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ENTRE NÓS

Participação e

defesa contínuas
Este ano assistimos a uma série de
acontecimentos que mostram o
quanto valeu a pena os esforços
conjuntos que permitiram vencer
desafios e buscar sempre o melhor
para nossos associados. Conquistar
a representatividade da categoria na
Comissão de Saúde instituída pela
Sabesp, é um desses exemplos.
Acompanhamos passo a passo todo o
processo, desde o pregão eletrônico,
as surpresas de desistências de
duas operadoras de mercado para
gerir nossos planos, até a escolha
da Fundação Cesp, com mais de 75
mil vidas e reconhecida experiência
no mercado de saúde suplementar.
Apresentamos dados, necessidades
e conseguimos uma grande vitória:
aposentados e pensionistas fazem
parte do mesmo plano de saúde que
atende os empregados ativos, um
direito reivindicado desde 2010.
Temos informado permanentemente
todo o transcorrer de negociações
em nosso site e através de boletim
on-line para os e-mails cadastrados.
Fizemos uma reunião específica
com representante da Sabesp para
apresentar e esclarecer dúvidas em
nossa sede.
Ainda assim, sabemos que o processo
de transição para os novos planos
de saúde não será simples para
muitos dos nossos associados e
justamente por isso, nos organizamos
para disponibilizar um atendimento
específico e colaborar numa decisão
fundamental na vida de todos: a
escolha da melhor opção de plano

de saúde. E não vamos parar por aí. A
participação da AAPS na Comissão de
Saúde é permanente.
Nos bastidores da gestão da AAPS,
muitos trabalhos tem exigido nossa
constante atenção, como por
exemplo, as ações judiciais. E, meio a
tudo isso, estamos sim comemorando
com a dignidade que a data exige,
os 30 anos de nossa existência.
O lançamento da comemoração
homenageou e reuniu pessoas
fundamentais em nossa história e
não seria possível, por questão de
espaço e de custos, convidar todos
que gostaríamos que ali estivessem
presentes. E é justamente para que
a comemoração seja compartilhada
com todos os associados que
desenvolvemos um calendário com
diferentes programações, estilos e
datas.
Acompanhe-o e participe. Vamos
comemorar juntos uma associação
vitoriosa, fortalecida e que é de todos
nós!

José Luiz de
Melo Pereira
Presidente

ESPAÇO JURÍDICO

Desconto do Imposto de Renda

dos suplementados

C

onforme divulgado no
Espaço Jurídico da última
edição do SabesPapo, sobre
a liminar favorável à ação
coletiva da AAPS contra a Receita
Federal, vale lembrar que:

A ação impetrada pela AAPS objetivou que a inclusão dos valores
descontados a título de contribuição extraordinária do Plano Contribuição
Definida (CD), sejam considerados na base de cálculo do Imposto de
Renda.
Em liminar expedida pelo juiz Paulo Cesar Duran, da 26a Vara Cível
Federal de São Paulo, foi determinado que a Sabesprev e a Sabesp, ao
fazerem a retenção do Imposto de Renda, não enviem os valores para
os cofres da União: Que depositem em juízo os valores relativos ao IR
descontado a maior, por não considerar as contribuições extraordinárias
na base de cálculo. Esse valor aparece separadamente no demonstrativo
de pagamento como IMPOSTO DE RENDA JUDICIAL – AAPS. Isso vem
ocorrendo desde fevereiro de 2019 para os assistidos que recebem pela
Sabesprev e, a partir de maio último, para os suplementados ativos, que
recebem pela SABESP.
Para os advogados que acompanham o processo, são grandes as chances
de resultado favorável à AAPS e, se assim ocorrer, no final da ação, esses
valores poderão ser restituídos aos participantes.

Complementação de aposentadoria

“Ação não cabe mais nenhum recurso”
A afirmação é do Dr. Arlindo da Fonseca Antonio, do Escritório Fonseca Fernandes,
advogados que assessoram a AAPS e que, desde janeiro de 2004 acompanham todas as
etapas do complexo processo

R

elembrando nossos associados, trata-se
da Ação Civil Pública proposta pela
Associação contra a Sabesp e a
Fazenda do Estado de São Paulo
naquele ano, com o objetivo de reconhecer
o direito de seus associados a receberem a
complementação de aposentadoria.
“A ação transitou em julgado no último dia 25

de abril, ou seja, nesse processo não cabe mais
recurso algum”, frisou o advogado lembrando
que o processo que estava no Tribunal
Superior do Trabalho, em Brasília,
retornou à 8a Vara do Trabalho da Capital
para que a Sabesp e Fazenda do Estado
cumpram o que está determinado na
sentença que reconheceu o direito à
complementação.”
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FIQUE POR DENTRO

Reajuste das

mensalidades
O
valor máximo (teto) das mensalidades de associados
aposentados e pensionistas da AAPS passou a ser R$68,30.
Para os associados empregados ativos, a mensalidade é
de R$34,15.

