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EDITORIAL

Começo esta mensagem citando o 
princípio da Lei da Semeadura e da Colhei-
ta. Colhemos aquilo que plantamos. Essa 
lei não se aplica somente na agricultura, 
mas em todas as áreas de nossa vida.

 O plantio em nossa Entidade, ini-
ciado em 1989, ano de fundação, um tra-
balho realizado por um grupo de com-
panheiros idealistas e sonhadores e que 
teve sequência em administrações 
posteriores, paulatinamente, deu seus 
frutos: a AAPS hoje é uma instituição 
sólida, madura, confiável e acolhedora, 
com os pés no presente e o olhar fixo no 
futuro.  

Neste final de nossa gestão a sensa-
ção que temos é que todo o esforço dis-
pendido, no passado e no presente valeu a 
pena. Em todas as atividades procuramos 
sempre estar em sintonia com a histórica 
missão institucional da Entidade: defesa 
incondicional dos interesses e direitos dos 
associados e melhoria de sua qualidade de 
vida.

Nossas maiores preocupações foram 
representadas pelo trinômio: jurídico, 
previdenciário e saúde. Estivemos 
diuturnamente atentos para defesa das 

constantes ameaças que rondam a 
categoria e colocam em xeque nossos 
direitos. Este sadio posicionamento 
preventivo tem garantido à categoria im-
portantes vitórias no Judiciário Estadual, 
que esperamos se mantenham nos tribu-
nais superiores.

Tivemos também no ano de 2014 um 
marco institucional: a comemoração do 
Jubileu de Prata da AAPS. Vivenciamos 
uma extensa programação de atividades 
festivas, com a participação expressiva 
dos associados e familiares.

Outro fato relevante foram as elei-
ções para escolha dos novos gestores da 
AAPS para o triênio 2015/2018. Cumpri-
mos regiamente com as exigências esta-
tutárias e, mais do que isso, garantimos a 
preservação da transparência, demo-
cratização e incremento da participação 
dos associados no processo. Lamenta-
mos que a participação no processo tenha 
sido aquém do esperado.

Mesmo diante do patamar de 3.000 
sócios não descansamos. Iniciamos o ano 
de 2015 com uma ampla campanha, com 
milhares de correspondências na rua, para 
aumento do nosso quadro associativo.

Registramos ainda a consolidação 
das representações regionais de Lins e 
Caraguatatuba, que já começam a frutifi-
car e caminhar para criação de novas sub- 
sedes. Outras representações deverão 
surgir em futuro próximo reforçando a 
política de descentralização administrativa 
da nossa Entidade.

Tudo isso não seria possível sem a 
participação ativa dos abnegados Direto-
res, dedicados membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, esforçados empre-
gados, prestadores de serviço compro-
metidos com nossa causa e dezenas de 
valorosos associados, colaboradores vo-
luntários integrantes dos diversos grupos 
de trabalho.

Hoje, mais do que nunca, acredita-
mos na máxima que um bom gestor é uma 
pessoa comum, que trabalha com pes-
soas comuns, mas que diante do des-
comunal esforço de seus pares, consegue 
resultados incomuns que agregam valor e 
mostram a pujança de nossa categoria.

Obrigado a todos e que Deus continue 
nos iluminando.

José Luiz de Melo Pereira
Presidente

Hora de semear

Aumento dos Planos de Saúde - “Se confirmado o  aumento de 
23% sobre meu plano  de saúde e  se o Sintaema conseguir da Sabesp 
um reajuste salarial em torno de 8% para nossos vencimentos, quando 
cotejado os dois valores, o aumento da Sabesprev corroerá 38% dos 
8%  conseguidos para nós! Não sei o que acontece com a Sabesprev e 
a gerencia dos recursos dos planos de saúde, mas algo que de há 
muito tempo venho sugerindo ao Sintaema, é mudar a estratégia para 
quando do vencimento dos acordos trabalhistas com a Sabesp, acer-
tar com esta que os aposentados continuem com direito ao uso dos 

planos de saúde do pessoal da ativa, mesmo pagando um percentual 
extra mais honesto. Melhor brigar sobre isso que fazer greve por causa 
de 1% de aumento salarial. O pessoal da ativa precisa entender que 
quando se aposentar, a continuar essa situação nos planos de saúde 
da Sabesprev, chegará o momento em que ele não mais conseguirá 
pagar e terá que recorrer ao SUS, porque associar-se a plano de saúde 
comercial, dependendo da idade e custo, melhor nem pensar nessa 
hipótese.”  

