio Sebastião Rodrigues (São Paulo - SP); Domingos Gonçalves Pereira (São Paulo - SP); 
Edelton dos Santos (São Paulo - SP); Elias Jonas Vieira (Ilhabela - SP); Emanoel Pereira (São Paulo - SP); Giancarlo 
Castelucci (Ribeirão Pires - SP); Gustavo Cutolo Sobrinho (São Paulo - SP); Ivonete José dos Santos (São Paulo - SP); 
João Deguchi (Presidente Prudente - SP); José Giovanelli (São Paulo - SP); José Maria Domingues (Itaberá - SP);  
José Maria dos Santos (São Paulo - SP); José Moisés Abouhamad Neto (São Paulo - SP); José Renato Cardoso de 
Morais (São Paulo - SP); Judith Quaresma de Camargo (São Vicente - SP); Jussara de Mello Antunes (São Paulo - SP); 
Laudemir José da Silva (São Paulo - SP); Lucia Roseli Ramos (Diadema - SP); Lúcio Borges da Silva  (Caraguatatuba - 
SP); Luiz Carlos Rosente  (Atibaia - SP); Luiz Domingues de Freitas (Praia Grande - SP); Luiz Odair Lopes (Registro - 
SP); Maria Aparecida Eduardo do Nascimento (São Paulo - SP); Maria Luiza Ribeiro Campana (São Paulo - SP); 
Massaaki Nakahara (São Paulo - SP); Manoel Etelvino Evangelista Souza (São Vicente - SP); Osvair de Almeida  
(Carapicuíba - SP); Salvador Martins Silva (Botucatu - SP); Paulo Malaquias da Costa (São Paulo - SP); Raulino 
Miranda da Silva (São Paulo - SP); Tânia Maria Fortes Soares Queiroz (São Paulo - SP);  Vani Pinto Bôer (São Paulo - 
SP); Vera Lygia Fracassi Girone (São Paulo - SP); Vilma Pereira dos Santos (Ferraz de Vasconcelos - SP); 
Vivekananda Trindade (São Paulo - SP), Yaeko Nakamae Ogaki (São Paulo - SP) e Walkiria Barrero (Guarulhos - SP). 

Baixada

AEAS - Salão de Festas do Sindicato dos 
Engenheiros e Arquitetos de Santos

Rua Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos

07 de dezembro
a partir das 20 horas

Sócio, Cônjuge ou 1º Acompanhante: R$ 30,00

Convidado: R$ 70,00

Música ao vivo

Capital

Desde 1949 

Tradição em servir!

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

Os convites dos eventos estarão à venda a partir de 01 de novembro e deverão ser adquiridos 
antecipadamente nas secretarias da sede e subsede da AAPS. 

Banda Sena Sopra Metais



EXECUÇÕES PROVISÓRIAS DA  8ª VARA DO TRABALHO
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ESPAÇO JURÍDICO
aaps

COMPLEMENTADOS

SUPLEMENTADOS Conforme despacho de 20 de setembro, a Juíza Simone Viegas de 
Moraes Leme, da 8ª Vara da Fazenda Pública, decidiu pela manutenção da 

Liminar na ação coletiva nº 0038970-61.2010.8.26.0053, movida pelo Sintaema e AAPS, repre-
sentando o Fórum de Entidades da Sabesp.  

A Juíza também determinou que as partes se manifestem com relação à antecipação da prova pericial 
contábil para que se apure o efetivo pagamento do serviço passado e a responsabilidade sobre o défict 
técnico atuarial.

A decisão ocorreu após a Juíza conhecer as razões apresentadas pelas partes à vista de “acordo” 
firmado pelas mesmas com o objetivo da liberação da migração do Plano de Benefícios Básico (BD) para o plano 
Sabesprev Mais, no qual a AAPS se manteve contra.  

Oportunamente traremos mais informações sobre o andamento deste processo.

