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EXPEDIENTE EDITORIAL

Uma nova perspectiva!

Diagramação e Editoração Eletrônica 
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Presidente: Maximiano Bizatto
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Celso Valio Machiaverni
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Affonso Celso Nogueira de Andrade

Diretor de Comunicação e Marketing: 

Wagner de Jesus Baptista

Diretora Sociocultural e Esportiva: 

Célia Regina Gervásio da Silva Botelho 

Diretor de Saúde e Serviço Social: 
Presidente acumulando 
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Armando Silva Filho
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E-mail: aapsabesp@uol.com.br
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Conselho Deliberativo 
José Luiz de Melo Pereira (Presidente) 

Paulo Roberto Menezes (Vice-
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Antônio Carlos Julião, Berenice de Paula 

Posso Baruffaldi, Cid Barbosa Lima 

Junior, Egídio Perroni Neto, Gerson de 

Oliveira, Gert Wolgang Kaminski, 

Gilberto Margarido Bonifácio, Ilka Maria 

Machado, Iracema Maria Teixeira Gião, 

Jairo Bonifácio, José Antônio Oliva, José 

Carlos Machado Scheffauer, José 

Francisco Furquim de Campos Jr, José 

Taniguti, Mário Rubens Almeida de 

Mello, Nivacil da Silva, Nelson Luiz 

Stabile, Pérsio Faulim de Menezes e 

Shigueo Makita.
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José Luiz Trinca (Presidente), Flávio 

Tsutomu Hirota e Walter Antônio Orsatti.

Jornalista Responsável e Edição 

Raquel Braganholi
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Finalmente, depois de mais de um ano de 

negociações com a Sabesp e a Sabesprev, 

concluímos os acordos relativos aos planos 

previdenciários (migração) e de saúde.
 
Temos consciência de que o acordo 

sobre a Migração não resolveu todos os pro-

blemas e nossas expectativas em relação aos 

planos previdenciários, porém a análise do 

conjunto das negociações, incluindo a nova 

modelagem dos planos de saúde, nos levou a 

concordar com suas assinaturas, pois, caso 

isso não ocorresse, seriam canceladas as 

aplicações de desconto de, no mínimo, 30%, 

nas contribuições extraordinárias para o 

déficit previdenciário e, ainda, poderíamos 

todos (aí incluindo suplementados e comple-

mentados) sermos obrigados a arcar com o 

reajuste de 35,58% nos planos de saúde, até 

então suspenso por conta das negociações. A 

conjugação desses dois fatores acarretaria 

despesas que consideramos impraticáveis à 

coletividade.
 
Acreditamos que a AAPS, com o respaldo 

do Conselho Deliberativo e da Assembleia 

Geral Extraordinária (AGE) de 23/01/2018, 

negociou a melhor solução possível para o 

momento, consolidando definitivamente 

nossa posição como única e legítima repre-

sentante dos aposentados e pensionistas da 

Sabesp.

Alguns sócios questionaram a decisão da 

AGE, achando que o assunto referente ao 

processo de migração deveria ser discutido e 

aprovado somente pelos sócios suple-

mentados, por acharem não ser de interesse 

dos associados complementados. Chegaram 

mesmo a ingressar com processo judicial 

contra a AAPS, pedindo a anulação da 

Assembleia. Felizmente, o judiciário julgou 

improcedente tal questionamento.

Neste ponto, acredito ser conveniente 

esclarecer a todos que o Estatuto da AAPS não 

faz qualquer distinção entre seus associados, 

sejam eles suplementados ou comple-

mentados, o que impossibilita qualquer sepa-

ração na votação dos assuntos pautados e 

discutidos. Esse, aliás, é um dos fatores que 

mantém a AAPS forte e unida, afastando 

disputas internas que somente dificultam sua 

atuação.

Como dito anteriormente, os comple-

mentados compõem um grupo em extinção, 

uma vez que o último ingresso de associados 

nesta categoria se deu há mais de 44 anos. 

Fatalmente, ao longo do tempo, a AAPS con-

tará somente com sócios suplementados, po-

rém até lá as individualidades deverão ser 

respeitadas.

É o que esperamos!

Maximiano Bizatto

Presidente 

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas ou via e-mail: faleconosco@aaps.com.br - para Diretoria de Comunicação e Marketing.