Associado Laércio Zanini
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Paiva Castro, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz Stabile, Nilton Monteiro da Silva, Pérsio Faulim de Menezes, Shigueo Makita e Silvia Lotti.
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É com orgulho e satisfação que constatamos a continuidade do 
significativo crescimento de nosso quadro de associados! 

NOVOS ASSOCIADOS

Mantenha seu cadastro sempre 
atualizado para receber nosso boletim 

eletrônico Fique Por Dentro News.
Ainda não tem e-mail? 

Está na hora de pensar no assunto! 
Não fique fora dessa!!!

Atualize seu cadastro na AAPS

Adelaide Akemi Augusto (São Paulo - SP)    

Ana Lucia Centini Anciães (Itapevi - SP)

Ana Luísa Antunes Santana (Caraguatatuba - SP)

 André Domingos C. Ippolito (Santana do Parnaíba - SP) 

 Antônio Carlos Romeu Fogaça (São Paulo - SP) 

Antônio Dirceu Pigetto Azevedo (Caraguatatuba - SP)

Amauri Antônio Messias (Caraguatatuba - SP)

Augusto Stopa (Mairiporã - SP) 

Aureliano Viana Pinto (São Paulo - SP)   

Benedita Sarvanini (Mairiporã - SP) 

Carlos Roberto de Oliveira (Caraguatatuba - SP)   

Cleide Elena Pereira Ferreira (Itapetininga - SP) 

Cleto José Matthes (São Paulo - SP)     

Cristiane Pereira de Sousa (Caraguatatuba - SP)  

Edison Augusto Innocenzi (Caraguatatuba - SP)

Eduardo Ciro Leite (São Paulo - SP)    

Elizabeth Aparecida Dias da Silva (São Paulo - SP)    

Elza Regina Pedro  (Guarulhos - SP) 

Eridiane Baptista Furlan (São Paulo - SP)

Hannelore Stojan (São Paulo - SP)   

Ilaria Scheuer Sousa (São Paulo – SP

Jerônimo Zanelato Neto (São Paulo - SP)   

João Antônio Bragion (Joanópolis - SP)

João Francisco de Oliveira (São Paulo - SP)    

João Marçal Teodoro Filho (Santos - SP) 

Jonas Mota Lins (Itapetininga - SP)

José Antônio Correia (São Paulo - SP) 

José Antônio Prado (São Sebastião - SP) 

José Antônio Salem Chammas (São Paulo - SP)  

José Carlos Gomes (São Paulo - SP)    

José Hamilton de Oliveira (São Sebastião - SP) 

José Henrique de Oliveira (São Paulo - SP)    

José Luiz Baldini (São Paulo - SP)   

José Luiz Fracalossi (São Paulo - SP)    

José Nivaldo dos Santos (Americanópolis - SP)  

José Santana de Souza (Franco da Rocha - SP) 

Luiz Américo Rocha (São Paulo - SP)   

Luiz Cezar Coimbra de Conti (Caraguatatuba - SP)  

Mara Regina Guedes Leite (São Paulo - SP)  

Maria Angélica da Silva (São Sebastião - SP)

Maria Emília da Cruz e Oliveira (São Paulo - SP)   

Maria Elizabeth Pereira (São Paulo - SP)   

Maria Silvia Alexandre Rodrigues (Itapetininga - SP) 

Marcos Antônio Martins dos Santos (Caraguatatuba - SP) 

Maria Aparecida Simões de Araújo (Lins - SP) 

Maria da Graça Nardes Moreira (São Paulo - SP)  

Maria José da Silva Verdile (Taboão da Serra - SP)

Mariza Guimarães Prota (São Paulo - SP)   

Mauricio Candelário Simões Homs (São Paulo - SP)  

Mauricio José da Silva (Caraguatatuba - SP)   

Maurílio Gomes da Silva (São Sebastião - SP) 

Maybel Costa Santana (São Paulo - SP)   

Milton Graner Junior (Caraguatatuba - SP)   

Moacir Francisco de Souza (São Paulo - SP)   

Nilton Moreno Alves (Santos - SP)

Odair Katsutomo Augusto (São Paulo - SP)   

Odenir de Jesus Camacho (Lins - SP) 

