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“Uma pequena rachadura não significa que você está quebrado, 
mas significa que você foi posto à prova e não desmoronou.”

Linda Poindexter
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CORRESPONDÊNCIA

EDITORIAL

Sua opinião é muito importante para nós.
Fale conosco!

Migrar... ou não?

Há anos, a AAPS vem promovendo ações 
judiciais contra a Sabesp e Sabesprev no sentido 
de serem resolvidas questões relativas aos pla-
nos de saúde e previdenciário.

Com a sentença desfavorável no processo 
que nos garante a liminar contra a migração do 
Plano de Benefício Definido (BD) para o de Con-
tribuição Definida (CD) - Sabesprev Mais, fez 
com que tivéssemos de recorrer, através de 
Embargo de Declaração, solicitando o reexame 
das decisões tomadas pela Juíza que pronunciou 
a sentença. 

A AAPS tem se reunido continuamente 
com Sabesp e Sabesprev apresentando propos-
tas para solucionar os graves problemas estrutu-
rais dos planos de saúde Sabesprev. Entretanto, 
eles têm condicionado a apresentação de alter-
nativas, principalmente na área de saúde, à  sus-
tação judicial do processo de migração ou 
mesmo sua retirada definitiva. 

Temos trabalhado arduamente tanto no 
âmbito interno, através dos grupos Saúde e Pre-
videnciário, quanto no contato permanente com 
a Sabesp e Sabesprev, procurando defender os 
direitos e interesses dos aposentados e pensio-
nistas.

Como a Sabesprev a qualquer momento 
poderá reiniciar o processo de migração do Plano 
Previdenciário Beneficio Definido (BD) para o 
Plano Contribuição Definida (CD), gostaríamos 
de lembrar os pontos principais de cada um: 

Características do Plano BD:

üÉ um plano na modalidade de Benefício 
Definido, pois os benefícios são previamente defi-
nidos, calculado com base no salário que o apo-
sentado recebia em atividade;

üOferece um reajuste anual, com base no 
INPC/IBGE;

üÉ suplementar ao regime geral do INSS, 
ou seja, há vinculação entre o valor do benefício 
pago pelo INSS e a definição do benefício com-
plementar no momento da concessão;

üSolidariedade da patrocinadora Sabesp 
(50%/50%), na solução de eventuais insufi-
ciências de reservas (déficit) necessárias ao 
pagamento dos benefícios prometidos;

üAs reservas constituídas são mutualistas 

(coletivas), sendo que o risco de desequilíbrio é 
dividido entre todos os participantes, assistidos, 
pensionistas e a patrocinadora;

üOs benefícios concedidos são garantidos 
vitaliciamente, não podendo haver redução de 
seu valor.

Características do Plano Sabesprev Mais (CD)

üÉ um plano na modalidade de Contribui-
ção Definida, cujo valor do benefício de renda 
mensal somente é definido no momento da con-
cessão, dependendo do total de recursos acu-
mulados na conta do participante;

üAs revisões do benefício ocorrerão men-
salmente, quando a opção for por tempo deter-
minado, de acordo com a rentabilidade dos 
investimentos, verificada no mês anterior. Quan-
do a opção for por tempo indeterminado, a corre-
ção é anual, no mês de Janeiro, considerando a 
rentabilidade dos investimentos realizados com 
o Saldo de Conta Total remanescente de cada par-
ticipante;

üNão apresenta qualquer vinculação com 
o regime geral do INSS;

üNão há responsabilidade da patrocinado-
ra caso venha a se verificar falta de recursos para 
pagamento dos benefícios dos aposentados e 
pensionistas, pois o valor do benefício é estabe-
lecido de acordo com a reserva de cada um;

üAs reservas são individuais, ou seja, cada 
aposentado ou pensionista assume integral-
mente o risco de seu benefício complementar;

üNão há previsão de benefício vitalício, 
podendo ocorrer sua extinção em curto espaço 
de tempo caso se verifique baixa rentabilidade 
nos investimentos;

üPor ocasião da migração é permitido o 
saque de 25% do montante de seus benefícios, 
porém dessa retirada será descontado até 
27,5%, a título da Imposto de Renda.

Não é nossa intenção influenciar, mas sim 
informar e destacar os pontos principais de cada 
plano previdenciário. Enfim, fornecer alguns sub-
sídios para que tomem a melhor decisão que 
será sempre, completamente sua.

Maximiano Bizatto

Presidente



Até o dia 29 de abril, a AAPS estará 
atendendo seus associados na 

sede e subsede para orienta-
ção, elaboração e transmis-
são, via internet, da declara-
ção do imposto de renda de 
2016 - Ano base 2015.

Não deixe para a última 
hora! Junte os comprovantes 

necessários para a declaração e agende o dia e horário 
para seu atendimento pessoal.

Este ano o prazo final para entrega do IR será em 29 
de abril (sexta-feira).

Confira os dias e horários de atendimento:

Na sede - São Paulo: 
Segundas e quartas das 10h às 17h 
Terças, quintas e sextas das 13h às 17 horas.
Na subsede - Santos: 
Às segundas-feiras no período da tarde.

