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Previdência e Saúde: a luta continua!

Saiba o que está acontecendo. Leia o Editorial na pág. 2 e a matéria do Espaço Jurídico na pág. 10

Fotos: Antranik

Asarian

Confira
na pág. 8

ra
AAPS comemo
ção
a
d
n
u
f
e
d
io
r
á
27º anivers
nimada
a
e
d
lá
a
r
p
a
in
com Festa Jun

23 de setembro

Baile da Primavera
Atualidades
Fique por dentro dos últimos fatos
Pág. 3 a 6
Espaço Jurídico
Plano Previdenciário: situação das
negociações com a Sabesp e Sabesprev
Pág. 10
Qualidade de Vida
Você sabia que o frio é inimigo do coração?
Pág. 11

Estamos preparando
a festa para receber
a estação
das flores
Confira outras
Atividades
Socioculturais
na pág. 9

“Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a
sabedoria do seu presente.”
Autor desconhecido

aaps

EXPEDIENTE
SABESPAPO é um informativo
trimestral da AAPS
Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Sabesp
Sede: Rua Treze de Maio, 1.642
Bela Vista - São Paulo - SP
CEP: 01327-002 - Tel: (11) 3372-1000
Fax: (11) 3372-1009
E-mail: aapsabesp@uol.com.br
Subsede Baixada Santista:
Rua Dr. Arthur Assis, 47
Bairro do Boqueirão - Santos
CEP: 11045-540 - Tel: (13) 3288-1162
E-mail: baixadasantista@aaps.com.br
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
Diretora Regional da Baixada Santista:
Estela dos Santos Rodrigues Peres.
Conselho Deliberativo
José Luiz de Melo Pereira (Presidente)
Paulo Roberto Menezes (VicePresidente),
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.
Conselho Fiscal
José Luiz Trinca (Presidente), Flávio
Tsutomu Hirota e Walter Antônio
Orsatti.
Jornalista Responsável e Edição
Raquel Braganholi
Mtb 22.219/SP - raquel@aaps.com.br
Diagramação e Editoração Eletrônica
Ideias e Soluções - Tel: (11) 2695-1703
Impressão: Gráfica Sonora
Tel.: (11) 2957.1800
Tiragem: 3.700 exemplares.

EDITORIAL
Previdência e Saúde - A luta continua
Nos assuntos previdenciários, continua o impasse nas negociações sobre a possibilidade de migração entre
os sistemas Benefício Definido (BD) e
Contribuição Definida (CD) ou Sabesprev Mais, além da falta de comprovação por parte da patrocinadora
Sabesp, do pagamento do “serviço passado” do plano previdenciário BD.
No que se refere aos planos de saúde, fomos surpreendidos, mais uma
vez, com índices de reajustes totalmente infundados, que indicam total
falta de gestão das despesas por parte
da Sabesprev, colocando sobre as cabeças dos aposentados valores que beiram a casa dos 50% de reajuste,
empurrando-nos, cada vez mais, para
a utilização de planos de qualidade
inferior ou mesmo, sem alternativas,
restando somente a de atendimento
pelo SUS.
Após muitas negociações conseguiu-se reajustes salariais com valores
em torno de 10% (9,802% para os
suplementados e 10,03% para os complementados). Para boa parcela do pessoal aposentado os reajustes, assim
mesmo, não conseguirão sequer
pagar os reajustes dos planos de saúde. Ou seja, a “autogestão”, que teoricamente traria benefícios aos planos,
deixou a desejar, equiparando seus
preços àqueles de mercado, das grandes empresas de saúde.
Temos, nas diversas reuniões de
negociação em que participamos, proposto várias alternativas para contornar esses impasses, quer seja na questão previdenciária como na de saúde,
porém, sistematicamente, temos ouvi-

