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Mais detalhes na página 6

 AAPS A JATO! AAPS A JATO!VEM AÍ O AAPS A JATO! 
Em breve os associados com endereço de e-mail cadastrado passarão a receber
o boletim eletrônico AAPS A JATO. Se você ainda não é cadastrado, 
mande um e-mail para aapsabesp@uol.com.br com o seu endereço eletrônico.

Você não pode 

ficar fora dessa! Se você ainda não tem um endereço de e-mail, 
está na hora de pensar no assunto.

SETEMBRO

Baile da Primavera
CLUB HOMS - SÃO PAULO

Em breve mais informações. 

ATUALIDADES
AAPS tem diretor eleito 

 para conselho da ANAPAR
  Pág. 3 e 8

EDITORIAL

 Não deixe de ler!

  Pág. 2

QUALIDADE DE VIDA
Dicas para cuidar 
 da saúde no inverno

 Pág. 7

PLANO PREVIDENCIÁRIO
AAPS SOLICITA AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO 

E tem mais novidades na área de comunicação: LIVE CHAT e Skype Corporativo Pág. 3
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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

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 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: faleconosco@aaps.com.br - para Assessoria de Comunicação.

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

Conselho Deliberativo - Maximiano Bizatto (Presidente), Vicente Solé Junior (Vice-presidente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Benedita Vera Lúcia Bueno, Berenice 
de Paula Posso Baruffaldi, Célia Regina Gervásio da Silva Botelho,  Celso Valio Machiaverni, Cid Barbosa Lima Júnior, Gerson de Oliveira, Iracema Maria Teixeira Gião, José 
Antônio Oliva, José Carlos Machado Scheffauer, José Salvador, Maria Aparecida Gonçalves, Maria Lúcia de Paiva Castro, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz 
Stabile, Paulo Roberto Menezes, Pérsio Faulim de Menezes, Sergio Simondi, Shigueo Makita e Silvia Lotti.

Diretoria Executiva - Presidente: José Luiz de Melo Pereira; Diretor Administrativo: Jairo Bonifácio; Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira de Andrade; Diretor de 
Comunicação e Marketing: Egidio Perroni Neto; Diretora Sociocultural e Esportiva: Ilka Maria Machado; Diretor de Saúde e Serviço Social: Luiz Antônio Garcia; 
Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho; Diretor de Assuntos Jurídicos: José Luiz de Melo Pereira (acumulando); Diretor de Relações Institucionais: 
Valdemar Venâncio e Diretora Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.

Quando assumimos em definitivo o 
mandato, no início do ano, deixamos claro 
que nossa prioridade seria a elaboração 
de programas de trabalho em todas as di-
retorias, necessários para fazer frente aos 
grandes desafios existentes nas diversas 
áreas. 

Anunciamos nesta edição, a implan-
tação de algumas novidades pela Diretoria 
de Comunicação e Marketing que trarão 
benefícios visíveis aos associados, como 
a facilidade e rapidez no sistema de infor-
mação. A implantação do Skype Corpora-
tivo facilitará o intercâmbio de informações 
da área jurídica com nossos advogados 
conveniados e trará diminuição das des-
pesas com viagens. Veja mais detalhes na 
seção Atualidades. Em breve divulga-
remos os programas desenvolvidos pelas 
outras Diretorias. 

Com relação à área jurídica, conquis-
tamos mais uma vitória judicial para os 
aposentados e pensionistas complemen-
tados (G Zero). Trata-se do julgamento fa-
vorável da ação civil pública de EXECU-
ÇÃO PROVISÓRIA. Embora ainda cai-
bam embargos e recursos por parte da 
Sabesp, estamos otimistas com relação à 
manutenção da última decisão.

E continuamos lutando pelo Plano 
Previdenciário dos suplementados. Na 
ação movida pela AAPS, a assessora 
atuarial contratada segue com seu 
trabalho visando à apuração do serviço 
passado. Considerando que não houve 
evolução nas negociações com a Sabesp 

e Sabesprev e, para demonstrar que não 
estamos irredutíveis, protocolamos uma 
petição junto aos autos solicitando à juíza 
que marque uma audiência de concilia-
ção, oportunidade em que será protoco-
lada uma proposta de acordo. Ressalta-
mos que a AAPS sempre esteve aberta ao 
diálogo, desde que mantidas, aos assis-
tidos, as características do Plano original-
mente negociado com a categoria. 