Atenção! Todos os atendimentos serão feitos 
mediante agendamento. 

O agendamento deve ser feito pelos telefones (11) 
3372-1000 com Tatiane para atendimento em nossa 
sede em São Paulo e (13) 3288-1162 com Ana Carolina 
para a subsede da Baixada Santista, em Santos.

A AAPS vem realizando reuniões com a direção da 
Sabesp e Sabesprev no sentido de reduzir os impactos 
das decisões que estão sendo tomadas, com relação 
aos planos de saúde dos aposentados e pensionistas.

Projeções absurdas de reajuste das mensalidades, 
redução do número de hospitais e clínicas de atendi-
mento e ampliação dos valores de co-participação, apre-
sentadas de forma quase que coercitiva nos obrigam a 
questionar essas proposições, inclusive por via judicial.

Em reunião realizada com a Diretoria da Sabesp,  no 
dia 16/02/16, com a presença do seu Presidente, pro-
pusemos, mais uma vez, uma série de ações que pos-
sam levar a uma estabilidade desses planos, inclusive 
sugerindo o reestudo de todo o sistema, através de uma 
nova modelagem que prevê a criação de um sistema 
único para atendimento dos empregados ativos e apo-
sentados.

As discussões continuam, em busca de um acordo 
que possibilite a continuidade desses serviços, como no 
passado. Entendemos que algumas ações de redução 

de custo devam ser 
tomadas, principal-
mente aquelas de res-
ponsabilidade da 
Sabesprev, porém 
elas deverão ser esta-
belecidas de maneira 
dosada, suportáveis 
pela coletividade.

E m  p a r a l e l o ,  
com as negociações 
com a Sabesp/Sa-
besprev, temos feito 
reuniões com os Sin-
dicatos dos Empre-
gados - SINTAEMA E 
SINTIUS, procurando expor as graves dificuldades da 
categoria quanto aos planos de saúde, engajá-los na 
luta por essa causa e somar forças na defesa de nossas 
bandeiras.

Maximiano Bizatto (presidente da AAPS) 
 e Jerson Kelman (presidente da Sabesp), 

  após reunião realizada 16/02/2016.

Imposto de Renda  na AAPS

Extrato de rendimentos do INSS online - No site da Previdência Social é possível acessar o extrato do informe 
de rendimentos do ano base de 2015 para o IR de 2016. Basta acessar o site e informar o ano base 2015, número do 
benefício, data de nascimento, nome do beneficiário e o CPF. Não é necessário o uso de senha. 

Campanha de Vacinação contra a gripe na AAPS

Dia 30 de abril -  das 9 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 pode 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.
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Não esqueça de trazer sua caderneta de vacinação!

AAPS PARTICIPA DE REUNIÕES SOBRE OS PLANOS DE SAÚDE SABESPREV 

aaps Atualidades



O ponto alto da festa em comemoração ao Dia Naci-
onal do Aposentado, realizada em 30/01 na sede social 
em São Paulo, foi a homenagem prestada ao atual presi-
dente do Conselho Deliberativo da AAPS, José Luiz de 
Melo Pereira, que recebeu o quadro com o seu rosto 
desenhado em bico de pena das mãos de Maximiano 
Bizatto, presidente da Diretoria Executiva da gestão atu-
al.

Sob aplausos e cumprimentos o quadro foi para a galeria de presidentes da  
Entidade como reconhecimento aos serviços prestados.
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Presidente do Conselho Deliberativo da AAPS recebe homenagem

Associado lança novo livro
O associado e professor Carlos Rolim Affonso esteve autografando o seu 

novo livro - Universidade: fonte de conhecimento -, na festa do Dia Nacional 
do Aposentado realizada em 30/01, na Treze de Maio.

O livro lançado no final de 2015 pela Editora Cultor do Livro e já consta no 
acervo de nossa biblioteca à disposição de nossos associados.

Catálogo da Biblioteca da AAPS online
  Em breve todo o acervo de nossa Biblioteca, DVDteca e CDteca 

estarão disponíveis online para consulta. Os associados também 
poderão consultar as regras para empréstimo dos itens disponíveis.

Fique ligado! Divulgaremos o lançamento em breve através de 
notícia no próprio site e no boletim eletrônico Fique por Dentro News.

Você tem uma história para contar?

Como fazer - As solicitações de publicação pode-
rão ser encaminhadas por carta endereçada à AAPS - 
Comissão Editorial, Rua Treze de Maio, 1642 - Bela 
Vista - São Paulo - CEP 01327-002  ou através do e-
mail: aapsabesp@uol.com.br. 

O associado deverá autorizar a sua publicação no 
site, cedendo e destinando-a para o acervo da AAPS, 
podendo esta a seu critério utilizar para outras destina-
ções preservando a identificação do autor.

