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ENTRE NÓS

A eleição dos novos conselheiros  
e diretores foi um dos fatos mais 
significativos deste ano na AAPS. 
Empossados em plena pandemia do 
Covid-19, que exigiu (e ainda exige) 
cuidados e distanciamento social 
principalmente das pessoas nas faixas 
etárias de nossos diretores e 
associados, acabou por limitar uma 
série de ações. Mas não limitou a 
determinação do grupo: Crescimento 
e consolidação da AAPS.

Através de várias lives e reuniões 
on-line demos sequência a projetos, 
nos comunicamos com nossos 
associados e conseguimos fechar,  
no último dia 27 de julho, o 
planejamento de curto prazo das 
ações previstas até o final deste ano. 
Juntos, conselheiros e diretores 
concluíram um planejamento que 
identificou desafios e oportunidades 
de melhorias. Já nos preparamos para 
o planejamento até 2024, esperando 
que o cenário da pandemia esteja 
melhor e, com isso, seja possível 
planejar ações presenciais. 

Muita coisa tem acontecido nos 

Pandemia não distancia 
nossas ações
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últimos tempos e de grandes  
valores para nossos associados. Ter 
conquistado na Justiça liminar para  
o retorno do pagamento da 
complementação de pensão às 
pensionistas é uma delas. Foi um 
processo difícil, mas recompensador.  
Outro fato significativo foi a vitória de 
Ronaldo Coppa para representar os 
empregados e aposentados no 
Conselho de Administração da 
Sabesp. Sua entrevista exclusiva 
publicada nesta edição mostra que  
é merecedor do apoio de todos nós. 
Ele vai lutar contra a privatização da 
empresa e pela defesa dos interesses 
também dos aposentados. 

Pela primeira vez, a AAPS vai lançar 
um livro com as experiências de seus 
associados, dentro ou fora da Sabesp 
e quer contar com sua participação, 
como também mostramos nesta 
edição.

Vem mais por aí.
Contem com a gente!

José Luiz de Melo Pereira
Presidente
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ESPAÇO JURÍDICO

Vitória beneficia 
as pensionistas associadas da AAPS
Foi determinado pela Justiça o pagamento da complementação de pensão 
às pensionistas

Após o indeferimento de nossa ação em primeira instância, 
que pleiteava o pagamento da complementação de 
pensão às pensionistas beneficiadas pela Lei Estadual 
4.819/58, após a Emenda Constitucional 103/2019, o 

escritório Fonseca e Fernandes Advogados Associados, contratado 
pela Associação para a defesa das associadas, ingressou em 
31/5/2021 com um recurso de Agravo de Petição, juntamente com 
pedido de Tutela de Urgência, para atribuir efeito suspenso ativo ao 
referido Agravo de Petição. Ou seja: Foi solicitado o pagamento pela 
Sabesp, das complementações de pensão às pensionistas, associadas  
da AAPS.

A boa notícia acabou de chegar: A tutela de urgência foi deferida 
(aprovada) pelo Tribunal Regional do Trabalho - 2a Região - 13a Turma, 
tendo como Desembargador Relator Dr. Rafael E Pugliese Ribeiro.  
Foi determinado o pagamento da complementação da pensão 
devida às pensionistas que ficaram viúvas após a EC 103/2019, 
relacionadas no pedido. e determinou o prazo de 30 dias para que  
a Sabesp cumpra a decisão.  

O mérito do agravo será analisado e julgado oportunamente. 

ATENÇÃO
Esta decisão favorece 
todas as pensionistas que 
se encontram nas mesmas 
condições, desde que 
sejam associadas da AAPS, 
sendo necessário apenas 
ingressar com um novo 
pedido de cumprimento 
de sentença, através do 
escritório Fonseca e 
Fernandes Advogados 
Associados, solicitando  
o pagamento.

!
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COMO PARTICIPAR

Você gosta de  
contar histórias? 

