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Ano novo à vista e muitos desafios
Estamos há pouco tempo do final de mais um 

ano!!! Vamos ver o que está acontecendo em nossa 
AAPS.

No primeiro Editorial dessa nova gestão afirmei 
que não poderia garantir a solução de todos os pro-
blemas apresentados à época, nem tampouco os que 
porventura se apresentassem no decorrer do tempo, 
mas que eu e minha equipe estaríamos inspirados e 
prontos para a batalha no sentido de fazer acontecer o de 
melhor para nossos associados.

Nosso primeiro grande desafio, de dar um novo 
rumo à Associação, está a pleno vapor. O mapeamento 
dos problemas e dificuldades que se apresentaram, 
ponto inicial do nosso planejamento estratégico, 
permitiu que o Conselho Deliberativo, em conjunto com 
a Diretoria Executiva e demais colaboradores, 
propusessem vários Programas de Ação.

Para todos os programas foram designados 
coordenadores e respectiva equipe de trabalho, 
apresentando  objetivos altamente desafiadores, obser-
vando as prioridades já definidas. Brevemente esta-
remos disponibilizando os referidos Programas de Ação 
aos associados.

A ação que estamos priorizando atualmente é o 
desenvolvimento da Nova Modelagem dos Planos de 
Saúde. Como já noticiamos, os Planos serão adminis-
trados pela Sabesp e os aposentados e pensionistas 
serão incluídos nos planos dos ativos, em função do 
acordo firmado com a Sabesp, conforme conhecimento 
de todos.

Participamos da Comissão de Saúde instituída 
pela Sabesp, composta por representantes da todas as 
entidades representativas dos empregados e apo-
sentados da Empresa, onde estamos nos manifestando 
desde a elaboração do Termo de Referência e Edital da 
Concorrência, Rede Credenciada e Regulamentos.

O Pregão Eletrônico que classificou a empresa 

Operadora que fará a administração os planos de saúde, 
sob gerenciamento da Sabesp, ocorreu no dia 26 de 
outubro e a vencedora foi a Unimed do Estado de São 
Paulo - Federação Estadual das Cooperativas 
Médicas.

Entraremos agora na fase de precificação de cada 
plano e na definição de algumas premissas que ainda 
carecem de negociação. Os novos planos estarão 
vigorando em janeiro de 2019.

Participamos, no período de 18 a 20 de outubro, da 
29ª Feira Nacional de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente - Fenasan. Nosso estande esteve bem mo-
vimentado, procurado por aposentados e empregados 
ativos em busca de informações sobre nossa atuação.

Agora uma novidade importante. Sempre em 
busca e preservação dos diretos de nossos associados, 
estamos promovendo uma ação judicial contra a 
Secretaria da Receita Federal  em defesa dos 
suplementados da Sabesprev (assistidos e ativos). 
Trata-se de conseguir que os valores pagos pelos 
suplementados do plano BD - Benefício Definido, a título 
de contribuição extraordinária, sejam considerados para 
fins do cálculo do imposto de renda, descontados na 
fonte e na declaração de ajuste anual.

Enfim, nosso trabalho tem sido exaustivo, mas 
dignificante. Agradeço muito aos novos Diretores, fun-
cionários, Conselhos Deliberativo e Fiscal, assim como 
muitos colaboradores que não têm medido esforços 
para o cumprimento de nossos compromissos.

Mas não é só trabalho. Vem aí os eventos sociais 
de fim de ano. As festas de confraternizações de São 
Paulo e da Baixada Santista prometem momentos de 
muita descontração e reencontro com amigos e será 
muito gratificante reencontrá-los. Participem!

José Luiz de Melo Pereira

Presidente

Assistência Social - “Boa noite! Após tantos desencontros, hoje por 
volta das 15hs, recebi uma ligação da assistente social dessa Associação em 
plantão na Baixada Santista, dª Sueli, que me deu um atendimento que deve 
receber todos os elogios possíveis! É de pessoas assim, que o Brasil está 
carente. Parabéns a vocês por terem uma colaboradora interessada, 
competente e muito rápida.” Darci Nascimento

Assistência Social - “Boa noite! Venho por meio deste agradecer a 
atenção e orientação dada por você no caso do meu marido, devido a estas, 

consegui reaver o valor de um seguro que era por direito devido a ele, e que a 
seguradora estava se negando a pagar.