CORRESPONDÊNCIA

Sua opinião é muito importante para nós. Fale conosco!

   O Diretor de Saúde e Serviço Social da AAPS, Edson Cardoso da Silva, desligou-se do cargo no mês de fevereiro.

   Agradecemos a dedicação e os serviços prestados à entidade durante o tempo em que esteve à frente da diretoria.

   Diretor de Saúde e Serviço Social da AAPS se desliga do cargo
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Missão cumprida: vem aí a nova gestão!

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

   A AAPS constituiu a Comissão Eleitoral responsável pelas Eleições 2018 para os Conselhos Deliberativo e Fiscal   
da AAPS, triênio 2018/2021, em outubro de 2017 e, desde então, o grupo  trabalhou para o sucesso deste processo 
eleitoral.  Agradecemos aos membros da Comissão Eleitoral pelo empenho e dedicação. 

Comissão Eleitoral das Eleições AAPS 2018

  Da esquerda para a direita: Maria do Carmo Zagolin, Henrique Ewbank (presidente), Edna Ferreira de Lyra  Santos,  Romildo 
Felix Pires, Eloisa Elena Giordano de Oliveira e Mario Sergio da Silva

Alcides Ferrari Filho  (São Paulo - SP) 
Antônio Julio Rato Lopes (São Paulo - SP) 
Antônio Marcos Parlangelo (São Paulo - SP)

Antônio Rodrigues da Grela Filho (Jales  -SP)
Ataliba Luiz de Almeida e Souza (Santana de Parnaíba - SP)

Bernadete Vieira de Queiroz (São Paulo - SP)
     Edson Alencar da Silva (São Paulo - SP) 
     Edson Antônio Margutti (São Paulo - SP)

                 Francisca Adalgisa da Silva (São Paulo - SP) 
                 Irene Basílio Lopes (São Paulo - SP) 
                 Jairo Sanches Alves (Botucatu - SP)
                 João Taurino Cantero Acunha (São Paulo - SP)

José dos Santos Neves  (Santos - SP)
José Ferreira Filho (São Paulo - SP)  
José Pires Ribeiro (São Paulo - SP)
Maria Estela Marchesin Galetti (São Paulo - SP)
Maria Josefa Paredes Morandeira (São Paulo - SP) 
Sandra Cardoso Neri (São Paulo - SP) 
Sandra Regina Mateus Rodrigues (São Paulo - SP)
Maria Rosa Vieira de Carvalho (São Paulo - SP)
Sebastião Macedo dos Santos Filho (São Paulo - SP)
Sergio da Luz (São Paulo - SP) 
Sonia Maria Dantas Alves (Botucatu - SP)
Valeria Nardini de Lima (São Paulo - SP)

Flávio Hirota 
José Luiz Trinca
Nivacil da Silva

01
02
03

Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula 
Jairo Bonifácio                           
Ivan Borghi            
Estela Peres                                            
Paulo Menezes            
Valdemar Venâncio           
Pérsio Faulim de Menezes                       
Jairo Ito             
Max Bizatto            
José Luiz RH
Celinha          
Cid Barbosa Lima         
Mário Rubens            
Nelson Stábile            
Marilza Soares            
Furquim             
Bichara          
Alceu              
Ilka Maria            
Gerson             
Wagner J. Baptista              
Julião   
José Oliva           
Tuboni            
Celso V. Machiaverni             
João Francisco Arcoverde Lopes                          

Gilberto Margarido Bonifácio                       
Vulcano             
Cida Gonçalves            
João Roberto dos Santos            
Lázaro Miguel Rodrigues            
Hilton F. Santos           
Marcos Clébio           
 Iracema Gião             
Armando           
Tomás             
Edson Cardoso              
Jorge Moreiras            
Scheffauer            
Luiz  Barros           
Berê             
Gert                   
Affonso Celso 
Gaba          
Luiz Garcia
Almir            
Ruy Caminada            
Jorginho           
Guimarães           
Dirceu Braga           

Flávio Hirota 
Trinca
Nivacil   

Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula 

   A AAPS convocou a 28ª Assembleia Geral Extraordinária para o dia 
03/05/2018, às 10 horas, em sua sede, à Rua Treze de Maio, 1642; 
para homologar a indicação, pelo Conselho Deliberativo, do 
Presidente da Diretoria Executiva para a gestão 2018/2021. 