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

EXECUÇÕES PROVISÓRIAS DA  8ª VARA DO TRABALHO

JUSTIÇA MANTÉM LIMINARJUSTIÇA MANTÉM LIMINAR

CORREÇÕES DOS PLANOS ECONÔMICOS SOBRE O SALDO DO FGTSCORREÇÕES DOS PLANOS ECONÔMICOS SOBRE O SALDO DO FGTS
Muitos trabalhadores e aposentados têm direito a 

receber as importâncias dos saldos do FGTS relativas aos 
planos econômicos do PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 
a ABRIL DE 1990, cabendo o ajuizamento de ação nesse 
sentido.

Nos anos de 1989 e 1990, a Caixa Econômica 
Federal (CEF) deixou de corrigir o saldo do FGTS de 
maneira correta (referente aos planos Verão e Collor 1- 
1989/1990), de modo que a Justiça condenou a CEF a 
fazer a devida correção e o pagamento do valor devido.

Inúmeros trabalhadores e aposentados ingressaram 
com ações na Justiça pedindo a condenação da CEF, ou 
fizeram acordo junto àquela instituição. No entanto, 
muitos aposentados NÃO ajuizaram ações contra a CEF e 
também, NÃO assinaram termo de adesão, de modo que 
esse direito ainda pode ser pleiteado na Justiça.

Aqueles que têm direito a buscar esse benefício 
podem pedir orientação ao nosso Plantão Jurídico. Basta 
ligar e agendar atendimento com o advogado Marcos 
Tavares de Almeida, conveniado da AAPS.

Conforme despacho de 20 de setembro, a Juíza Simone Viegas de 
Moraes Leme, da 8ª Vara da Fazenda Pública, decidiu pela manutenção da 

Liminar na ação coletiva nº 0038970-61.2010.8.26.0053, movida pelo Sintaema e AAPS, repre-
sentando o Fórum de Entidades da Sabesp.  

A Juíza também determinou que as partes se manifestem com relação à antecipação da prova pericial 
contábil para que se apure o efetivo pagamento do serviço passado e a responsabilidade sobre o défict 
técnico atuarial.

A decisão ocorreu após a Juíza conhecer as razões apresentadas pelas partes à vista de “acordo” 
firmado pelas mesmas com o objetivo da liberação da migração do Plano de Benefícios Básico (BD) para o plano 
Sabesprev Mais, no qual a AAPS se manteve contra.  

Oportunamente traremos mais informações sobre o andamento deste processo.

Conforme despacho de 20 de setembro, a Juíza Simone Viegas de 
Moraes Leme, da 8ª Vara da Fazenda Pública, decidiu pela manutenção da 

Liminar na ação coletiva nº 0038970-61.2010.8.26.0053, movida pelo Sintaema e AAPS, repre-
sentando o Fórum de Entidades da Sabesp.  

A Juíza também determinou que as partes se manifestem com relação à antecipação da prova pericial 
contábil para que se apure o efetivo pagamento do serviço passado e a responsabilidade sobre o défict 
técnico atuarial.

A decisão ocorreu após a Juíza conhecer as razões apresentadas pelas partes à vista de “acordo” 
firmado pelas mesmas com o objetivo da liberação da migração do Plano de Benefícios Básico (BD) para o plano 
Sabesprev Mais, no qual a AAPS se manteve contra.  

Oportunamente traremos mais informações sobre o andamento deste processo.

A SABESP ingressou com recur-
so de Agravo de Petição contra a deci-

são do juiz da 8ª Vara do Trabalho, na 
ação civil pública promovida pela AAPS 

contra a SABESP e a FAZENDA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, em fase de execução provi-
sória, que tramita perante a 8ª Vara do Trabalho 
da Capital. 

A decisão do juiz possibilitou a todos os 
associados da AAPS enquadrados na NORMA 056, o 

direito de requerer que o pagamento do benefício da 
complementação de aposentadoria/pensão seja efetuado 
diretamente pela SABESP e não pela Secretaria da 
Fazenda.