Olga Oyafuso Maegawa (Catanduva - SP) 

Orlando Diniz Vulcano Jr (São Paulo - SP)    

Paulo Sérgio Prioli (São Paulo - SP)   

Pedro Gilberto Rodrigues da Mota (São Paulo - SP)     

Regina Célia dos Santos (São Sebastião - SP) 

Renato Almeida Morais Jr (São Paulo - SP)    

Rosana Francensconi Riserio (São Paulo - SP)     

Rubens Pereira da Silva (São Paulo - SP)   

Selma Horta (Jundiaí - SP) 

Sonia Maria Maselli Faria (Araras - SP) 

Takio Shimada (Guaiçara - SP) 

Talita Guimarães (Caraguatatuba - SP)   

Tânia Regina Santana (Caraguatatuba - SP) 

Valdomiro Santos Queiroz (São Paulo - SP)   

Vlamir Lopes (São Paulo - SP)   

Nova colaboradora da subsede de Santos

     O Plantão de Diretoria e voluntários da 
subsede da Baixada Santista passou a 
contar com a nova colaboradora 
Maria Cristina Mancuso, às terças-feiras, 

a partir das 14 horas.
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ATUALIDADES

Associados aprovam alterações no Estatuto Social da AAPS

Os associados presentes na Assembleia Geral Ex-
traordinária, realizada no dia 28 de abril na sede social, 
aprovaram as alterações propostas no Estatuto Social da 
AAPS.

A alteração mais significativa foi a introdução da 
figura do Sócio Colaborador no quadro social da 
Instituição, que deverá ser apresentado por um Sócio 
Efetivo.

Os associados presentes também homologaram o 
resultado das eleições e deram posse aos novos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos 
para o período 2015/2018. 

Entidades do setor de saneamento discutem crise hídrica na SSRH
Encontro de entidades e SSRH

Lideranças das entidades representativas de pro-
fissionais da Sabesp e do setor de saneamento foram 
recebidos na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídri-
cos (SSRH), no dia 22 de janeiro, pelo secretário da 
Pasta, Benedito Braga; secretária adjunta, Mônica Porto; 

presidente da Sabesp, Jerson Kelman e superintendente 
do DAEE, Ricardo Borsari.

O objetivo desse encontro foi a demonstração da 
união desses organismos com a SSRH, especialmente 
em relação à "Escassez de água e os riscos de colapso 
no abastecimento público de São Paulo" e a "Nova 
gestão da Sabesp". Dentro desses dois contextos foram 
elaborados e entregues, na ocasião, relatórios com 
propostas e posicionamentos das entidades.

A AAPS foi representada pelo seu presidente, José 
Luiz de Melo Pereira; em composição com os presidentes 
da Associação Sabesp, AESabesp, da ABES Nacional, 
ABES-SP,  APU, SEESP e Sintius. 

A íntegra do documento encontra-se disponível em 
nosso site (www.aaps.com.br).

Débito em conta no BB precisa ser desbloqueado

Os associados que 
optaram por débito auto-
mático em conta no 
Banco do Brasil e ainda 
não fizeram o desblo-
queio, não estão com o 
débito ativo. Após aderir é 
preciso fazer o desblo-
queio em um caixa eletrô-
nico ou através da Inter-

net, pelo do site do banco, caso tenham acesso a ele. 
Basta acessar a conta pessoal que aparecerá uma 

mensagem solicitando a permissão para o desbloqueio 
do débito em conta. O associado deve aceitar para 
concluir a operação.  Somente assim o débito automático 
passará a funcionar regularmente.

Lembramos que a AAPS sorteará uma TV digital de 
21 polegadas na Festa Junina 2015. Estarão concor-
rendo todos os associados que migrarem para débito 
automático até dia 30/05/2015. Ainda dá tempo! 
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MP 664/2014 alterou concessão de alguns benefícios previdenciários 

A Medida Provisória 664/2014 (MP nº 664/2014) 
entrou em vigor em março de 2015. Esta MP alterou as 
regras vigentes para acesso a benefícios previdenciários. 
Dentre elas, a concessão de pensão por morte, foi a que 
apresentou mais mudanças. 

 A Sabesprev informou em boletim da Fundação que 

as alterações da MP nº 664/2014 estão sendo analisadas 
para avaliar o seu alcance e impacto em relação aos 
Planos da Sabesprev. A Sabesprev também afirmou que 
todas as possíveis alterações em relação a benefícios ou 
procedimentos serão comunicados aos participantes 
com antecedência. 

