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Planos de Saúde e Previdenciário
Acordo suspende o aumento de 35,58%
aos Planos de Saúde dos Aposentados e Agregados,
bem como redução no pagamento do déficit do BD
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"Não faz sentido olhar para trás e pensar: devia ter feito isso ou aquilo, devia ter estado lá.
Isso não importa. Vamos inventar o amanhã, e parar de nos preocupar com o passado."

Steve Jobs
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EDITORIAL

O ACORDO
Finalmente, depois de inúmeras tentativas, a
AAPS conseguiu sensibilizar Sabesp e Sabesprev a
conversar sobre um acordo que possibilitasse reduzir os
impactos dos planos previdenciário e de saúde dos
aposentados e pensionistas.
Como é de conhecimento de todos, a AAPS vinha
questionando, através de ações judiciais, as cobranças
abusivas de reajustes dos planos de saúde e de
contribuições extraordinárias do plano previdenciário a
seus associados. Por proposta feita à nossa entidade,
tanto a operadora dos planos (Sabesprev) como a
patrocinadora (Sabesp) se comprometeram a iniciar
gestões junto à Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc) para possibilitar a
redução da cobrança extraordinária do plano
previdenciário àqueles que permaneceram no Plano de
Benefício Definido (BD). Conforme acordo, a proposta
será a de reduzir em cerca de 30% os valores cobrados a
partir de dezembro de 2016.
No caso da Saúde, como a alteração depende
somente de Sabesp e Sabesprev, a proposta será a de
manter os valores dos planos referidos a abril/2017, ou
seja, sem a aplicação do reajuste de 35,58% e mantidos
até a implantação da nova modelagem, cujos estudos
contratados com a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) já estão em andamento. Outro
benefício também oferecido nessa área foi o da fixação
de um valor-teto para essas contribuições, que no caso
do atual Plano Executivo seria limitado a R$ 1.500,00,
além da criação de um plano único com aposentados e
ativos, semelhante ao Plano Pleno atual. Essa limitação
seria aplicada também, proporcionalmente, aos demais
planos de saúde.
Outra concessão feita foi a abertura da
possibilidade daqueles que mudaram de plano ou
mesmo saíram da Sabesprev, de retornarem aos planos
originais, dentro de um prazo de 90 dias.
Em contrapartida foi solicitada à AAPS a
suspensão de 03 processos em andamento referentes

a: a) cobrança do “serviço passado” que questiona a
comprovação de pagamentos de responsabilidade da
patrocinadora no período 1974 a 1991; b) passagem do
pessoal aposentado para o Plano Pleno oferecido aos
ativos da empresa e c) proibição àqueles que migraram
para o Plano de “Contribuição Definida” (CD) de
levarem os valores pertencentes ao Plano BD,
depositados pela patrocinadora, permitindo somente
levar as contribuições próprias de cada um.
No processo em que se discute o pagamento do
“serviço passado”, o acordo prevê a realização de
reuniões com representantes dos participantes,
inclusive atuários da AAPS e Sabesprev, para avaliar os
efetivos pagamentos de responsabilidade da Sabesp,
questionados no processo original.
É oportuno esclarecer que essas suspensões
serão feitas por 03 meses, período em que se fará a
avaliação da realização dos itens acordados. A
comissão criada para acompanhar as providências
poderá, por consenso, prorrogar esse período por mais
03 meses.
Convém esclarecer que, caso qualquer das
condições estabelecidas não sejam cumpridas nos
prazos acordados, esses processos poderão ser
reativados. Caso todas as premissas sejam atendidas, aí
sim, seriam retirados os processos.
Esse acordo foi precedido de reuniões entre a
AAPS e as demais entidades e referendadas por
Assembleia Geral Extraordinária realizada em
13/06/2017, às 15 horas, na sede da AAPS.
A AAPS acredita ter dado um passo importante
para a conclusão das pendências judiciais que se
arrastam por vários anos esperando que, ao término
dessas, possam os seus associados viver momentos de
maior tranquilidade e segurança com relação aos seus
futuros.
É o que esperamos...

