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Ano 9 - Nº 46 - Setembro / 2011S A B E S P A P OS A B E S P A P O

AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp
Rua Treze de Maio, 1642 - Cep 01327-002 - São Paulo - SP 

REMETENTE:

Mude a sua rotina. Viva um dia diferente 
com qualidade de vida e descontração!

Inscreva-se na secretaria da AAPS. 
Vagas limitadas.

Programação no verso.

06/10/2011 das 08h30min 
às 18 horas no Buffet Mediterrâneo

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
Pedimos desculpas 

pelo transtorno causado 
e agradecemos a compreensão.

Confira o projeto virtual na 
Galeria de Fotos em nosso site 

para ver os detalhes da reforma.

 Sede da AAPS segue em reforma

NOTÍCIAS SOBRE A REVISÃO PELO TETO CAUSAM CONFUSÃO 

Desde o dia 25/07/11 quando o INSS divulgou a primeira lis- da publicação das emendas e teve seu benefício limitado ao teto, 
tagem dos segurados - aposentados e pensionistas - que possuem não teve seu benefício revisado. Pelo STF, tais pessoas foram pre-
direito à revisão pelo teto de seus benefícios, bem como pagamento judicadas, pois deveriam ter tido seus benefícios reajustados de 
dos atrasados decorrentes desta revisão, de acordo com decisão acordo com as emendas referidas. 
proferida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro de  O reajuste dos 
2010 teve início uma série de desencontros nas informações que benefícios será realizado a partir do mês de agosto, com pagamento 
vem causando confusão e insegurança entre os segurados. em setembro de 2011.

Um dos problemas mais graves é que na lista dos segurados Importante destacar que o reajuste não virá detalhado por que 
com direito à revisão divulgada pelo INSS para consulta, constam o aumento foi incorporado no valor do benefício. Assim, o 
nomes de segurados sem direito à revisão e vice-versa, ou seja, aposentado/ pensionista que tiver seu benefício atingido pela 
muitos segurados com direito ficaram de fora da lista oficial. revisão do teto, deve comparar os valores recebidos em agosto com 

Isso ocorreu por dois motivos: primeiro por que o INSS não tem os de setembro, para verificar se realmente teve aumento no 
controle sobre os benefícios que já tiveram os valores defasados pagamento. 
corrigidos ao longo do tempo; e segundo, por que a listagem do INSS Alertamos também que além do reajuste pelo teto, haverá o 
está baseada nos benefícios concedidos com cálculo a partir do pagamento da primeira parcela do 13º salário. E, que os segurados 
valor integral, o que não é o caso de aposentadoria especial, por que ganham acima do mínimo receberão também a diferença de 
invalidez, auxílio-doença, entre outros. 0,06%, retroativa a janeiro, creditada no pagamento de agosto. Esta 

 Trata-se dos benefícios conce- diferença é relativa ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
didos entre 05/04/98 e 31/12/03. Em 1998 e 2003, as Emendas (INPC) de 2010, utilizado no reajuste anual dos benefícios, que 
Constitucionais 20 e 41 aumentaram os valores máximos dos bene- havia sido estimado num valor 0,06% menor que o INPC efeti-
fícios pagos pelo INSS. Ocorre que quem havia se aposentado antes vamente apurado.

Como será feito o pagamento do reajuste -

Entenda a revisão pelo teto -

Como saber se você tem direito e processo judicial - Importante destacar que o INSS não revela quais foram os critérios utilizados 
para realização dos cálculos dos atrasados a quem possui direito a revisão pelo teto.

 Assim, caso o associado possua qualquer dúvida em relação à revisão pelo teto, seja sobre os valores dos atrasados a 
receber ou mesmo sobre se tem ou não direito à revisão, poderá agendar consulta com o Plantão Jurídico da AAPS.

Se for constatado o direito à revisão pelo teto e o segurado não estiver incluído na listagem do INSS, é possível ajuizamento de processo 
contra o INSS.

PLANTÕES JURÍDICOS DA AAPS
Na Sede (Capital) através do telefone (11) 3289-8511.                 Subsede (Baixada Santista) pelo telefone (13) 3288-1162.



Viva um dia diferente!

PROGRAME-SE!

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

   Setembro

07 horas         

Baixada Santista

11 a 18
Domingo      

16
Sexta     

30
Sexta     

19 horas          

19 horas          

   Outubro

07 horas
22

Sábado     

Mais informações e reservas na secretaria da sede da AAPS, com Gislaine, ou na secretraria da subsede, com Raphaela, pelo telefone: (13) 3288-1162.

Viagem à colônia de férias
e pesca de Cardoso

09 horas          14 a 16 
       

Viagem de 03 dias a Bertioga Pousada Bertiocas

19 horas Happy hour com videokê
06

Quinta       
Salão da sede da AAPS Participação gratuita

Passeio a Pedreiras

AGENDA

Previdência Social
Antecipação do 13º Salário para aposentados e pensionistas

Foi publicada na edição de 22 de julho de 2011 no DOU A medida beneficiará mais de 24 milhões de pessoas que 
(Diário Oficial da União) o Decreto 7.553, que antecipa o paga- irão receber o pagamento na folha de agosto, depositada entre os 
mento de até metade do décimo terceiro salário para aposenta- cinco últimos dias úteis deste mês e os cinco primeiros de 
dos e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). setembro. Esta é a sexta vez que o governo antecipa o abono.

Valores - De acordo com a Previdência Social, a maioria dos aposentados e pensionistas irá receber 50% do valor do 
pagamento, com exceção de quem passou a receber o benefício depois de janeiro deste ano. Neste caso, o valor será calculado 
proporcionalmente. Os segurados que estão em auxílio-doença também recebem uma parcela menor, já que o benefício é 
temporário.

Fonte: Previdência Social

R$ 180,00

R$ 20,00

R$ 25,00

R$ 250,00 

R$ 60,00 

R$ 25,00 

_ 

Palestra 
“Despertar de uma Nova Consciência”

Com Jadir Albino

Participação gratuita

Baile da Primavera Clube Atlético São Paulo

Baixada Santista
Sócios e cônjuges R$ 30,00

p/ pessoa

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 
 06/10/2011

Buffet Mediterrâneo - Rua João Passalaqua , 206 - Bela Vista - São Paulo

08h30min      ABERTURA - CAFÉ DA MANHÃ
08h45min      ATIVIDADE FÍSICA - ALONGAMENTO
                      Profª. Elisabeth Xavier 
09 horas       PALESTRA - NUTRIÇÃO NA 3ª IDADE 
                      Dra. Márcia Maria Nakata
10h30min      INTERVALO 
11 horas       TEATRO - O CONTADOR DE HISTÓRIAS
                      Com Alexandre Camilo
12h30min      ALMOÇO - BUFFET MEDITERRÂNEO

CONVITE AOS APOSENTADOS  E PENSIONISTAS DE RIO CLARO E REGIÃO

Participe! Acompanhe a programação no site www.aaps.com.br
Palestras, prestação de serviço em praça pública, debates, mobilização e concentração entre outras atividades.

SEMANA DO APOSENTADO - DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2011

14 horas        PALESTRA - MAL DE ALZHEIMER 
                       Dra. Nancy Huang
15h30min      CAFÉ SIMPLES
16 horas        PALESTRA - SEXUALIDADE DO IDOSO
                       Marta C. M. Darhouni (psicóloga)
17h30min       APRESENTAÇÃO DO CORAL DA AAPS
18 horas        COQUETEL

MANHÃ TARDE

Viva um dia diferente!