Um grupo de associados da AAPS teve a ideia e a Diretoria deu o maior apoio. Trata-se da produção  
de um livro com textos das experiências positivas das pessoas que tiveram uma participação ativa  
na Sabesp. O título do livro já diz tudo: Histórias que ficam - Sabesp, o lado humano dentro e fora de 
suas águas.

Não precisa ser escritor para participar. Basta ter uma história de alguma experiência vivida dentro ou fora da 
empresa e colocar no papel. É uma oportunidade única de compartilhar essa vivência com as pessoas que 
trabalharam ou ainda trabalham na empresa. 

Não perca esta chance. Junte-se a nós!

VEM POR AÍ

Para participar basta ser associado da  
AAPS (ativos, aposentados, pensionistas ou 

colaboradores) e inscrever-se no projeto que  
está com o regulamento e ficha de inscrição 

disponíveis no site www.aaps.com.br.
Serão aceitos trabalhos ainda não publicados, em 

forma de relato, narrando sobre um dos três temas: 
1. Experiências profissionais consistentes para a 

Sabesp em termos de resultados e/ou significativas 
em termos de aprendizado para os envolvidos; 

2. Experiências de trabalho vivenciadas  
após aposentadoria; ou 

3. Experiências de voluntariado, durante trabalho 
ativo e/ou na fase da aposentadoria.

INSCRIÇÕES ABERTAS

O período de inscrições para participar  
do livro vai até o dia 15 de novembro próximo.  

Estão disponíveis quatro formas de inscrição:
• Via site AAPS (www.aaps.com.br): preenchendo  

a ficha de inscrição on-line; 
• Via Correio, recortando e enviando a ficha ao lado  

para a AAPS: Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista -  
SP - CEP 01327-002;

• Por e-mail (livroaaps@aaps.com.br) ou WhatsApp 
(11) 3372-1000, preenchendo, fotografando  

e enviando a ficha ao lado à AAPS; ou  
• Pelos telefones (11) 3372-1000 ou (13) 3288-1162.

A Comissão Organizadora confirmará  
as inscrições diretamente com os  

interessados em até cinco dias úteis.

TEXTOS



FICHA DE INSCRIÇÃO - RECORTE E ENCAMINHE PARA A AAPS

Livro AAPS - Histórias que ficam - Sabesp - o lado humano dentro e fora de suas águas

Preencha o formulário abaixo com todos os dados e encaminhe para a AAPS - Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista 
- São Paulo - SP - CEP 01327-002. 

Nome: 

RG:    CPF:    Fone:     

Endereço:

Cidade:    Estado:    CEP:

Celular:    E-mail:

Tema ou pequeno resumo do texto:

Categoria:          Aposentado Sabesp             Pensionista              Ativo Sabesp           Colaborador

INSCRIÇÕES ABERTAS

TEXTOS

Cada participante pode encaminhar até  
no máximo 3 (três) textos, um em cada tema, com  

no máximo três laudas, (7500 caracteres com espaços), 
digitados na fonte Arial, corpo 11. Quem quiser  

participar e não tem como escrever poderá gravar  
seu texto e a AAPS fará a digitação.

Os textos não devem contemplar os seguintes temas: 
Autobiográfico: A ênfase deverá ser dada ao trabalho e não 
à pessoa, ou narrativa de “causos”. Ambos enfoques já foram 

divulgados em livros editados pela Associação Sabesp. 
Importante lembrar que não serão aceitos os trabalhos que 

apresentem preconceitos religiosos, étnicos, sexuais ou 
político-partidários. Os textos poderão ser elaborados  

por uma ou mais pessoas que tenham participado  
em conjunto da experiência relatada.

ENTREGA DO MATERIA
LA entrega dos textos vai até o dia 31/1/2022  

e podem ser encaminhados por e-mail para  
livroaaps@aaps.com.br. Outra opção é enviar como  

carta registrada, para garantir o recebimento, para a sede 
da AAPS em São Paulo, na rua Treze de Maio, 1642 -  

Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01327-002. Junto com os 
trabalhos é importante enviar também um minicurrículo 

do(s) autor(es) e foto de rosto (opcional) na medida  
5x7, preto e branco, em alta resolução.