Fica aqui o meu agradecimento pela presteza oferecida, pois sem elas, 
não teria o direcionamento correto para a resolução do caso.” Francisca 
Batista

Boletim Eletrônico Fique por Dentro News - “Boa noite, muito 
obrigado pela notificação, e a todos os Pais muitas felicidades!!!” Luís Carlos 
Mosken

As Diretorias de Saúde e Serviço Social, 
Assuntos Jurídicos e Assuntos 
Previdenciários serão acumuladas pelo 
Presidente da Diretoria Executiva.

AAPS: Agradecemos os contatos. O retorno por parte dos associados é muito importante para nós.
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Encontro com associados em Santos

No dia 02 de agosto, a AAPS promoveu um encontro para 
associados e pré-aposentáveis na subsede da entidade, em 
Santos, localizada na Associação dos Arquitetos e En-
genheiros de Santos (AEAS). Foi o primeiro do programa 
“AAPS vai até você!” da nova gestão.

A diretora regional da Baixada Santista, Estela dos Santos 
Rodrigues Peres, abriu o evento dando boas-vindas a todos e 
destacando a atuação da AAPS; sua estrutura, independente e 
autossustentável, além da importância que a Associação tem 
na vida de seus associados após a aposentadoria, no papel de 
defesa de seus interesses e também, de representar um ponto 
de encontro, proporcionando lazer entre amigos através dos 
eventos socioculturais organizados pela entidade. Foi se-
guida pelo presidente da AAPS, José Luiz de Melo Pereira, 
que falou sobre as atividades da associação, com destaque 
para o Planejamento Estratégico em andamento, que prevê, 
dentre outras metas, a criação de novas subsedes regionais.

O advogado Dr. Arlindo da Fonseca Antonio, fechou o 
encontro falando sobre o andamento das ações dos com-
plementados e suplementados, sobre o Acordo relativo aos 
Planos de Saúde, firmado com a Sabesp e Sabesprev, assim 
como da ação que a AAPS moverá tendo como objeto a 
incidência do IR sobre as contribuições extraordinárias do 
Plano BD. O público pode fazer perguntas e esclarecer as 
dúvidas antes do Café de Confraternização servido ao final. 

O pessoal curtiu o momento de confraternizar e 
aproveitou para bater papo e colocar as novidades em dia ou, 
ainda, aproveitar para uma última conversa esclarecedora de 
algum detalhe individual.

Vários diretores prestigiaram o evento em Santos 
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho (Sociocultural e 
Esportiva), Edna Ferreira de Lyra Santos (Administrativa), 
Valdemar Venâncio (Relações Institucionais), Wagner de 
Jesus Baptista (Comunicação e Marketing  - respondendo); 
Claudio Gabarrone (Financeiro) e Pérsio Faulim de 
Menezes, presidente do Conselho Deliberativo da AAPS.
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Da esquerda para a direita: Valdemar,  Wagner, Jairo, Estela, José Luiz, Claudio, Célia Regina, 

Edna e Dr. Arlindo.

Pérsio Faulim de Menezes e o conselheiro Jairo Bonifácio com a associada Olimpia Demar Mota

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

Fo
to

s:
 R

aq
ue

l B
ra

ga
nh

ol
i



Se você teve aumento no imposto 

de renda na fonte, a partir de agosto 

de 2018 e deverá fazer a declaração 

anual, este assunto te interessa.
A AAPS realizou a 29ª Assem-

bleia Geral Extraordinária, no dia 

11/09/2018, às 10h30min, para 

deliberar sobre a autorização para a Associação propor a 

Ação Coletiva Tributária contra a Receita Federal, que 

terá como objeto a declaração de isenção do imposto de 

renda na fonte dos valores das parcelas de contribuições 

extraordinárias destinadas ao equacionamento do déficit 

da Sabesprev, relativo ao Plano de Benefício Definido (BD). 