01                                                     
02                            
03                                                                        
04                            
05                         
06                                       
07                            
08                           
09                             
10                      
11                
12                         
13                           
14                            
15                               
16                        
17                             
18                           
19                            
20                           
21                            
22                           
23                            
24                            
25                                                                   

Jairo Bonifácio                           
Ivan Norberto Borghi            
Estela dos Santos Rodrigues Peres                                            
Paulo Roberto Menezes            
Valdemar Venâncio           
Pérsio Faulim de Menezes                       
Jairo Kazunori Ito             
Maximiano Bizatto            
José Luiz de Melo Pereira
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho          
Cid Barbosa Lima Jr         
Mário Rubens Almeida de Mello           
Nelson Luiz Stábile            
Marilza Soares            
José Francisco Furquim de Campos Jr             
Antônio Bichara          
Alceu Sampaio de Araújo             
Ilka Maria Machado           
Gerson de Oliveira             
Wagner de Jesus Baptista            
Antonio Carlos Julião           
José Antônio Oliva           
João Mitsunori Tuboni            
Celso Valio Machiaverni             
João Francisco Arcoverde Lopes                                                    

Gilberto Margarido Bonifácio                       
Orlando Diniz Vulcano Jr            
Maria Aparecida Gonçalves            
João Roberto dos Santos            
Lázaro Miguel Rodrigues            
Hilton Felício Santos           
Marcos Clebio de Paula           
Iracema Maria Teixeira Gião             
Armando Silva Filho           
Tomaz Antônio Rocha de Abreu             
Edson Cardoso da Silva             
Jorge Sergio Moreiras            
José Carlos Machado Scheffauer            
Luiz Antônio Barros           
Berenice de Paula Posso Baruffaldi             
Gert Wolgang Kaminski                   
Affonso Celso Nogueira de Andrade
Claudio Gabarrone           
Luiz Antônio Garcia
Almir de Carvalho           
Ruy Caminada            
Jorge Augusto de Souza           
José Roberto Guimarães de Almeida           
Dirceu Braga           

26                                                     
27                            
28                                                                        
29                            
30                         
31                                       
32                            
33                           
34                             
35                      
36                
37                         
38                           
39                            
40                               
41                        
42                             
43                           
44                            
45                           
46                            
47                           
48                            
49                            

  A Comissão Eleitoral instituída para as Eleições AAPS 2018 concluiu sua missão com êxito.
 De acordo com o Estatuto Social da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - AAPS, a Comissão Eleitoral 

homologou o resultado das eleições para o triênio 2018 - 2021, tendo em vista que não houve nenhum recurso dentro do prazo 
previsto.

 Divulgue a AAPS entre seus amigos aposentados não associados ou em fase de 
pré-aposentadoria.   Juntos somos mais fortes! 

Confira a seguir os candidatos eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal (titulares, em vermelho):
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Os assistidos (aposentados e pensionistas) nascidos no 1º semestre, entre 01/01 e 30/06, que ainda 

não atenderam ao Recadastramento 2018 e receberam novo Formulário de Recadastramento enviado pelo 

correio,  têm até o dia 24/04/2018 para devolvê-lo à Sabesprev junto com os documentos solicitados.
Os assistidos do 1º Grupo que não atenderem a convocação ou encaminharem o formulário sem toda 

a documentação solicitada, poderão ter o seu benefício suspenso na Folha de Benefícios de maio/2018 

(com pagamento no 5º dia útil de junho/2018).

A partir de abril será a vez do 2º Grupo para o recadastramento 2018, o dos assistidos nascidos no 2º semestre (entre 01/07 e 

31/12).
Lembramos que o recadastramento visa atender a exigência da legislação e é obrigatório. Responda dentro do prazo e evite 

transtornos com o recebimento do seu benefício.
    
Importante!

üAlém de preencher o Formulário de Recadastramento é necessário juntar a documentação solicitada (TODOS devem 

encaminhar cópia o RG e do Extrato do INSS. Todos os modelos de comprovante do INSS são aceitos. Aqueles que alteraram algum 

dado cadastral, como estado civil, por exemplo, também devem mandar o documento comprobatório).
üTodos os assistidos do 1º grupo (nascidos entre 01/01 e 30/06), podem confirmar a situação do seu Recadastramento 2018. 