Paralelamente, para demonstrar aos 
empregados ativos que não existe nenhu-
ma vantagem na migração para o 
Sabesprev Mais, elaboramos uma “Nota 
de Esclarecimento” acompanhada de uma 
tabela comparativa que demonstra a 
semelhança de valores das mensalidades 
dos dois planos, e que foi amplamente di-
vulgada através do site e por panfletagem 
nas unidades de trabalho da empresa.

O Acordo Coletivo 2013/2014 foi 
finalizado no mês de junho e, como não 
nos foi permitido participar da mesa de 
negociação, nossa pauta de reivindicação 
foi protocolada pelo Sintaema. Este ano 
focamos nossas energias na formação de 
uma comissão paritária, com a participa-
ção dos Sindicatos, AAPS, Sabesp e 
Sabesprev, com a finalidade de elaborar 
uma nova modelagem de Plano de Saúde 
que mantenha constante equilíbrio finan-
ceiro e que caiba no orçamento dos apo-
sentados, conforme acenado pelos Srs. 
Walter Sigollo (superintendente de Recur-
sos Humanos e Qualidade da Sabesp) e 
Edison Raul Barrette (presidente do 

Conselho Deliberativo da Sabesprev), em 
visita à nossa entidade em julho de 2011. 

Valeu a pena insistir. Finalmente a 
Sabesp concordou com a criação dessa 
comissão. Como legítima representante 
dos aposentados, a AAPS está  aguardan-
do o convite para integrá-la e participar 
dos trabalhos.  

Há algum tempo fomos taxados de 
”Sindicato dos Aposentados”. Encaramos 
isso como um sinal de que estamos no 
caminho certo. Assim como os Sindicatos 
representam bem os empregados ativos, 
nós, como não temos participação em ne-
gociações formais com a Sabesp, quando 
necessário, recorremos à Justiça e, sem-
pre bem assessorados, temos obtido bons 
resultados na defesa dos aposentados. 

Também queremos destacar o ani-
versário de 24 anos de nossa entidade, o 
7º aniversário do nosso Coral “Canto das 
Águas” e parabenizar a todos que, de uma 
forma ou de outra, fizeram parte de nossa 
história em algum momento.

É preciso lembrar que também temos 
de conviver com as adversidades. É 
desagradável anunciar que a AAPS, tal co-
mo outras entidades e até Fundações ex-
perientes em investimento financeiro, teve 
prejuízo com a decretação da liquidação 
extrajudicial do Banco BVA S/A. 

Mas vamos em frente que a vida não 
para.

José Luiz de Melo Pereira
Presidente

DINAMIZANDO A AAPSDINAMIZANDO A AAPS
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ÁREA DE COMUNICAÇÃO TRAZ NOVIDADES

Desde o início de junho a Diretoria de Co-
municação e Marketing da AAPS 
está implantando novas formas de 

contato eletrônico entre a entidade, 
seus associados e colaboradores.

Os novos veículos de comunicação são: 
Skype Corporativo, o Boletim Eletrônico 
AAPS A JATO e o Chat  acoplado ao site.

A primeira novidade a entrar em funcionamento foi o 

Skype Corporativo, um sistema que permite video-
conferência entre até dez pessoas via internet. Isso 
proporcionará agilidade na comunicação e grande 
economia nos gastos com viagens, principalmente com 
advogados que defendem nossas causas e que têm seus 
escritórios fora do estado de São Paulo.

O boletim eletrônico AAPS A JATO está em fase de 
testes. E em breve estará chegando com as últimas notícias 
via e-mail para os associados cadastrados. 

A comunicação via chat irá dinamizar o contato entre a AAPS, seus associados e o público em geral. Inicialmente 
vamos prestar atendimento em duas áreas: administrativa e jurídica.