Como ocorre anualmente, e em função dos índices de reajuste salarial concedidos
em 2019, serão atualizados os valores de mensalidades da AAPS, que considerou os
seguintes índices:

INSS
Sabesp Sabesprev
3,43% 4,99% 5,0747
Diante disso, no próximo desconto
será considerado o valor mensal
acrescido da diferença retroativa
ao mês de maio.

Informação importante
por WhatsApp
Cadastre seu celular e e-mail em nosso
site www.aaps.com.br
No site, na parte inferior da tela, há um espaço para essa atualização.
Você receberá informações de seu interesse no celular e e-mail.
No celular não será possível receber respostas. Sempre que
precisar de atendimento ligue para (11) 3372-1000, em Santos
(13) 3288-1162
3288-1162, ou encaminhe e-mail para aapsabesp@uol.com.br
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MURAL AAPS

Emoção marca abertura da comemoração dos

30 anos da AAPS

N

uma cerimônia que reuniu pouco mais de 100
pessoas, entre representantes de aposentados,
pensionistas, membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da AAPS, da Patrocinadora Sabesp,
Sabesprev e demais entidades ligadas à Associação, foi
realizada na noite de 30 de maio, em sua sede em São Paulo,
uma solenidade institucional para marcar a abertura das
comemorações dos 30 anos da AAPS.
O objetivo principal foi reconhecer e homenagear aqueles
que ajudaram a construir a história de 30 anos da instituição.
O evento foi marcado por muita emoção, com a presença de
ex-presidentes, como Daniel Castilho Azevedo, Clodoaldo
Antônio Ruck, Donizete de Lima Dolenc, Valdemar Venâncio,
Jairo Bonifácio e Maximiano Bizatto; da fundadora do Coral
Canto das Águas, Dirce Sgorlon Rasgado, e de Aparecida
Mazzini, a primeira presidente da Fundação Sabesp. A Sra.
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Nelli Bonafe Gomar, foi escolhida para representar todas as
pensionistas e Ângelo Roberto de Capitani, um dos associados
mais antigos, recebeu o respeito da instituição a todos os
aposentados que participaram de seu crescimento.
A Diretoria da Sabesp, representada pela assessora Erika Mota
Santanna, recebeu o selo de Empresa Amiga da AAPS. O selo de
Empresa Parceira da AAPS foi entregue a: Francisca Adalgisa da
Silva (APU), João Carlos Gonçalves Bibbo (Cecres), Ricardo
Rodrigues Ferreira (ADMSabesp), Viviana Marli Nogueira de
Aquino Borges (AESabesp), Pérsio Faulim de Menezes (Associação
Sabesp), José Mairton Pereira Barreto (Sintaema), Fabio Roberto
Gaspar (SASP), Murilo Celso de Campos Pinheiro (SEESP), Narciso
Donizete Fontana (Sintec), e Walter Sigollo (Sabesprev).
O Coral Canto das Águas foi um espetáculo à parte com a
execução do Hino Nacional e de uma música composta
especialmente para a comemoração dos 30 anos da AAPS.
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MURAL AAPS

Revista 30 anos

Edição histórica reúne trajetória da AAPS
Junto com esta edição do SabesPapo você está
recebendo um exemplar da revista especialmente
produzida pela Diretoria da AAPS que retrata os
principais registros de seus 30 anos de existência

P

ara o presidente José Luiz de Melo Pereira, a revista é uma forma de
“reunir sua história que, numa trajetória de trabalho voluntário e de
absoluta dedicação, ficou marcada pela união, qualidade de vida e,
principalmente visibilidade para a AAPS. Foi o conjunto das ações ali
reunidas que permitiu aumentar nossa representatividade na defesa dos interesses
dos associados, que merecem conhecer esse trabalho”.

Teatro:

sessão exclusiva agrada associados

“B

rasil de Cabelos Brancos”, um espetáculo musical que conta a
evolução da vida de dois casais – cada um do seu jeito – de
forma divertida e real até a chegada da aposentadoria, foi
apresentado em sessão exclusiva aos associados da AAPS,
no último dia 13 de junho, às 19h30 no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo.
A programação fez parte do calendário de comemorações dos 30 anos da
AAPS e foi bem recebida pelos associados e familiares presentes ao evento.

Talentos a postos!

Vem aí os
próximos
concursos

D

entro da programação dos
30 anos da AAPS, serão
realizados três concursos:
Pintura, Fotografia e Causos
e Poesias, todos com premiação.
Acompanhe as
datas de inscrição e
regulamento em
nosso site a partir do
próximo mês de
agosto.