 Lembramos que os textos publicados são de intei-
ra responsabilidade dos autores e não representam 
necessariamente a opinião da AAPS e que não são per-
mitidas cópias e/ou transcrições, no todo ou em parte, 
de quaisquer publicações (livros, jornais, sites, revistas 
etc), bem como textos, artigos, mensagens ou manifes-
tações de caráter comercial, religioso, político-parti-
dário, bem como aqueles que, à critério da Comissão 
Editorial possam contrariar a ética, valores ou sejam 
considerados impróprios para publicação atual ou futu-
ra pela AAPS.

    Quem nun-
ca passou por 
um momento 
interessante e 
tem uma his-

tória para contar? 
Não guarde só para 
você. Compartilhe! 

 Você sabia que a 
AAPS criou um espaço 

no site reservado para os 
associados contarem seus 
causos e histórias? 
     Para conhecer os textos 
que já foram publicados aces-

se no site Variedades > Causos e Histórias. 

Fotos: Estevão Buzato
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Confira os casos de doença com direito à isenção do IR

Fique ligado!

Os portadores de doenças graves são isentos do 
Imposto de Renda desde que se enquadrem nas 
seguintes situações ao mesmo tempo:

1- Os rendimentos sejam relativos a aposenta-
doria, pensão ou reforma (outros rendimentos não 
são isentos), incluindo a complementação recebida 
de entidade privada e a pensão alimentícia; e  

2- Seja portador de uma das seguintes doenças: 
AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida); Ali-
enação mental; Cardiopatia grave; Cegueira; Conta-
minação por radiação; Doença de Paget em estados 
avançados (Osteíte deformante); Doença de Parkin-
son; Esclerose múltipla; Espondiloartrose anquilo-
sante; Fibrose cística (Mucoviscidose); Hanseníase; 
Nefropatia grave; Hepatopatia grave; Neoplasia 
maligna; Paralisia irreversível e incapacitante; Tuber-
culose ativa.

  Não há limites. Todo o rendimento é isento 
para quem tiver direito. Nos casos de Hepatopatia 
grave somente serão isentos os rendimentos auferi-
dos a partir de 1º/01/2005.

 Situações que não geram isenção:
1) Não gozam de isenção os rendimentos decor-

rentes de atividade, isto é, se o contribuinte for porta-
dor de uma moléstia,mas ainda não se aposentou;

2) Os rendimentos decorrentes de atividade 
empregatícia ou de atividade autônoma, recebidos 
concomitantemente com os de aposentadoria, refor-
ma ou pensão;

3) Os rendimentos de outra natureza como, por 
exemplo, aluguéis recebidos concomitantemente 
com os de aposentadoria, reforma ou pensão.

Para ter direito à isenção proveniente de aposen-
tadoria, pensão ou reforma, o beneficiário tem de 
comprovar a doença junto à(s) fonte(s) pagadora(s), 
através de laudo pericial emitido por um médico ofi-
cial dos governos federal, estadual ou municipal.

Aposentados e pensionistas podem também 
receber reembolso dos valores já pagos, dependendo 
da data da manifestação da doença. Para mais escla-
recimentos procure a Delegacia da Receita Federal 
mais próxima, o Conselho Municipal da Pessoa.

SERVIÇOS

Aplicativo localiza remédios 
nos Postos de Saúde de SP

Programação gratuita 
de atividades para terceira idade

A Prefeitura de São Paulo lançou um aplicativo 
de busca de medicamentos  para pacientes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) que utilizam a rede muni-
cipal.

O aplicativo chama-se Aqui Tem Remédio e 
poderá ser adquirido gratuitamente na loja online de 
seu celular com Android ou IOS.

Com a ferramenta, os usuários localizam em 
quais postos de saúde há estoque disponível do 
remédio procurado e também como chegar até o 
endereço. 

Ao todo são 280 tipos de medicamentos dispo-
nibilizados em 976 unidades, espalhadas em um ter-
ritório de 1.509 quilômetros quadrados.

Também é possível fazer a pesquisa pelo compu-
tador sem baixar o aplicativo acessando o endereço:

http://aquitemremedio.prefeitura.sp.gov.br/#/.

A Livraria Paulinas, localizada na Vila Mariana, 
em São Paulo, lançou um programa que traz ativida-
des gratuitas exclusivas para a pessoa idosa e seus 
familiares.

O programa chama-se Saberes do Tempo e os 
interessados podem iniciar uma atividade a qual-
quer momento mediante inscrição.

Conheça a programação do 1º semestre de 2016 
em nosso site. As atividades são variadas. Vão des-
de atividade física com monitoria de profissional for-
mada em Fisioterapia até oficina de emoções, traba-
lhos manuais, grupo de convivência e espiritualida-
de. Todas supervisionadas por coordenadores habi-
litados ligados à atividade.

 Mais informações em nosso site em notícias > 
cultural > Livraria lança programação gratuita para 
terceira idade.

Mais informações sobre a Declaração de Ajuste Anual 
podem ser obtidas no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br



No primeiro grande evento do ano, os associa-
dos prestigiaram a comemoração do Dia Nacional do 
Aposentado, cuja data oficial é 24 de janeiro. 