Fale com a gente e participe! 
Mais informações pelos telefones  

(11) 3372-1000 e (13) 3288-1162,  
ou em nosso site www.aaps.com.br
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ENTREVISTA

Sabesp pública

AAPS: O que o motivou a participar das eleições?
Coppa: Assim que divulgado o acordo coletivo de 
maio, prevendo a eleição de um representante dos 
empregados para compor o Conselho de Administração 
da Sabesp, exigindo experiência gerencial dos 
candidatos, fui procurado pela direção de associações 
da categoria e lideranças da Sabesp. Eles viam em mim 
competências para assumir o grande desafio. Aceitei 
porque como sabespiano tenho compromisso com a 
missão da empresa e gratidão por tudo que ela nos 
proporciona. Este é um momento muito difícil na 
trajetória da Sabesp, e devemos retribuir para mantê-la 
do jeito que todos nós ajudamos a construí-la: Pública, 
transparente e voltada para os interesses da população.

AAPS: A privatização da Sabesp preocupa a 
população, em especial pelos seus empregados  
e aposentados. Qual sua posição a respeito?
Coppa: Sou frontalmente contra. A Sabesp é hoje o 
maior patrimônio do Governo do Estado, e um dos 
poucos instrumentos de política pública e social em 
suas mãos. O governador João Doria coloca que, por 
seu governo ser liberal, tem que privatizar a empresa,  

Manter a 

Essa é a principal plataforma de Ronaldo Coppa, que venceu a 
eleição para ser o representante dos empregados no Conselho 
de Administração da Sabesp. Economista pela Universidade 
de São Paulo, Coppa ingressou na Sabesp em 1978, como 
estagiário. Construiu uma carreira ao longo desses anos, sempre 
respeitado por seu profissionalismo e competência. Atualmente 
é gerente da UGR Ipiranga da Unidade de Negócio Centro da 
Diretoria Metropolitana, e concedeu entrevista aos nossos 
associados. Acompanhe:

o que não passa de um aceno a setores empresariais 
com o objetivo de viabilizar sua combalida campanha 
presidencial. Já seu secretário Rodrigo Garcia, alega que 
quer privatizar a Sabesp “por simbolismo”. Queremos 
saber o que tem de simbólico privatizar uma empresa 
totalmente sustentável, que há décadas não recebe um 
centavo do governo. Muito pelo contrário: Repassou 

Tenho compromisso com 
a missão da empresa e 
gratidão por tudo que  
ela nos proporciona".“

“
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Vamos lutar com os 
empregados, aposentados 
e a sociedade para não 
permitir que a Sabesp 
vire moeda de troca para 
viabilizar candidaturas”.

“
“

bilhões na forma de dividendos ao acionista majoritário 
nos últimos anos, contribuindo para a redução do déficit 
público estadual. O que tem de simbólico privatizar  
uma empresa que tem níveis de atendimento que são 
referências inclusive na comparação com países de 
primeiro mundo, que atua de maneira decisiva na 
regularização de áreas ocupadas irregularmente, 
levando saúde, qualidade de vida e cidadania a setores 
com alta vulnerabilidade social? O próprio governador 
ressalta a capacidade de gestão, a eficiência operacional 
e modelo de negócio, que permite levar saneamento à 
população de pequenas, médias e grandes cidades do 
Estado. Vamos lutar para não permitir que a Sabesp vire 
moeda de troca para viabilizar candidaturas.

AAPS: Quais suas prioridades e focos de atuação 
no Conselho de Administração?
Coppa: A posse será em abril de 2022, mas já estamos 
com a prioridade de nos posicionarmos frontalmente 
contra o projeto do GESP de privatização. Estamos 
trabalhando para unir a Sabesp, seus empregados, 
entidades e sociedade na luta em sua defesa como 
empresa pública. 

