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EDITORIAL

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 Diretoria de Comunicação e Marketing.
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Jornalista Responsável e Edição de Textos: Raquel Braganholi - MTb 22.219/SP - raquel@aaps.com.br

Conselho Fiscal - José Luiz Trinca (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota e Walter Antônio Orsatti.

Diretoria Executiva - Presidente: Maximiano Bizatto, Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni, Diretor Financeiro: 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: Cid 
Barbosa Lima Junior, Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho, Diretor de Relações Institucionais: Valdemar Venâncio e Diretora Regional da Baixada 
Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres. 

Conselho Deliberativo - José Luiz de Melo Pereira (Presidente), Paulo Roberto Menezes (Vice-Presidente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Berenice de Paula Posso 
Baruffaldi, 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, Maria José da Silveira Melo, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz 
Stabile, Pérsio Faulim de Menezes e Shigueo Makita.

Como em todo editorial, ficamos imagi-
nando a qual público devemos nos dirigir para 
darmos opinião sobre assuntos atuais que 
mereçam nossa atenção. Aí nos deparamos 
com uma série de problemas com os quais 
convivemos no momento e dois deles mere-
cem, sem dúvida alguma, destaque.

O mais premente é aquele que se refere 
aos planos de saúde, que é a nossa maior 
preocupação, pois poderemos, em curto pra-
zo, ficar impossibilitados de mantê-los, à vis-
ta de sua situação financeira que projeta rea-
justes acima da nossa capacidade de paga-
mento.

A Sabesprev procura, por diversos cami-
nhos, sanear as contas. Entretanto, somente 
agora resolve propor, apesar de a AAPS ter 
alertado em várias ocasiões, sobre a neces-
sidade de uma nova remodelação com ado-
ção de medidas saneadoras para sua viabili-
zação.

A reformulação desses planos torna-se 
urgente. A criação de um plano único, ainda 
que estratificado, com a participação maior 
da empresa, como mantenedora, assim co-
mo do pessoal ativo, como maiores usuários 
do sistema e futuros aposentados, tem-se 
apresentado como solução que poderá resta-
belecer o necessário equilíbrio financeiro.

A AAPS, como única entidade represen-
tante dos aposentados da Sabesp, exige par-
ticipar do grupo paritário que está sendo for-
mado para discussão e proposição de ações 
relativas ao novo plano. Temos tentado, de 

todas as formas, sermos "convidados a parti-
cipar". Entretanto, até o momento, somente 
sindicatos, além da empresa e da Fundação, 
foram agraciados com esse convite.

Fala-se em contratar empresa de con-
sultoria especializada para idealizar o novo 
plano, porém achamos fundamental a nossa 
participação nesse processo, pois somente 
nós temos a expertise necessária sobre o 
tema, uma vez que esse é o nosso dia a dia.  

É fundamental termos em mente que 
boa parte dos recursos que deram suporte ao 
plano pleno foi proporcionada pelo pessoal 
hoje aposentado que, por toda sua perma-
nência na empresa durante muitos anos, con-
tribuiu para sua composição, deixando de 
manter esse direito após sua aposentadoria, 
uma vez que a contribuição do plano executi-
vo, por exemplo, é mais do que o dobro do 
valor pago pelos ativos. É primordial que o 
pessoal ativo participe dessas negociações, 
pois, certamente, usufruirão de seus resulta-
dos no futuro.

O segundo problema que está tirando 
nosso sono é o previdenciário. A AAPS, para 
impedir a falência do sistema atual, entrou 
com processo judicial, atualmente com limi-
nar concedida, para impedir a migração dos 
atendidos pelo Plano de Benefício Definido 
(BD) para o Sabesprev Mais, proposto pela 
Sabesprev (e Sabesp). Nesse plano a patroci-
nadora, após a migração, se isenta da obriga-
toriedade de contribuição, tornando-o um 
simples plano de poupança oferecido pela 

maioria dos bancos comerciais, no qual ter-
minado o capital, "termina a aposentadoria". 
Já temos vários casos de sócios que optaram 
pela migração que hoje se encontram em situ-
ação aflitiva, pois, por necessitarem de recur-
sos extraordinários, laçaram mão de seus cré-
ditos, nada sobrando para sua sobrevivência.

A AAPS demonstrou através de estudos 
atuariais com profissionais contratados, de 
renome, que as premissas adotadas inicial-
mente, quando da formulação do plano, esta-
vam equivocadas, fazendo com que sua apli-
cação ficasse aquém das necessidades para 
sua implementação. Esses estudos, assim 
que concluídos, serão levados à discussão 
com a patrocinadora e com a Fundação, se 
assim desejarem, para que possamos, em 
conjunto, encaminhar solução a esses pro-
blemas. Uma vez demonstradas as falhas de 
concepção e comprovados os aportes de 
recursos por parte da Sabesp, o que até hoje 
não foi feito, teremos uma clara noção das 
responsabilidades envolvidas e, ai sim, pode-
remos propor soluções para dar continuidade 
ao sistema previdenciário em vigor.

É hora de união. A AAPS precisa contar 
com a participação e colaboração de seus 
associados e dos aposentados em geral, 
além do pessoal ativo, para que possamos 
manter, no futuro, esses benefícios que con-
quistamos com empenho e luta.

Contamos com todos.
Maximiano Bizatto

Presidente

A crise não é só externa!!!

“Olá!  GostarIamos de cumprimentar toda a DIRETORIA e FUNCIONARIOS da AAPS, pela grande noite de sexta (25/09), nos salões do CLUBE HOMS, 
onde os convidados foram recepcionados de maneira  impecável. Tudo maravilhosamente preparado para receber a todos:  decoração, jantar, banda, enfim, 
um ambiente acolhedor e aconchegante, onde passamos horas deliciosas. E que venham outros eventos, se DEUS quiser, para que possamos curtir bons 
momentos ao lado de amigos tão queridos, que fizemos dentro da AAPS. Um beijo enorme a todos, nossos cumprimentos pelo evento, nosso carinho e 
nossa amizade. Fiquem com Deus! Parabéns!!!!!!!”    

Associados Almir e Ana Maria Carvalho
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É com orgulho e satisfação que constatamos a continuidade do 
significativo crescimento de nosso quadro de associados! 

 Mantenha seu e-mail sempre 
atualizado para receber nosso 
boletim eletrônico Fique Por 

Dentro News e acompanhar as 
principais novidades online.