A festa foi 
realizada no 
s á b a d o  
(30/01), na 
Rua Treze de 
Maio, em São 
Paulo, onde se 
encontra a se-
de social da 
entidade.

O pessoal se divertiu e curtiu a tarde que teve 
várias atrações, dentre as quais o Coral Canto das 
Águas da AAPS que abriu a parte musical da festa 
sob a regência do maestro Janoel Alves, a quick mas-
sage, com os profissionais do Instituto Oniki do Brasil 
que atenderam os associados  que se inscreveram 
para receber gratuitamente o procedimento de mas-
sagem oriental no transcorrer da festa e a  Banda Sus-
four, que alegrou a tarde com um repertório variado 
que agradou muito aos presentes. 

Prestigiaram o evento e marcaram presença 
diversos dirigentes de nossa entidade, membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Execu-
tiva e, também, uma caravana de associados da Bai-
xada Santista, além de representantes de entidades 
coirmãs.

aaps
Aconteceu na AAPS

Dia Nacional do APOSENTADO

O tradicional passeio anual que 
é realizado no início do ano para a 
cidade de Aparecida do Norte acon-
teceu em 24 de fevereiro, quando 
um grupo de associados de São 
Paulo e da Baixada Santista esteve 
em visita à basílica da cidade.

Viagem a APARECIDA
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Fotos: Estevão Buzato
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SÃO PAULO

Mulher
aaps

Aconteceu na AAPS

Dia Internacional da 

SANTOS

Todas foram homenageadas com lembrancinhas e mensagens e se diver-
tiram muito com os acessórios de festa tais como óculos, máscaras, chapéus 
entre outros. Também teve uma cabine fotográfica com revelação automática 
que fez o maior sucesso entre a mulherada que pode levar para casa uma lem-
brança desta tarde incrível que passaram juntas. Para encerrar, foi realizado 
um sorteio, no qual as sortudas levaram para casa vários brindes ofertados.

Prestigiaram o evento um trio que muito nos honrou: Clarice Antônia Car-
doso, esposa do presidente do SINTIUS, Carlos Alberto de Oliveira Cardoso Platini; nossa associada e Diretora do 
SINTIUS, Maria de Fátima Aparecida Borges e Maria José de Abreu, do setor de Comunicação da Sabesp na Baixada.

No dia 03 de março a subsede 
da AAPS da Baixada Santista reuniu 
sócias e acompanhantes em come-
moração ao Dia Internacional da 
Mulher no Empório Nova Era para 
um delicioso chá da tarde 

No dia 08 de março foi a vez das associadas de São Paulo comemorarem o Dia 
Internacional da Mulher com coquetel especialmente preparado para a ocasião no 
espaço do restaurante Dó-ré-mi, localizado na Treze de Maio.

Após a abertura do evento feita pelo presidente da AAPS, Maximiano Bizatto, 
seguido pelo diretor de Saúde e Serviço Social, Cid 
Barbosa Lima Junior e Célia Regina Gervásio da 
Silva Botelho, diretora Sociocultural, com leitura de 
pequenos textos e poesias em homenagem à 
mulher, as convidadas aproveitaram a tarde para 
confraternizar e soltar a voz no Videokê.

A esposa do presidente da AAPS, Margarida do 
Carmo Bizatto, não se furtou ao canto e ainda lançou o desafio para mulherada acompanhá-la num coro para o refrão da 
música de Gonzaguinha, O que é, O que é?, que ficou bem forte: “a vida... é bonita, é bonita e é bonita!”.

Todas foram agraciadas com uma lembrancinha especial e concorreram ao 
sorteio de um colar artesanal oferecido pela advogada, Dra. Vera Lucia de Olivei-
ra Fernandes, que foi para as mãos da associada sortuda da noite: Helena dos San-
tos Siqueira, de 87 anos, que também se divertiu cantando várias músicas. 

Bingo na sede 
Na quarta-feira (31/03) a sede da AAPS 

recebeu associados, acompanhantes e con-
vidados para se divertir com o bingo e  con-
fraternizar entre amigos.

O grupo esteve reunido no auditório da 
sede social. Os “pé-quentes” tiveram a opor-
tunidade de levar para casa prendas diversas.

Durante o evento foi servido um farto bufê de lanches e bebidas.

Diretora da Regional da Baixada Santista, 
Estela dos Santos Rodrigues Peres, 
Clarice e Fátima.
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AGENDA PROGRAME-SE!

Atividades Socioculturais

Calendário AAPS 2016

Agora ficou mais fácil se programar! 
Consulte o nosso calendário com a relação de eventos programados para o ano todo e participe! 

aaps

25 de junho – a partir das 12 horas

Local: Clube de Campo da Cantareira da Associação Sabesp

FESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DA AAPSFESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DA AAPSFESTA JUNINA E ANIVERSÁRIO DA AAPS

Aguardem! Em breve mais detalhes!

Vamos comemorar juntos 
com um grande arraiá!