E, também, que as referidas contribuições possam ser 

deduzidas na declaração de ajuste anual em até 12% (doze 

por cento), bem como a devolução do imposto recolhido 

até então sobre as parcelas do equacionamento já pagas.
Ela beneficiará os empregados ativos e assistidos da 

Sabesprev que pertencem ao Plano de Benefício Definido - 

BD, com incidência de imposto de renda sobre a con-

tribuição extraordinária (déficit).
Após explicação sobre o objeto da ação e escla-

recimento de dúvidas em relação ao futuro processo pela 

advogada contratada, Dr. Glaucia Costa, o presidente do 

Conselho Deliberativo da AAPS submeteu o tema a vo-

tação da assembleia, sendo aprovado por unanimidade.
Considerando que a AAPS somente poderá repre-

sentar associados, ficou decidido que haveria prazo para a 

proposição da ação, possibilitando que aqueles tenham 

interesse em fazer parte desta ação, pudessem tornar-se 

sócios da AAPS.
A ação será coletiva e totalmente custeada pela AAPS. 

Possíveis ações individuais ou em grupos, serão de res-

ponsabilidade dos associados envolvidos.
Contamos com a colaboração de todos para divulgar a 

oportunidade entre amigos.

aaps Atualidades
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Resultado das Eleições Sabesprev 2018

Segundo balanço divulgado pela Fundação Sabesprev, 3500 assistidos participaram do processo eleitoral que 
definiu os novos membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, para um mandato de quatro anos.

O processo foi conduzido por uma Comissão Especial, que contou com representantes da Sabesprev, da 

Patrocinadora Sabesp, do Conselho Deliberativo e das entidades representativas dos participantes: SINTAEMA, SINTIUS, 

SEESP, SASP, AAPS e AESABESP.

Conheça os candidatos eleitos:

Conselho Fiscal
Hiltom Marioni dos Santos� titular�
Rogério Bulhões dos Santos� suplente�

Conselho Deliberativo

      Miguel Ângelo Ferreira Teixeira                                            �

Sebastião Marangoni Mantelo                                              �

        Francisca Adalgisa da Silva                                              �
   

           Noralice Barbosa                                                                  �
 

Assembleia Geral aprova propositura de ação judicial
exclusiva para suplementados

** Associadas da AAPS

titular**

titular
suplente** 

 suplente
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Como já informamos, a gestão e responsabilidade dos planos de saúde dos empregados ativos, aposentados, 

pensionistas e agregados estão sendo transferidas para a Sabesp, a partir de janeiro/2019. 

Reiteramos ainda que, conforme acordo firmado entre AAPS com a Sabesp/Sabesprev, a transferência dos planos 

de saúde para a Sabesp será feita com a implantação de uma nova modelagem, estabelecendo, entre outros itens, a fusão 

dos planos de saúde dos aposentados e pensionistas com o plano de saúde dos ativos, proposta reivindicada pela AAPS 

há mais de dez anos

Todos acreditamos que essa nova modelagem poderá trazer maior tranquilidade para os participantes dos planos, 

afastando o fantasma de déficit e reajustes abusivos, principalmente para os aposentados, com boa qualidade da rede 

credenciada e de atendimento, nos moldes do plano pleno atual.

A Sabesp está contratando uma Operadora de Planos de Saúde do mercado para ajudar na administração dos 

referidos planos. A Sabesp é quem estabelece a rede credenciada, define os regulamentos de utilização, bem como a 

precificação das mensalidades. A operadora deverá intermediar a contratação da rede de credenciados, negociar os 

preços e assessorar na gestão financeira.

No dia 05/11 foi concluído o processo licitatório para a referida contratação (Pregão Eletrônico) e a operadora 

vencedora foi a Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas. 

Os próximos passos para a implantação da nova modelagem será a elaboração dos regulamentos (muito 

semelhantes aos atuais da Sabesprev), definição da precificação das mensalidades e logística da implantação. 

Devemos salientar que a AAPS, juntamente com as demais associações e sindicatos, compõem uma Comissão de 

Saúde, a qual vem discutindo e negociando exaustivamente todos as etapas do processo de implantação da nova 

modelagem e continuará participando de forma efetiva, mesmo após a sua implantação. 

Tão logo tenhamos novas notícias estaremos divulgando de forma oportuna aos associados.

Comissão de Saúde em reunião de negociação com a Sabesp

Definida nova Operadora dos Planos de Saúde Sabesp  

Foto: Sintaema
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Aconteceu na AAPS

A AAPS participou da 29ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente - Fenasan, 
realizada de 18 a 20 de setembro pela AESabesp (Associação dos Engenheiros da 
Sabesp), paralelamente ao Congresso Técnico 2018, no Pavilhão Branco do Expo Center 
Norte, em São Paulo. 