do um “não é possível” como resposta,
no entanto continuaremos insistindo
em nossos objetivos.
Temos plena consciência que a
opção pela migração do Benefício Definido (BD) para a Contribuição Definida
(CD) é decisão de cada um. O que nos
compete é alertar para que essa decisão seja bem compreendida, de modo
a não causar problemas futuros àqueles que, ao ingressarem na Sabesp,
optaram por um sistema vitalício, que
garantisse recursos financeiros quando mais dele necessitassem.
Ainda no plano previdenciário, continua pendente a solução do pagamento do “serviço passado”, de responsabilidade da patrocinadora, que
nunca foi inteiramente demonstrado.
Afirmações sem base documental têm
sido feitas, porém insustentáveis do
ponto de vista de prova material. Infelizmente, creio que só será resolvido
na Justiça.
Continuamos nossa luta nas duas
frentes: saúde e previdenciário, em
defesa de nossos associados e da categoria, e não desistiremos de lutar para
salvaguardar esses direitos.
Temos divulgado essas ações através do nosso site, www.aaps.com.br,
ao qual sugerimos a consulta periódica, para acompanhar o andamento
dessas pendências.
Esperamos brevemente superar
esses obstáculos para que possamos
dar um pouco mais de tranquilidade
aos aposentados.
Maximiano Bizatto
Presidente

CORRESPONDÊNCIA
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.

Sua opinião é muito importante para nós.
Fale conosco!
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AAPS participa de evento da MO para pré-aposentados
No dia 18/05, a AAPS participou do evento
“Novos Caminhos, Novas Atitudes” promovido pela Unidade de Negócio Oeste (MO) da
Sabesp destinado aos empregados da unidade, aposentados pelo INSS ou com 60 anos ou
mais de idade, no Centro de Aprendizagem e
Aperfeiçoamento Leopoldina.
Este evento teve como objetivo preparar os
participantes para um novo ciclo em suas vidas
com informações que os auxiliarão no planejamento do melhor momento para deixar de trabalhar.
A AAPS foi convidada a participar e contribuir com informações relativas às atividades da
Associação, bem como o suporte que pode oferecer aos associados ainda na ativa ou no pósdesligamento da empresa.
A Associação pretende participar de outros
encontros que serão promovidos pela Sabesp

devido a importância de levar ao conhecimento
deste público as atividades da entidade.
Pela AAPS participaram o presidente da
Diretoria Executiva, Maximiano Bizatto e os diretores Wagner de Jesus Baptista (Comunicação e
Marketing), Cid Barbosa Lima Junior (Saúde e
Serviço Social), Celso Valio Machiaverni (Administrativo) e o estagiário Geovani Fortunato.

Convide um amigo para ser sócio colaborador!
Fotos: Antranick Asarian

Agora para ser associado da AAPS não precisa mais ser ligado a
Sabesp. Com a figura
do sócio colaborador
basta ser apresentado
por um sócio da entidade, filiar-se e participar!
Saiba mais no site
da AAPS em: Associe-se.

M a rc o s O s c a r
Fontes (perito judicial
na ativa) e sua esposa,
Sonia Maria Conceição Fontes (professora aposentada) tornaram-se sócios colaboradores há um ano.
O casal aproveitou para curtir a Festa Junina deste
ano com o filho Daniel e Pamela, sua noiva (ao centro).

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!
Braulio Novoa Rosmaninho (São Vicente - SP),
Clistina Lopes de Araújo (São Paulo - SP),
Gersina Maria Esteves (Juquiá - SP),
Luiz Antônio Pereira (São Paulo - SP),
Luiz Shintate (São Paulo - SP),
Maria Teresa Andrade Ferreira (Santos - SP),
Mateus Antunes de Moura (São Paulo - SP),

Rosângela Paes Beber Traballi Camargo (Santo André - SP),
Rosilda Martins de Andrade (Recife - PE),
Sylvio Mero Sotero de Menezes (São Paulo - SP),
Stael Fernanda Karam (Franca - SP),
Vera Lucia Alves (Bezerro - PE) e
Wilma Marta Mastellini Marques (Lins - SP).
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Associados aprovam contas de 2015 em Assembleia

Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
02 de maio de 2016, no auditório da sede da AAPS,
com a presença de associados e do Conselho Deliberativo, mediante parecer do Conselho Fiscal foram

aprovados o Balanço Patrimonial e o Relatório de Atividades relativo ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2015, apresentado pela Diretoria Executiva.
Após a votação os associados também puderam
tirar dúvidas sobre outros assuntos.
O Relatório e o Balanço estão à disposição no site
da Associação para consulta dos interessados. Para
acessar clique em Institucional, no topo do site e
depois em Relatório Anual.