A informações completas sobre as mudanças estão no portal da Previdência (www.previdenciasocial.gov.br).

Tabela de Retenção de Imposto de Renda a partir de 01/04/2015
Ano calendário 2015 para declaração do IRPF 2016

FAIXA

1

2

3

4

5

DE

1.903,98                                 

1.903,99 

2.826,66 

3.751,06 

Acima de 

-

2.826,65             

3.751,05             

4.664,68         

4.664,69  

REAJUSTE
 

ALÍQUOTA PARCELA A DEDUZIR

ISENTO

142,80

354,80

636,13

869,36

 REAJUSTE %

-

 6,5 %

  5,9 %

  5,5 %

5,23 %

6,5 % 

 6,5 %

5,5 %

5 %

4,5 %

0

  7,5 %

   15 %

22,5 %

27,5 %

Convênio AAPS e AEAS para uso de barraca na praia de Santos

Agora os associados da AAPS terão um ponto de 
encontro na praia do Boqueirão, em Santos, à dispo-
sição no primeiro fim de semana de cada mês (sábado 
e domingo): a barraca de praia da AEAS, localizada no 
Conjunto 04 - Ponto 08.

Pelo convênio firmado entre a AAPS e a AEAS 
(Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Santos), a 
barraca da AEAS situada na praia do Boqueirão, acima 
identificada, será utilizada pelos associados de ambas 
entidades.

O convênio também isentas entidades de quaisquer 
responsabilidades pela atividade de venda de alimentos 
na barraca. Os associados e/ou usuários da barraca 

deverão adquirir alimentos e/ou bebidas diretamente com 
o concessionário da barraca de praia da AEAS.

É só aproveitar!

Suplementados podem receber demonstrativo de pagamento por e-mail

Desde o dia 30/09/2014 os 
aposentados e pensionistas 

dos Planos Previdenciários 
(Plano de Benefícios Básico, 

Sabesprev Mais e Reforço) 
podem solicitar os De-
monstrativos de Paga-

mentos de Benefício via e-
mail. 

A nova opção tem o objetivo 
de melhorar os processos internos, 

antecipar a disponibilidade do documento, reduzir 
despesas administrativas, além de contribuir com o meio 
ambiente.

O participante interessado deverá entrar na Área 
Restrita do site da Sabesprev, no menu Previdenciário > 
Demonstrativo de Pagamento dos Assistidos - 2ª via e 
identificar sua opção de recebimento.  

Importante! Ao optar pelo envio por e-mail o 
participante deixará de receber o documento impresso via 
Correios.                                                                          

Se tiver alguma dúvida, ligue para: 08000 55 1827.
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O site da AAPS está de cara nova!

Com novas possibilidades de interatividade 
mais do que nunca a AAPS continua sempre 
ligada a você.

Além de mais moderno agora você também 
poderá acessar o nosso site pelo smarthphone 
(celular com acesso a internet) ou tablet 
(computador portátil em formato de prancheta).

AAPS está no 
FACEBOOK
Visite também 
a nossa página!

Acesse (www.aaps.com.br) 
e confira o novo visual.
Aproveite e responda a 
ENQUETE após a sua visita.
Sua opinião é muito importante 
para nós!

Protagonistas na Ribalta
Educação de Qualidade
Educação nas Virtudes

Cultural 

Aproveite para conferir os lançamentos. A biblioteca da AAPS conta com dois 
exemplares de cada livro doados em primeira mão pelos autores à disposição para leitura. 

    Nosso associado e professor, 
Carlos Rolim Affonso, lançou o 
livro Educação de Qualidade- 
Educação nas Virtudes, escrito 
em parceria com o educador 
Evandro Faustino.
    A obra é indispensável a todos 
os envolvidos com aspectos 
pedagógicos, psicológicos, 

éticos e gerenciais da nossa Educação, segundo Ives 
Gandra da Silva Martins que assina o prefácio do 
livro.

O associado e membro do 
Conselho Deliberativo da AAPS, 
Prof. Mário Rubens Almeida de 
Mello, sob o pseudônimo de Ma-
ruam, acaba de lançar seu nono 
livro: Protagonistas na Ribalta.