Associados, familiares e convidados no Teatro Bibi Ferreira
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FIQUE POR DENTRO

Conheça o processo

e faça sua migração
Após um longo período de negociações com a participação direta da AAPS representando
seus associados no Comitê de Saúde criado pela Sabesp, foram concluídas as negociações
visando a assinatura do convênio de adesão entre Sabesp e Fundação Cesp – Funcesp para
operação dos novos planos de saúde. Simultaneamente à fase final de aprovação pelos
órgãos de controle do governo, ainda em andamento, foi iniciado o processo de migração

U

ma série de atividades estão sendo desenvolvidas para permitir a
implantação dos novos planos de saúde a partir do próximo dia
1o de agosto, desde que aprovada pelo CODEC. A Sabesp enviou
orientações sobre as mudanças aos e-mails que possuía em sua
base para aposentados e encaminhou correspondência via correio para
todo o grupo. Fique atento às principais orientações e faça sua adesão.

O login de acesso ao sistema é o número
do CPF do titular. A senha é a sua data de
aniversário. Confira atentamente todos os
seus dados cadastrais e do grupo familiar,
disponíveis no sistema de adesão.
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O sistema de adesão ficará
disponível de 24 de junho
a 12 de julho de 2019.

2

É o titular do plano quem deve fazer as
migrações (sua e de seus dependentes
e/ou agregados) acessando o site
www.sabesp.com.br. Na página principal,
vá em “Destaques Sabesp, Novos Planos
de Saúde”.

1

3

A rede credenciada, tabelas de
valores e regras de coparticipação
estarão disponíveis no sistema.

4

A negociação dos novos planos de saúde
atendeu antiga reivindicação dos aposentados
e pensionistas: a de participarem do mesmo
plano de saúde dos ativos.

É obrigatória a leitura e
aceitação do regulamento dos
planos para concluir a adesão.

5

6

Ao final, não esqueça de gerar seu
comprovante de adesão (PDF).

7

O titular deve escolher entre um dos três planos (I,
II ou III), oferecidos aos empregados ativos, aposentados,
pensionistas, ex-empregados e seus dependentes legais:
Plano I – Padrão Enfermaria
Planos II e III – Padrão Apartamento

8
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Os planos IV e V são específicos para
agregados e designados. Os tipos de
padrão e valores estão disponíveis no site.

As carteirinhas serão enviadas via
Correio ao endereço residencial dos
titulares. Quem quiser também poderá ter
a carteirinha virtual no celular.
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Apresentação na
AAPS esclareceu
principais dúvidas

A

AAPS reuniu seus associados em sua sede, no
último dia 18 de junho, para conhecerem os
novos planos numa apresentação feita por
Antônio Klaus Mesodejovas, representante
da Sabesp, que esclareceu as dúvidas dos presentes.
Os principais destaques da apresentação foram:

Os atuais planos de saúde dos
aposentados e pensionistas geridos
pela Sabesprev estão sem reajustes
de valores desde 2016. As novas
tabelas de mensalidades são as
mesmas que foram divulgadas ao
final de 2018 mas foram corrigidas
pelo Fipe Saúde e o próximo reajuste
só vai acontecer em 2020.
Houve redução nos percentuais de
coparticipação em consultas, exames
e terapias nos planos I, II e III.
Novo benefício para aposentados:
Fixado limite máximo mensal de
valor de coparticipação em exames,
por beneficiário.
Os planos são de abrangência
nacional. Na região metropolitana de
São Paulo e nas regiões de Jundiaí,
Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto
e Baixada Santista o atendimento se
dará pela Rede Funcesp e nas demais
localidades onde não houver rede
credenciada direta, pela Unimed.
Quem não fizer opção por um dos
planos oferecido até 12 de julho, será
inscrito no plano I e seus agregados
no Plano IV. Nesta situação, haverá
um prazo de 30 dias para mudança
de plano sem carência.
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Será permitida a migração de
plano uma vez ao ano (no mês do
aniversário da adesão), sem carência.
Plantão médico, um produto que era
oferecido pela Sabesprev e que teve
adesão de poucos beneficiários, será
extinto em 31 de julho próximo.
Reembolso de despesas médicohospitalares: para atendimentos
realizados até 31 de julho, quando
termina a vigência dos planos
pela Sabesprev, deverá ser feito na
Sabesprev. Na Funcesp somente para
os atendimentos realizados a partir
de 1o de agosto.
Até 31 de julho o atendimento, seja
de urgência/emergência, eletivo
ou quaisquer procedimentos já
autorizados continuam sendo feitos
normalmente pela Sabesprev.
Aposentados, ex-empregados,
pensionistas e seus dependentes
legais que estão desligados dos
atuais planos de saúde da Sabesprev,
poderão ingressar nos novos planos
com carências, desde que não
possuam pendências financeiras
junto aos planos anteriores e
somente se sua exclusão tenha
ocorrido a partir de 31/12/2016.