Acordo Coletivo 2016/2017
Os Sindicatos representativos dos empregados
da Sabesp participaram da audiência de conciliação
realizada em 31/05/2016, na qual foi aceita a nova
proposta da Empresa para o acordo coletivo de trabalho 2016/2017. A proposta foi aprovada pela categoria em assembleia realizada na parte da tarde, após o
término da audiência.
Dentre os vários itens destacamos o que é de
interesse direto dos aposentados e pensionistas
complementados (G Zero) pela Sabesp: reajuste da
complementação salarial, com aplicação do índice
IPC/FIPE integral de 10,03%, com vigência a partir de
maio de 2016.
A íntegra do Termo do Dissídio Coletivo, aprova-

do em assembleia, está no site da AAPS. Para acessar
coloque complementação no campo pesquisa de
notícias do site, localizado no topo e à direita.

Reajuste de benefícios do Plano de Benefícios Básico (BD)
As aposentadorias e pensões pagas aos Participantes Assistidos do Plano de Benefícios Básico da
Sabesprev foram reajustadas a partir de 07/06/2016
(vigência maio/2016), com o objetivo de manter os
benefícios corrigidos em relação à inflação.
Os assistidos que tiveram início do benefício até
maio/2015 terão o reajuste integral, equivalente ao
INPC/IBGE acumulado entre Maio/2015 e Abril/2016,
no percentual de 9,8307%.
Os demais Participantes Assistidos, que tiveram
início do benefício entre junho/2015 e abril/2016,
terão reajuste proporcional, conforme a tabela:

Mês do Cálculo
(início do benefício)

Índice do Reajuste

Mai/2015
Jun/2015
Jul/2015
Ago/2015
Set/2015
Out/2015
Nov/2015
Dez/2015
Jan//2016
Fev//2016
Mar/2016
Abr/2016

9,8307%
8,7541%
7,9231%
7,3007%
7,0331%
6,4900%
5,6763%
4,5162%
3,5840%
2,0431%
1,0828%
0,6400%

Tabelas de reajustes dos Planos de Saúde serão mantidas por mais três meses
Conforme divulgado anteriormente, os Planos de Saúde Padrão, Padrão A, Executivo A e 279 foram
reajustados de forma parcial e linear, até que a Sabesprev e a Sabesp encontrassem uma alternativa para manter o
equilíbrio financeiro dos Planos, sem ter de aplicar os elevados reajustes apurados pela consultoria atuarial.
A avaliação das alternativas ainda não foi finalizada, razão pela qual foi prorrogada a manutenção do índice de
20,93% por mais três meses, mantendo a atual tabela de preços para os meses de agosto, setembro e
outubro/2016.
No site da AAPS você pode conhecer os índices de reajuste calculados pela consultoria atuarial e as tabelas
vigentes no período de 01/05/2016 a 31/10/2020. Coloque Sabesprev Plano Saúde no campo de Pesquisa de
notícias do site (no topo e à direita).
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Eleições Sabesprev 2016
As inscrições dos candidatos para a eleição aos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sabesprev vão
de 11 a 25 de julho.
Os interessados deverão preencher os prérequisitos e protocolar pessoalmente sua inscrição
na sala da Comissão Especial, localizada à Alameda

Santos, 1827 - 14º andar, no período das 9h às 12h
e 14h30min às 17h.
Para mais informações ou dúvidas acesse
www.sabesprev.com.br ou ligue para
08000-55-1827 (ligação gratuita).

NOVIDADE NA FORMA DE VOTAÇÃO
Este ano a votação para os novos conselheiros será por
telefone ou pela internet. Não perca tempo! Atualize seus
dados para receber a sua senha de votação no e-mail
Atualize o seu e-mail junto a Sabesprev pelo telefone 08000-55-1827 ou pelo site www.sabesprev.com.br >
Previdenciário > Autoatendimento > Demonstrativo de
pagamento dos Assistidos.

AAPS PARTICIPARÁ DA 27ª FENASAN

Entrada gratuita. Reserve a data em sua agenda para nos visitar!