AAPS: A maioria das entidades representativas dos 
empregados ativos e aposentados, foi unânime 
em apoiar sua campanha. Como pretende 
estabelecer uma interatividade com essas 
entidades e de que forma informará as decisões  
do Conselho de interesse dessas entidades? 
Coppa: O fundamento de todo cargo de representação 
é prestar contas e captar demandas para sustentar uma 
atuação representativa. Assumi o compromisso de, 
sempre que requisitado, estar nos fóruns das entidades 
que me apoiaram e daquelas que não me apoiaram 
também. A eleição terminou e a minha responsabilidade 
é representar todos. Vamos criar lives para discutir 
questões de caráter político que interessam a 
empregados e aposentados. Temos responsabilidade  
e restrições com relação às informações relevantes  
que possam influenciar no valor do negócio. Estaremos 
atendendo uma expectativa interna de maior 
transparência e participação dos empregados com 
relação à discussão de questões estratégicas.

AAPS: Sobre a AAPS, quais as principais demandas 
relativas à categoria que o preocupam e que 
pretende levar ao Conselho?
Coppa: Hoje a questão mais premente junto à empresa 
com relação aos aposentados é estruturar planos de 
saúde que se tornem viáveis para quem já saiu da 
Sabesp e para quem pretende sair nos próximos anos.  
A falta de alternativa neste campo faz um grande 
número de empregados não se aposentar. Esse 
represamento leva a empresa a perder a oportunidade 
de viabilizar a substituição de funcionários em final de 
carreira que desejam sair, por funcionários em início de 
carreira admitidos por novos concursos públicos e a 
consequente redução de custos que isso proporcionará.

AAPS: Alguma mensagem que queira passar aos 
seus eleitores?
Coppa: Que se engajem de maneira militante na luta 
para manter a Sabesp pública, voltada para os interesses 
da população. Contamos com o ativismo nas redes 
sociais e com a participação nas atividades públicas  
que faremos. Meu muito obrigado e um forte abraço  
a todos(as) aposentados(as) e nossas pensionistas. 
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processos 
  judiciais

Encontro esclarece 

ESPAÇO JURÍDICO

José Luiz de Melo Pereira, presidente da AAPS, abriu a live na tarde do dia  
10 de setembro, que reuniu os seis escritórios de Advocacia contratados 
que esclareceram as ações em andamento. Ressaltou as brilhantes 
qualificações e as apresentações dos palestrantes e reforçou a proposta  

da AAPS em buscar novos associados para serem permanentemente 
assessorados sobre assuntos de interesse e na defesa de seus direitos.

Irene Álvaro Pinheiro, assessora jurídica da AAPS, fez a mediação da live. Quem 
não conseguiu participar pode assistir a íntegra da gravação disponível no site 
www.aaps.com.br 

Resumo das apresentações

Escritório Vilhena Silva Sociedade 
de Advogados: Ação do plano de 
saúde que era patrocinado pela 
Sabesprev e passou para a Vivest.
O Dr. Rafael Robba destacou que o 
processo está em fase de recurso de 
apelação, aguardando julgamento.  
A discussão central diz respeito à 
migração do plano de saúde dos 
funcionários ativos e inativos para a 
VIVEST, sem respeitar o acordo firmado 
na ação coletiva. Em síntese, foram 
criados planos de saúde distintos para 
ativos e inativos, o que causou um 
aumento aos ex-funcionários. Com o 
êxito do recurso, será possível rever o 
valor da categoria inativa.