Toda terça e sexta-feira, das 15 às 16 horas, você poderá falar ao vivo com nossos profissionais. 
Basta entrar no site da AAPS e clicar no ícone à esquerda (LIVE CHAT).LI
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PLANO PREVIDENCIÁRIO - NOTA DE ESCLARECIMENTO
A AAPS divulgou uma Nota de Esclarecimento sobre 

o Plano Previdenciário, em conjunto com a AESabesp -
Associação dos Engenheiros da Sabesp e ADM - As-
sociação dos Administradores da Sabesp. O objetivo foi 
chamar a atenção dos  empregados ativos optantes do 
Plano de Benefício Definido (Básico) que sofreram, em 
abril/13, um reajuste na contribuição previdenciária cor-
respondente ao dobro do que vinham contribuindo. 

Em função disso, alguns empregados estão enten-

dendo que migrando para o Plano Sabesprev Mais paga-
riam um valor menor.

Para uma melhor avaliação, elaboramos uma tabela 
comparativa de contribuições entre os dois planos, na qual 
utilizamos somente algumas faixas salariais dos empre-
gados como exemplo.

Ao comparar você vai notar que os valores de 
contribuição dos dois planos são muitos semelhantes 
e, por si só, não justificam a migração. 

Também queremos chamar a atenção para um detalhe importantíssimo:
o Plano de Benefício Definido (Básico) é vitalício.

Salário Base Contribuição
Sabesprev Mais

Contribuição
Benefício Definido

R$ 1.335,29     

R$ 279,80    

R$  24 ,34     

R$  13 ,30  

R$ 13.686,33

R$ 5.686,91

R$ 1.882,70

R$ 1.100,75   

R$ 1.191,43

R$ 254,25

R$  24 ,91

R$  13 ,62   

Salário Base
   +  ATS

R$ 16.286,73

R$ 6.028,12

R$ 2.014,49

R$ 1.100,75  
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DIRETOR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS DA AAPS É ELEITO PARA O CONSELHO DA ANAPAR

Armando Silva Filho, diretor de Assuntos Previ-
denciários da AAPS, foi eleito membro efetivo do 
Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pensões (ANAPAR) - 
Regional II - São Paulo, para o triênio 2013/2016.  

A assembleia foi realizada durante o XVI Congresso 
da entidade, de 16 a 18 de maio, em Vitória (ES). Armando e Robson Ramos Branco 

(ouvidor da Sabesprev)... ...e com Cláudia Ricaldoni 
(presidente da Anapar).

Para ver a tabela completa consulte o site da AAPS em Últimas Notícias/Leia mais...
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ACONTECEU NA AAPS

VIAGEM DE UM DIA
No início de maio, um grupo de associados aproveitou a temporada de calor antes 

da chegada do friozinho de outono para curtir o clima da Fazenda Rio 
das Pedras, localizada na cidade de Itu.

Além da natureza exuberante, o pessoal aproveitou as 
atrações locais e o buffet de comidas típicas.

O tempo não estava tão bom para ir à 
praia nem sair para passear, mas para comer pizza e 
aproveitar a companhia dos amigos estava ótimo. E foi isso 
que alguns associados fizeram no dia 18 de maio, nas 
dependências do Nurex.

Em um ambiente aconchegante e confortável todos 
compartilharam o delicioso rodízio de pizza de sabores 
variados, inclusive, no final, as maravilhosas pizzas doces. 

Também houve sorteio de brindes que presenteou 
convidados de todas as mesas do evento animando ainda 
mais a noite com a agitação da torcida antes da revelação 

de cada contemplado.
 Quem compareceu saiu com o sorriso nos lábios e 

satisfação pelas horas agradáveis entre amigos. 
Da próxima vez, veja se não perde!

NOS EMBALOS DA PIZZA 
À NOITE

CORAL DA AAPS COMEMORA 7 ANOS

O Coral da 
AAPS comemo-
rou o aniversário 
de 7 anos duran-
te a tradicional 
festa dos aniver-
s a r i a n t e s  d o 
mês realizada 

no dia 7 de junho.
Logo após o ensaio o local 

se transformou em palco de 
celebrações. Além do aniver-
sário do coral e dos aniversa-
riantes do mês de maio, tam-
bém houve muita festa para o 

conselheiro Sérgio Simondi e 
sua esposa Lia, coralistas, 
que completaram bodas de 
ouro.