De 16 a 18 de agosto, a AAPS terá um estande próprio na Fenasan - Feira Nacional
de Saneamento e Meio Ambiente com o objetivo de divulgação institucional da nossa
entidade aos participantes do evento, em especial aos empregados da Sabesp.
Fique ligado! Em breve divulgaremos a localização de nosso estande.
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Vai acontecer
PROGRAMA AAPS VAI ATÉ VOCÊ!
Estamos programando uma visita à Região de Botucatu para o mês de agosto.
Em breve mais detalhes. Aguardem!

Vai acontecer

Segunda exposição de arte na AAPS

Com o objetivo de proporcionar aos
associados e visitantes a oportunidade
de admirar o trabalho de uma artista e
refletir sobre as mensagens que sua arte
transmite a Diretoria da AAPS vai expor
os desenhos de Sergio Tonissi na segunda quinzena de agosto, no espaço térreo
da sede da Associação.
Tonissi é arquiteto cuja formação artística

se desenvolveu primeiro no ateliê de
seu pai, importante pintor ítalo-brasileiro, e na Espanha, onde fez vários cursos de desenho e pintura e também
teve a oportunidade de executar vários
painéis para o Governo espanhol.
Estaremos divulgando mais detalhes sobre o lançamento da exposição
em breve.

Biblioteca da AAPS ganha catálogo online
Em alguns dias mais frios, nada melhor do que o aconchego do lar. E agora ficou mais fácil escolher um filme ou
livro para curtir em casa.
Os acervos de livros e DVDs da AAPS ganharam novos
títulos, que foram recém-catalogados e colocados à disposição “online” para facilitar a consulta.
Os associados podem retirar livros - inclusive os publicados por nossos associados - e filmes por empréstimo.
Junto ao catálogo “online” você encontra também o
Regulamento da Biblioteca. Basta acessar Serviços, no
topo do site da AAPS e clicar em Biblioteca.

Campanha do Agasalho 2016
Participe!
Doar faz bem
ao coração

O inverno 2016 chegou batendo recordes de
temperaturas mais baixas
Em apoio à Campanha do Agasalho 2016, a
AAPS está com um ponto de arrecadação de peças
em bom estado em sua sede em São Paulo.

Faça uma doação! Ajude a aquecer
a quem tem frio, mas não pode comprar
roupas de inverno ou cobertores.

Dica do Aqualino!
Novidade! Agora nosso
boletim eletrônico é responsivo!
Você pode acessar de seu computador de mesa,
mas também do “smarthphone” ou “tablet”.

Ainda não tem e-mail?
Está na hora de pensar no assunto!
Não fique fora dessa!!!

Mantenha seu e-mail sempre atualizado para receber nosso boletim eletrônico e acompanhar as principais novidades online.
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Canto das Águas

Coral
é premiado em 1º lugar
no Encontro da Feliz Idade do Mercosul e AL

O Coral Canto das Águas da AAPS comemorou
o seu aniversário de fundação no mês de maio em
grande estilo após participar com muito sucesso
do 19º Encontro da Feliz Idade do Mercosul e América Latina realizado de 12 à 17 de abril, no Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Uma das mais belas atividades do encontro é o
Show de Talentos, no qual os próprios participantes demonstram suas aptidões através da diversidade artística, tais como dança, canto, teatro,
números humorísticos ou poéticos.
Os integrantes do Coral da AAPS obtiveram premiação em várias categorias. Além do 1º lugar do
Canto Coral do evento entre os cinco corais inscritos, com o repertório “Maria, Maria”, de Milton Nascimento e “Epitáfio”, do Titãs - com arranjos do
maestro do coral, Janoel Alves, também conquistou o prêmio de “Delegação com o Maior Número
de Integrantes Fantasiados no Baile de Fantasia”,

no qual as “Melindrosas” e os “Malandros” arrasaram com muito charme e animação.
E ainda: 1º lugar individual - música: João
Albertavicius, interpretando a música “Granada” e
2º Lugar individual - instrumento: José Antônio
Pessoa, com solo de clarineta com a música “Petite
Fleur”.
A próxima apresentação do Coral será de 04 a
06/10, em Campos do Jordão.