O livro traz, em eletrizante 
tom confessional, relatos de 
diferentes tipos de mulheres: 

donas de casa, professoras, prostitutas, estudantes, 
religiosas, profissionais liberais e moradoras de rua 
que, sob as luzes da ribalta, no tablado, desnudam 
suas trajetórias de vida apaixonadamente.



Viagem a Cardoso 
De 14 a 21 de setembro do ano passado, vários de 

nossos associados estiveram na cidade de Cardoso hospe-
dados na Colônia de Férias e Pesca gentilmente reservada aos 
aposentados da Associação Sabesp.

Nossos sócios puderam desfrutar da beleza exuberante 
da flora e fauna da região, além de participar da concorrida 
festa da pesca da corvina. Foram dias de descanso, confra-
ternização e de muitas brincadeiras.

A viagem de 2015 já está sendo programada para o mês 
de setembro quando acontece a pesca do famoso e delicioso 
peixe tucunaré. Esperamos contar também com você que 
ainda não fez parte deste tradicional evento. Venha participar!
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Festas de Confraternização de Final de Ano

Jantar Dançante em São Paulo, no dia 05/12, nas depen-
dências do Espaço Nobre, com animação da banda Musical 
em Mi.

Jantar Dançante da Baixasa Santista, no dia 12/12, no 
Salão Nobre da AEAS (Associação dos Engenheiros e Arquite-
tos de Santos), ao som da Banda Sena Metais.

No total mais de 700 pessoas entre associados, familiares e convidados participaram das Festas de 
Confraternização da AAPS 2014 realizadas em São Paulo e Santos e que marcaram o encerramento das 
comemorações do Jubileu de Prata da entidade.

O tradicional passeio anual que é 
realizado no início do ano para a cidade de 
Aparecida do Norte aconteceu em 25 de 
fevereiro, quando um grupo de associados 
esteve em visita à basílica da cidade.

Viagem a 
Aparecida do Norte



O Coral da AAPS Canto das Àguas participou do 18º Encontro da Feliz 
Idade do Mercosul e América Latina realizado de 14 à 19 de abril, no 
Balneário Camboriú, em Santa Catarina (SC).

O grupo de coralistas da AAPS participou do Show de Talentos do 
encontro e obteve premiação em várias categorias. Na categoria musical:  
2º lugar no Canto Coral e 1º lugar individual, com Antônio Carlos Julião 
interpretando a música “Saigon”. E também, Ondina Moreira Kalil, eleita a 
Rainha do 18º Encontro da Feliz Idade do Mercosul e América Latina e 
Valter Bonifácio, como o vovô mais alto do encontro.  

aapsaapsaaps
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ACONTECEU NA AAPS

Festa dos 
Aposentados 

da AAPS 2015

No primeiro grande evento do ano, quase 400 pessoas prestigiaram a 
comemoração do Dia Nacional do Aposentado, cuja data oficial é 24 de 
janeiro. A festa foi realizada no sábado (07/02) na Rua Treze de Maio, em São 
Paulo, onde se encontra a nossa sede social.

O pessoal se divertiu e curtiu a tarde que teve várias atrações, como  o 
Coral Canto das Águas da AAPS, o show na tenda principal com a cantora 
profissional Valéria Soares e Trio e o conjunto US Brasil, formado por colegas 
de nossa Entidade, que se apresentaram no deck atrás da sede social. 

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher
Não podiam faltar os eventos comemo-

rativos pelo Dia Internacional da Mulher na 
subsede da Baixada Santista (em 05/03) e na 
sede social de São Paulo (06/03), com muita 
atividade e animação. 

Passeio a Serra Negra, 
Águas de Lindóia e Monte Sião

Organizada pela subsede da 
Baixada Santista o passeio aconteceu 
no dia 09/04 e proporcionou além de 
muita diversão, a integração social 
entre associados de Santos e São 
Paulo.

Coral da AAPS é premiado no 18º Encontro da Feliz Idade do Mercosul e América Latina

Coral da AAPS em apresentação 
na Festa de Fim de ano 2014

Fotos: Estevão Buzato
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No mês de maio o Coral da AAPS completará 8 anos. Parabéns a todos! 