NOVOS ASSOCIADOS
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Alexandre Montovani (São Paulo - SP) 
Antônio Tadeu Gurgel Mendes (Itararé - SP)

Anselmo da Fonseca (São Paulo - SP)
Antônio Carlos Roda de Menezes (São Paulo - SP) 
Antônio José Filho (São Paulo - SP)

Aparecido Eugenio Rubio (Monte Alto - SP)
Carlos Alberto Mendes de Almeida Pedroso (São Paulo - SP)
Carmen Bahdur (São Paulo - SP) 
Carmen Célia de Albuquerque de Carvalho (São Paulo - SP) 
Cícero Caetano da Silva (São Paulo - SP) 
Creuza Cândido Paiva (São Paulo - SP) 
Darcio Castilho Azevedo (São Paulo - SP) 
Deborah Maria Ciarelli (Campinas - SP) 
Dejair José Zampieri (São Paulo - SP) 
Dirce Gama Wrigg Laise (São Paulo - SP) 
Edison Benito Martins (São Paulo - SP) 
Edmar Bragunci Ramos (São Roque - SP) 
Edmundo Rosendo (Biritiba Mirim - SP)
Elisabete Santana Soares (São José dos Campos - SP)
Fulvia Pascoa Destro (São Paulo - SP)  
Halina Simalco Arbertavicius (São Paulo - SP)  
Idalina Moscateli (São Paulo - SP) 
Ieda Gomide Moreira dos Santos (São Paulo - SP)  
Ignah Maria das Dores Santos (São Paulo - SP) 
Ivonne Martins Sabbatino (São Paulo - SP) 
Jair Tadeu Pinto de Lima (São Paulo - SP)  
Jairo Batista de Oliveira (Cotia - SP)
João Albertavicius (São Paulo - SP)  
João Carlos da Costa Balma (Águas de São Pedro - SP)
Jorge Terua Yoshimoto (São Paulo - SP)   
José Julio Pereira Fernandes (São Paulo - SP)   
José Roberto Biondi Ferreira (São Paulo - SP) 
Josefa Laurindo Roriz Silva (São Paulo - SP)
Josefina Milani dos Santos (São Paulo - SP)  

Júlio Rosa da Silva (São Paulo - SP)
Laércio Antônio Mastrodomenico (Itapetininga - SP)
Luiz Carlos Floriano (São Paulo - SP) 
Luiz Pereira da Rocha (São Paulo - SP)  
Marcos Oscar Fontes (São Paulo - SP)  
Maria do Carmo Zagolin (São Paulo - SP) 
Maria Amélia de Azevedo Lopes (São Paulo - SP)  
Maria Aparecida Trausula Paturca (Itatiba -SP)
Maria Aparecida Zamboni (São Paulo - SP) 
Maria José dos Santos (Mirassolândia - SP)
Maria Nazareth da Silva Pires (Praia Grande - SP)
Marina Reis de Oliveira (São Paulo - SP) 
Marina T. M.Castilho Azevedo (São Paulo - SP)  
Maria Sonia Bispo (São Paulo - SP) 
Maristela Belotto (São Paulo - SP)  
Milton de Oliveira (Osasco - SP) 
Nair Midori Nagase (São Paulo - SP)  
Nadir Rodrigues de Oliveira (São Paulo - SP)   
Nanci Delbin (São Paulo - SP)   
Neide da Costa Balma (Águas de São Pedro - SP)
Newton Luís Frolini (São Paulo - SP)  
Nilza Terezinha Miguel (São Paulo - SP) 
Ondina Moreira Calil (São Paulo - SP) 
Odete Ester da Silva Miguel (São Paulo - SP)   
Odila Camargo Penalva (São Paulo - SP)  
Paulo Cezar dos Santos (São Paulo - SP)
Rui Roberto Lemos de Almeida (São Paulo - SP)
Renato Orsi (Lençóis Paulistas - SP)  
Silvio Fernandes dos Santos (Guarujá -SP) 
Sonia Maria da Conceição Santos (São Paulo - SP)  
Valderêz Bahdur Pedrusian (São Paulo - SP)  
Zilda dos Santos Nurchis (São Paulo - SP)
Wagner Luiz Bertoletto (São Paulo - SP)

Representante Regional 
de São José dos Campos

No decorrer do Encontro de São José dos Campos e 
região, a AAPS pôde oficializar o nome de nossa represen-

tante regional local Apa-
recida Célia da Silva 
(à direita), que contará 
com a importante cola-
boração da nossa as-
sociada Clotilde Maria 
de Gouveia.

 Mantenha seu e-mail sempre 
atualizado para receber nosso 
boletim eletrônico Fique Por 

Dentro News e acompanhar as 
principais novidades online.

 Mantenha seu e-mail sempre 
atualizado para receber nosso 
boletim eletrônico Fique Por 

Dentro News e acompanhar as 
principais novidades online.

Ainda não tem e-mail? 
Está na hora de pensar no assunto! 

Não fique fora dessa!!!

Dica do Aqualino!
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Planos de Saúde: AAPS participa de reunião com a Sabesp
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No dia 28/07/2015, a AAPS, integrante do Fórum das 
Entidades e os Conselheiros da Fundação Sabesprev, reu-
niram-se com o presidente da Sabesp para discutir pro-
blemas referentes aos Planos de Saúde.

Os dirigentes das entidades representativas dos apo-
sentados e empregados da Sabesp e os conselheiros da 
Fundação elaboraram documento no qual manifestam 
preocupação com o futuro dos atuais planos, sua situa-
ção econômico-financeira e a dificuldade dos atendidos 
em manter a continuidade de sua utilização, à vista dos 
constantes aumentos, muito superiores aos reajustes 
salariais recebidos.

Esse documento foi entregue pessoalmente ao presi-
dente da Sabesp, Eng. Jerson Kelman, quando, naquela 
oportunidade, cada representante pode, de viva voz, colo-
car os problemas que preocupam seus associados. 

O presidente da empresa, que também é aposentado, 
reconheceu essas dificuldades e informou que a Sabes-
prev está estudando uma série de alternativas para redu-
ção de custos dos serviços de modo a viabilizar a conti-
nuidade do atendimento, mantendo o máximo possível, 
os padrões atuais.