Passeio de um dia na Fazenda Angolana de São Roque

No dia 16 de abril, sócios e convidados da Baixada e da Capital participaram do passeio de um

Festa do

dia à Fazenda Angolana, na região de São Roque,
realizado pela diretoria da subsede da AAPS.
O dia teve café da manhã e almoço na fazenda
seguidos por atividades como alongamento ao ar
livre, passeio pelas dependências do local e um
bingo muito divertido. Ao final, foi a vez de um
grupo sertanejo cantar músicas animadas que fez
todos dançarem e, também, teve comemoração
dos aniversariantes dos meses de abril e maio. A
tarde terminou com um delicioso chá após o qual
chegou a hora de retornar pensando-se em outras
oportunidades semelhantes.

boi no rolete na Estância Alto da Serra

Em 22/05 um grupo de associados da Baixada Santista
esteve na Estância Alto da Serra, em São Paulo, pelo terceiro
ano consecutivo para, entre amigos, participar da festa
conhecida como Boi no Rolete e desfrutar da estrutura local:
caminhada entre trilhas, barco de pedalinho, tirolesa e outras
atrações.
Após o delicioso o almoço, foi o momento de se divertir
dançando muito com o grupo de Zumba seguido do grupo
sertanejo local. Ao final todos foram unânimes ao reafirmar,
entre despedidas e sorrisos, que adoraram o passeio e querem repetir o encontro.
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Festa Junina e Aniversário de 27 anos da AAPS
No dia 25/06 (sábado), a AAPS comemorou o seu 27º aniversário de fundação com uma animada festa junina realizada na região da Cantareira, nas dependências do Clube de Campo da
Associação Sabesp.
A festa reuniu associados, familiares e convidados em uma tarde ensolarada movida a muitos comes e bebes típicos, que estiveram à disposição em barracas, churrasco, música ao vivo
com parada somente para a dança da quadrilha, com sanfoneiro.

Fotos: Antranik Asarian

Apesar de ser início de inverno, a tarde esteve
ensolarada e com clima ameno, o que favoreceu
a participação das atividades programadas ao
longo de todo o dia e curtir a área verde local.
O clima agradável esteve propício para a
diversão das crianças que aproveitaram para
brincar no parquinho, enquanto os adultos
batiam papo com os antigos companheiros, degustando as delícias servidas ou se divertindo
na pista de dança ao som do DJ Walber Guimarães.

Pág. 7

Apresentação do Coral Canto das Águas na abertura da festa

Presidente, Diretores e Conselheiros da AAPS

Ganhadores do sorteio de brindes: Saul Ramon, José Domingos Menezes,
Aparecida Maria Pereira, Daniel Castilho Azevedo e Roberto Eustáquio de Assis.

Caravana da Baixada Santista

Estiveram presentes alguns membros de Entidades representativas dos Empregados: Pérsio
Faulim de Menezes, da Associação Sabesp; Márcia de Araújo Barbosa Nunes, Diretora Socioambiental da AESabesp e José Salvador Diretor de Base (aposentados) do Sintaema.
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AGENDA
13/08 (sábado)

Fique ligado em nossa programação!
Parque Maeda

Convites à venda na sede e subsede
Ingresso e transporte (por pessoa)
Sócio ou Acompanhante: R$ 80,00 (ingresso)
Convidado: R$ 130,00 (ingresso + ônibus)
De 5 a 10 anos: R$ 100,00 (ingresso + ônibus)
Até 4 anos: gratuito (no colo)
Consulte todos os detalhes (kit lanche + atrações do local) deste passeio no Calendário de
Eventos do site da AAPS, em www.aaps.com.br ou ligue para a nossa secretaria: (11) 3372-1000.

25/08 (quinta-feira)

BINGO na Sede

Prepare-se para divertir-se entre amigos! Animação garantida!
Cartela grátis para 10 rodadas, comes e bebes

02/09 a 04/09

Viagem a Conservatória

Um passeio imperdível!

üCenário das novelas: Paraíso - Dona Beija - Escrava Isaura e O Feijão e o Sonho.
ü Hospedagem na Fazenda Florença, palco de filmagens cinematográficas.
üComida caseira, piscina, apresentação de seresta e visita ao centro para
acompanhar os seresteiros e às fazendas históricas.