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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Novos Associados

Continuamos com a campanha de captação de novos sócios.
Divulgue a AAPS entre seus amigos aposentados não associados
ou em fase de pré-aposentadoria. Juntos somos mais fortes!

Agostinho Dias (São Paulo - SP)
Anai Ribeiro da Costa (São Paulo - SP)
Antônio Emídio Gatte (São Paulo - SP)
Argentina Rosales (São Paulo - SP)
Armando Luiz dos Santos (São Paulo - SP)
Armando Perez Flores (São Paulo - SP)
Arnaldo Boa Sorte de Oliveira (São Paulo - SP)
Bernadete Aparecida de Camargo Cunha (Bragança Paulista - SP)
Carlos Alberto Manfredini (São Paulo - SP)
Carlos Roberto Canecchio (São Paulo - SP)
Ernesto Américo Rodrigues (São Paulo - SP)
Evandro Luiz Munhoz (São Paulo - SP)
Flavio de Fraia e Souza (São Paulo - SP)
Gilberto Pimentel (São Paulo - SP)
Gilda de Souza Falleiros (São Paulo - SP)
Gladis Zumilda Larrea Conz (Caraguatatuba - SP)
Hélio Alves de Oliveira (Ribeirão Preto - SP)
Hermiro Yamaguti (São Paulo - SP)
Izabel Yoshie Takeuchi Eda (São Paulo - SP)
João Alberto Viol (São Paulo - SP)
José Guilherme de França Correa (Lorena - SP)
José Mauricio da Fonseca Maia (São Paulo - SP)
Julio Mendes Falcão (São Paulo - SP)
Luiz Roberto Perin Pereira (Lins - SP)

Marco Antônio Portella de Gino (São Paulo - SP)
Maria Aparecida Conceição Kehn (São Paulo - SP)
Maria Aparecida de Lima e Silva (São Paulo - SP)
Maria Aparecida Simões (São Paulo - SP)
Maria da Conceição Gomes Pereira (Santos - SP)
Maria da Penha Risola Dias (São Paulo - SP)
Maria de Lourdes Andrade Nagato (São Paulo - SP)
Maria do Carmo Calvoso Alvarenga (São Paulo - SP)
Maria Helena Marassá Godoy Cabral (São Paulo - SP)
Maria Silvana Juanes Freire (São Paulo - SP)
Marilene Rodrigues de Melo Junqueira (São Paulo - SP)
Nilze Valério Batista (Santos - SP)
Nivaldo do Nascimento Silva (Presidente Prudente - SP)
Osvair Bedore (Atibaia - SP)
Paulo Wanderley da Silva (São Paulo - SP)
Raquel Paiva dos Santos Teles (São Paulo - SP)
Romildo Ramires de Almeida (Assis - SP)
Rosalena Ines Szabo (São Paulo - SP)
Rosangela Aparecida Ferreira (Caieiras - SP
Sebastião Eulalio Vieira (Taboão da Serra - SP)
Silvio Aroulho (São Paulo - SP)
Silvia Regina Belatti (São Paulo - SP)
Telma de Cassia dos Santos Nery (São Paulo - SP)
Yukio Sacamoto (São Paulo - SP)

AAPS PARTICIPARÁ DA 28ª FENASAN
Entrada gratuita. Venha nos prestigiar!
De 02 a 06 de outubro, 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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A Campanha de Vacinação contra a Gripe 2017
na sede da AAPS foi um sucesso
No dia 13 de maio, a sede da
AAPS esteve aberta das 9 às 16
horas, para receber inúmeros
associados e moradores da região
no posto montado em nossa sede,
para vacinação contra a gripe no
“Dia D” da Campanha Nacional de 2017.
Foi a 16ª participação consecutiva da AAPS na Campanha
Nacional de Imunização de Idosos contra a Gripe. Foram
administradas mais de 500 doses de vacina. Além da vacinação,

também esteve à disposição Exame Preventivo do Câncer Bucal,
realizado por dentista, integrante da equipe enviada pela Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo. Registramos a presença de
muitas pessoas que compareceram exclusivamente para fazer este
exame preventivo.
Agradecemos e destacamos a dedicação e competência da
equipe de profissionais da Secretaria Municipal da Saúde da USB Humaitá, responsável pelo atendimento e aos funcionários da AAPS
que prestaram todo o apoio logístico para a realização da campanha
nas dependências de nossa sede.