O presidente da AAPS, Maximiano Bizatto, participou 
da reunião e lembrou aos presentes que a Sabesp tem 
uma dívida moral e ética com os aposentados, pois eles é 
que fizeram com que a empresa chegasse à posição de 
destaque, que hoje ocupa como a maior empresa de sane-
amento da América Latina.

Alertou, ainda, para a dificuldade que os aposenta-
dos têm em manter o pagamento de suas contribuições 
uma vez que os valores, sempre crescentes, consomem 

boa parte dos reajustes salariais determinados. E, que 
dessa forma, só restam a eles, duas opções: continuar no 
plano, para tentar prolongar uma vida um pouco mais sau-
dável e sobreviver com o que sobra, ou optar por continu-
ar a comer, pagar aluguel, comprar remédios etc, caso 
essa situação não se altere.

Por último, assegurou que a AAPS está disposta a 
colaborar com todas as entidades, principalmente com a 
Sabesprev, no sentido de achar soluções que atendam, 
da melhor maneira, a todos os envolvidos.

Além dos representantes das entidades signatárias do docu-
mento estiveram presentes: Jerson Kelman (presidente Sabesp), 
Manuelito Pereira Magalhães Jr. (diretor de Gestão Corporativa), 
Walter Sigollo (superintendente de Recursos Humanos e Qualida-
de), Liège Ayub (presidente Sabesprev) e Edison Raul Barretti (pre-
sidente do Conselho Deliberativo da Sabesprev) e os conselheiros 
da Fundação: Ademir Oliveira, Gabriel Satti, Francisca Adalgisa 
da Silva, Hilton Marioni dos Santos, Miguel Teixeira e Noralice 
Barbosa.

Para conhecer a íntegra do documento acesse o site da AAPS, pesquise em Saúde, selecione a notícia 
Planos de Saúde Sabesprev: AAPS participa de reunião com a Sabesp e clique no link, ao final da matéria.

Sabesprev adota medidas de suspensão temporária para Planos de Saúde

A Sabesprev publicou uma série de medidas 
de suspensão temporária dos planos de saúde que 
entraram em vigor a partir de 01/09/2015.

 �Dentre aquelas que atingem diretamente os 
aposentados, destacamos a suspensão do aten-

dimento para cirurgias eletivas, consultas e centro de diagnós-
ticos (exames) da Rede de Hospitais São Luiz e Rede São 
Camilo.

O atendimento do Pronto Socorro foi mantido, com 
cobertura inclusive dos exames emergenciais solicitados no 
PS, com cobrança de co-participação, exceto para aqueles 
solicitados nas duas primeiras consultas de cada beneficiário.  

Destacamos que o Hospital Beneficência Portuguesa 
de São Paulo constava da lista de suspensão temporária de 
atendimento para cirurgias eletivas, consultas e centro de 
diagnósticos (exames). Entretanto, após manifestações de 
indignação da AAPS e demais entidades, a Sabesprev 
divulgou novo boletim em 31/08/2015, informando que o 
atendimento do Hospital Beneficência Portuguesa de São 
Paulo seria mantido após renegociação da Fundação com o 
mesmo.

Devido a importância do tema para a nossa comunidade 
este assunto é tratado com mais detalhes no Editorial desta 
edição. Não deixe de ler!
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A Diretoria da AAPS cumpriu mais uma etapa do progra-
ma AAPS VAI ATÉ VOCÊ realizando um encontro no dia 11/09, 
em sequência ao projeto de divulgar as atividades da Associa-
ção nas várias regiões do estado, nas dependências do auditó-
rio do Sindcomércio - Sindicato Patronal do Comércio de São 
José dos Campos.

 Apesar da tarde chuvosa, compareceram ao encontro 
cerca de 50 pessoas entre aposentados (sócios ou não) e pré-
aposentáveis (ainda na ativa), da região de São José dos Cam-
pos, Pindamonhangaba e Taubaté, movidos pelo interesse 
sobre as atividades da AAPS.

Após a apresentação do vídeo institucional da entidade, o 
presidente da Diretoria Executiva, Maximiano Bizzato e do Con-
selho Deliberativo, José Luiz de Melo Pereira, falaram sobre a 
razão de ser da AAPS, destacando a importância na represen-
tação da categoria, as principais demandas jurídicas empreen-
didas, além das atividades da área sociocultural. 

Além de dúvidas, os participantes também puderam 
expor os problemas do momento com o atendimento dos pla-
nos de saúde na região, sobre os quais o presidente da AAPS 
se prontificou a ajudar, levando os casos relatados ao conheci-
mento da  Sabesprev.

Ana Maria Oliveira da Cunha Castro, gerente do Departa-
mento Administrativo da Unidade de Negócio - RV, represen-
tando o superintendente Eng. Fernando Lourenço Oliveira, 
encerrou o encontro com uma mensagem de expectativa posi-
tiva, por ter conhecido a atuação da AAPS, principalmente em 
relação a nosso posicionamento sobre os  planos previdenciá-
rio e de saúde. Segundo ela, é muito importante poder contar 

com nosso apoio para entender melhor desses assuntos, 
antes de tomar uma decisão, assim como, com orientação e 
assistência jurídica de confiança.

Finalizou enfatizando e agradecendo a Diretoria da Asso-
ciação pela iniciativa de proporcionar o encontro, que foi uma 
ótima oportunidade para obter informações e tirar dúvidas, o 
que ocorreu, inclusive, de forma mais descontraída, no bate 
papo durante o coquetel de encerramento, servido por bufê 
especialmente contratado para a ocasião.

A AAPS agradece a receptividade dos participantes do 
encontro e também a colaboradora Rose Motta, da RVA, pela 
organização do evento.

O projeto continua e prevê visitas a outras regiões.

Também participaram do encontro a diretora Sociocultural e Esportiva, Célia Regina 
Gervásio da Silva Botelho; diretor de Comunicação e Marketing, Wagner de Jesus 
Baptista, diretor de Saúde e Serviço Social, Cid Barbosa Lima Junior; diretor de 
Assuntos Previdenciários, Armando Silva Filho e o diretor de Relações Institucionais, 
Valdemar Venâncio.

Agora os associa-
dos têm mais um motivo 
para visitar a sede!

A AAPS recebeu 
um total de oito quadros 
doados pelo associado 
Mário Izumi Saito, que 
estão expostos no térreo 
da sede social e contam 

a história do antigo Sistema Cantareira que, no decorrer do tem-
po, foi sucedida pela RAE, DAE, COMASP, SANESP, SAEC e, 
hoje, SABESP. 