Baixada Santista

São Paulo

aaps

AGENDA 2015

Dia    Horário                                                  Evento

PROGRAME-SE!
   Maio

Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

21
quinta

Santos:
07h30min

São Paulo:
7 horas 

Bingo na Sede
Sede da AAPS

Rua Treze de Maio, 1642 - SP

22
sexta

Viagem a Itariri - SP
Espaço Origem da Roça

R$ 70,00
(por pessoa) 

R$ 100,00
(por pessoa)

20 
Sábado

Festa Junina 2015
e Aniversário da AAPS

Clube de Campo da Associação 
Sabesp na Cantareira

   Junho

A partir das
12 horas

 
18 horas

99

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

R$ 30,00
(por pessoa) 

R$ 60,00
(por pessoa)

Vagas limitadas.

Saída de Santos 7h30min 
- em frente a sede da Prodesan /

 à Pça dos Expedicionários.

Saída de São Paulo:
 7 horas - Sede da AAPS 

 Rua Treze de Maio, 1642.

Retorno: às 21 horas

Inclusos almoço, café da tarde e jantar 
(luau c/ música ao vivo) / bebidas 
à parte. Transporte para sócio e 

acompanhante por conta da AAPS. 

Mais informações entrar em contato com a secretaria de nossa sede através do telefone: (11) 3372-1000 ou da Subsede da Baixada Santista pelo (13) 3288-1162.

Novidades na sede da AAPS   CONFIRA E APROVEITE!   CONFIRA E APROVEITE!Novidades na sede da AAPS   CONFIRA E APROVEITE!

Yoga na AAPS
Dia: às terças feiras
Horário: das 9h30min às 11 horas
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio e cônjuge: R$ 25,00 
Convidado:  R$ 60,00
Obs: Pagamento no ato da inscrição.

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

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

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

Aulas de INFORMÁTICA 

Criança até 12 anos: grátis
Acima de 12 anos até 18 anos: 
R$ 10,00
Sócio e 01 acompanhante: 
R$ 25,00 (p/ pessoa)
Convidado: R$ 60,00 (p/ pessoa)

Vagas limitadas.

As aulas de Yoga na subsede da 
Baixada continuam com a profes-
sora Elisabeth Lopes Correa Xavier, 

Inscrições abertas.
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio e cônjuge: R$ 25,00 
Convidado:  R$ 60,00

Os associados da Baixada 
podem fazer aulas de informá-
tica em nossa subsede.

Aulas individuais. 
Cada associado escolhe os 

horários disponíveis às se-
gundas, terças ou quintas-
feiras.

Associada 
Ivonete da Silva Barazal

 
Aulas de YOGA 

Basta entrar em contato pelo telefone (13) 3288-1162 e falar com Raphaela.



No último dia 15 de abril, a 7ª 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho - TST julgou os recursos 
da Sabesp e da Fazenda do Estado 

de São Paulo e lhes negou provimento.  
Assim, decidiu favoravelmente ao 

pleito da AAPS no sentido de estender 
para todos os associados, independen-
temente do momento em que ingres-

saram na Associação, os efeitos das decisões 
proferidas na Ação Civil Pública proposta pelo Escritório 
Fonseca e Fernandes, que tem por objeto o reconhe-
cimento do direito ao benefício da complementação de 

aposentadoria e de pensão.
A decisão é clara ao mencionar “que a Sabesp 

continue a efetuar, nos termos da Norma 056, de 
30/08/94, os pagamentos das complementações de 
aposentadoria e de pensões dos associados da autora, 
mantida a antecipação quinzenal, abstendo-se a Fazenda 
do Estado de São Paulo de praticar qualquer ato que retire 
da Sabesp o cumprimento direto das complementações 
referidas“.

Na prática, essa decisão permitirá que todos os 
associados, admitidos na SABESP até 14 de maio de 
1974 e associados da AAPS a qualquer tempo, possam 
receber as complementações diretamente da Sabesp.

aaps

COMPLEMENTADOS Mais uma vitória jurídica da AAPS!

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

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

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Novos horários
 de atendimento F

ESPAÇO JURÍDICO
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Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas - mediante agendamento.
Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP.
Tel.: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

SUPLEMENTADOS Estudo do serviço passado do Plano BD

Em 14/04/2015 o perito apresentou o laudo pericial sobre o pagamento do 
serviço passado por parte da Sabesp para o Plano de Benefício Definido (BD) à Justiça.

A liminar que suspendeu a migração do Plano BD para o plano Sabesprev Mais, bem como a cobrança 
da Contribuição Extraordinária por parte da fundação continua em vigor.