Escritório D`Avila & Coelho Advogadas: Ação do serviço passado, em 
relação ao plano previdenciário da Sabesprev, na modalidade BD. 
A Dra. Tirza Coelho esclareceu que a ação tramita desde 2010, cujo objeto 
discute Déficit Técnico existente no Plano de Benefício Básico decorrente  
do não pagamento pela Patrocinadora SABESP das parcelas denominadas 
Dotação Inicial Remanescente e Restante do Déficit Atuarial. A ação teve 
liminar concedida para barrar o processo de migração para no novo  
Plano denominado SabesprevMais, o que foi um grande ganho para os 
beneficiários do BD e que já gozavam do benefício de renda vitalícia. Porém, 
no curso do processo, a juíza acolheu o pedido da AAPS para realização de 
perícia a fim de que fosse averiguado o real montante do déficit, 
designando perito contábil e não atuário. Essa questão foi amplamente 
questionada pela Associação que inclusive impugnou o laudo pericial por 
ter se valido de documento juntado pela Sabesp, o que retira o caráter  
de neutralidade e imparcialidade do próprio laudo. E com base nesse 
documento que a ação foi julgada improcedente, tendo sido apresentado 
recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado no último 
dia 15/7/2021, para determinar a manutenção da decisão de primeiro grau. 
Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, cujo julgamento 
ainda não ocorreu. A advogada registrou os inúmeros precedentes 
favoráveis à tese de que em casos envolvendo a previdência complementar, 
a perícia realizada deve ser por atuário, único profissional habilitado para 
tanto, nos termos do Decreto 806, de 4 de setembro de 1989.
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Escritório LBS Advogados: Processo do Imposto de 
Renda incidente sobre as contribuições extraordinárias 
ao equacionamento do déficit do plano previdenciário 
da Sabesprev.
A Dra. Glaucia Alves da Costa esclareceu que, na distribuição 
da ação obtivemos a tutela de urgência, e o valor do imposto 
recolhido está sendo depositado em juízo, o que, se julgada 
procedente a ação, trará uma maior rapidez na devolução  
do imposto aos associados. O juiz proferiu sentença julgando 
improcedente a ação, mas não revogou a liminar. Já 
interpusemos recurso de apelação, para modificá-la. É amplo 
o posicionamento favorável nos tribunais.

Escritório Neire Braga Advocacia: Pedido de revisão de 
aposentadoria junto ao INSS.
Segundo a Dra. Neire Braga, após as mudanças promovidas 
pela Reforma Previdenciária em novembro/19 (EC103/19), o 
mais prudente seria que todos aposentados, inclusive os 
G-Zeros analisassem a possibilidade e a conveniência financeira 
de solicitar uma revisão de sua aposentadoria junto ao INSS.
Os interessados devem buscar informações junto à AAPS.

Escritório Innocenti Advogados: 

1. Ação de enquadramento dos aposentados e 
pensionistas complementados à estrutura de cargos  
e salários implementado em junho de 2002 (justiça  
do trabalho). 
O Dr. Marco Antônio Innocenti informou que a Ação Coletiva 
foi julgada procedente visando o pagamento das diferenças  
de complementação de aposentadoria pelo correto 
enquadramento no Plano de Cargos e Salários (Remuneração 
por Competências) implementado pela SABESP a partir de 
junho/2002.  
A segunda instância manteve a procedência da ação.  
A Sabesp recorreu ao TST. Assim, o processo aguarda 
julgamento em Brasília. 
Carta de Sentença no 1000788-07.2019.5.02.0048: Distribuída  
a Carta de Sentença, foi determinado pelo Juiz o 
prosseguimento das execuções provisórias, em grupos de  
até 10 associados. Ante a insurgência da SABESP para  
o andamento das execuções, foi interposto recurso pela AAPS, 
ocasião em que foi deferida a tutela de urgência para 
determinar o prosseguimento das execuções provisórias.  
Desta forma, estamos distribuindo as execuções provisórias  
e apresentando de cálculos de liquidação.

2. Processos de cumprimento de sentença para 
regularização de pagamento do benefício de 
complementação de pensão aos filiados pensionistas  
da AAPS, já que o pagamento dever ser realizado de 
forma integral (mandado de segurança coletivo).
O mandado de segurança coletivo (0006759-16.2003.8.26.0053 
– 13a VFE), está em fase de execução, aguardando quitação  
de valores devidos a algumas pensionistas. E a ação coletiva 
(0030825-26.2004.8.26.0053 – 6a VFE) proposta contra SABESP 
que objetiva os valores atrasados do mandado de segurança 
coletivo, após êxito no STJ do recurso interposto pela 
associação, retornou ao TJSP para novo julgamento dos 
embargos de declaração da AAPS, que trata sobre as 
pensionistas que não foram beneficiadas no acordo realizado.