É uma boa oportunidade de conhecer um pouco da histó-
ria de nossa cidade. O Parque da Cantareira, por exemplo, foi 
construído junto com os reservatórios de acumulação de água 
captada dos mananciais da serra. Com a instalação da ferrovia 
Tramway Cantareira, em 1893, passa a ser um dos locais pre-
feridos para passeios e lazer da população paulistana.

História do saneamento resgata memória da cidade de São Paulo 

Os associados já podem 
retirar livros e DVDs (novos títu-
los) para curtir em casa ou 
ainda aproveitar o conforto do 
espaço do piso térreo da área 
social de nossa sede para lei-
tura no local.

O acervo renovado e cata-
logado é de fácil consulta. O associado encontra além dos 

livros e filmes, jornais diários e várias publicações de interesse 
à disposição. Inclusive livros publicados por nossos associa-
dos. 

Dicas de leitura: Protagonistas na Ribalta do escritor, 
poeta e professor, também membro do Conselho Deliberativo 
da AAPS, Mário Rubens Almeida de Mello, sob o pseudônimo 
de Maruam e Educação de Qualidade - Educação nas Virtu-
des, do professor Carlos Rolim Affonso, nosso associado, 
escrito em parceria com o educador Evandro Faustino.

Aproveite para visitar também a biblioteca e DVDteca da AAPS  

Encontro de São José dos Campos e região teve ótima repercussão

Cultura
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AAPS participa da FENASAN pelo terceiro ano consecutivo
A AAPS participou da 26ª Feira Nacional 

de Saneamento e Meio Ambiente - Fenasan, 
evento organizado anualmente pela Associa-
ção dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp, 
paralelamente ao Congresso Técnico da enti-
dade.

A Feira foi realizada no Pavilhão Verme-
lho do Expo Center Norte, em São Paulo, no 
período de 04 a 06 de agosto, onde a AAPS 

manteve um estande cedido graciosamente 
pela AESabesp, para divulgação institucional 
de nossa entidade ao público, em especial 
aos empregados da Sabesp.

Em 2015, com o tema “A crise da água e 
suas consequências no século 21”, a feira  
bateu novos recordes atingindo a marca de 
20 mil visitantes e 250 estandes expositores, 
dentre eles o de nossa entidade. 

Conservatória: uma viagem no tempo

Associados se divertem na Estância Alto da Serra
Dessa vez o pessoal se reuniu no dia 26/07 para apreciar um sabo-

roso “Boi no Rolete” na Estância Alto da Serra, localizada em São Ber-
nardo do Campo.

O dia esteve ensolarado e propício para que os participantes apro-
veitassem a beleza da região e a infraestrutura de lazer que o local ofere-
ce, como barco de pedalinho, tirolesa entre outras atrações. Após curtir 
o almoço e um bate-papo, foi a vez de dançar e cantar ao som da Banda 
e do cantor Bruno Celene, que presenteou todo o grupo com o seu CD.

Campanha do Agasalho 2015Campanha do Agasalho 2015

Santos - A Diretoria da Regional Baixada Santista, em comum acordo com os associados, arrecadou verba para compra de 
fraldas para ajudar o associado Daniel Pedro Lima, que vem passando por sérias dificuldades com problemas de saúde com sua 
filha. As fraldas compradas até o momento já foram entregues e a campanha continua.

De 28 a 30 de agosto, um grupo de associados esteve em visita à cida-
de de Conservatória, localizada na região serrana do Rio de Janeiro e conhe-
cida como a cidade das serestas.

As fazendas com cenários de época preservados, muitos deles utiliza-
dos em gravações de diversas novelas da Rede Globo; saborosas refeições 
com farta comida caseira e a visita à Fazenda São João da Prosperidade, 
para conhecer um pouco da história da época, fizeram do passeio uma cons-
tante viagem no tempo.

A cavalgada noturna pelo centro da 
c idade ,  

na qual os seresteiros, vestidos com roupas de época, inter-
pretam as canções escolhidas pelos moradores locais, pro-
porcionou um dos momentos mais marcantes da viagem.

No retorno era nítido o sorriso e o encantamento por esta 
viagem, repleta de dias alegres e muita diversão, assim como 
aprendizados e lembranças que ficarão para sempre na memó-
ria dos participantes.

Entrega da placa de participação

Neste ano foram arrecadadas 43 peças de agasalhos.
As doações foram entregues no dia 17 de setembro para a entidade Cidade Vicentina Frederico 

Ozanan, que atende 100 idosos, em Jundiaí, São Paulo.
O associado Paulo Joel Bruno fez a entrega das doações à Mônica Cruvinel, supervisora de Marketing da 

entidade.
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ACONTECEU NA AAPS

Fotos: Augusto Monteiro / Equipe Estevão Buzato

Baile da Primavera 2015Baile da Primavera 2015Baile da Primavera 2015

Mais de 300 pessoas entre associados, fami-
liares e convidados lotaram o salão do Club 
Homs no dia 25 de setembro para festejar a 
chegada da primavera.

Ninguém ficou parado! 
A Banda Premium embalou a todos com repertório 

que incluiu desde os sucessos românticos até os ritmos 
dançantes.

Maximiano Bizatto, 
presidente da AAPS, 
na abertura do evento. 

Célia Regina Gervásio da 
Silva Botelho, diretora 

Sociocultural da AAPS  junto à                                          
mesa de frutas preparada 

pelo Bufê Dó-Ré-Mi.

Diretores e conselheiros da AAPS e Sonia Maria Nogueira e Silva 
(diretora Cultural da AESabesp), segunda na foto à esquerda.



Dia    Horário                                                  Evento Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

8
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AGENDA PROGRAME-SE!
   Outubro

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

Dia    Horário                                                  Evento Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

Yoga na AAPS
Dia: às terças feiras
Horário: das 10h às 11h30min
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio e cônjuge: R$ 25,00 
Convidado:  R$ 40,00
Obs: Pagamento no ato da inscrição.

Terapia de Reiki
Dia: às quintas-feiras
Horário: das 10 às 17 horas
Atendimento gratuito. 
Agende seu horário pessoalmente
ou pelo telefone (11) 3372-1000. 