AAPS participa do Festival Nacional de Corais de São João Del-Rei
O Coral Canto das Águas, da
AAPS, participou do 8º Canta Del-Rei,
nos dias 02, 03 e 04 de junho.
As apresentações foram realizadas no Teatro Municipal, Teatro do
Conservatório de Música Padre José
Maria Xavier, na Igreja de São Gonçalo Garcia e Centro Cultural Yves
Alves na cidade de Tiradentes. Houve ainda o “Cortejo Canta DelRei”, com um desfile dos corais no Centro Histórico e Comercial da

cidade, e o encerramento nas escadarias
da Igreja de Nossa Senhora das Mercês,
com todos os corais que permaneceram
até o último dia.
Ao todo, já passaram pelas edições do
Canta Del-Rei mais de 150 corais
diferentes de 47 cidades e 11 estados
brasileiros e, uma participação internacional, de Piteå, Suécia.

BAIXADA SANTISTA

Noite do Boteco em Santos
No dia 26 de maio, a Diretora Regional da Baixada Santista,
Estela dos Santos Rodrigues Peres, recebeu associados da região e
os da caravana de São Paulo para uma confraternização bem
animada que reuniu o pessoal para curtir uma noite de boteco no
Espaço Grill Associação dos Engenheiros ao som do Conjunto

Samba Lopes e quitutes deliciosos.
Também teve “Parabéns pra você” para as aniversariantes da
noite: a Diretora Sociocultural e Esportiva, Célia Regina Gervásio da
Silva Botelho e a Conselheira da AAPS, Berenice de Paula Posso
Baruffaldi. Celinha e Berê, como são carinhosamente conhecidas.

Porco no Rolete
Os apreciadores da carne suína estiveram presentes no Nurex (Núcleo de Reabilitação de Excepcional
São Vicente de Paulo), no bairro Macuco, em Santos, para degustar o porco no rolete no sábado, no dia 10/06,
e também curtir um bom bate-papo entre amigos.
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Aconteceu na AAPS
Coral Canto das Àguas comemora aniversário de 10 anos na Festa Junina 2017

Coral Canto das Águas e o maestro Janoel Alves que se apresentaram na Festa Junina com repertório de músicas típicas

Coordenador fala sobre a trajetória do Coral da AAPS
Antônio Carlos Julião,
conselheiro da AAPS, é coordenador do Coral desde sua
fundação, em 16/05/2007, a
pedido de Antônio Martins, exDiretor Social e de Saúde na
época. A equipe formada para
concretizar o “Projeto Coral” era
composta por ambos, Dirce Sgorlon Rascado e Daniel Castilho
de Azevedo.
A ideia original partiu do interesse manifestado pelos
nossos associados que participaram da 1ª Olimpíada da
Melhor Idade da AAPS, realizada em 2006, na cidade de
Bertioga. Em setembro do mesmo ano, o Coral começou a se

tornar realidade através de coleta de assinaturas, durante o
Baile da Primavera da Associação, realizado no Clube
Piratininga.
Como diretriz primordial, o Coral sempre buscou estimular
a integração dos associados e valorizar e prestigiar a iniciativa
e dedicação individuais de seus membros. Além disso,
promovemos, interna e externamente, a imagem da AAPS.
O Coral teve como primeira maestrina Júnia Chagas e,
atualmente, encontra-se sob a batuta do maestro Janoel Alves.
Nestes 10 anos de atividades o Coral se desenvolveu
muito, sendo responsável por 30 novos sócios colabo-radores
coralistas. Para o nosso futuro e continuidade, pretendemos
buscar parcerias que nos possibilite viajar levando, com
orgulho, o nome de nossa AAPS, por esse Brasil afora.