Consulte com seu login e senha no menu Previdenciário > Autoatendimento > Recadastramento de Assistidos.
Lá é possível saber se o formulário e documentos enviados foram recebidos e a situação. Se descobrir que o 

recadastramento não foi concluído entre em contato com a Sabesprev o mais rápido possível. 

Recadastramento 2018 dos Suplementados Sabesprev

4

Conselheiro da AAPS lança novo livro com textos em prosa e verso
O  livro “Quem disse que não disse o que disse?”, publicado no final do ano passado, pela Editora 

Scortecci, é o décimo de autoria do professor Mario Rubens Almeida de Mello, associado e conselheiro da 
AAPS, que escreve sob o pseudônimo de Maruam.

Desde a virada do século, o autor produziu um verdadeiro carrossel literário em dez obras de diferentes 
estilos: crônicas, poesias, contos, micro contos, aforismos, romances e uma ousada aventura pelo mundo.

“Quem disse que não disse o que disse?” é o mais significativo recorte poético da alma de Maruam. Com 
um revigorante sopro antológico, resgata belíssimos trechos de contos, reflexões intrigantes, mini textos 
utópicos e singelos poemas, cuidadosamente revisitados à atualidade.

Dessa vez, atendendo a pedidos de seus leitores, o autor também apresenta, ao final, uma inusitada e 
enxuta autobiografia. 

A biblioteca da AAPS conta com dois exemplares deste recém-lançamento doados em primeira mão 
pelo autor e que estão à disposição para empréstimo.

 Recadastramenro de Suplementados 2018 do 2º Grupo começará a partir de abril

Em caso de dúvida entre em contato com a Central de Atendimento da Sabesprev pelo telefone 08000 55 1827.

2ª Convocação do 1º Grupo do Recadastramento de Suplementados 2018

AGRADECIMENTO

A diretora Regional da Baixada Santista, Estela dos Santos Rodrigues Peres, agradece aos associa-
dos da região que participaram da campanha de arrecadação de fraldas e similares promovida na subse-
de, com o objetivo de colaborar com o trabalho social da entidade “Mensageiros da Luz”.
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Comemoração do Dia Nacional do Aposentado aqueceu para o Carnaval

Este ano a AAPS comemorou o Dia Nacional do 

Aposentado no dia 04/02, domingo, no sítio Santa 

Rita de Cássia, localizado em Barueri. O tema foi  

“Festa do Boteco“ com muita fartura de comes e 

bebes.
O dia ensolarado e de céu aberto foi perfeito para 

que todos pudessem apreciar a natureza local. Na 

parte da tarde o pessoal caiu no samba com muita 

animação ao som das inesquecíveis marchinhas de 

carnaval. A folia durou até a festa acabar.
E quem não quis dançar pode curtir a área verde 

com amplo espaço para caminhadas ou apenas curtir 

a natureza e um bom bate-papo.

Fotos: Geovani Fortunato
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Dia Internacional da              Mulher
As associadas de São Paulo se reuniram no dia 14 de 

março no espaço grill da Padaria Dengosa, na Arthur 
Prado, especialmente reservado para a comemoração do 
Dia Internacional da Mulher. 

No cardápio, pizzas diversas e bebidas à escolha, 
entre sucos, refrigerantes ou vinho.

O local esteve lotado e animado com as mulheres 
colocando o bate-papo em dia entre uma rodada e outra de 
pizza quentinha e saborosa.

No final houve sorteio de brindes e distribuição de 
uma lembrancinha para todas as participantes guardarem 
como recordação da tarde festiva.

Tarde da pizza marca Dia da Mulher 
em São Paulo

A comemoração do Dia Internacional da Mulher na Baixada 
Santista aconteceu em 21 de março, reunindo as associadas e 
sócios acompanhantes para um delicioso chá da tarde organizado 
pela Diretora Regional da subsede da AAPS, em Santos, Estela dos 
Santos Rodrigues Peres.

O evento ocorreu à tarde, no salão da Panificadora Nova Era 
especialmente reservado para esse encontro, o que favoreceu 
momentos de mais integração e descontração ao sabor dos chás 
variados acompanhado de muitas delícias. 

Todas foram agraciadas com lembrancinhas e mensagens 
pela data, além de fotos personalizadas. 