A Fenasan 2018 foi um sucesso e teve público estimado em cerca de 20 mil 
visitantes.

A AAPS aproveitou a oportunidade para divulgar a nova ação tributária coletiva, que 
estará movendo em breve e que tem despertado grande interesse, em especial aos 
empregados da Sabesp. Nosso estande recebeu muitas visitas de participantes, além da 
presença de vários diretores e conselheiros da entidade que passaram pelo local.

AAPS marca presença na Fenasan pelo sexto ano consecutivo

De 24 a 26 de agosto, o nosso coral, Canto das Águas, esteve na cidade de São 

Francisco Xavier, para participar do VI Encontro de Corais Vozes na Mantiqueira 

realizado pela Fundação Cassiano Ricardo. 
Além do Coral da AAPS, o evento contou com a participação de 17 corais que 

executaram repertórios variados, desde composições eruditas à música popular 

brasileira. As apresentações ocorreram em espaço aberto e tiveram grande 

participação do público local e região durante todo o final de semana.

Encontro de Corais em São Francisco Xavier 

Na semana de 30/09 a 07/10, um grupo de associados esteve em Cardoso, para 
estadia e pesca na Colônia de Cardoso, onde se localiza a última represa do Rio Grande, na 
divisa de São Paulo com o estado de Minas Gerais.

O grupo desfrutou da revigorante área verde local e da época propícia para a pesca do 
tucunaré, com represa baixa e temperatura média de 30º, que vai até dezembro.

Quem perdeu pode ficar ligado. O pessoal já está pensando no primeiro semestre de 
2019, de janeiro a junho, momento favorável para pesca de corvina (época de represa cheia).

Lazer na Colônia de Pesca e Férias da Associação Sabesp

Adonias Balbino da Silva, participou de duas corridas no mês de julho: a New Balance SP 15Km 
2018, em 01 de julho, no Shopping Eldorado, com percurso de 25 km, completados em 00:45min:08s. E 
em 22 de julho foi a vez do Circuito Banco do Brasil, no Jockey Club de São Paulo, completando a prova 
de 05 Km, com o tempo de 00:30min:26s. 

No mês de agosto, participou no dia 19 do Tietê Plaza Run, com circuito de 4 Km, completados em 
00:21min:14s.

Em setembro também foram duas corridas: no dia 9, no Esporte Clube Pinheiros, com percurso de
05 Km, completados em 00:30min:33s e da Santander Track & Field Serie Cidade Jardim, no dia 15, 
com percurso de 05 km, completados em 00:24min:32s.

Atletas da AAPS nas pistas

José Bento de Queiroz, esteve na 23ª Corrida do Bombeiro,  acontece que anualmente no Parque 
da Independência, no Ipiranga, em São Paulo, no dia 01 de julho, com percurso de 10 Km, completados 
em 00:53min:25s.

Em 05 de agosto, correu no Santander Track & Field Serie JK Iguatemi, com percurso de 10 km, 
completados em 00:49min:39s. 

Ao centro, o Diretor Financeiro da AESabesp, Evandro de Oliveira,na 
entrega da placa de participação da AAPS no evento para o 
conselheiro Maximiano Bizatto. À esquerda e direita respectivamente 
o Diretor de Comunicação e Marketing, Wagner de Jesus Baptista e 
a Diretora Sociocultural, Célia Regina Gervásio S. Botelho. 

Foto: Danilo Ferrara
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Este ano, o tradicional Baile da Primavera da AAPS, jantar 

dançante com música ao vivo, aconteceu na véspera da data 

oficial de início da estação, no dia 21 de setembro, nas depen-

dências do Buffet Mediterrâneo, localizado no bairro do Ipi-

ranga, para saudar a estação das flores.
A Banda Athenas e a cantora Valéria Soares foram os 

responsáveis pela animação da noite com ritmo para todos os 

gostos. 
Muitos casais receberam a primavera com muito roman-

tismo, de rosto colado pelo salão, embalados pelas músicas de 

ritmos mais suaves, mas após o jantar e a parada para o sorteio 

de brindes, a noite incendiou de vez com os ritmos mais agi-

tados.
A galera lotou a pista de dança e com muita energia e alto 

astral festejaram até o final da noite.
Marcaram presença vários associados e familiares, mem-

bros da Diretoria e Conselhos, com destaque para a caravana da 

Baixada Santista.