Aulas de Dança de Salão
Inscrição na Recepção
Dia: às sextas- feiras
Horário: das 16h às 17h30min
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio: R$ 20,00 
Convidado: R$ 40,00  

 

Quick Massage 
Obs: Marcar hora na Recepção
Dia: às sextas-feiras 
Horário: das 10 às 17 horas
Valor individual por sessão:
Sócio: R$ 5,00

R$ 40,00
 (por pessoa)

R$ 50,00 
(por pessoa)

10h às 14h Dia do Combate e Prevenção 
à Hipertensão Arterial

Sede da AAPS
Rua Treze de Maio, 1642 - SP

 

Dia    Horário                                                  Evento Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

Passeio Cultural e Compras 
em São Paulo

10 
Terça 07 horas

 
Convites à venda na subsede 

da Baixada Santista 
Vagas limitadas.

Pontos turísticos: Museu da Língua Portuguesa, Mercado Municipal 
e Pinacoteca do Estado entre outros.

Compras nas Ruas 25 de Março e José Paulino

Saída de Santos: Av. Ana Costa
 em frente a Prodesan 

*** Os passeios aos pontos turísticos não são pagos pela AAPS e ficam por conta do associado 
a escolha dos locais que serão visitados e o pagamento relativo a cada passeio.

15
quinta

   Dezembro

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.

Festa de Confraternização 
Baixada Santista

11
sexta

 

20 horas

Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Santos  

Rua Dr. Artur Porchat de Assis, 47 
Boqueirão - Santos - SP

aaps
+

Atividades na sede da AAPS! 

Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Sabesp

                    

Uma nova parceria está nascendo!

www.aaps.com.br  
Medicina e Saúde
www.diali.com.br 

17
quinta

 
19 horas

Festa de Confraternização 
São Paulo

Club Homs
Av. Paulista, 735.

R$ 50,00
 (por pessoa)

R$ 100,00 
(por pessoa)

Comemoração do 
Dia Internacional do Idoso15

quinta

 
15 horas Auditório da sede social da AAPS

Rua Treze de Maio, 1642.

Convite mediante 1 Kg de alimento 
não perecível por pessoa

Vagas limitadas

Palestra com equipe do Hospital 9 de Julho,
Recepção com comida de boteco e

música ao vivo com o conjunto Urina Solta 

   Novembro

Participação gratuita

R$ 50,00
 (por pessoa)

R$ 100,00 
(por pessoa)
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QUALIDADE DE VIDA 

Falecimentos: É com pesar que informamos os falecimentos de Lydio Laurindo de França, em 02/08, aos 94 anos; Nelson de Tanno, 
em 06/07, aos 76 anos; Aquelino José da Rocha, em 04/07, aos 78 anos; Adelaide de Ornelas Abreu, em 22/06, aos 87 anos; Maria 
Aparecida Andrade, em 26/06, aos 77 anos; Guerino Rigolin, em 19/05, aos 84 anos; Luana Montagni da Silva, em 11/05, aos 68 anos; 
Abílio dos Santos, em 05/06, aos 83 anos; Lauracy Elza Ribas de Souza, em  maio de 2015, aos 84 anos.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

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. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL 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

Quedas podem afetar a qualidade de vida do idoso
No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. O risco deste tipo de acidente pode ultrapassar 50% 

entre as pessoas acima de 85 anos. 
A principal e mais grave consequência das quedas são as fraturas, que geram declínio funcional, risco de novas quedas e 

depressão entre outras complicações. 

1 - É dentro de casa que ocorre o maior número de quedas. As quedas no domicílio correspondem a 70% dos casos.
2 - Não é apenas o idoso frágil que tem risco de quedas no domicilio.  O idoso saudável, aquele que mesmo tendo doenças 

crônicas controladas apresenta capacidade funcional suficiente para desenvolver todas as suas atividades de vida diária sem difi-
culdades, também.

3 - O uso de algumas classes de medicamentos ou ainda a associação do uso de várias medicações, chamada de poli-
farmácia, também aumenta o risco de quedas no idoso. Alterações no nível de consciência, da frequência cardíaca ou pressão 
arterial, sonolência excessiva, tontura, sudorese, podem ser efeitos provocados pela mistura de medicamentos, com potencial 
aumento no risco de quedas. Esses sintomas devem ser comunicados ao seu médico para que mudanças na prescrição possam 
ser instituídas, se isso for necessário.

Principais situações de risco mais comuns às quais os idosos se expõem dentro de casa:

Você sabia? 

�Tapetes soltos nos pisos de 
salas, banheiros, corredores, 
aumentam o risco de deslizar e escorregar;

ü�Presença de móveis nos corredores e cômodos, em 
locais que precisam ser desviados ao transitar;

ü�Animais de estimação (gatos, cachorros) que correm 
próximos aos donos;

ü�Uso de escada para alcançar 
objetos guardados no alto;

ü�Escadas sem corrimão;
ü�Ambientes com pouca ilumi-

nação;
ü�Levantar durante a noite e sem fácil acesso para acen-

der as luzes;
ü�Piso do banheiro molhado e escorregadio;

ü� Sapatos de solados escorregadios ou 
com salto alto. O uso de meias, chinelos, taman-
cos, sapatos tipo “anabela” aumentam a instabi-
lidade na marcha e prejudicam o equilíbrio. Prefi-
ra sapatos fechados, de saltos mais grossos, até 
2,5cm de altura, solados antiderrapantes e tênis.

Para conhecer dicas completas sobre o 
assunto consulte o site da AAPS. Veja o Ma-
nual de prevenção de quedas da pessoa 
idosa elaborado pelo Centro de Estudos Orto-
pédicos do Hospital do Servidor Público Esta-

dual, em: Qualidade de Vida>Variedades>Cartilhas e Manuais. 

Não esqueça: prevenir é sempre o melhor remédio! 

Ex-conselheiro da AAPS, Vicente Solé Junior, no dia 24/09, aos 70 anos. 
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Nosso Plano Previdenciário

ESPAÇO JURÍDICO

De 2ª a 6ª feira - à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista - SP.
Segundas, terças e quartas: das 13 às 17 horas / Quintas e sextas: das 9 às 13 horas.

Tel.: 3372-1000 - E-mail: faleconosco@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Novos horários
 de atendimento F

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

CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

O plano 
previdenciário do 

pessoal suplementa-
do corre grande perigo!