Antonio Klaus Mesodejovas,
representante da Sabesp e o
presidente da AAPS, José Luiz
de Melo Pereira, esclareceram
as dúvidas em reunião na AAPS

Atendimento exclusivo
Além dos canais de
comunicação oferecidos pela
Sabesp, a AAPS criou um
atendimento exclusivo para
seus associados que tiverem
dificuldades em efetuar suas
migrações, na sede em São
Paulo e na subsede da Baixada
Santista.

BEMVINDOS

É com satisfação que a AAPS dá as boas-vindas

aos seus novos associados

N

ossa entidade, em seus
30 anos de história, tem
desenvolvido ações na
defesa do segmento e
dos interesses de seus integrantes.
Vale a pena conhecer e participar
de nossos eventos.

Contem com a gente! Uma vez
Sabesp, sempre AAPS!

Ana Olivia Sabbo Lopes
Tranquez – São Paulo (SP);
Antonieta dos Santos Machado
– Santos (SP);
Fatima Jorge Ferreira da Silva
Wirth – São Paulo (SP);
Francisco Carlos Secchi – Rio
Claro (SP);
Giomar Borges dos Santos –
São Paulo (SP);
Idene Stoppa Antunes da
Rocha – Santos (SP);
Ivonilde Monteiro Alves – São
Paulo (SP);
Luciene Tavares de Almeida –
Santos (SP);
Marcia Regina Heffer Cavaletti
– São Paulo (SP);
Maria de Lourdes Andrade
Nagato – São Paulo (SP);

Marlene Ramos de Medeiros –
Santos (SP);
Maurício José Tosi Ferreira –
São Paulo (SP);
Mauricio Matuoka – São Paulo
(SP);
Oswaldo Brazilino da Silva –
São Paulo (SP);
Paulo Roberto Silveira Novaes
– São Paulo (SP);
Rosangela de Silva Teixeira –
São Paulo (SP);
Silena Maria de Barros Bairão
Bicudo – Guarujá (SP);
Sonia Diniz – São Paulo (SP);
Talcy Aparecida dos Santos –
São Paulo (SP);
Vera Lucia Belineli – São Paulo
(SP);

NOSSA SOLIDARIEDADE
A AAPS manifesta pesar e presta sua solidariedade aos familiares dos associados falecidos.
Aparecida Machado
de Carvalho

28/02/2019, aos 81 anos

Josefa Chiquito de Oliveira

23/03/2019, aos 86 anos

Benedito Pereira

28/02/2019, aos 79 anos

Maria Conceição
Dantas Barbosa

11/4/2019, aos 85 anos

Carlos José Martins
de Oliveira

22/4/2019, aos 57 anos

Odil Godinho

23/02/2019, aos 84 anos

Delourdes Theodoro
Baccelli

12/02/2019, aos 90 anos

Orlando Alves Filho

27/3/2019, aos 67 anos
24/4/2019, aos 74 anos

Dora Nogueira Sander

04/03/2019, aos 89 anos

Raimundo Tomaz
Damasceno

Getúlio Esperidião Gomes

nov./2018, aos 80 anos

Sebastião Risso

03/02/2019, aos 81 anos

José Carlos Gomes

28/02/2019, aos 68 anos

Severino Manoel
dos Santos

03/02/2019, aos 87 anos

José Luiz Baldini

17/12/2018, aos 63 anos

Therezinha Ubirajara

20/3/2019, aos 88 anos

José Rodrigues Alves

24/3/2019, aos 80 anos
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VEM POR AÍ

Ae vocêAAPS
faz
30
anos
é o convidado especial
Acompanhe a programação da AAPS – agenda e aniversário – e participe!
É a oportunidade de se atualizar e rever amigos. Anote na sua agenda:

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Dia 19 (6a feira),
das 19h às 24h

Dia 9 (6a feira),
das 19h às 23h

De 13 a 15 (6a a domingo),
das 19h às 23h

Noite Italiana

Noite do Boteco
em Santos

Viagem a Capitolio
– MG

OUTUBRO

NOVEMBRO

Concursos Culturais:
Pintura, Fotografia,
causos e poesia (lançamento)

Dia 22 (6a feira),
das 18h às 22h

Dia 31 (5a feira),
das 18h às 22h

Dia 20 (sábado),
das 19h às 24h
Baile da Primavera

Seresta

DEZEMBRO

FEVEREIRO DE 2020

Dia 6 (6a feira),
das 19h às 24h

Dia 1 (sábado),
das 12h às 17h

Festa de Confraternização
São Paulo

Encerramento da
programação 30 anos Dia do Aposentado

Halloweenn

Dia 13 (6a feira),
das 19h às 24h
Festa de Confraternização
Santos

Mais informações ligue para (11) 3372.1000 ou (13) 3288.1162
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