Alguns associados curtiram o prazer de se divertir 
dançando pela primeira vez na Festa do Dia Nacional 
do Aposentado, em janeiro, graças ao curso de dança 
de salão da AAPS, dirigido pelo professor Inácio Tada-
yoshi Matsuzaka, que prestigiou o evento acompa-
nhado de sua esposa.

O professor Matsuzaka nos confidenciou que 
começou a dançar para enfrentar um processo de 
depressão. Tomou tanto gosto pela atividade, que o 
levou a aprimorar-se e tornar-se professor de vários 
ritmos!

Dançar faz bem à saúde física e mental

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  

 

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.

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

Atividades na sede da AAPS! 

Atividades temporariamente suspensas

Informamos que o atendimento para as seguintes 
atividades estão temporariamente suspensos:

São Paulo: Terapia de Reiki
Regional da Baixada Santista: Aulas de Yoga

Não fique fora dessa. Venha descobrir o prazer de dançar!
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Qualidade de Vida

Dengue, Chikungunya e Zika vírus

O governo paulista tem divulgado através de 
campanha publicitária que em breve a vacina 
contra os quatro tipos de dengue estará disponí-
vel para a população. Mas a notícia está longe 
de gerar tranquilidade, pois o mesmo mosquito 
que é transmissor da dengue, o Aedes aegypti, 
também é o responsável por transmitir o vírus 
Zika e da febre Chikungunya.

O vírus Zika, apesar de não provocar dores 
imediatas nas pessoas infectadas, pode afetar o 
sistema neurológico e causar a síndrome de Gil-
lain-Barré, em pessoas de qualquer idade, inclu-
sive crianças, provocando paralisia dos mem-
bros, e em casos mais graves, até mesmo das 
vias respiratórias. Além da microcefalia em cri-

anças em gestação.
A febre Chikungunya afeta as articulações 

causando dores paralisantes e incapacitantes 
que podem durar meses, mesmo após a cura dos 
demais sintomas.

A melhor prevenção é não deixar o mosqui-
to nascer.

A situação é muito séria. Para se proteger, 
além do uso de repelentes e de vigiar constan-
temente os locais que podem conter água para-
da e se tornar criadouro do mosquito nas resi-
dências. A população também deve participar 
ativamente denunciando qualquer situação de 
risco e exigir o combate das autoridades res-
ponsáveis.

Veja o vídeo com mais informações sobre o Zika vírus no site da AAPS, 
em Qualidade de Vida > Vídeos > Zika vírus em www.aaps.com.br

Ou acesse o Portal da Saúde > Perguntas e Respostas em htpp:// portalsaude.saude.gov.br

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

Falecimentos: José Teodoro Elza Toledo É com pesar que informamos os falecimentos de , em 02/03, aos 88 anos; 
Ruocco Sebastiana Antunes Patero Domingues Alcídio Pereira , em 01/02, aos 103 anos; , em 31/01, aos 89 anos; 
Gomes Hercílio Gomes Antônio Estevam Giffoni, em 21/01, aos 84 anos; , em 21/01, aos 86 anos e , em 07/01, aos 82 
anos.

Em 2015: Rachel Henrique Siqueira, 27/12, aos 65 anos; Sebastião Pinto de Oliveira Leme, em 17/12, aos 75 
anos; Adelaide Silva de Oliveira, em 09/12, aos 91 anos; Iracema Gonçalves Contine David, em 04/12, aos 75 anos; 
João Venâncio Teixeira, em 03/12, aos 73 anos; Penício Marques da Silva, em 02/12, aos 71 anos e Carlos Roberto Sla-
ma, em 11/2015, aos 62 anos.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.
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Espaço Jurídico

AAPS ENTRA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 

No dia 08/03, foi publica-
da no Diário da Justiça Eletrô-

nico sentença proferida pela 8ª 
Vara de Fazenda Pública, declaran-
do nossa ação improcedente e, em 
decorrência, a liminar até então 
vigente foi derrubada. Não obstan-

te este fato o processo não se exauriu. 

Em 10 de março de 2016 a AAPS, através de 
seus advogados, propôs EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUS-
PENSIVO E MODIFICATIVO nos autos da Ação 
Coletiva que promove contra a Sabesp e Sabes-
prev.

Processo nº 0038970-61.2010.8.26.0053 
da 8ª Vara da Fazenda Pública.