Daniel Castilho Azevedo, 
um dos aniversariantes, que 
está de volta aos ensaios do 
coral após período de afasta-
mento por motivo de doença 
e o diretor de Comunicação e 
Marketing da AAPS, Egidio 
Perroni Neto, que esteve 
presente prestigiando as 
comemorações. 

Baixada
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05h30min
Saída de Santos

R$ 60,00 R$ 80,00
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PROGRAME-SE!

Resposta da do Jornal Sabespapo 137CHARADA PREMIADA 
A lesma e o muro

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.

Vamos ver quem descobriu!

   Julho

   Agosto

Dia    ConvidadosEventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

AGENDA

Sejam
bem-vindos! NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

29 
segunda

15 horas
Palestra

Envelhecer não se improvisa
Auditório da AEAS 

Rua Arthur Assis, 47 - Santos             

A lesma leva 4 dias para subir o muro de 5m de altura nas condições propostas: a cada dia ela sobe 2m e cai 
1m à noite.

Nos 3 primeiros dias ela soma 3m (sobe 6m e cai 3m, no total) e, no 4º dia ela sobe 2m e completa a subida de 5m.
Como ela só cai à noite, a queda do 4º dia não interfere no objetivo, que se completa antes da noite chegar.

O Associado Jairo Kazumori Ito, morador do bairro de Santana, em São Paulo, foi o sorteado dentre os acertadores.

Adilson Menegatte de Mello Campos (São Paulo - SP), Aglaura Niza Balan Martimiano (Votuporanga - SP), Áurea 
Helena de Lima Neto (Mauá - SP), Braz Célio de Godoi Macedo, (São Paulo - SP), Edith da Conceição (São Paulo - SP), 
Isabel Cristina Nascimento (São Paulo - SP), Iracema Gonçalves Contine David (Piracaia - SP), Josefa Umbelina Casilio 
(São Sebastião - SP), Jorge Augusto de Sousa (São Paulo - SP), Laiz Crispim (São Paulo - SP), Maria de Jesus Antunes 
Alves (Araras - SP), Maria Francisca Orsi  (São Paulo - SP), Maria Isabel Martinezy Martinez Senna (São Paulo - SP), Maria 
José de Camargo Sales Galvão (Santos - SP) e Nelci Assis Morais de Brito (São Paulo - SP). 

Somos 3.097 associados!

                                                                       As três salas - Um assassino é condenado à morte. Ele então tem de 
escolher entre três salas: a Sala 1 está cheia de focos de incêndio, a Sala 2 está cheia de assassinos com armas 
carregadas e a Sala 3 está cheia de leões que não comem há 3 meses. Qual sala é a mais segura para ele?

NOVA CHARADA PREMIADA 

Respostas até o dia 31/07 somente via e-mail pelo endereço faleconosco@aaps.com.br ou 

via correio para AAPS - Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002. 
No dia 12/08 às 16h, sorteio de um vale-presente da Livraria Saraiva no valor de R$ 100,00 entre os acertadores da charada.

Grátis R$ 10,00 

Agosto

Data: 10/08/2013
Local de 

Horário de saída de Santos: 5h30min

Valores: 

30
sexta

19 horas Noite Italiana    Buffet DO RÉ MI - São Paulo  

17 
sábado

a definir Teatro 

Em breve mais informações              

   Setembro

Club Homs - São Paulo
20

sexta
Baile da Primavera

Música ao vivo
19 horas

Roteiro: Café da manhã em Bragança Paulista/ Compras pela manhã em 
Monte Sião - Lojas de Malha e Fábrica de Porcelanas / Almoço 

em Águas de Lindóia - Hotel Guarani / Compras a tarde em Serra Negra.
Retorno a Santos às 21horas.

Circuito das Compras / Saída de Santos: Av. Ana Costa - em frente ao Extra

Almoço incluído - bebidas à parte

Em breve mais informações              

São Paulo

Com Dra. Vera Bifulco

Em breve mais informações              
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ESPAÇO JURÍDICO
aaps

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

MAIS UMA VITÓRIA JUDICIAL PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS G ZEROMAIS UMA VITÓRIA JUDICIAL PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS G ZERO

Como já informamos anteriormente, a SABESP recorreu 
ao TRT, contestando a decisão do juiz da 8ª Vara do Trabalho 
da Capital, que estendeu os efeitos da ação civil pública, que 
busca manter os benefícios de complementação de aposen-
tadoria e pensão a serem pagos pela empresa, a todos os 
associados da AAPS, admitidos até 13 de maio de 1974. 