02/10 a 09/10

Viagem a Colônia de
Pesca e Férias de Cardoso

Pesca do Tucunaré (agosto a dezembro - período de represa baixa).

16/10 (domingo) DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
Vamos comemorar juntos!
Mais detalhes em breve.

Calendário de Eventos da AAPS 2016
Sede em São Paulo - O evento Ida ao Teatro não ocorreu devido às dificuldades de agenda. Não foi encontrada
nenhuma peça no período com disponibilidade de data, com prazo viável para reservas, divulgação e venda de
ingressos para os associados interessados. E, em função do atraso do mesmo, o evento Videokê também teve de ser
suspenso, pois o prazo em relação à agenda programada ficou muito próximo às datas de outras atividades.
Subsede da Baixada Santista - Informamos que o evento no Parque Maeda foi transferido para o mês de
agosto por indisponibilidade de data no mês de abril, devido a um evento de grande porte que aconteceu no local.
Por isso, o evento Fazenda Angolana - São Roque, previsto para o mês de julho, foi antecipado para o mês de abril.
O evento previsto no mês de maio, Noite do Boteco, foi cancelado em virtude de alto custo.
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Plano Previdenciário
Situação das negociações com Sabesp e Sabesprev
Como temos divulgado para conhecimento de
todos, nosso processo que solicitava o pagamento do
“serviço passado” e proibia, por liminar, a migração
para o Sabesprev Mais teve seu provimento negado.
Dessa forma, no momento, a Sabesprev não tem
nenhum impedimento para abrir a “migração”, uma
vez que não existe proibição legal para tanto.
Conscientes de que essa ação poderá trazer prejuízos aos atuais participantes do Plano de Benefício
Definido, entramos com uma Apelação, junto ao
Tribunal Superior de Justiça, para possibilitar o retorno da ação e o restabelecimento da liminar cassada
tentando, dessa forma, voltar a mesa de negociações,
para encontrar soluções que garantam maior segurança ao pessoal remanescente.
No último dia 13/06/2016, tivemos nova reunião
com a Sabesp, Sabesprev e Sintaema para tentar,
mais uma vez, chegar a um consenso sobre esses problemas. Foi solicitada a Sabesprev que efetuasse
simulações de migração, considerando a hipótese
mais desfavorável para os aposentados remanescentes, qual seja, a de que todos os BD ativos migrassem,
determinando dessa forma o impacto da necessida-

de de contribuição das partes para pagamento do
déficit remanescente.
Outras propostas foram colocadas na mesa de
negociação, tais como:
üPagamento dos 85% do déficit individual para
todos os que decidirem migrar para o CD, independente da quantidade (atualmente está vinculado à
porcentagem de interessados);
ü Suspensão do reajuste complementar dos planos de saúde dos aposentados, aguardando-se a
implantação de nova modelagem, em desenvolvimento;
üDemonstrativos contábeis dos pagamentos do
“serviço passado” (débito de contribuições de responsabilidade da patrocinadora);
üNuma eventual abertura para migração, possibilitar aos remanescentes do Plano de Benefício
Definido, se posteriormente acharem conveniente,
períodos anuais de migração para o Plano de
Contribuição Definida.
Todas essas propostas estão sendo avaliadas
pela Sabesp/Sabesprev para retornarmos à mesa de
negociação.

Não deixem de acompanhar o andamento dessas negociações pelo site: www.aaps.com.br.

Alerta!

Atenção associados: novo golpe utiliza recebimento de precatórios

Alguns associados receberam Notificação Judicial em papel timbrado do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo, supostamente remetida pelo “Setor de Cartas Precatórias Cíveis” do Fórum Hely Lopes Meirelles informando que os participantes de carteiras de pecúlio acionadas na Justiça, que agora, teriam sido condenadas a
ressarcir tais valores descontados indevidamente em folha de pagamento das aposentadorias.
A “Notificação” cita substanciosos valores a receber, e afirma que o beneficiário poderia “resgatar o valor
através de sua Agência Bancária por conta corrente/poupança.” E, informa que “para dar cumprimento do recebimento mediante banco, deve ser efetuado pagamento da taxa judiciária, custas processuais, observando-se
que para cada ato deverá ser recolhidos os valores devidos (...)” . Trata-se de golpe!
Para saber mais detalhes sobre este golpe acesse o site da AAPS. No topo do site, em Pesquise notícias no
site e coloque o título desta notícia.