Associados recebem a Primavera 2018 com festa e alto astral
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Na sexta-feira (05/10), a AAPS promoveu a Noite do Boteco em Santos, no salão de festas da 
Associação dos Arquitetos e Engenheiros local (AEAS ), com animação musical do Bando Urina's 
Soltas, formado por integrantes aposentados da Sabesp.

Em clima de boteco e saboreando comes e bebes típicos, o pessoal apreciou o show do bando que 
abrilhantou o evento e, por diversos momentos, fez lotar o espaço central do salão reservado para quem 
quisesse dançar.

O repertório requintado, de samba rais, proporcionou a oportunidade de viajar no tempo, con-
templando desde sucessos consagrados e memoráveis das décadas de 40, 50 e 60 até sucessos mais 
atuais, como “Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho.

A pausa na noite animada ficou por conta do “Parabéns” adiantado ao som do Bando Urina's Soltas, 
pelo aniversário de 9 anos da subsede da AAPS na Baixada Santista, que seria completado alguns dias 
depois do evento, em16/10.

Noite do Boteco com o Bando  Soltas empolga associadosUrina's
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Atividades Socioculturais
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Graças à parceria entre a AAPS e a Associação Sabesp os nossos sócios aposentados e 

pensionistas, bem como seus acompanhantes (cônjuge ou acompanhante), residentes no 

interior do Estado de São Paulo, poderão participar das festas de confraternização dos Grêmios 

da Associação Sabesp de sua região, com o custo subsidiado pela AAPS.
Os sócios interessados devem se inscrever junto aos nossos representantes locais até 15 

dias antes dos eventos.
Onde não houver um representante local, as inscrições deverão ser feitas pelo e-mail: 

aapsabesp@uol.com.br ou em sede pelo (11) 3372-10000.

Agenda 2019 
 

Dica do Aqualino!

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 

Fique Por Dentro News 
e acompanhar as principais novidades online.

Associados da AAPS que residem no interior do Estado

poderão participar das Festas de Final de Ano da Associação Sabesp

Campanha do Agasalho AAPS 2018

Agradecemos aos associados que participaram da Campanha do Agasalho 

2018 ajudando a aquecer muitas pessoas no inverso. 
Arrecadamos um total de 319 peças entre roupas e calçados. Toda doação 

do segundo lote recolhido foi entregue para a Caravana da Fraternidade.

.

A assistente social Sueli Lima e a diretora sóciocultural Célia Regina Botelho na entrega do segundo 
lote de doações para  o senhor Francisco da Caravana da Fraternidade. 

Aguardem mais informações em janeiro de 2019

Data: 20 de fevereiro
         (quarta-feira)

Viagem a Aparecida

     



10

aaps
Espaço Jurídico
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Desde janeiro de 2004, quando o a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da Sabesp - AAPS ingressou com a ação civil 
pública contra a SABESP e a Fazenda do 
Estado de São Paulo, vem sendo travada uma 
luta incessante pelos direitos dos comple-
mentados de receberem o benefício da 
complementação de aposentadoria e de 
pensão.

Como todos sabem, a ação civil pública foi proposta perante a 8ª 
Vara do Trabalho de São Paulo, tendo sido concedida medida liminar 
para que a SABESP efetue os pagamentos das complementações e 
que a Fazenda do Estado se abstenha de qualquer ato que retire da 
Sabesp tal obrigação. Essa liminar foi confirmada por sentença de 
primeira instância, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Mesmo assim 
a Sabesp e a Fazenda do Estado interpuseram recursos para o 
Supremo Tribunal Federal, que em dezembro de 2016, não foram 
admitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
Inconformadas, ingressaram com outro recurso, o Agravo interno, 
solicitando que o Plenário do TST aprecie a questão, ou seja, que 
decidam se os recursos devem ou não ser enviados para o STF. Esse 
julgamento deve ser pautado em breve.

Como os nossos associados também já sabem, na Carta de 
Sentença, que tramita na 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, instaurou-
se uma discussão sobre a questão dos associados que ingressaram 
na AAPS após a distribuição da ação civil pública (20/01/2004), se 
eles teriam direito à extensão dos efeitos das decisões lá proferidas. 
Mais uma vez, todas as instâncias da Justiça do Trabalho deram 
ganho de causa à AAPS, afirmando que todos os associados inde-
pendentemente do momento de ingresso na entidade têm direito aos 
efeitos das decisões, isto na prática possibilita que os associados 
(aposentados ou pensionistas) que têm seu direito negado pela 
Sabesp ou pela Fazenda do Estado possam ser incluídos na referida 
ação coletiva e passem a receber suas complementações diretamente 
pela Sabesp.