Escritório Fonseca e Fernandes Advogados 
e Associados: 

1. Ação sobre o pagamento da complementação de 
pensão às pensionistas beneficiadas pela Lei Estadual 
4819/58, após a EC 103/19.
O Dr. Arlindo Fonseca informou que a ação foi ingressada  
pela AAPS junto a 8a Vara do Trabalho de SP, com pedido de 
cumprimento de sentença proferida na ação civil pública 
proposta em 2004, já transitada em julgado. Tal pedido 
deve-se ao indeferimento, por parte do Estado e da Sabesp, 
dos pedidos de pagamento da complementação às 
pensionistas cujos maridos faleceram após a promulgação  
da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019. 
A d. Juíza da 8a Vara julgou improcedente o pedido e a AAPS 
interpôs recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a 
Região, solicitando a suspensão liminar dessa decisão e 
requerendo o imediato pagamento da complementação das 
pensões. A tutela de urgência foi concedida pela 13a Turma  
do TRT/SP que determinou o pagamento no prazo de 30 dias 
úteis a partir da intimação do Estado e da Sabesp, que se deu 
no dia 20/8/2021. Aguarda-se, agora, o julgamento do mérito 
do recurso pela mesma 13a Turma do TRT.

2. Ação sobre a substituição do índice de correção 
monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS.
A AAPS ingressou com ação ordinária coletiva para solicitar  
a substituição da TR pelo INPC ou pelo IPCA como índice  
de correção dos depósitos efetuados em nome de seus 
associados, a partir de 1999, no Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. Essa ação foi proposta em 12 de novembro de 
2019 e o d. Juiz da 22a Vara Cível Federal de São Paulo 
determinou a suspensão do processo até a decisão final a ser 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 5090. Este processo ainda não foi 
julgado pelo STF e encontra-se conclusos com o Ministro 
Roberto Barroso desde 20/8/2021.



10

FIQUE POR DENTRO

Diversão, encontro com amigos e sorteio de prêmios

A 
Festa da Primavera 2021 tem tudo pra ser um sucesso. Pela necessidade de
distanciamento em função da pandemia, ainda não é possível festa presencial. Mas todos
poderão curtir bons momentos pela telinha, para rever amigos, ouvir a boa música da
Banda Option e concorrer no sorteio de prêmios que será realizado durante a festa entre 

os associados inscritos.

Para se inscrever basta mandar e-mail para aapsabesp@uol.com.br ou baixadasantista@aaps.com.br 
ou pelos telefones (11) 3372-1000 ou (13) 3288-1162.

Convide amigos e familiares enviando o link da festa https://youtu.be/fJiKh-Ddj3U 
Esperamos vocês. 19h de sábado, dia 25 de setembro. Até lá! 

Festa da Primavera:  
25 de setembro às 19h

Assista em nosso site Ainda dá tempo de 
participar. Todos são 
pela internet

Perdeu as lives? Cursos

•  AÇÕES JUDICIAIS: Realizada para informar o andamento das 
principais ações judiciais movidas em prol de seus associados. 
Foi no último dia 10 de setembro e reuniu os advogados dos 
escritórios jurídicos contratados pela AAPS. O evento foi 
gravado e quem não conseguiu assistir pode acessar o site  
da AAPS, www.aaps.com.br e clicar no espaço Vídeos em 
“Encontro Jurídico”.

•  EDUCAÇÃO FINANCEIRA: O encontro reuniu no dia 18/8, 
Fernando Savioli, planejador financeiro independente e 
Cláudio Gabarrone, diretor financeiro da AAPS e teve como 
mediador, Leonardo Levy, conselheiro da AAPS. A gravação 
também está no site, espaço Vídeos, em “Educação Financeira”.