Por força da interposição desse recurso, o juiz da 8ª 

Vara do Trabalho determinou a remessa dos autos da 
Execução Provisória ao Tribunal Regional do Trabalho para 
julgamento do Agravo de Petição.

Tal remessa, consequentemente, retardará o defe-
rimento dos últimos pedidos realizados pela AAPS, nos 
autos da Execução Provisória. No entanto, o julgamento 
dessa questão definirá de uma vez por todas se os 
associados da AAPS têm direito à extensão dos efeitos da 
ação coletiva independentemente do momento de seu 
ingresso na entidade. Tal definição impedirá essas cons-
tantes mudanças provocadas pela Sabesp e pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

É mais uma batalha a ser vencida na luta pelo re-
conhecimento do direito dos aposentados e pensionistas 
complementados da Sabesp.
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QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS
 

Estamos preocupados com nossos associados que estão sem Plano de Saúde, ao contrário da Sabesp e Sabesprev que se 

mostram insensíveis e se recusam a negociar uma nova modelagem de Plano que atenda com  maior abrangência, principalmente 

dando assistência aos associados de baixa renda.
No sentido de propiciar a avaliação de um Plano de Saúde alternativo, estamos firmando parceira com a Prevent Senior que é 

um Plano de Saúde que se dedica exclusivamente à terceira idade (somente para pessoas acima de 49 anos).

A AAPS, através da Diretoria de Saúde e Assistência Social está firmando parceria para iniciar o desenvolvimento do Plano 

AUTOESTIMA E MEDICINA PREVENTIVA.

Vamos formar vários grupos de 15 pessoas para avaliar o interesse e a eficácia das atividades a serem desenvolvidas.

Cada associado poderá se inscrever em mais de uma atividade, caso tenha interesse, bastando para isso contatar a Secretaria da 

AAPS na sede ou subsede de Santos.

PLANO DE SAÚDE ALTERNATIVO

Para obter informações os interessados devem se inscrever através da Secretaria da AAPS.

ASSOCIADOS IRÃO AVALIAR ATIVIDADES DE PARCERIA

As atividades a serem avaliadas são: Oficina de Musicoterapia, Cine Debate, 

Ginástica e Palestra “Ser idoso não é ser velho”.

 Inscreva-se e participe. Não fique fora dessa!

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3372-1000 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Às sextas-feiras - das 9h às 16h ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
Quando possível, os contatos pessoais devem ser agendados por telefone na sede local da AAPS.

Não é à toa que o dia 20 de outubro é 
o Dia Nacional e Internacional da 
Osteoporose. Contra ela é preciso infor-
mação e prevenção, já que é uma 
doença traiçoeira, pois, em geral, não 
apresenta sintomas. 

Segundo os médicos, as pessoas 
que sofrem da doença geralmente só 

descobrem ao sofrer uma fratura 
provocada por acidente.

Isso ocorre por que a partir dos 40 
anos, o organismo tanto de homens como 
de mulheres iniciam um processo de en-
fraquecimento da massa óssea, cuja 
evolução vai depender do próprio orga-
nismo e estilo de vida de cada um.

Dados divulgados no 1º Encontro Latino-Americano de Osteoporose realizado em maio deste ano, em São Paulo: 

1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos ou que tenham passado pela menopausa sofrem ou sofrerão de osteoporose no 
Brasil.

1 em cada 5 homens acima de 65 anos podem ter osteoporose. O risco é ainda maior para aqueles que tiveram de se submeter 
ao tratamento de câncer de próstata. E tem o agravante de que os homens não pensam em se prevenir, pois a osteoporose é vista pela 
sociedade como doença de mulher, o que é um mito.

Fazer exame de densitometria óssea e exame de sangue 
para medir a quantidade de vitamina D presente no organismo 
(25-HIDROXIVITAMINA D). 

Nos últimos anos vem ganhando destaque a importância 
da atividade física na prevenção da doença, em especial a 
musculação, que é indicada inclusive para a terceira idade.