Chá da tarde e delícias saborosas no 
Dia da Mulher em Santos 

Fotos: Raquel Braganholi

Fotos: Helena da Silva
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No dia 07 de fevereiro, um grupo de associados de São Paulo e da Baixada Santista 
estiveram em visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Foi a 13ª visita ao Santuário. A viagem para a cidade de Aparecida do Norte no início 
do ano já se tornou uma tradição. 

Viagem a Aparecida 2018

De 25/02 a  01/03, o Hotel Recanto Bela Vista, de Águas de Lindóia, recebeu 
associados da AAPS para uma semana de estadia com programação especial.  
Foi uma semana de agito com muito charme e bom-humor.

Além de aproveitar os passeios com visitas às atrações locais, o pessoal 
curtiu o almoço caipira com música ao vivo, bingo e o Baile a Fantasia.

Semana do Agito AAPS em Águas de Lindóia 

O bingo realizado na sede da AAPS, sábado, 14 de abril, teve casa 
cheia.

Quem compareceu pode contar com uma agradável tarde de 
outono muito propícia para o evento que teve início com almoço ao som 
de música ao vivo com o Bando Urina Solta, formado por associados de 
nossa entidade, que tocou durante toda tarde e após o final do bingo.

O bingo teve início a partir das 14 horas sob o comando de Antônio 
Carlos Julião, na divulgação das pedras sorteadas. E a cada rodada, 
muita diversão e risadas, pois não faltaram motivos para brincadeiras e 
bom humor.

Dentre as várias prendas à disposição, o ápice foi a disputa de uma 
SMART TV cobiçada por todos.

A diretora Sociocultural, Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, contou com a colaboração da comissão de eventos, além de apoio de 
funcionárias da Associação.

Bingo na sede teve casa cheia
Fotos: Raquel Braganholi



Campanha de Vacinação contra a gripe na AAPS

Dia 12 de maio -  das 09 às 17 horas 
na sede da AAPS - Rua Treze de Maio, 1642.

A vacinação será feita por uma equipe de profissionais da 
Secretaria Estadual de Saúde da UBS Humaitá para 

Associados, familiares e aberta aos moradores da região.

Quem poderá se vacinar: 
idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos 

nos últimos 45 dias) e portadores de doenças crônicas com atestado médico.
Não esqueça de trazer sua caderneta de vacinação!

Atividades Socioculturais
aaps

Encontro entre amigos na praia

Venha passar um dia muito agradável com pé na areia!

Incluso
Entrada: café, suco e sanduíche frio.

Almoço churrasco: carne, frango, linguiça toscana, linguiça apimentada,  
maionese, farofa, pão e vinagrete.    

Sobremesa: salada de frutas. Bebidas à parte.

                                 Dia: 05 de maio (sábado) - Horário: 9h30min às 16 horas

Local: Barraca de Praia de Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Santos - próximo ao Canal 03

                                           Vagas limitadas

               Convites

                 Sócio e acompanhante: R$ 30,00   |   Convidado: R$ 50,00
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FESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DA AAPSFESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DA AAPSFESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DA AAPS

Reservem espaço em sua agenda.Reservem espaço em sua agenda.
Aguardem mais detalhes!Aguardem mais detalhes!

Reservem espaço em sua agenda.
Aguardem mais detalhes!

 Mesmo lacal da Festa do Dia Nacional do Aposentado 2018.

Confira a cobertura da festa na página 05 desta edição!

Sítio Santa Rita, em Barueri

Fotos: Geovani Fortunato

Estamos preparando uma grande festa que 
acontecerá no Sítio Santa Rita, em Barueri, São Paulo.

30 de junho (sábado)
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Qualidade de Vida

Surto de conjuntivite atinge São Paulo e outras capitais
Conjuntivite é a infla-

mação da conjuntiva, mem-
brana que reveste a frente do 
globo ocular e o interior das 

pálpebras. A doença é causada por vírus ou bactéria e é muito 
comum nesta época do ano.

Desde o final de fevereiro deste ano, o Centro Nacional de 
Epidemiologia (Cenepi), da Fundação Nacional de Saúde, foi 
notificada pelas Secretarias Estaduais de Saúde de São Paulo - 
capital e interior -, entre outros Estados, sobre a ocorrência de 
surtos de conjuntivite aguda, totalizando quase 200.000 casos 
registrados até o início de abril. E novos casos têm surgido 
diariamente, inclusive aumentando a área de notificação no país. 