 Continuamos acompanhando atentamente os desdobramentos da ação judicial.

Refeição de acompanhante 
é um direito a partir dos 60 anos

Os idosos, a partir dos 60 anos, têm direito a refeição 
para quem o acompanha durante a internação ou 
observação hospitalar. 

De acordo com o Art. 16, Capítulo IV, da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso): 
“Ao idoso internado ou em observação é assegurado 
direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para sua 
permanência em tempo integral, segundo critério 
médico.”

Nestas condições adequadas estão incluídos: o 
pernoite e as três refeições. E, não depende do plano de 
saúde contratado, pois está na lei. 

Aler tamos sobre envio de correspondência e 
também sobre as abordagens de agentes que operam nas 
ruas das grandes cidades oferecendo assistência jurídica 
para revisão dos benefícios do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), que nem sempre têm o real respal-
do na lei. 

Já existem entidades sob investigação e até sus-
pensas, através de liminar, para coibir estas abordagens 
enganosas aos aposentados e pensionistas. 

Por isso, é necessário tomar cuidado. 
Para ler a íntegra de informativo sobre o assunto 

acesse nosso site (www.aaps.com.br), clicando Notícias 
/ Geral. 

Alerta!  Falsas associações 
oferecem serviços jurídicos

No último dia 15 de abril, a 7ª 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho - TST julgou os recursos 
da Sabesp e da Fazenda do Estado 

de São Paulo e lhes negou provimento.  
Assim, decidiu favoravelmente ao 

pleito da AAPS no sentido de estender 
para todos os associados, independen-
temente do momento em que ingres-

saram na Associação, os efeitos das decisões 
proferidas na Ação Civil Pública proposta pelo Escritório 
Fonseca e Fernandes, que tem por objeto o reconhe-
cimento do direito ao benefício da complementação de 

aposentadoria e de pensão.
A decisão é clara ao mencionar “que a Sabesp 

continue a efetuar, nos termos da Norma 056, de 
30/08/94, os pagamentos das complementações de 
aposentadoria e de pensões dos associados da autora, 
mantida a antecipação quinzenal, abstendo-se a Fazenda 
do Estado de São Paulo de praticar qualquer ato que retire 
da Sabesp o cumprimento direto das complementações 
referidas“.

Na prática, essa decisão permitirá que todos os 
associados, admitidos na SABESP até 14 de maio de 
1974 e associados da AAPS a qualquer tempo, possam 
receber as complementações diretamente da Sabesp.

No último dia 15 de abril, a 7ª 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho - TST julgou os recursos 
da Sabesp e da Fazenda do Estado 

de São Paulo e lhes negou provimento.  
Assim, decidiu favoravelmente ao 

pleito da AAPS no sentido de estender 
para todos os associados, independen-
temente do momento em que ingres-

saram na Associação, os efeitos das decisões 
proferidas na Ação Civil Pública proposta pelo Escritório 
Fonseca e Fernandes, que tem por objeto o reconhe-
cimento do direito ao benefício da complementação de 

aposentadoria e de pensão.
A decisão é clara ao mencionar “que a Sabesp 

continue a efetuar, nos termos da Norma 056, de 
30/08/94, os pagamentos das complementações de 
aposentadoria e de pensões dos associados da autora, 
mantida a antecipação quinzenal, abstendo-se a Fazenda 
do Estado de São Paulo de praticar qualquer ato que retire 
da Sabesp o cumprimento direto das complementações 
referidas“.

Na prática, essa decisão permitirá que todos os 
associados, admitidos na SABESP até 14 de maio de 
1974 e associados da AAPS a qualquer tempo, possam 
receber as complementações diretamente da Sabesp.
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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 segundas e quintas-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 sextas-feiras - das 9h às 16h 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

QUALIDADE DE VIDA 

Reajuste dos Planos de Saúde Sabesprev 
É com um desconforto enorme, até com irritação, 

que comunicamos o reajuste de 23,08% a 25,90% que 
a Sabesprev anunciou para os Planos de 
Saúde administrados pela Fundação, com 
vigência a partir de 01 de maio de 2015.

É uma tragédia que vínhamos prevendo 
faz muito tempo, pois não temos notado 
predisposição tanto da Sabesprev, quando 
de sua patrocinadora Sabesp, em dar uma solução 
definitiva e sustentável ao Plano de Saúde dos Aposentados. 