Essa decisão estende os efeitos da ação civil pública 
a todos os associados da AAPS, que tenham se associado 
a qualquer tempo ou venham a associar-se no futuro, 
ampliando o quadro de beneficiários da complementação 
de aposentadoria e pensão, desde que obedecidas as 
condições contidas na NORMA 056.

No julgamento realizado no dia 
21/05/2013, os desembargadores da 
13ª Turma do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região MANTIVERAM A DECISÃO  
ANTERIOR.

Assim, para se beneficiar dos efeitos da 
presente demanda, é necessário comprovar 
que o aposentado ou pensionista tenha sido admitido na 
SABESP até 14/05/1974, demonstrando ainda ser as-
sociado da AAPS (não importando se a sua admissão se deu 
antes ou depois da abertura da ação civil pública em 
21/01/2004). 

Em caso de dúvida entre em contato com o Plantão Jurídico da AAPS.

Como já informamos anteriormente, a SABESP recorreu 
ao TRT, contestando a decisão do juiz da 8ª Vara do Trabalho 
da Capital, que estendeu os efeitos da ação civil pública, que 
busca manter os benefícios de complementação de aposen-
tadoria e pensão a serem pagos pela empresa, a todos os 
associados da AAPS, admitidos até 13 de maio de 1974. 

Essa decisão estende os efeitos da ação civil pública 
a todos os associados da AAPS, que tenham se associado 
a qualquer tempo ou venham a associar-se no futuro, 
ampliando o quadro de beneficiários da complementação 
de aposentadoria e pensão, desde que obedecidas as 
condições contidas na NORMA 056.

No julgamento realizado no dia 
21/05/2013, os desembargadores da 
13ª Turma do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região MANTIVERAM A DECISÃO  
ANTERIOR.

Assim, para se beneficiar dos efeitos da 
presente demanda, é necessário comprovar 
que o aposentado ou pensionista tenha sido admitido na 
SABESP até 14/05/1974, demonstrando ainda ser as-
sociado da AAPS (não importando se a sua admissão se deu 
antes ou depois da abertura da ação civil pública em 
21/01/2004). 

Como já informamos anteriormente, a SABESP recorreu 
ao TRT, contestando a decisão do juiz da 8ª Vara do Trabalho 
da Capital, que estendeu os efeitos da ação civil pública, que 
busca manter os benefícios de complementação de aposen-
tadoria e pensão a serem pagos pela empresa, a todos os 
associados da AAPS, admitidos até 13 de maio de 1974. 

Essa decisão estende os efeitos da ação civil pública 
a todos os associados da AAPS, que tenham se associado 
a qualquer tempo ou venham a associar-se no futuro, 
ampliando o quadro de beneficiários da complementação 
de aposentadoria e pensão, desde que obedecidas as 
condições contidas na NORMA 056.

No julgamento realizado no dia 
21/05/2013, os desembargadores da 
13ª Turma do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região MANTIVERAM A DECISÃO  
ANTERIOR.

Assim, para se beneficiar dos efeitos da 
presente demanda, é necessário comprovar 
que o aposentado ou pensionista tenha sido admitido na 
SABESP até 14/05/1974, demonstrando ainda ser as-
sociado da AAPS (não importando se a sua admissão se deu 
antes ou depois da abertura da ação civil pública em 
21/01/2004). 

Conforme noticiado pela AAPS no Relatório da Diretoria 
que acompanhou o Balanço Patrimonial do exercício de 2012, 
em outubro daquele ano ocorreu uma intervenção do Banco 
Central do Brasil no Banco BVA S/A, instituição na qual a 
Associação mantinha investimento de parte de seu ativo 
financeiro.

Daquela ocasião até recentemente, aguardava-se uma 
definição do Banco Central quanto às possibilidades de que o 
banco sob intervenção pudesse voltar a operar regularmente 

ou fosse vendido, transferindo suas obrigações com a 
anuência do órgão regulador.