Requereu que seja recebido, processado e 
julgado o recurso para:

 a) que atribuindo o efeito suspensivo ao 
recurso, seja suspensa a eficácia da decisão 
embargada quanto à revogação da liminar ini-
cialmente concedida, conforme fundamentação;

b) sejam intimadas as rés para manifesta-
rem-se, caso queiram, tendo em vista o conteú-
do do pedido do efeito suspensivo solicitado 
pela AAPS;

c) seja, desde já, intimado o representante 
do Ministério Público para intervir no feito;

d) que, atribuindo efeito infringente, seja 
reconhecido o manifesto equívoco procedimen-
tal em razão dos vícios indicados na fundamen-
tação referentes à não intervenção do Ministério 
Público na presente ação coletiva e violando os 
artigos 336, 454 e 456 do CPC que tratam da ins-
trução processual e art.5º LIV e LV da CF/88 que 
tratam da observância ao devido processo legal 
e príncípios do contraditório e ampla defesa, fren-
te aos pedidos formulados cujas comprovações 
dependem dessa prova, determinando-se a rea-
bertura da instrução processual;

e) suprimindo a contradição indicada, decla-
re o juízo quais os fundamentos técnicos e jurídi-
cos que o levaram a afirmar que a incontrovérsia 
quanto a existência de défícit técnico resulta em 
desnecessidade da perícia atuarial requerida por 
todas as partes que compõem o processo.

A Juíza Simone Viegas de Moraes Leme da 8ª 
Vara da Fazenda Pública deverá, em breve, apre-
ciar, analisar e julgar o recurso de EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO apresentado e protocolado 
por nossos advogados.

No dia 08/03, foi publica-
da no Diário da Justiça Eletrô-

nico sentença proferida pela 8ª 
Vara de Fazenda Pública, declaran-
do nossa ação improcedente e, em 
decorrência, a liminar até então 
vigente foi derrubada. Não obstan-

te este fato o processo não se exauriu. 

Em 10 de março de 2016 a AAPS, através de 
seus advogados, propôs EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUS-
PENSIVO E MODIFICATIVO nos autos da Ação 
Coletiva que promove contra a Sabesp e Sabes-
prev.

Processo nº 0038970-61.2010.8.26.0053 
da 8ª Vara da Fazenda Pública.

Requereu que seja recebido, processado e 
julgado o recurso para:

 a) que atribuindo o efeito suspensivo ao 
recurso, seja suspensa a eficácia da decisão 
embargada quanto à revogação da liminar ini-
cialmente concedida, conforme fundamentação;

b) sejam intimadas as rés para manifesta-
rem-se, caso queiram, tendo em vista o conteú-
do do pedido do efeito suspensivo solicitado 
pela AAPS;

c) seja, desde já, intimado o representante 
do Ministério Público para intervir no feito;

d) que, atribuindo efeito infringente, seja 
reconhecido o manifesto equívoco procedimen-
tal em razão dos vícios indicados na fundamen-
tação referentes à não intervenção do Ministério 
Público na presente ação coletiva e violando os 
artigos 336, 454 e 456 do CPC que tratam da ins-
trução processual e art.5º LIV e LV da CF/88 que 
tratam da observância ao devido processo legal 
e príncípios do contraditório e ampla defesa, fren-
te aos pedidos formulados cujas comprovações 
dependem dessa prova, determinando-se a rea-
bertura da instrução processual;

e) suprimindo a contradição indicada, decla-
re o juízo quais os fundamentos técnicos e jurídi-
cos que o levaram a afirmar que a incontrovérsia 
quanto a existência de défícit técnico resulta em 
desnecessidade da perícia atuarial requerida por 
todas as partes que compõem o processo.

A Juíza Simone Viegas de Moraes Leme da 8ª 
Vara da Fazenda Pública deverá, em breve, apre-
ciar, analisar e julgar o recurso de EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO apresentado e protocolado 
por nossos advogados.

No dia 08/03, foi publica-
da no Diário da Justiça Eletrô-

nico sentença proferida pela 8ª 
Vara de Fazenda Pública, declaran-
do nossa ação improcedente e, em 
decorrência, a liminar até então 
vigente foi derrubada. Não obstan-

te este fato o processo não se exauriu. 

Em 10 de março de 2016 a AAPS, através de 
seus advogados, propôs EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUS-
PENSIVO E MODIFICATIVO nos autos da Ação 
Coletiva que promove contra a Sabesp e Sabes-
prev.

Processo nº 0038970-61.2010.8.26.0053 
da 8ª Vara da Fazenda Pública.

Requereu que seja recebido, processado e 
julgado o recurso para:

 a) que atribuindo o efeito suspensivo ao 
recurso, seja suspensa a eficácia da decisão 
embargada quanto à revogação da liminar ini-
cialmente concedida, conforme fundamentação;

b) sejam intimadas as rés para manifesta-
rem-se, caso queiram, tendo em vista o conteú-
do do pedido do efeito suspensivo solicitado 
pela AAPS;

c) seja, desde já, intimado o representante 
do Ministério Público para intervir no feito;

d) que, atribuindo efeito infringente, seja 
reconhecido o manifesto equívoco procedimen-
tal em razão dos vícios indicados na fundamen-
tação referentes à não intervenção do Ministério 
Público na presente ação coletiva e violando os 
artigos 336, 454 e 456 do CPC que tratam da ins-
trução processual e art.5º LIV e LV da CF/88 que 
tratam da observância ao devido processo legal 
e príncípios do contraditório e ampla defesa, fren-
te aos pedidos formulados cujas comprovações 
dependem dessa prova, determinando-se a rea-
bertura da instrução processual;

e) suprimindo a contradição indicada, decla-
re o juízo quais os fundamentos técnicos e jurídi-
cos que o levaram a afirmar que a incontrovérsia 
quanto a existência de défícit técnico resulta em 
desnecessidade da perícia atuarial requerida por 
todas as partes que compõem o processo.