•  ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO: A live acontece dia 
22 (quarta-feira), às 15h, e será a oportunidade de conhecer  
os sinais, sintomas, causas, tipos e doenças relacionadas, bem 
como aspectos preventivos e cuidados gerais com a saúde.  
O link para participar é https://youtu.be/QOCq6Oyyo0I 
A gravação também ficará disponível em nosso site. 

1. Aulas de ginástica com o 
professor Eduardo – Às terças e 
quintas-feiras, das 9h30 às 10h30,  
2. Aulas de flauta com o 
maestro Janoel (que atua no 
nosso Coral),  
3. Canto – Junte-se aos colegas 
do Coral e venha cantar com  
a gente e  
4. Aulas de inglês – Iniciadas  
em 10 de agosto.
 
Ligue para (11) 3372-1000  
ou (13) 3288-1162 e  
encaminhe seu e-mail para 
aapsabesp@uol.com.br  
informando sua atividade 
preferida. 
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 Antônio Araújo Dantas  12/6/21, aos 93 anos

 Agostinho Sixto Venâncio    4/6/21, aos 90 anos

 Antonio Ovídio J. de Andrade  2/6/21, aos 79 anos

 Benedicto Vidal  2/6/21, aos 84 anos

 Carmo Severino de Almeida  4/2/21, aos 85 anos

 Daniel Ferrari  13/7/21, aos 79 anos

 Deoclides Rodrigues Oliveira  13/7/21, aos 79 anos

 Deodoro Raimundo Almeida  1/5/21, aos 90 anos

  Firmo Franco Maio Pompeu  5/7/21, aos 76 anos

 Helena Plikusas Nascimento  2/6/21, aos 81 anos

 Hipólito Francisco de Melo   6/3/21, aos 77 anos

 Jardi Araújo da Cruz   27/5/21, aos 65 anos

 João Apolinario    4/8/21, aos 74 anos

 João Cordeiro Ramos  7/6/21, aos 76 anos

  João Francisco Heitzmann Neto   11/6/21, aos 79 anos 

 Jorge Pedro  2/6/21, aos 71 anos

 José Alfredo de Oliveira Lima  19/7/21, aos 77 anos

 José Ambrósio da Silva  1/5/21, aos 79 anos

 José Anselmo da Silva Preto  2/5/21, aos 82 anos

 José Roberto Carbone  16/8/21, aos 73 anos

 Luigi Bartolomeu Lourenzo Turri  12/7/21, aos 89 anos

 Luiz Gomes de Menezes  6/5/21, aos 82 anos

 Manoel Arrependido Gomes  4/8/21, aos 84 anos

 Manoel Thomaz Geraldo  17/7/21, aos 89 anos

 Milton Tetsuo Kuwano  10/4/21, aos 65 anos

  Nakul Mekdssi Miziara  28/7/21, aos 86 anos

 Nelson Francisco Serrão  21/3/21, aos 65 anos

 Roberto Simões  15/8/21, aos 87 anos

 Rubem Severinan Loureiro  3/3/21, aos 71 anos

 Ruy Santamaria Junior  31/7/21, aos 68 anos

 Sebastião Garcia    5/6/21, aos 64 anos

 Sebastião Paulino da Silva I   8/7/21, aos 75 anos

 Tereza Ferreira Lima Pardine  21/8/21, aos 85 anos 

 Vera Pereira Motonaga  23/7/21, aos 82 anos   

 Vera Transcovischis  11/6/21, aos 83 anos

 Yone Vasconcelos Franciscani Pavanello  16/8/21, aos 79 anos

 Zacarias Francisco dos Santos  1/5/21, aos 94 anos

NOSSA SOLIDARIEDADE

A AAPS manifesta pesar e presta sua solidariedade aos 
familiares dos associados falecidos. 