Após algumas tentativas que resultaram infrutíferas, o 
Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do BVA em 
19 de junho último, abrindo a possibilidade de que os credores 
se habilitassem ao recebimento de seus créditos. Diante desta 
nova notícia, a AAPS vem se preparando para ingressar com 
as medidas necessárias à recuperação do valor investido 
naquela instituição. 

CASO BVA

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ
Valdemar Venâncio, diretor de Relações Institucionais, representou a AAPS nos seguintes eventos do período:
Seminário da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp (APU), com o tema Política de 

Saneamento Básico: limites, avanços e possibilidades de universalização.

Solenidade de aniversário da Associação dos Funcionários Aposentados do Banespa (AFABESP).

Assembleia plenária da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo.

20/05

17/03

21/05

No dia 5 de junho, a Diretoria da 
AAPS promoveu uma reunião do Grupo Previdenciário 

com as assessorias jurídica e atuarial através dos profissionais 
que nos assistem na ação movida pela AAPS sobre o plano.

A reunião teve como objetivo elaborar uma proposta de 
acordo para ser protocolada aos autos da ação movida pela 
AAPS, que até o momento, mantém suspensa a migração dos 
participantes do Plano de Benefício Definido (BD) para o 

Sabesprev Mais, através de liminar.
O advogado fará uma petição à juíza solicitando uma 

audiência de conciliação, na qual será protocolada a nossa 
proposta de acordo.

Reafirmamos que a AAPS sempre esteve e continua 
aberta ao diálogo, desde que mantidas aos assistidos, as 
características do Plano originalmente negociado com a 
categoria.  

AAPS SOLICITA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
SUPLEMENTADOS



PNEUMONIA NA TERCEIRA IDADE DIFICILMENTE APRESENTA FEBRE
No inverno, os vírus causadores da pneumonia sempre 

encontram as condições climáticas ideais para se 
desenvolver. Por isso, é preciso ter em 
mente que os sintomas de pneumonia 
nas pessoas da terceira idade são muito 
diferentes dos sintomas da doença 
apresentados pelas faixas etárias mais 
jovens.

O principal cuidado refere-se ao 
sintoma da febre, que em geral, nos 
idosos é baixa ou mesmo inexistente.

Na maioria das vezes, isso leva a 

pessoa da terceira idade a se confundir e pensar que 
trata-se apenas de um pequeno mal estar, retardando a 

ida ao médico.
Muita atenção para a presença de 

tosse insistente. Neste caso não utilize 
xaropes para eliminar a tosse, pois ela é 
um mecanismo de defesa do organismo 
para eliminar o catarro. Não faça auto-
medicação. Ao persistirem os sintomas, 
procure um médico.

Fonte: Boletim Blibliomed - As pneumonias na terceira idade 
- por Dr. João Roberto D. Azevedo

Como se prevenir? Com a baixa umidade do ar neste período dos ano, as vias respiratórias também ficam ressecadas 
tornando-se um ambiente muito propício para os vírus e bactérias de todo o tipo. Assim, beber água e outros líquidos ajuda 
muito a proteger o organismo das infecções das vias respiratórias. Também evite lugares com muitas pessoas e lave sempre as 
mãos, principalmente ao chegar da rua.

 

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

GRIPE: FIQUE ALERTA!GRIPE: FIQUE ALERTA!GRIPE: FIQUE ALERTA!

FALECIMENTOS: É com pesar que informamos os falecimentos de Alcides Paro, em 22/04, aos 79 anos; Álvaro 
Martimiano, em 20/04, aos 68 anos; Sebastião Vieira, em 16/04, aos 92 anos; Odete Chaves Correa, em 08/04, aos 78 
anos; Leocádio Mota da Silva, em 25/03, aos 77 anos; Laurinda Lourenço Pinto, em 13/03, aos 86 anos e Vagner 
Vilares, em 06/03, aos 63 anos.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

A estação de inverno teve início oficialmente em 22 de junho. E com ela vem a 
temporada de frentes frias acompanhada dos vírus da gripe. Por isso, é importante 
não descuidar da prevenção, pois a gripe é uma doença comum e de fácil 
contágio.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o estado de São Paulo 
concentrou 90% das mortes pela gripe A (H1N1) em 2013. E o boletim mais recente 
da Secretaria de Saúde do estado confirmou, no dia 11/06, 168 mortes causadas 
pelo vírus entre os meses de janeiro e junho em São Paulo. 