Por força dos recursos interpostos para o STF, esta Carta de 
Sentença foi suspensa até o julgamento de um processo paradigma 
no STF, que foi identificado como Tema 499 na Tabela de Temas de 
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos 
termos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio de Melo, apreciando 
o Tema nº 499 da repercussão geral, assim decidiu:

“a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação 
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos 
associados, somente alcança os filiados residentes na área 
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do 
ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada 
com a peça inicial.”

Esta decisão transitou em julgado no último dia 14/08/2018, 
sendo que a tese firmada no julgamento foi objeto de longos debates 
entre os Ministros do STF, principalmente sobre seu alcance. 

O resultado dos debates foi no sentido de que o Tema 499 dizia 
respeito apenas à ação coletiva de rito ordinário e não à ação civil 
pública.

Uma vez que tal decisão não abrange situações que envolvam 
ação civil pública, a AAPS encaminhou pedido ao Vice-Presidente do 
Tribunal superior do Trabalho (TST), requerendo o levantamento da 
suspensão e o prosseguimento do feito, a fim de que os recursos 
interpostos pela Sabesp e Fazenda do Estado venham a ser ana-
lisados, num breve espaço de tempo.

Concomitantemente, a AAPS peticionou à Juíza da 8ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, solicitando a análise de pedidos de inclusão de 
associados na Carta de Sentença, em razão do que restou decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Aguardamos, assim, um breve pronunciamento do Colendo Tri-
bunal Superior do Trabalho e da Juíza da 8ª Vara do Trabalho da Ca-
pital, a fim de que sejam confirmadas as decisões favoráveis aos 
associados da AAPS.

A luta continua!

A longa luta pelo reconhecimento do direito ao benefício da 
Complementação de Aposentadoria e Pensão

Para mais esclarecimentos, estamos à disposição no Plantão Jurídico na AAPS. 
Se necessário, faça o seu agendamento em nossa sede ou subsede.



Você sabia que o maior responsável por mortes de seres humanos no planeta é um animal minúsculo, o 

mosquito? Em todo o mundo existem 3,5 mil espécies de mosquitos. Um panorama dos mais letais, a serem evitados de 

todo jeito, mas que as pessoas não levam muito a sério.
Principalmente agora no verão, onde temos períodos secos seguidos de fortes chuvas. Todo lugar que possa 

acumular água parada deve ser removido para não servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, grande contaminador 

de nosso país.
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Sol e chuva: cuidado com os mosquitos

Atenção para o alerta do aumento de casos de febre amarela no litoral de São Paulo para quem vai viajar neste 

verão. Mortes de macacos por febre amarela na região do litoral, principalmente o litoral norte, preocupam as 

autoridades de saúde. 

Lembre-se: mesmo quem pode se vacinar contra a febre amarela, ainda está exposto ao mosquito da dengue que 
traz também o risco de contaminação da própria dengue, chicungunya e zica vírus.

Importante! Vale ressaltar que existem 4 tipos de vírus da dengue. Ao ser 
contaminado por um dos tipos, a pessoa fica imune a ele, porém está sujeita aos 
outros três tipos. E a partir da segunda contaminação, o risco da dengue hemorrágica 
é muito grande.

Faça do repelente seu melhor aliado!