O Centro Nacional de Epidemiologia também divulgou que 
foi identificado como agente etiológico em algumas amostras de 
pacientes, o enterovírus 70 (Cocksackie A 24), o qual tem sido 
associado, em alguns casos, à conjuntivite hemorrágica.

Principais sintomas: Existem dois tipos de conjuntivite. A 

conjuntivite viral apresenta uma secreção esbranquiçada, em 
pouca quantidade e necessita de cerca de 15 dias de tratamento 
para curar. A bacteriana provoca secreção amarela, em 
abundância, e leva de 3 a 5 dias para tratar.

Olhos avermelhados e lacrimejando, pálpebras inchadas e 
avermelhadas, secreção no canto dos olhos ou na borda das 
pálpebras dependendo do tipo, intolerância à luz e visão borrada.

Transmissão:  A conjuntivite causada pelo enterovírus 70 
tem alta transmissibilidade e se dá por meio do contato direto 
com secreções oculares de uma pessoa infectada. E, também, 
de maneira indireta, por meio de superfícies, instrumentos ou 
soluções contaminadas

Embora se trate de doença geralmente benigna, a rápida 
disseminação, com o comprometimento de um grande número 
de pessoas, exige atenção especial dos serviços de saúde, na 
orientação para os cuidados preventivos por par te da 
população. 

                                            As principais medidas de prevenção são:

1. Observar os cuidados de higiene pessoal, principalmente quanto à lavagem frequente das mãos e uso de lenços 
descartáveis.

2.  Não compartilhar toalhas, maquilagem para olhos, soluções oftálmicas e outros medicamentos de uso ocular.

3.  Trocar diariamente as fronhas

4.  Evitar frequentar locais aglomerados quando da ocorrência de sinais e sintomas de conjuntivite, inclusive creches, escolas 
e local de trabalho.  Também é frequente a transmissão hospitalar, bem como a disseminação secundária no núcleo familiar. 

Procure assistência médica oftalmológica na ocorrência de sinais e sintomas de conjuntivite, evitando a automedicação.

Fonte de dados: Portal da SOB - Sociedade Brasileira  de Oftalmologia

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

       Falecimentos. É com pesar que informamos os falecimentos de: Adilson Renato Paiva, em 25/02, aos 65 anos; Antônio Soares Pereto, em 

19/02, aos 73 anos; Elias Batista da Silva, em 23/01, aos 82 anos; Sebastião Rodrigues da Silva, em 21/01, aos 73 anos; Iria Giomo Bueno, em 

17/01, aos 84 anos; José Pierre Lopes Filho, em 12/01, aos 73 anos e Antônio Marcolino Henriques, em 10/01, aos 81 anos. 

         Em 2010:  José Ponzo, em 25/05, aos 75 anos. 

        Em 2017: Maria de Lourdes Cunha, em 10/12, aos 92 anos; Alberto Fernandes Oliveira, em 10/11, aos 90 anos; Sebastião Abílio Chaves, 

em 06/11, aos 80 anos; José Francisco de Freitas, em 04/10, aos 85 anos e Sabino Antônio da Silva, em 16/07, aos 74 anos.

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.

Às terças-feiras - das 9h30min às 16h30min ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - SP.

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 9 9302-7022 (Claro) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

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

BAIXADA

CAPITAL
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      Em janeiro de 2004, a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp – AAPS ingressou com Ação Civil Pública perante a 8ª 
Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de que o Poder Judiciário impedisse uma arbitrariedade do Governo do Estado de São Paulo, através da 
SABESP, que era o corte das complementações de aposentadorias e pensões de boa parte de nossos associados.

 Naquele momento negro, a SABESP deixou de pagar para vários  aposentados  a complementação durante dois meses. Felizmente, 
a Juíza da 8ª Vara do Trabalho, à época, concedeu uma liminar para que a SABESP continuasse a efetuar os pagamentos das 
complementações de aposentadoria e pensão dos associados da AAPS, sem qualquer interferência da Fazenda do Estado de São Paulo.