A Sabesprev criou, 
a partir de 2010, o 
Plano Sabesprev 

Mais para o qual, tanto o pessoal da 
ativa como os suplementados 
podem migrar. Oferecem ainda um 
"bônus" àqueles que migrarem, de 
10% sobre sua parcela do déficit, 
déficit este que em setembro já atin-
giu a casa de $1 bilhão de reais.

Aparentemente, é um bom 
negócio para os ativos, uma vez 
que, ao migrarem para o novo plano 
terão direito de utilizar da maneira 
que quiserem os recursos lá dispo-
nibilizados. Entretanto, a AAPS 
entrou com processo, atualmente 
com liminar concedida, impedindo 
essa migração. À primeira vista 
parece uma interferência na liber-
dade de escolha de cada um, 
porém, quando analisamos mais 
detidamente os "benefícios" desse 
plano, notamos algumas situações 
que podem levar, em curto prazo, a 
liquidação desses benefícios, devi-
do principalmente àqueles que não 
usarem de maneira regrada suas 
retiradas ou que acreditam que 
esse dinheiro não acabará.

Ao aderirem ao Sabesprev 

Mais, a patrocinadora se eximirá da 
obrigatoriedade de aportar recur-
sos, com é feito no Plano de Benefí-
cio Definido (BD), ficando seus inte-
grantes à sorte de um mercado que 
atualmente apresenta grandes défi-
cits, o que, certamente, diminuirá o 
capital disponível.

Outro aspecto é que, quando da 
migração do plano BD para o 
Sabesprev Mais, o pessoal rema-
nescente ficará responsável pelo 
déficit existente que, conforme 
demonstrado por estudo atuarial 
feito pela AAPS é de responsabili-
dade da patrocinadora, no caso a 
Sabesp. 

Esses argumentos foram utili-
zados e acatados pelo juízo da 8ª 
vara do Trabalho para conceder a 
liminar.

Tentando equacionar soluções 
para esse problema que atinge a 
todos, em especial os aposenta-
dos, as associações dos emprega-
dos, composta por AAPS, AESa-
besp, Associação Sabesp, APU e 
ADM, além dos sindicatos, criaram 
um Fórum, para que, em conjunto, 
propusessem a Sabesp e Sabes-
prev, soluções conjuntas para o pro-
blema. A AAPS ofereceu à patroci-
nadora, desde 2013, propostas 
para solução do impasse instalado. 
Infelizmente não recebemos dela, 

em nenhum momento, uma res-
posta sequer.

Entretanto, pasmem senhores 
leitores, em junho de 2015, o 
SINTAEMA solicitou que se anexas-
se aos autos, petição para que a limi-
nar fosse parcialmente cassada. As 
partes integrantes do processo, por 
ordem do juízo, tiveram prazo exí-
guo para encaminhar suas mani-
festações, o que foi feito pela AAPS 
no dia 14/09/2015.

A AAPS, para elaboração da 
defesa e argumentação necessária 
ao processo, contratou escritório 
de advocacia e atuária, ambos de 
reconhecida competência no país. 
Vários pontos do processo foram 
questionados que vão desde a con-
cepção do plano, passando por sua 
gestão, inclusive questionando a 
veracidade de certas afirmações 
como a de que a patrocinadora 
tenha, no passado, quitado todas 
as suas obrigações pela integraliza-
ção do capital.

A disputa não terminou e ainda 
cremos na Justiça deste país, de 
que nosso pleito seja vitorioso e 
possamos continuar a ter os benefí-
cios pelos quais lutamos toda 
nossa vida, sem promessas enga-
nosas aos nossos sócios e aos 
demais participantes.

Assim esperamos.
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Dr. Arlindo - A AAPS tem vários escritórios conveniados para aten-
der aos associados. Por exemplo, sobre a questão previdenciária, 
envolvendo a Fundação Sabesprev, a AAPS conta com a defesa do 
Escritório Direito Social, especializado nessa área; sobre a questão do 
Plano de Saúde,  temos o Escritório Jurídico Ambra Lizot; a respeito da 
questão da complementação de aposentadoria e pensão, temos o 
Escritório Ricardo Innocenti e o Fonseca e Fernandes, do qual faço 
parte.

Em relação à assessoria jurídica individual a Associação tem plan-
tões jurídicos diários à disposição para esclarecer dúvidas nas diferen-
tes áreas do direito, nos quais estão destacados profissionais especia-

listas. Os plantões estão assim distribuídos: 2ª feira (das 13 às 17 
horas) - Dr. Arlindo (nas especialidades direito cível e direito administra-
tivo, especialmente a matéria relativa ás complementações de aposen-
tadoria e pensão); 3ª feira (das 13 às 17 horas) - Dra. Vera (especialida-
des direito cível e direito de família); 4ª feira (das 13 às 17 horas) - Dra. 
Neire (especialidade em direito previdenciário); 5ª feira (das 9 às 13 
horas) - Dr. Arlindo e 6ª feira (das 9 às 13 horas) - Dr. Leonardo (especi-
alidades direito do trabalho e complementação de aposentadoria). 

Tais atendimentos englobam apenas consultas sobre os temas 
das especialidades, ficando os associados livres na contratação de 
advogados para a defesa de seus direitos junto ao Judiciário.

Processos aos cuidados do Escritório Fonseca e Fernandes Advogados Associados 

1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Processo nº 
0011000-55.2004.5.02.0008 - 8ª Vara da 
Justiça do Trabalho. Esta ação foi distribuída 
em 21 de janeiro de 2004 para que o Poder 
Judiciário mantivesse o pagamento das 
complementações de aposentadoria e de 
pensão ameaçadas 

Nessa ação, foi obtida a liminar, com a 
declaração, em sentença, da procedência da 
ação, ou seja, mantendo a complementação de 
aposentadoria e pensão. Sabesp e Fazenda do 
Estado ingressaram com Recursos Ordinários 
junto ao Tribunal Regional do Trabalho.

No TRT, a sentença de primeiro grau foi 
mantida. A Sabesp e Fazenda do Estado ingres-
saram com Recurso de Revista para julgamen-
to pelo TST (Brasília), que em julgamento no 
mês de maio último manteve as decisões ante-
riores. Mais uma vez, a Sabesp e a Fazenda do 
Estado não se conformando com o resultado 
ingressaram com recursos que estão aguar-
dando julgamento. 