Fonte: Ministério da Saúde
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Álvaro Manuel Santos Mendes (São Paulo - SP)
Ana Maria Cardoso da Rocha (São Vicente - SP)
Ângela Cardoso Guimarães (Santos - SP)
Ângelo Figueiredo (Mogi das Cruzes - SP) 
Altair da Silva Moreira (Indaiatuba - SP)
Antônio Pereira dos Santos (Pindamonhangaba - SP) 
Antônio Rufino Filho (São Paulo - SP)
Arnaldo Lopes da Cruz Junior (Valinhos - SP)
Claudio Vieira de Oliveira (São Paulo - SP)
Clemencia de Pinho Silva Kawauti (São Paulo - SP)
Derli José da Silva Garcia (Santos - SP)
Eleonora Seligmann (São Paulo - SP) 
Felipe Vieito Perez (São Paulo - SP)
Francisca Gonçalves Lopes Salinos (Embu Guaçu - SP) 
Giurene Barros Brandão (São Paulo - SP)
Hélio Fernandes de Oliveira (São Paulo - SP)
Ivanici Ariente Rodrigues (Santos - SP)
Jair Alves de Oliveira (São Paulo - SP) 
James Shiromoto (São Paulo - SP) 
João José de Santana (São Paulo - SP)  
José Correia Lima (Itaquaquecetuba -SP) 
Luciano dos Santos Araújo (São Paulo - SP)
Luiz Paulo Madureira (Bragança Paulista - SP) 
Magali Scarpelini de Menezes (São Paulo - SP)
Maria da Glória Silva Rossi (São Paulo - SP)
Maria das Graças Agostineto Giacon, (São Paulo - SP)
Maria José Sato (São Paulo - SP) 

Maria Helena Alves (São Paulo - SP) 
Maria Salete Dulcinoti Prado (São Paulo - SP)
Mariana de Britto Pereira (São Paulo - SP)
Mariângela Pinheiro Araújo (Bragança Paulista - SP)
Marina de Morais Conde (Registro - SP)
Marlene Marreiro de Oliveira (São Paulo - SP)
Mônica Maria de Carvalho Alvarez (Santos - SP) 
Mauro Luiz Reginaldo (São Paulo - SP)
Nilson Edson Castello (São Paulo - SP)
Olga Aparecida Pereira de Oliveira (Piracaia - SP) 
Osmar Pinheiro de Lima Filho (São Paulo - SP)
Paulo Daniel Ortiz (Itaquaquecetuba - SP) 
Paulo Roberto Barbosa Siqueira (São Paulo - SP) 
Pedro Soares da Costa (Caraguatatuba - SP)
Reinaldo Dimas Armene (São Paulo - SP)
Reinaldo Quintal Spinola (São Paulo - SP)
Rosely Ornelas Silva (Santos - SP) 
Sebastião Matos de Carvalho (São Paulo - SP) 
Sehlma Pfutzenreuter Rodrigues Carril (São Paulo - SP)
Silvania dos Santos Silva (Jundiaí - SP)  
Silvia Helena Bartie Fernandes Gomes (Santos - SP)
Sonia Regina Luciano de Oliveira (São Paulo - SP)
Suzany Souza dos Santos (Santos - SP)
Terezinha Pedro Formozinho (São Paulo - SP)
Vilma de Paula Nogueira da Silva (São José dos Campos - SP) 
Wagner Augusto Maia Luchaitis (Suzano - SP) 
Wania Maria Teixeira Mota (São Paulo - SP)

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! 

Falecimentos: É com pesar que informamos o falecimento de: Ângelo Vitorelli, em 30/09, aos 80 anos; Nelson Ferraz, em 23/09, aos 72 anos; 

Klaus Dietmar Alvarez, em 22/09, aos 78 anos; Dagoberto Antunes da Rocha, em 20/09, aos 76 anos;  Sebastião Pereira dos Santos, em 19/09, 

aos 92 anos; Tereza dos Anjos, em 15/09, aos 78 anos;  Benedito de Andrade Pimentel, em 01/09, aos 89 anos; Marilia Lopes, em 17/08, aos 72 

anos; Dinalva Souza Moreira, em 10/08, aos 69 anos; José Augusto Moreira, em 10/08, aos 71 anos; Rosani do Carmo Almoinha, em 24/07, aos 52 

anos; Daniel Antunes de Souza, em 22/07, aos 79 anos; Milka Lina de Souza, em 21/07, aos 88 anos; Rodrigo Theophilo Neves Ribeiro, em 20/07, 

aos 94 anos; Luiz Quirino, em 16/06, aos 84 anos; Valdemiro Isolino de Oliveira, em 26/05, aos 73 anos e João Menezes, em 14/05, aos 93 anos e  

José Garcia Silveira, em 21/03, ao 83 anos. 
Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

É com orgulho e satisfação que constatamos a continuidade do
significativo crescimento de nosso quadro de associados

Associado AAPS,
mantenha o seu cadastro atualizado. 

Entre em nosso site. É fácil e rápido!