BEM-VINDOS

É com satisfação que a AAPS  
dá as boas-vindas

aos seus novos 
associados

 Angelina Marques de Freitas, Guarulhos (SP)  

Carlos Roberto Geller, São Paulo (SP)  Demétrios 
Soares Venâncio, São Paulo (SP)  Dora Lia Ruegger 
Ferreira de Paula, Araras (SP)  Efigênia da Silva Sá, 
São Paulo (SP)  Jayme Alves da Silva, São Paulo 
(SP)  José Francisco de Proença, Sorocaba (SP)  

José Roberto Mendes do Nascimento, Santo André 
(SP)  Maria de Lourdes Colmenero Neves, Serra 
Negra (SP)  Maria Luiza de Jesus, Guarulhos (SP)  

Maria Pereira de Oliveira, São Paulo (SP)  Maria 
Tereza Franca Badra, São Paulo (SP)  Milton 
Gonçalves Ferreira, São Paulo (SP)  Neusa Maria 
Cavicchioli, Itápolis (SP)  Neusa Amaral Rocha, São 
Paulo (SP)  Pedro Brígida Jacinto, São Paulo (SP)  

Rene Climaco de Siqueira, Taubaté (SP)  Sebastião 
Marangoni Mantelo, Fernandópolis (SP)  Sonia 
Regina Lyra de Faria, Mairiporã (SP)  Wanda 
Moreira Soré, Mongaguá (SP)

FIQUE POR DENTRO

Maria Cristina 
Mancuso Rocha 
assumiu a Diretoria 
Regional da  

Baixada Santista da AAPS, em 
substituição a Guaraci Nunes 
que fixou residência em São 
Paulo e a quem agradecemos 
pela gestão no período em que 
ocupou o cargo. Maria Cristina atuou durante 35 anos 
na Baixada Santista e desde 2015 é colaboradora da 
AAPS na região. Sucesso no novo desafio! 

Baixada tem 
nova diretora
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Cuidado e oriente familiares

Golpistas ligam para associados da AAPS, 
clientes do Escritório Fonseca E Fernandes 
Advogados Associados (em nome do dr. 
Arlindo da Fonseca Antonio) e do Escritório 

Innocenti Advogados, informando sobre vitórias em 
ações judiciais. Eles solicitam dados bancários e 
depósito de valores, informando que é para liberação  
de créditos judiciais/precatórios.

Fique atento: Para a liberação de créditos e/ou 
precatórios não é necessário fazer qualquer 
pagamento a título de custas, taxas, ou a qualquer 
outro título.

Não pague nenhum valor nem forneça qualquer 
informação pessoal ou bancária! 

Se tiver dúvida entre em contato com a AAPS nos 
telefones (11) 3372-1000 e (13) 3288-1162, ou com 
nossos escritórios jurídicos: Fonseca E Fernandes 
Advogados Associados (11) 3285-6363 e Innocenti 
Advogados (11) 3291-3355. 

Os golpistas usam de forma criminosa  
o nome da Sabesprev e oferecem, 
pelo WhatsApp, empréstimos pessoais 
para pessoas inelegíveis a esse 

produto, sob a condição de depositarem uma 
taxa de inscrição para pagar correio ou cartório. 
Assim que o valor é creditado, o golpista 
desaparece e só então a pessoa procura pelos 
canais de comunicação da Sabesprev e percebe 
que caiu numa armadilha.

A Fundação já tinha alertado sobre o golpe  
mas é importante reforçar: Os benefícios da 
Sabesprev são exclusivos para os participantes 
dos seus planos previdenciários. Se uma pessoa 
não é ou nunca foi empregado da Sabesp  
e, também, não participa de um Plano 
Previdenciário da Sabesprev ela não terá direito 
aos empréstimos pessoais concedidos pela 
Fundação. Além disso, a Sabesprev não faz 
ligações oferecendo empréstimos nem cobra 
qualquer taxa antecipadamente. 

É golpe!  
Golpes envolvendo aposentados e pensionistas tem preocupado e é preciso 
que todos fiquem atentos 

AÇÕES JUDICIAIS EMPRÉSTIMO SABESPREV 