O Coral Canto das Águas está selecionando cantores e cantoras. Venha fazer parte do nosso Coral!
Ensaios às sextas-feiras - às 14 horas - na sede da AAPS - Rua Treze de Maio, 1642.
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Agenda de Eventos
SÃO PAULO

Agosto

Setembro

Bingo na Sede

Baile da Primavera

Data: 16/08 (quarta-feira)
A partir das 18 horas

Data: 22 de setembro
Local: Espaço de Eventos Hakka

Setembro
Olimpíadas do Lazer nas Montanhas
Que tal aproveitar esta viagem para nos integrarmos cada vez mais?
Faça sua inscrição na AAPS São Paulo para participar das Olimpíadas e/ou também para estadia no hotel
De 24 a 28 de setembro
Hotel Majestic em Águas de Lindóia
Inscrições abertas para associados
e convidados.
Mais informações no site da AAPS,
pessoalmente com Tatiane em nossa
sede ou pelo tel (11) 3372-1000
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Atividades Esportivas para inscrição - Jogos coletivos e individuais:
Basquete (lance livre), Corrida do Ovo, Dominó, Truco (masculino), Buraco, Dama, Dardo, Jogo de Argolas e Futsal.

Outubro
Dia Internacional do Idoso
Vamos comemorar com evento no dia 28 de outubro (sábado)

BAIXADA SANTISTA

Agosto
14/08 (segunda-feira) - Viagem a Santa Catarina - Rota da Amizade
Fraiburgo - Treze Tílias - Videira - Pinheiro Preto - Tangará Grupo mínimo de 20 pessoas para cada saída
Saída de Santos - Os interessados já podem fazer contato com a subsede e falar com Carolina.
São Paulo - Caso tenham associados interessados haverá uma grupo de viagem com saída de São Paulo.

Outubro
No dia 21 de outubro a AAPS Santos e São Paulo estarão reunidas na Barraca de praia da
Associação dos Engenheiros, próxima ao canal 3, com programação esportiva e muito petisco gostoso
para confraternização e integração dos nossos sócios.

Novembro
Passeio cultural e
compras em São Paulo
A AAPS levará um grupo de associados para passeio e compras em São Paulo.
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Apneia do sono não é inofensiva
Não se trata apenas de
roncar à noite. A pessoa
ronca alto e pode até
sufocar.
A apneia é uma parada
respiratória temporária
durante o sono que tem
como causa a pressão alta
e o excesso de peso.
A parada respiratória pode ser de dois tipos: obstrutiva ou
central. A obstrutiva está relacionada a alguma falha da chegada de
ar aos pulmões e é mais comum de ocorrer. Já a central ocorre
quando a pessoa tem algum distúrbio neurológico e o cérebro para

de mandar os sinais aos músculos respiratórios.
Se não for tratado, o distúrbio afeta a qualidade de vida além
de provocar doenças do coração. Alguns quadros mais graves de
apneia acabam levando a doenças graves como hipertensão,
infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).
São vários os fatores que podem causar a apneia obstrutiva,
mas a grande parte deles está relacionada à qualidade de vida. É um
círculo vicioso. Normalmente a pessoa que é obesa tem tendência
maior a roncar. Estressada, com noites mal dormidas, tende a
roncar mais.
O tratamento principal passa pela adequação aos hábitos
saudáveis e o uso do CPAP, que é uma sigla em inglês para uma
máscara que auxilia respiração durante o sono.

Principais sintomas:
ü Despertar durante o sono com falta de ar;
ü Sonolência durante o dia;
ü Fadiga e cansaço. Cuidado! Quem tem apneia é mais propenso a cochilar durante atividades monótonas, por isso tenha

bastante atenção ao dirigir por longos trechos. Também evite dirigir nos horários em que costuma dormir;
ü Dor de cabeça e Irritabilidade;
ü Apresentar esquecimentos e falta de atenção.

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

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.