Qualquer dúvida consulte sempre os Plantões Jurídicos da AAPS para
esclarecimento de dúvidas e orientações antes de qualquer providência ou decisão.

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS
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
BAIXADA 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
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Frio: o inimigo do
O infarto do miocárdio faz parte das doenças cardiovasculares, que são responsáveis por um terço de
todas as mortes no mundo inteiro, sendo no inverno
sua ocorrência mais frequente.
Temperaturas mais frias, com médias diárias abaixo de 14ºC, podem determinar aumento de até 30% da
mortalidade do infarto do miocárdio.
O clima frio desencadeia também outras doenças
cardiovasculares, como AVC (acidente vascular cerebral - conhecido popularmente como derrame), angina
e arritmias cardíacas. Pacientes com colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes, tabagistas e idosos
são os mais vulneráveis a sofrerem infarto nessa época
do ano.
Ao sentir o frio, receptores nervosos da pele estimulam a liberação de adrenalina e noradrenalina, hormônio responsável por contrair os vasos sanguíneos,
ocasionando estreitamento dos mesmos.
Essa vasoconstrição pode gerar rupturas de placas
de gordura preexistentes na parede das artérias coronárias (artérias que irrigam o coração), podendo ocasi-

coração

onar entupimentos e consequentemente o infarto.
A poluição é outro fator agravante. Sabemos que
no inverno há um grande aumento de partículas poluentes no ar das grandes cidades, que podem reduzir a
capacidade defesa do sistema pulmonar, de modo a
torna-lo mais sujeito à doenças inflamatórias, daí surgem gripes e pneumonias, que podem descompensar
o coração, levando à insuficiência cardíaca.
A melhor medida preventiva é chegar ao inverno
com as doenças crônicas compensadas por cuidados
de médio e longo prazo, inclusive tomar a vacina contra a gripe no outono, e buscar um bom condicionamento físico através da prática de atividade física regular com orientação profissional.
Vale lembrar que este ano o surto de gripe H1N1
foi antecipado e, após estudos, concluiu-se que o
maior número de pessoas contaminadas pertencia
justamente ao dos portadores de doenças crônicas
que deixaram de
tomar a vacina
em 2015.

Para saber mais assista ao vídeo Riscos de infarto e AVC
no inverno no site da AAPS. Acesse Variedades, no topo
do site e clique em Qualidade de Vida > vídeos.

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS
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.

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

BAIXADA

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

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 9 9302-7022 (Claro) - inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Falecimentos: É com pesar que informamos os falecimentos de Odete Ester da Silva Miguel, em 27/05, aos 86
anos; Marco Antônio Gorni Scabello, em 14/05, aos 73 anos; Antônio Juventino da Silva, em 11/05, aos 60 anos;
Anésio Luiz Lopes, em 03/05, aos 78 anos; Waldomiro Alves Ferreira, em 03/05, aos 88 anos; Antônio Simões
Marques, em 25/04, aos 72 anos; Salvador Hellfstein, em 18/04, aos 86 anos; Francisco Gonçalves Neto, em
01/04, aos 70 anos; Elias Jonas Vieira, em 31/03, aos 69 anos; Francisco Luiz dos Santos, em 26/03, aos 61 anos;
Osmar Severino de Morais, em 22/03, aos 80 anos; Alicon Pereira Lacerda, em 04/03, aos 74 anos; Natalino
Calixto Barbosa, em 02/03, aos 63 anos; João Rodrigues dos Santos, em 01/03, aos 90 anos; Wilson Sallum, em
01/03, aos 84 anos; Evaristo Carlos dos Santos, em 12/02, aos 88 anos; Joaquim Machado Silva, em 25/01, aos 64
anos; Geraldo Albuquerque dos Prazeres, em 18/01, aos 84 anos; Julio Cesar Vargas, em 07/01, aos 65 anos e Zair
Solfa Panegaci, em 01/01, aos 76 anos.
É com pesar que comunicamos o falecimento do ex-conselheiro e diretor da AAPS, Décio Levada, em
06/06/2016, aos 77 anos.
Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.
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Depoimento