Previna-se! 

Lavar as mãos com água e sabão ou usar uma loção desinfetante, várias vezes ao dia;

Investir nos alimentos ricos em vitamina C, que aumentam a imunidade do organismo;

Evitar ficar em ambientes fechados junto com indivíduos gripados ou resfriados e também com  aglome-
ração de pessoas.

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.
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QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS
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ATUALIDADES

CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DO IDOSO
O Cartão de Estacionamento do Idoso é uma Autorização Especial regulamentada pela Portaria 

SMT.GAB nº 017/10, de 13/03/10, para o estacionamento de veículos, conduzidos por idosos ou 
pessoas que os transportem,  em vagas especiais devidamente sinalizadas para este fim.

O Cartão do Idoso tem validade em todo o território nacional.
O titular poderá utilizar as vagas reservadas para qualquer veículo que o transporte, não importando quem é o 

proprietário ou quem está dirigindo.
Na Cidade de São Paulo o Cartão do Idoso não isenta do pagamento nas vagas reservadas em áreas de Zona Azul.

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO

Atenção! A AAPS oferece suporte ao Associado 
para preenchimento e obtenção do cartão do idoso, mediante agendamento.

ACORDO COLETIVO 2013/2014
Os Sindicatos representativos dos empregados da 

Sabesp firmaram acordo no Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), referente ao Acordo Coletivo de Trabalho para o 
período 2013 / 2014. 

Dos vários itens podemos destacar dois deles que 
são de interesse direto dos aposentados e pensio-
nistas: 

 Reajuste de 8% (5,37% de IPC + 2,5% de aumento 
real) no salário ou complementação de aposentadoria e 

pensão, com vigência a partir de maio / 2013. 

 Constituição de Comissão Paritária (Sabesp/Sabes 
prev/Sindicatos) para acompanhamento do reestudo dos 
planos de saúde dos ativos e aposentados, a ser realizado 
por empresa especializada contratada. Prazo para contra-
tação da consultoria: até outubro de 2013.

Como legítima representante dos aposentados e 
pensionistas, a AAPS está aguardando o convite para 
integrar a Comissão e participar dos trabalhos.  

SERVIÇOS

Os valores de benefícios pagos aos assistidos do Plano de Benefícios Definido (Básico) da Sabesprev foram 
reajustados pelo INPC/IBGE acumulado entre maio/2012 e abril/2013, em 7,1634%.

Lembramos que os índices variam conforme o mês de início do benefício. Para consultar a tabela de índices completa 
acesse o site da AAPS. 

REAJUSTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SUPLEMENTADOS

OUTROS BENEFÍCIOS PARA PESSOAS A PARTIR DOS 60 ANOS

Bilhete Único Especial - Para mulheres a partir de 60 
anos e homens a partir dos 65 anos.

Basta procurar o posto da SPTrans localizado na 
subprefeitura da região onde reside, de 2ª a 6ª feira, das 8 
às 16 horas. Documentos necessários: uma cópia e o RG 
original e um comprovante de endereço (cópia e original) 
com período não superior a seis meses.

Para saber o Posto da SPTrans mais próximo ou mais 
informações consulte o site (www.sptrans.com.br) ou pelo 
telefone 156 (funciona 24 horas, todos os dias da 
semana).

ÔNIBUS
Bilhete especial 

do idoso - Para mu-
lheres e homens a 
partir dos 65 anos.

Para se cadas-
trar, compareça pes-
soalmente à Estação 
Marechal Deodoro 
(loja 1), de 2ª a 6ª feira, 
exceto feriados e pontes de feriados, das 8h30min às 16h, 
portando documento de identidade (RG).

METRÔ

Conheça a cartilha Direitos do Consumidor Idoso e outras informações úteis da Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor - Procon/SP em parceria como o Governo do estado.

Acesse a seção Serviços em Qualidade de Vida, no site da AAPS (www.aaps.com.br). 

Saiba mais sobre os direitos da terceira idade!