BAIXADA

Falecimentos: Nelson Mancini, em 06/07, aos 83 anos; Kiyosi Kato, em 04/07, aos 79 anos; Julio Nunes Dutra, em 02/07, aos 74 anos; Maria
Strasburg Machado de Moura Teixeira, em 16/06, aos 85 anos; Hormínio Felicíssimo da Hora, em 15/06, aos 77 anos; Ercules Antunes de
Andrade, em 03/06, aos 66 anos; Alcides Helfstein, em 02/06, aos 72 anos; Odair da Silva, em 02/06, aos 68 anos; José Pereira Alves, em 23/05, aos
75 anos; Carlos Alberto Borin, em 12/05, aos 73 anos; Jayme Gomes, em 02/05, aos 88 anos; Adélia Moino, em 28/04, aos 75 anos; Alexandre de
Oliveira, em 24/04, aos 74 anos; Sebastião Dias, em 24/04, aos 79 anos; Luiz Carlos de Assis, em 19/04, aos 68 anos; Isabel Ferreira da Rocha, em
10/04, aos 82 anos; Maria Stella da Silva Mathias, em 02/04, aos 87 anos; Olaya Polo Caetano, em 07/03, aos 94 anos; Hildevado de Assis
Palagani, em 04/03, aos 75 anos; Waldemar Salinos, em 13/02, aos 80 anos; Cicero Puerta, em 05/02, aos 75 anos e Antônio Lourenço do Carmo,

em 27/01, aos 85 anos;
Em 2016: Luiz Carlos Alves de Lima, em 23/12, aos 66 anos e Antônio Pereira de Jesus, em11/12, aos 68 anos.
Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.
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Resumo do Comunicado da AAPS divulgado após o Acordo
Em comunicado divulgado através do site e boletim eletrônico em 23/06/2017,
a AAPS informou a todos os seus associados que, em decorrência da efetivação da
suspensão por três meses, dos processos judiciais de saúde e previdência, foram
ajustadas com a Sabesp e Sabesprev as seguintes ações imediatas:
PLANOS DE SAÚDE
üAinda

em 2017 será implantado um único Plano de Saúde para ativos,
inativos, seus dependentes legais e agregados, equivalente ao atual Plano Pleno. A tabela de preços
será individualizada, definida por faixa etária e baseada em cálculo atuarial da soma das massas para
sua composição e reajuste. Como referência, a última faixa etária (50 anos ou mais) deverá ser limitada,
inicialmente, a R$ 1.500,00/mês/pessoa para inativos/agregados.
üFoi permitida, também, a reinclusão até 31/07/2017, de inativos, agregados e seus dependentes
legais adimplentes no Plano de Saúde, excluídos nos últimos 90 dias a partir da validação do acordo (de
25/03/2017 a 22/06/2017).
üAté que ocorra a implantação do novo Plano de Saúde, será suspenso o último reajuste aplicado
(no percentual de 35,58%) nas mensalidades dos Planos Executivo, Executivo A, Padrão, Padrão A e
279, retroativamente a maio/2017. Ou seja, a próxima mensalidade já estará compatível ao valor de
abril/2017 (antes da aplicação do reajuste).
IMPORTANTE: os valores pagos, referentes ao reajuste em maio e junho/2017, serão devolvidos
na forma de desconto na mensalidade de agosto/2017.
PLANO DE PREVIDÊNCIA
üJá foi solicitada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por meio de

ofício encaminhado em 22/06/2017, autorização para aplicação do Limite de Déficit Técnico
Acumulado e Ajuste de Precificação para o cálculo da Contribuição Extraordinária para Déficit do Plano
BD, com o objetivo de reduzir a contribuição mensal. Pelas avaliações atuariais preliminares, estima-se
uma redução aproximada de 30% no valor da referida Contribuição.
üApós a aprovação do item acima, será solicitada à Previc a ampliação do prazo de pagamento da
Contribuição Extraordinária para Déficit, com o objetivo de diluir ainda mais o impacto financeiro desta
Contribuição para o Plano BD.
üUm grupo de trabalho será criado, com a participação de atuários da Sabesprev e da AAPS, para
desenvolver um estudo conjunto para compreensão e clareza do processo referente ao cálculo do
Serviço Passado do Plano BD. As primeiras reuniões já estão agendadas para julho/2017.
Os demais compromissos definidos nos termos da proposta da Sabesp - Sabesprev,
aprovados na Assembleia Extraordinária da AAPS de 13/06/17, permanecem vigentes.