 Esta decisão sofreu o ataque de dois mandados de segurança, um impetrado pela SABESP outro pela Procuradoria do Estado, sendo 
que o  Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo negou tais pedidos.

 Essa liminar foi confirmada em todas as instâncias da Justiça do Trabalho e atualmente o processo encontra-se no Gabinete do 
Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que deverá analisar a admissibilidade dos Recursos Extraordinários interpostos 
pela Fazenda do Estado e da Sabesp, recursos esses em que se discute, principalmente, a competência da Justiça do Trabalho para analisar e 
julgar tais questões.

 Em dezembro de 2016, por decisão monocrática, os Recursos Extraordinários não foram admitidos. No entanto, mais uma vez, a 
Fazenda do Estado e da Sabesp ingressaram com Agravo Regimental para apreciação pelo Pleno do Tribunal. Os autos encontram-se 
novamente com o Ministro Vice-Presidente do TST para análise.

 Portanto, em tese, o processo não está findo e existe a possibilidade de encaminhamento dos recursos ao Supremo Tribunal Federal, 
para discutir a questão da competência. Se o STF admitir o Recurso Extraordinário e der provimento a eles, o processo seria enviado para a 
Justiça Comum, anulando-se todas as decisões proferidas na Justiça do Trabalho.

 Ainda em relação à Ação Civil Pública, temos sua execução provisória através da Carta de Sentença que foi enviada para a 8ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, a fim de que as demandas que surgissem durante o período que o processo principal estivesse nos Tribunais, a 
primeira instância pudesse solucionar os conflitos. E assim vem sendo feito há quatorze anos. 

 Na Carta de Sentença instaurou-se uma discussão sobre a questão dos associados que ingressaram na AAPS após a distribuição da 
ação civil pública (20/01/2004), se eles teriam direito à extensão dos efeitos das decisões lá proferidas. Mais uma vez, todas as instâncias da 
Justiça do Trabalho deram ganho de causa à AAPS, afirmando que todos os associados independentemente do momento de ingresso na 
entidade têm direito aos efeitos das decisões, isto na prática possibilita que os associados que têm seu direito negado pela Sabesp ou pela 
Fazenda do Estado possam ser incluídos na referida ação coletiva e passem a receber suas complementações diretamente pela Sabesp.

 No entanto, recentemente, a titular da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo mudou seu entendimento e não vem deferindo os pedidos de 
inclusão na ação coletiva sob o fundamento de que as decisões prolatadas nessas ações ainda não transitaram em julgado, ou seja, ainda 
estão pendentes de recursos.

 Diante desse quadro, a AAPS vem tentando apressar os julgamentos dos referidos recursos em Brasília, mas conta com a 
morosidade do Poder Judiciário, inexistindo um prazo para que esse julgamento ocorra.

 Assim sendo, em relação às novas demandas que surgirem, tais como negativas de pedido de pagamento de complementações de 
pensões para as viúvas dos associados, ou o caso de funcionários “G Zero” que pretendem se aposentar e sair da Sabesp não restará outra 
alternativa, no momento, senão a propositura de ação individual.

 Nesses casos, os associados da AAPS contam com o Departamento Jurídico da entidade que está à disposição para esclarecimento 
de dúvidas.

A LUTA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE
 APOSENTADORIA E OUTRAS LUTAS
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      Em outubro do ano passado, alguns associados ingressaram com Ação Anulatória da Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
dia 13 de junho de 2017, sob o argumento de que os associados reconhecidos como “G Zero” não poderiam ter votado naquela assembleia 
autorizando a suspensão das ações que tratam sobre os Planos Previdenciários da SABESPREV e que tal decisão somente poderia ser tomada 
pelos associados suplementados.

 Esta ação foi julgada improcedente pelo Juiz da 16ª Vara Cível do Foro Central da Capital sob a fundamentação de que “o Estatuto da 
AAPS não faz restrições entre seus associados, com relação à forma de aposentadoria dos mesmos para fins de participação nas deliberações 
nas assembleias, não sendo possível se obstar o direito de voto dos mesmos, visto que o direito ao voto é conferido a uma única categoria, a 
dos associados titulares.”

 Os associados autores, não se conformando com essa decisão, interpuseram o recurso de apelação e o processo irá para julgamento 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

AÇÃO ANULATÓRIA DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 13/06/2017

711

Você costuma conferir sua apólice de Seguro 
de Vida em Grupo da Sabesp?