Walter Sigollo assumiu a presidência da Fundação Sabesprev em fevereiro de 2016 e, a convite da
AAPS, deu o seu depoimento sobre as questões que nos afligem: previdência e saúde, que você pode conferir a seguir.
Vislumbra-se a perspectiva de boas negociações. Vamos apostar nisso.
Nos últimos anos, Walter Sigollo foi Superintendente de Recursos Humanos da
Sabesp. Em fevereiro/2016, foi cedido pela Companhia para tomar posse como presidente da Sabesprev. Esta não é a sua primeira passagem na Fundação. Anteriormente ocupou as funções de Diretor Administrativo, Conselheiro e Presidente do
Conselho Deliberativo da Sabesprev.
Com larga experiência na gestão de Recursos Humanos, Walter acredita profundamente no diálogo e no importante trabalho desenvolvido pelas entidades representativas tanto dos empregados quanto dos aposentados. A contribuição para a
qualidade de vida e a defesa dos interesses dos associados é fundamental em
todas as fases, mas particularmente na aposentadoria, quando as pessoas tendem
a se sentir mais isoladas.

A AAPS é uma entidade de grande representatividade entre os aposentados e pensionistas da
Sabesp e participa de forma muito próxima da gestão da Sabesprev., tendo ocupado diversas vezes
posições nos seus Conselhos e Comitês.
Atualmente a AAPS integra os dois Comitês de
Saúde relacionados à Sabesprev:
üO primeiro faz parte da estrutura organizacional da Fundação e tem o objetivo de analisar o
desempenho dos Planos de Saúde e propor ao Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva medidas
de controle.
üO segundo foi instituído, de forma pontual e
específica, pela Superintendência de RH da Sabesp,
que está conduzindo os estudos, para encontrar
uma solução para o atual desequilíbrio financeiro
entre as receitas e despesas dos Planos de Saúde.
Além da AAPS, outras entidades representativas
dos Participantes, entre Associações e Sindicatos,
fazem parte deste Comitê, além da própria Sabesp e
Sabesprev.
Vale lembrar que esta situação não é exclusiva
da Sabesprev.e preocupa todo o setor de Saúde,
sendo agravada a cada ano por diversos motivos
como: excesso de utilização dos procedimentos; lançamento de novas tecnologias diagnósticas e
aumento de procedimentos obrigatórios pelo Rol
da ANS; elevado número de consultas em pronto
socorro e redução do vínculo entre médico e paciente; falta de prevenção e aumento de doenças crônicas; envelhecimento da massa; aumento vertiginoso dos custos da Saúde, com destaque para medica-

12

mentos e materiais especiais como órteses e próteses etc.
No caso específico do desequilíbrio financeiro
dos Planos de Saúde da Sabesprev, estão sendo
estudadas todas as hipóteses viáveis, levantadas
junto ao Comitê de Saúde (com a participação da
AAPS), considerando a legislação vigente e a busca
por uma solução definitiva.
Como todos sabem, no caso da Previdência,
temos enfrentado um problema ainda maior que é
o déficit do Plano de Benefícios Básico, modelado
em Benefício Definido (BD). A criação do Plano
Sabesprev Mais, modelado em Contribuição Definida (CD), em 2010, foi a alternativa encontrada e aprovada em todas as instâncias para continuidade do
Benefício oferecido pela Patrocinadora Sabesp aos
seus empregados. Em todo setor de Previdência
Complementar, nacional e internacional, existe um
forte movimento no sentido da extinção de Planos
BDs, por sua natureza vulnerável ao aparecimento
de novos déficits atuariais, que independem muitas
vezes da atuação dos gestores, como por exemplo,
déficits decorrentes das crises financeiras do País
que afetam os investimentos das Entidades e a
mudança das hipóteses atuariais, com troca de tábuas de mortalidade, rotatividade, entrada em invalidez, composição familiar etc.
A Sabesprev está sempre aberta ao debate. Só
nos últimos três meses, a Fundação reuniu-se diversas vezes exclusivamente com a AAPS, buscando
estreitar ainda mais o diálogo e seus laços de parceria.