A Juíza Simone Viegas de Moraes Leme da 8ª 
Vara da Fazenda Pública deverá, em breve, apre-
ciar, analisar e julgar o recurso de EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO apresentado e protocolado 
por nossos advogados.

Fique atento (a) aos nossos comunicados.
Em caso de dúvida compareça a nossa sede e venha conversar conosco 

ou nos envie um e-mail para aapsabesp@uol.com.br,  
com o assunto Plano Previdenciário, que teremos o maior prazer em esclarecê-lo (a).

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

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

BAIXADA

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

Tel.: 3372-1000 - E-mail: faleconosco@aaps.com.br
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Sabespapo - Quantos sócios a entidade tem atual-
mente e quanto tempo de fundação?

Michele Matteo - A AAFC foi fundada em abril de 
1982 e tem 33 anos. Tem um total de 19.500 sócios, 
sendo 1/3 de complementados (cerca de 6.000 as-
sociados) e 2/3 de suplementados.

Sabespapo - Qual o principal objetivo da AAFC?

Michele Matteo - Ajudar o associado a entender 
melhor o que ocorre para que ele possa decidir com 
mais consciência, quando for o caso. Além, é claro, de 
proporcionar a convivência social voltada para a quali-
dade de vida.

Mas o principal mesmo é a orientação e divulgação 
das informações com esclarecimento específico dire-
cionado para os complementados e suplementados, 
que enfrentam situações distintas.

Sabespapo - Na área jurídica como se dá a atuação 
da entidade?

Michele Matteo - Temos atendimento jurídico em 
todas as regionais e na sede e, que a partir de janeiro de 
2016, passou a ser feito na subsede da Vila Mariana.   

Nosso foco é na orientação e esclarecimento dos 
associados em relação as questões de seu interesse. 
Também temos demandas jurídicas. Por exemplo, a 
ação que discute a fonte de pagamento dos comple-
mentados entre a Fundação Cesp ou Fazenda do Estado, 
está em andamento há 11 anos.

Também temos um trabalho de assistência social, 
inclusive na orientação para planejamento financeiro 
por parte do associado, auxiliando na análise do orça-
mento doméstico. Muitas vezes é possível enxugar 
alguns custos e melhorar o desempenho das contas 
familiares. 

Sabespapo - E demandas específicas em relação aos 
complementados e suplementados?

Michele Matteo - Nossa atuação jurídica está divi-
dida entre complementados e suplementados.  

Temos uma ação dos complementados em anda-
mento há 11 anos e que demanda acompanhamento 
regular da tramitação do processo.

Quanto aos suplementados estamos sempre aler-
tas no sentido de manter os sócios informados e, tam-
bém, nos preocupamos quanto à saúde financeira da 
Fundação, vigiar para garantir os direitos, com acom-
panhamento dos Comitês Gestores de cada uma das 
empresas patrocinadoras, Afinal os suplementados 
constituíram o seu patrimônio.

Sabespapo - E quanto aos planos de saúde? Com 
relação a participação dos mantenedores, vocês 
encontram problemas em função dos altos custos? E as 
contribuições percentuais dos ativos e aposentados? 
Existe alguma demanda jurídica nessa área?

Michele Matteo - A AAFC não tem diretor na área 
de saúde, já que não temos como participar das deci-
sões da Fundação Cesp. 

Os planos de saúde dos aposentados são autossus-
tentados pelos participantes. A situação é crítica, pois o 
plano exclusivo dos aposentados (PES) não tem partici-
pação da empresa. E é justamente quando temos o 
aumento do uso devido a idade. Por outro lado os 
aumentos têm sido inevitáveis. 

A empresa participa como mantenedora de uma 
parte apenas no plano dos ativos (empresa + emprega-
dos).

A tendência atual de mercado são pessoas sem 
perspectiva de longo tempo de permanência na empre-
sa como antigamente, e ainda tem a redução do número 
de empregados. Assim, poucos se aposentam pela 
empresa. Os novos usuários que entram nos planos de 
saúde são os agregados. 

Michele Matteo, é italiano, nascido na cidade de Casalbuono, região de Nápoli. 
Veio para o Brasil aos dois anos de idade. É casado, pai de três filhos (duas filhas e um 
filho) e tem duas netas. 

Sempre trabalhou no ramo de energia, a maior parte do tempo com serviços pres-
tados na antiga Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). que deu origem ao Grupo 
CPFL Energia, no qual aposentou-se em 1995.

Tornou-se sócio da AAFC logo após a aposentadoria. Começou a frequentar a regi-
onal de Campinas, onde mora, para jogar futebol e rever os companheiros. Com o 
tempo sentiu a necessidade de colaborar com o trabalho da entidade. Participou  por 
duas gestões como Suplente Superintendente Regional  de Campinas e de uma gestão, 
anterior a abril de 2012, como Superintendente Regional . A partir dai segue como vice-
presidente da Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC), ao lado do pre-
sidente Mário Mortari. 