Segundo especialistas, mesmo quem já tem osteoporose 
pode e deve “puxar peso”, sempre sob orientação médica e 
supervisão de um profissional de educação física. O estímulo de 
tração e compressão da musculatura reforçada é benéfico para 
manter a massa óssea, prevenindo o aparecimento ou 
retardando a evolução da doença. 

Como se prevenir?
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BAILE DA PRIMAVERA 2012

Cerca de 150 pessoas entre associados, familiares e 

convidados estiveram presentes no Baile da Primavera deste ano 

para saudar o início da estação das flores com muita energia e 

alto astral

A animação ficou a cargo da Banda Alta Frequência e o 

coquetel, jantar e mesa de frutas por conta do Buffet Dó Re Mi. 

O presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo, abriu o 

evento com a apresentação do novo diretor financeiro da 

entidade, Affonso Celso Nogueira de Andrade e uma breve 

menção sobre a eleição para os conselhos Deliberativo e Fiscal 

da Sabesprev, destacando os candidatos apoiados pela AAPS.

O conselheiro Nilton Monteiro da Silva também foi citado 

pela publicação de um conto de sua autoria, Pacaembu, uma 

noite inesquecível, na coletânea lançada recentemente pela 

Sabesp, Causos Sabesp e outras verdades.

Marcaram presença os diretores Celso Valio Machiaverni 

(Administrativo), Affonso Celso Nogueira de Andrade 

(Financeiro), Armando Silva Filho (Assuntos Previdenciários) e 

Valdemar Venâncio (Relações Externas), além dos conselheiros 

Antônio Martins, Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Maria 

Aparecida Gonçalves, Jairo Bonifácio, Nelson Stábile, Shigueo 

Makita, Antônio Carlos 

Julião, Cid Barbosa Lima e Osvaldo Teixeira.

Também registramos e agradecemos a presença de Pérsio 

Faulim de Menezes (Associação Sabesp), Francisca Adalgisa da 

Silva (APU), Yazid Naked (Aesabesp), Laura Conceição Juvêncio 

(Sintaema) e Benedita Vera Lúcia Bueno (Sindicato dos 

Advogados).

ELEIÇÕES SABESPREV 2012 – A AAPS RECOMENDA ESTES CANDIDATOSELEIÇÕES SABESPREV 2012 – A AAPS RECOMENDA ESTES CANDIDATOS
 ARMANDO SILVA FILHO GABRIEL SATTI

06 03

A AAPS apoia estes candidatos para os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sabesprev. 
Vote bem! Eles estão comprometidos com as causas de interesse de nossos associados.                                                

SOLIDARIEDADE E CIDADANIA
A  AAPS está lançando uma campanha para arrecadar donativos ao Recanto do Idoso Nosso Lar.
Essa Entidade assiste e abriga110 idosos, de ambos os sexos, com idade a partir de 60 anos, em situação de 

abandono familiar, moradores de rua encaminhados pelos Serviços de Proteção ao Idoso, ou ainda por falta de 
condições econômicas ou de saúde para permanecerem em seu domicílio.

No momento, o que a entidade mais necessita são produtos de higiene pessoal, como: lenços 
umedecidos, shampoo, condicionador, colônia e desodorante (feminino e masculino), creme hidratante, 
cotonetes, aparelhos de barbear, sabonetes, pasta e escovas de dente, por que são itens que normalmente as 
pessoas não costumam doar e tem um custo muito elevado para serem comprados mensalmente.

Conheça melhor a Entidade consultando o site ou entre em contato pelo telefone www.capsnossolar.org.br 
(11) 2436-0926 e fale com a Coordenadora Nefletire. Você também poderá optar por outras formas de ajuda.

O Coral da AAPS fará uma apresentação especial aos idosos internados no Recanto localizado no bairro de Bonsucesso, 
em Guarulhos, no dia 8 de dezembro (sábado), a partir das 14 horas, quando entregaremos os donativos arrecadados.

Foto: Michele Orchak