CAPITAL

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

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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José Luiz de Melo Pereira é formado em Administração de Empresas (1984), com
especialização em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde, concluída em 1998.
Admitido da Comasp em 1968, como Auxiliar de Escritório, iniciou na empresa trabalhando na,
antigamente designada, “Seção de Pessoal”. O Escritório era no Guaraú, depois Águas Claras e,
posteriormente, na Elevatória Santa Inês. Quando houve a fusão das empresas e criação da Sabesp, a
Unidade de “Recursos Humanos” foi centralizada na Rua Bernardino de Campos, com atendimento
prestado através de Pólos descentralizados. Passou por vários deles até ser promovido a
Coordenador desses Pólos. Em sequência, passou a Coordenar o Setor de Documentação e Registro,
depois o de Folha de Pagamento e das Áreas de Pessoal do Interior do Estado.
Em 1990, quando a Divisão de Lins foi transformada em Superintendência, transferiu-se para lá
como Gerente da Divisão de Recursos Humanos, onde se aposentou no ano de 1996.
Associou-se e passou a frequentar a AAPS em 1998. Foi uma forma de se ocupar, conciliando com as atividades de
Consultoria iniciada após a aposentadoria e, com o tempo, sentiu a necessidade de participar mais ativamente da Associação.
Iniciou suas atividades na AAPS como Conselheiro. No decorrer do tempo exerceu as funções de Diretor Administrativo,
Diretor de Saúde e Presidente da Diretoria Executiva.
Atualmente como Presidente do Conselho Deliberativo da entidade, concedeu entrevista ao Jornal Sabespapo.
Sabespapo - Nestes últimos anos a AAPS tem
enfrentado uma luta muito intensa para defender os interesses
dos associados, principalmente no que se refere aos Planos
de Saúde e Planos Previdenciários administrados pela
Sabesprev. O que de fato aconteceu neste recente processo
de negociação com a Sabesp/Sabesprev?
José Luiz - A AAPS sempre esteve predisposta a
negociar os assuntos de Saúde e Previdência com a
Sabesp/Sabesprev. Até mesmo os ingressos com as ações
judiciais tinham como principal objetivo forçar a negociação.
Entendo que o fracasso nas negociações sempre esteve
ligado à forma de condução das propostas e à falta de apoio
das demais entidades coirmãs. Nenhuma das partes,
principalmente a Sabesp/Sabesprev, colocou clara e objetivamente essas propostas.
Recentemente, sem o apoio das demais entidades e com
as ameaças de bons resultados nas ações judiciais de Saúde
e Previdência, foi possível provocar a Sabesp/Sabesprev para
o retorno às negociações, quando houve, pela primeira vez, a
apresentação de uma proposta concreta sobre essas
demandas.
Durante esse processo, por vários momentos, quase
perdemos a oportunidade de negociar, mas a perseverança
nos manteve firmes. O Grupo de negociadores da AAPS
estava bastante convicto e certo de que, diante das
circunstâncias, negociar era o melhor caminho.
Sabespapo - Em relação aos Planos de Saúde quais
foram os pontos positivos para os beneficiários dos
mesmos?