Ele concedeu entrevista ao Jornal Sabespapo quando contou um pouco da história da entidade.

continua...



Antonio Bichara (São Paulo - SP) 
Carmen Lúcia dos Santos Silva Domingues (Guarulhos - SP)

Hideo Takahashi (São Paulo - SP)
João Batista Damasceno (São Paulo - SP)
José Luiz de Oliveira (Santos - SP) 

Leopoldo Luiz Rodrigues Pontes (Caraguatatuba - SP)
Maria Beatriz Giordano Ippolito (São Paulo - SP)

Osvaldo Beltrame Filho (Registro - SP) 
Sandra Regina Garcia (São Paulo - SP)
Saul Ramon Correa Acosta (Guarulhos -SP) 
Sonia Regina Parra  (São Paulo - SP) 
Rogaciano Cezar Cardoso (Taubaté - SP)
Ruy Marcio Riscala (São Paulo - SP) 

Continuamos com a campanha para captação de novos sócios. 
Divulgue a AAPS entre seus amigos aposentados não associados 

ou em fase de pré-aposentadoria.  Juntos  somos mais fortes! 

NOVOS ASSOCIADOS
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Entrevista

Sabespapo - A entidade tem várias regionais e ago-
ra, em janeiro 2016, abriu uma subsede na Capital. 
Como a AAFC está constituída?

Michele Matteo - A AAFC possui 19 regionais e 
cada uma tem vida local própria. As parcerias, reuniões 
locais, palestras, turismo, esportes, eventos etc. são 
decididos individualmente por cada regional. 

Já a subsede da Vila Mariana foi criada para ser um 
ponto de encontro social num local mais acolhedor que 
o prédio comercial, onde está localizada nossa sede. A 
subsede tem uma proposta diferente. É uma casa na 
qual o sócio será melhor acolhido, inclusive para o aten-
dimento jurídico e também de assistência social, além 
de ser um espaço de convivência, num ambiente mais 
descontraído e aconchegante. 

 Sabespapo - Como foi o processo de implantação 
das regionais?

Michele Matteo - As regionais surgiram pratica-
mente ao mesmo tempo. Quase todas completam jubi-
leu de prata em a partir de 2016. 

Temos regionais praticamente em todas as áreas 
com escritórios regionais das empresas

Como disse são 19 regionais ao todo e localidades 
menores onde temos distritos, que por sua vez são 
subordinados à regional mais próxima. 

A eleição da AAFC é feita pelo sistema de chapa 
única e, ao votar, o associado elege a  chapa completa. O 
alinhamento das propostas dentro de uma mesma 
chapa convergem para a mesma meta. 

Cada regional tem um superintendente e todas têm 
atividade social própria, acolhimento e atendimento jurí-
dico e de assistência social.

Sabespapo - Quais são as principais atividades na 
área social e de entretenimento?

Michele Matteo - Com o sistema adotado cada uma 
tem vida local própria e as atividades sociais são decidi-

das individualmente pelas lideranças regionais. 

Em todas elas temos uma grande variedade de ati-
vidades como reuniões sociais, palestras, turismo, 
esportes, eventos, parcerias locais etc.

Também temos eventos em São Paulo, como a festa 
de confraternização de final de ano, entre outros. E a 
cada dois anos a realização da nossa Olimpíada, abran-
gendo um publico de 1.100 pessoas em 4 dias de disputa 
e integração.

Sabespapo - A AAFC tem parcerias? De que tipo?

Michele Matteo - Sim. Além das parcerias locais fir-
madas pelas próprias regionais, temos dois grandes par-
ceiros comuns a todos os associados. 

A empresa odontológica Plenodonto, que atua em 
nível nacional, e a Corretora de Seguros Vila Velha, que 
tem sido uma excelente parceira. 

Sabespapo - A AAFC realizou um seminário recen-
temente após a última eleição da entidade. Quais frutos 
este seminário pretende trazer para o dia-a-dia da Asso-
ciação?

Michele Matteo - O seminário teve o objetivo de ali-
nhar as visões com os objetivos comuns. 

Elaboramos um documento, no qual o principal foco 
será aumentar o quadro associativo e a participação dos 
sócios.

Desejamos que o sócio frequente a subsede e as 
regionais. Ao oferecermos a alternativa de um ponto de 
encontro desejamos que ele se sinta acolhido e tenha 
um ombro amigo para compartilhar. 

É um trabalho no sentido do bem-estar do sócio. 
Tentar retirar as pessoas do isolamento de suas casas 
ou dos grupos que se reúnem nos barzinhos e praças, 
muito comuns nas cidades do interior, e trazê-las nova-
mente ao convívio de antigos companheiros e até com 
possibilidade de fazer novas amizades. Tentamos criar 
um ambiente propício para isso. 