A KLP é a Corretora do Seguro de Vida em Grupo dos empregados e ex-empregados da Sabesp 
desde janeiro de 2015, a quem cabe a responsabilidade por manter os beneficiários informados sobre 
suas apólices.  

Você tem acompanhado os dados lançados em sua apólice? Como a lista de dependentes, por exem-
plo, além dos valores relativos ao prêmio pago mensalmente?

Até a mudança do índice de reajuste, em 2016, a apólice de seguros era vinculada ao reajuste do 
salário (acordo coletivo). Com a mudança para o reajuste anual pelo índice IPCA, as apólices passaram a 
ser enviadas a partir da definição oficial do índice que ocorre normalmente no início do ano. 

Este documento tem de chegar até a sua residência todo ano. Se isto não ocorrer você precisa investigar o que está acontecendo.

Você sabia que manter o seu endereço atualizado é fundamental para receber o certificado de sua apólice? 

Fique ligado! Não deixe para depois! Atualizar seus dados é simples e fácil. Pode ser pessoalmente, por e-mail ou telefone. 

Se já atualizou seus dados e, mesmo assim, ainda não recebeu, entre em contato com a Associação Sabesp , pela Central (11) 3147-5955, 
por e-mail: seguros2@associacaosabesp.com.br  ou  pelos telefones (11) 3147-5962 ou 3147-5970 e fale com Luciana ou Manoela.

Fonte: Dr. Arlindo da Fonseca Antonio - sócio do Escritório Fonseca Fernandes Advogdos

     Excepcionalmente, em casos complicados, você também pode recorrer ao Plantão do Serviço Social 
da AAPS. 

     E, em caso de falecimento, não deixe de consultar nossa assistente social para saber se o associado 
tinha seguro de vida.  O serviço de Assistência Funeral Familiar Icatu da KLP é gratuito para o segurado titular, 
cônjuge ou filhos menores de 21 anos. 

    Muitas vezes as famílias passam por vários transtornos sem necessidade. Apenas por ignorarem a 
existência do seguro que, entre outros benefícios, se encarrega de todas as providências relativas ao funeral.  
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AAPS PARTICIPARÁ DA 29ª FENASAN 
De 18 a 20 de setembro a AAPS estará participando da Fenasan - Feira Nacional de Saneamento e Meio 

Ambiente, que acontecerá no Expo Center Norte - SP.

Fique ligado! Em breve divulgaremos a localização de nosso estande.  

1. Um dia, os homens de uma aldeia decidiram orar para que chovesse. No 
dia da oração todas as pessoas se reuniram, mas apenas um menino veio com um 
guarda-chuva. Isso é FÉ. 

2. Quando você lança um bebê no ar e ele ri, é porque ele sabe que você o 
pegará novamente. Isso é CONFIANÇA. 

3. Todas as noites vamos dormir sem a garantia de que estaremos vivos 
na manhã seguinte, no entanto colocamos o despertador para acordar. Isso é 
ESPERANÇA.

4. Podemos fazer grandes planos para amanhã, mesmo que nós não 
conheçamos o futuro em tudo. Isso é SEGURANÇA.

5. Nós vemos o sofrimento no mundo e, apesar disso, nos casamos e   
temos filhos. Isso é AMOR. 

6. Havia um homem velho com o seguinte escrito em sua camiseta: "Eu 
não tenho 70 anos, eu tenho 16 com 54 anos de experiência."  Isso é ATITUDE.

Viva a sua vida com fé, confiança, esperança, 
segurança, amor e atitude!

 
Elas são tão curtas que você só vai levar um minuto para lê-las.

Espero que você goste dessas seis mensagens. 

A AAPS está com postos de coletas de peças em bom estado em sua 
sede e subsede em apoio à Campanha do Agasalho 2018.

As doações poderão ser entregues na sede da entidade, em São 
Paulo, situada na Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista ou na subsede da 
Baixada Santista, em Santos, na Rua Dr. Arthur Porchat Assis, 47 - 
Boqueirão,  no  horário  das  9  às 17  horas.

Também teremos um posto de arrecadação à disposição no 
local de realização de nossa Festa Junina, no dia 30 de junho.

Campanha do Agasalho 2018 

Participe!
Doar faz bem 

ao coração
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