2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - Processo nº 0011000-
55.2004.5.02.0008 - 8ª Vara da Justiça do 
Trabalho 

Nos autos da Carta de Sentença, visa-

mos promover as execuções provisórias relati-
vas aos associados que não estão recebendo 
as complementações de aposentadoria e pen-
são ou que se encontram recebendo pela 
Secretaria da Fazenda. 

Situações em discussão na Carta de 
Sentença

a) Pensionistas com pedido de paga-
mento de complementação negado sob a ale-
gação de que não estão incluídas na relação de 
associados na ação civil pública, e sim seus 
falecidos maridos. Essas questões têm sido 
solucionadas após a apresentação de petições 
despachadas diretamente com o juiz da causa, 
que, após analisar o pedido e os argumentos 
apresentados tem determinado à Sabesp que 
pague as complementações às viúvas. 

b) Sabesp requereu a exclusão do âmbito 
da ação civil pública dos associados com 
ações individuais. O juiz decidiu que esses 
complementados fossem notificados para 
optarem por uma dessas ações (coletiva ou 
individual). Com o pedido de suspensão das 
ações individuais, o Juiz da 8º Vara deferiu a 
manutenção desses associados na ação cole-
tiva. 

c) Associados que ingressaram na AAPS 
após a data da distribuição da ação coletiva. 

Por decisão do Juiz da 8ª Vara do Trabalho, os 
efeitos da decisão proferida na AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA, foram estendidos aos aposentados 
complementados que se associaram após jane-
iro de 2004, e que se enquadram nas hipóteses 
da NORMA 056. A Fazenda e a Sabesp impug-
naram essa decisão, que foi mantida, e objeto, 
ato contínuo, de Agravo de Petição enviado ao 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em 
21/05/2013. Negado provimento ao recurso, a 
Sabesp e a Fazenda ingressaram com Recurso 
de Revista, que não foi admitido. Sabesp e 
Fazenda apresentaram Agravo de Instrumento, 
e a AAPS as contrarrazões correspondentes. 
Em abril de 2015, foi negado provimento a 
ambos os Agravos. A Sabesp ingressou com 
Recurso Extraordinário, e a AAPS, na sequên-
cia, apresentou as contrarrazões respectivas. 

d) Cartas de sentença individuais - Em 
razão da remessa dos autos da Carta de Sen-
tença para o TST, a AAPS promoveu execuções 
provisórias, com a formação de Cartas de Sen-
tença Individuais, a fim de pleitear o cumpri-
mento das decisões proferidas na ação civil 
pública, especialmente em relação às pensio-
nistas que têm se deparado com a negativa de 
pagamento da complementação após o faleci-
mento de seus maridos. Tais pedidos têm sido 
deferidos.

aaps

ESPAÇO JURÍDICO

Entrevista
Arlindo Fonseca Fernandes é natural de Santos e formou-se em Direito pela Faculdade Católica de Direito 

da cidade, em 1976. 

O primeiro emprego após a conclusão do curso foi no Escritório Sérgio Sérvulo da Cunha. Também foi pro-
fessor da Faculdade de Ciências Comerciais e Administrativas de Santos durante sete anos.

Casou-se em 1982 e mudou-se para São Paulo onde trabalhou no Escritório do Dr. Iberê Bandeira de Mello 
até 1989. Retornou a Santos para participar do governo da prefeita Telma de Souza de 1989 a 1992, primeiro como 
Chefe de Gabinete do Secretário de Assuntos Jurídicos e depois como titular daquela pasta.

Retornou a São Paulo em 1994 para o Escritório Bandeira de Mello, quando participou da montagem de uma 
assistência jurídica para os membros do Exército Brasileiro em todo o território nacional, trabalho que classifica 
como uma experiência fantástica, da qual teve oportunidade de fazer parte.  

Em 2006, formou junto com a Dra. Vera Lúcia de Oliveira Fernandes, o escritório Fonseca e Fernandes, que 
hoje presta serviços à AAPS.

AAPS - Como se dá a assessoria jurídica individual aos associados da AAPS? 

AAPS - Poderia explicar aos nossos associados a situação atual das principais acões coletivas da AAPS?
Dr. Arlindo - Em relação às ações coletivas promovidas pela AAPS, temos o seguinte:
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Processos aos cuidados do Escritório Jurídico Ambra Lizot
Ação de reintegração dos aposentados e 

pensionistas da Sabesp no Plano Pleno - Pro-
cesso nº 0161765-88.2011.8.26.0100 - 10ª 
Vara Cível do Fórum Central de São Paulo

Esta ação foi proposta em 30 de junho de 
2011, com o objetivo de reintegrar os aposenta-
dos e pensionistas no plano de saúde Pleno da 
Sabesprev.

A ação originalmente foi distribuída para a 
67ª Vara do Trabalho, que se declarou 

incompetente e encaminhou o processo para a 
Justiça Comum, onde foi distribuído para a 10ª 
Vara Cível e recebeu o número 0161765-
88.2011.8.26.0100. A liminar pedida não foi 
concedida por entender o juiz ser necessário a 
produção de provas. A ação foi julgada 
improcedente em 02/04/2013. Apresentado o 
recurso cabível pela AAPS, o Tribunal de Justiça, 
em julgamento datado de 08/04/2014, modificou 
a sentença de primeiro grau, dando provimento 

ao recurso da AAPS. A Sabesprev ingressou com 
recurso especial visando à re-forma do acórdão, 
e a AAPS apresentou suas contrarrazões.

Aguardando julgamento do Recurso Espe-
cial. Tendo em vista que foi requerido efeito sus-
pensivo ao Recurso Especial, não foram promo-
vidas as execuções individuais. O advogado 
aguarda a decisão sobre o recebimento do recur-
so e sobre o deferimento ou não do efeito sus-
pensivo.

Processos aos cuidados do Escritório Innocenti Advogados Associados
1. Diferenças salariais de Complemen-

tação de Aposentadoria em face do aumento 
geral concedido aos empregados da ativa - 
Processo nº 00616.2007.05 002 0050 - 50ª 
Vara do Trabalho 

Esta ação foi distribuída em 09/04/2007, 
com o objetivo de fazer com a Sabesp aplicasse 
os mesmos critérios de reajustes salariais dos 
empregados ativos, aos inativos, estipulada na 
Cláusula 13ª do Acordo Coletivo.