José Luiz - Nossa ação judicial sobre saúde está bem
encaminhada e, no caso de fracasso do acordo firmado com
a Sabesp/Sabesprev, os aposentados poderão fazer parte do
mesmo Plano Médico dos empregados ativos, depois de
vencidos os embargos atuais e recurso ainda por vir.
Acontece que mesmo que todas as decisões sejam
favoráveis à AAPS, ainda restaria a necessidade de ações de
execuções (individuais ou coletivas), onde estariam sendo
discutidos a abrangência da ação e quais os valores a serem
pagos.
Quanto à abrangência, estariam fora da ação todos
aqueles que se associaram a AAPS após a data de entrada da
mesma, todos os que se aposentaram antes de 1998 e ainda
haveria que se considerar um possível período de prescrição
individual.
Com o acordo que firmamos tudo é diferente. Todos os
aposentados (sócios ou não) serão beneficiados e teremos
um teto do valor a ser pago que, de maneira nenhuma,
teríamos por intermédio da ação.
Detalhes deste acordo já foram divulgados aos
associados e estão disponíveis no site da AAPS.
Sabespapo - E quanto aos associados suplementados
do Plano Previdenciário de Benefício Definido (BD)? O que
eles podem esperar daqui para frente? Quais os passos após
a suspensão das ações?
José Luiz - Diferente da ação sobre saúde, o julgamento
do mérito sobre previdência ainda está com um caminho
bastante longo e sem a certeza de uma sentença favorável.
O processo sobre o pagamento do serviço passado pela
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Sabesp foi julgado improcedente em primeira instância,
estando atualmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com
recurso da AAPS pendente de julgamento.
Já quanto ao processo de migração para o Plano CD,
teríamos o julgamento de uma medida cautelar no curto
prazo, mas com muita insegurança quanto ao resultado e os
desdobramentos possíveis. Mesmo que houvesse resultado
favorável à AAPS, poderíamos esperar perdas muito mais
consideráveis que um resultado desfavorável.
Focamos em trocar o certo pelo duvidoso.
O acordo prevê uma redução de 30% no valor da
contribuição extraordinária. Estamos aguardando aprovação
da PREVIC para, posteriormente, reivindicarmos análises de
outros critérios que possibilitem que a redução seja maior,
como por exemplo, o alongamento do prazo de pagamento
do déficit.
Sabespapo - Como vê a polêmica surgida entre
complementados e suplementados?
José Luiz - Não existe polêmica institucional dentro da
AAPS. É certo que alguns poucos associados não tinham
certeza da eficácia do acordo, assim como se a Sabesp e
Sabesprev cumpririam totalmente aquilo que estavam
propondo.
Nessa altura, às vezes com os ânimos exaltados, os
argumentos se tornam próprios de cada um, o que não condiz
com a maioria da categoria. A AAPS é de todos os
associados. O divisionismo entre complementados e suplementados só enfraquece a entidade.
Circunstancialmente foram os G-Zero que fundaram a
Associação, que lutaram e votaram para que as ações

fossem uma realidade e foram eles, com a participação de
muitos suplementados, que buscaram, no limite, o melhor
acordo. Acreditamos no bom senso e queremos a unicidade
da categoria. Os G-Zero, dentro em breve, serão lembranças,
quero crer que boas lembranças. A AAPS tende a ser
conduzida pelos suplementados, basta que queiram.
Estamos bem próximos a um pleito eleitoral que
designará os futuros conselheiros e gestores da Associação.
Conclamo aos suplementados que participem efetivamente
dos futuros rumos da AAPS, participando do processo
eleitoral, bem como acompanhando os comunicados da
entidade. Este é o momento dos suplementados marcarem
posição e passarem a conduzir os nossos destinos e lutar
pelas causas dos aposentados.
Sabespapo - Como a AAPS continuará acompanhando o
andamento das providências a serem tomadas em relação
aos planos de Saúde e Previdenciário?
José Luiz - Na verdade, ainda não existe acordo
definitivo. O que foi aprovado em Assembleia, com a
participação de cerca de 300 associados, foi a autorização
para que iniciássemos as tratativas para um acordo definitivo
e, por consequência, retirar as referidas ações. Podemos ter
sucesso ou não, mas vamos lutar.
Estamos criando um grupo de associados, tentando que
a maioria seja de suplementados, para acompanhar tudo que
estará sendo feito em cumprimento à proposta da
Sabesp/Sabesprev. Estaremos atentos e temos a certeza que
nenhum de nossos direitos serão esquecidos. Ressalto que
as ações foram apenas suspensas, podendo a qualquer
tempo, caso os compromissos assumidos não sejam
cumpridos, serem ativadas. VAMOS EM FRENTE.

Dica do Aqualino!
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!!!

Mudou de e-mail ? Atualize!
Atualize o seu cadastro
Digite aqui o seu cpf

Abrir

Ainda não se cadastrou?
No final do site da AAPS você
vai encontrar orientações de
como fazer o seu cadastro.
RECEBA NOSSA NEWSLETTER
Nome
e-mail
Enviar
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