Não foi reconhecida a procedência da 
ação em 1ª e 2ª instâncias, sob a alegação de 
que tal reajuste foi concedido a título de desem-
penho e que não caberia aos aposentados. Apre-
sentado Recurso de Revista, foi negado segui-
mento. Apresentado Agravo de Instrumento. 
Encontra-se pendente de julgamento.

2 .  A ç ã o  C o l e t i v a  -  P r o c e s s o  
053.02.026734-0 - 9ª Vara da Fazenda Pú-
blica de São Paulo

Esta ação foi distribuída em 17/10/2002, 
afim de que se reconhecesse a extensão aos 
aposentados e pensionistas (Lei 4.819/58) de 
vantagem concedida aos ativos a pretexto do 
“Sistema de Maturidade Profissional” que se 
revela como verdadeiro reajuste salarial de natu-
reza geral e permanente.

A ação foi julgada improcedente em pri-
meira e segunda instância. Interpostos recursos 
para o STJ e STF.  Ainda não foram julgados os 
recursos.

3. Ação Coletiva - Exibição de Documen-
tos - Processo 053.04.030825-4 - 6ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo

Esta ação foi distribuída em 10/11/2004, 
visando a exibição de documentos, prestação 
de informações e pagamento dos valores atra-
sados relativos às diferenças das complemen-
tações de pensão, em favor dos pensionistas fili-
ados à AAPS, tendo em vista o êxito obtido nos 
autos do mandado de segurança coletivo (Pro-
cesso nº 583.53.2003.006759-9 da 13ª Vara 
da Fazenda Pública de São Paulo).

Ação julgada procedente. Em sede de exe-
cução foi realizado acordo com a Sabesp para 
pagamento dos valores devidos às pensionis-
tas. Em relação a algumas pensionistas, a 
Sabesp afirmou nada dever. Em razão do não 
atendimento da Sabesp quanto à apresentação 
dos documentos comprobatórios do pagamen-
to, foi requerido ao juízo a intimação da Sabesp 
para esse fim, o que foi negado, motivando a 
interposição de recursos que resultou em novo 
julgamento perante o TJ/SP determinando o jul-
gamento do débito pela Sabesp. A Sabesp 
impugnou a execução, que foi acolhida e julga-
da extinta a execução. A AAPS interpôs recurso 
de apelação dessa decisão - improvido, e na 
sequência, recurso especial e extraordinário. 

Aguardando pronunciamento do Tribunal 
de Justiça quanto à admissibilidade dos recur-
sos apresentados. 

4. Mandado de Segurança Coletivo - Pro-
cesso 053.03.006759-9 - 13ª Vara da Fazenda 
Pública de São Paulo

Esta ação foi distribuída em 31/03/2003, a 
fim de se obter a regularização do pagamento do 
benefício de complementação de pensão (Lei nº 
4.819/58) aos filiados pensionistas da AAPS, já 
que o pagamento devia ser realizado de forma 
integral (artigo 40, § 7º CF).

Ação julgada procedente. Iniciada a exe-
cução, tendo em vista o acordo realizado com a 
Sabesp nos autos da Ação Ordinária de Cobran-
ça de Atrasados que tramita perante a 6ª Vara da 
Fazenda Pública, a exigência pertinente ao cum-
primento da ordem judicial prossegue somente 
com relação às pensionistas que recebem dire-
tamente do Departamento de Despesa de Pes-
soal do Estado - DDPE (Secretaria da Fazenda). 
A Fazenda do Estado informou que várias pensi-
onistas são falecidas, havendo necessidade de 
apresentação de documentos para realização 
da substituição processual. A AAPS apresentou 
manifestação no sentido de que seriam realiza-
das diligências para verificação da existência de 

herdeiros para possível habilitação nos autos e 
requereu a regularização do pagamento mensal 
do benefício em relação às outras pensionistas. 

Aguardando diligências para verificação 
de possíveis herdeiros.

5. Ação Trabalhista - Processo 0060800-
58 2006 5 02 0048 - 48ª Vara do Trabalho de 
São Paulo

Esta ação trabalhista foi distribuída em 
2002, visando ao enquadramento dos aposen-
tados e pensionistas complementados à Estru-
tura de Cargos e Salários, implementada pela 
Sabesp em junho/2002.

A ação foi julgada parcialmente proceden-
te em 20/03/2015.

Atualmente o processo encontra-se na 
48ª Vara do Trabalho, conclusos com as peti-
ções de Recurso Ordinário apresentadas por 
ambas as partes: AAPS interpôs recurso em 
01/04/2015 e a Sabesp 19/06/2015 (após a 
publicação da sentença de embargos de 
11/06/2015).

Aguardamos a concessão de prazo para 
apresentar contrarrazões de recurso ordinário 
da Sabesp, todavia a secretaria da 48ª vara do 
trabalho encontra-se fechada para implantação 
do PJE.

O recurso da AAPS visa a reforma de deci-
são no que tange a aplicação do Juros e Mora de 
0,5% e sobre o pedido que “consistente no lan-
çamento nos demonstrativos mensais de paga-
mento a referência ou indicação do cargo do 
Grupo do associado aposentado, bem como o 
nível e degrau que estes se encontram dentro da 
atual estrutura salarial.”

Foi interposto recurso pela Sabesp e con-
cedido prazo pelo juiz até o dia 28/09/2015, 
para manifestação da AAPS.

O Escritório Innocenti Advogados Associ-
ados entrará com solicitação de carta de sen-
tença com a finalidade de realizar a execução 
provisória dos itens que já foram concedidos. 

Processo aos cuidados do Escritório Direito Social - Dr. Ricardo Castro
Ação Judicial AAPS x Sabesp/Sabesprev - 

Processo Nº 0038970-61.2010.8.26.0053, dis-
tribuído em 19/10/2010 - 8ª Vara da Fazenda 
Pública do Estado de são Paulo/SP. 

Houve concessão de medida liminar que 
suspendeu o procedimento de transferência dos 

valores e dos participantes que integram o plano 
originário, para o Sabesprev Mais, bem como de 
cobrar contribuição extraordinária dos partici-
pantes e assistidos durante a tramitação da ação.

Após a entrega do laudo pericial por parte 
do perito, os assistentes técnicos das partes 

(AAPS, Sabesp e Sabesprev), manifestaram-se 
sobre o laudo. Atualmente o processo se encon-
tra em fase de análise das manifestações pela 
Juíza responsável pelo processo.

Mais informações e detalhes desde o início 
do Processo serão publicadas na próxima edição.