Ano após ano, tem-se adotado a decisão simplista e 
emergencial de cobrir os constantes déficits com reajustes 
abusivos e incompatíveis com a capacidade financeira dos 
aposentados e seus dependentes em pagá-los. 

A perspectiva futura é a migração para os outros planos 
de menor custo e finalmente para a vala comum da caótica 
rede pública de saúde.  

O compromisso firmado no acordo coletivo de 2013 
prometia a contratação de empresa para promover um 

estudo dos Planos de Saúde da Sabesprev. Esse estudo 
foi iniciado, mas acabou engavetado. Como não somos 

signatários diretos desse acordo, não temos a 
legitimidade para exigir o seu cumprimento, 
até mesmo judicialmente. 

Em função dessa última decisão da 
Sabesprev de aumentar nossos Planos de 
Saúde sem discutir uma nova modelagem, a 

Diretoria da AAPS, neste final de gestão, decidiu que 
não mais participará do Comitê de Saúde Sabesprev, 
composta por nossa Entidade e Sindicatos dos Empregados 
da Sabesp. Esse Comitê, infelizmente, tem desempenhado 
um papel inexpressivo, sendo utilizado somente para 
referendar os reajustes dos planos de saúde. 

Queremos deixar nossos associados cientes de que 
não estamos desistindo da luta. Estaremos empenhados em 
buscar outros caminhos, mais contundentes, para enfrentar 
o "desmanche" dos Planos de Saúde dos Aposentados e 
Pensionistas.

AAPS marcou posição sobre os reajustes 
dos Planos de Saúde Sabesprev antes do aumento

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 9 9302-7022 (Claro) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Em 19/02/2015, a AAPS registrou em documento, que foi encaminhado para a presidência da Sabesprev, a preocupação 
com os reajustes dos Planos de Saúde Executivo, Executivo A, Padrão, Padrão A e 279 e não obtivemos resposta. 

A íntegra da carta encontra-se em nosso site (www.aaps.com.br).

FALECIMENTOS: É com pesar que informamos os falecimentos de:
2014: Jurandir José da Silva, em 31/12, aos 65 anos; Manoel Horácio Guerra, em 20/12, aos 88 anos; Waldemar Miguel, em 

16/12, aos 87 anos; Zacarias Cordeiro de Benevides, em 07/12, aos 80 anos; Levi Omori, em 05/12, aos 69 anos; João Olímpio 
Gonçalves, em 03/12, aos 76 anos; Eufrásio Manoel Sant'Anna, em 30/11, aos 91 anos; Douglas Sippião Figueiredo, em 26/11, 
aos 61 anos; Antônio Henrique de Freitas, em 22/11, aos 75 anos; Lindolfo Bueno de Camargo Filho, em 12/11, aos 73 anos; 
Eulálio Gonçalves Alves das Neves, em novembro, aos 78 anos; Lorimel Brandão dos Reis, em 28/10, aos 71 anos; Rosalvo 
Minelvino Vieira, em 23/10, aos 90 anos; Antônio Dias Ferreira, em 20/10, aos 87 anos; Rosalinda Hossepian Villela dos Reis, 
em 16/10, aos 82 anos; Getúlio Batista Medeiros, em 15/10, aos 72 anos; Manoel Messias dos Santos, em 14/10, aos 95 anos; 
Raimundo Ferreira, em 10/10, aos 69 anos; Antônio Paschoal, em 08/10, aos 84 anos; Mário Villela, em 03/10, aos 96 anos; 
Geuda Costa Barbosa, em 18/09, aos 91 anos; Zulmira Ribeiro dos Santos, em 05/09, aos 92 anos; Ricieri Targa, em 29/08, aos 
79 anos e Maria Dionizia da Silva, em 26/06, aos 73 anos.

2015: Felix Stungis, em 30/03, aos 65 anos; Aníbal Valencio, em 23/01, aos 80 anos e Maria Bonifácia A. da Silva Paula, em 
17/01. aos 79 anos.  

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL



A Comissão Eleitoral instituída para as eleições AAPS 2015, concluiu sua missão com êxito.

Conforme Estatuto Social da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - AAPS e de acordo com o cronograma eleitoral, em 

reunião realizada no dia 06/04/15, a Comissão Eleitoral homologou o resultado das Eleições para o triênio 2015/2018, tendo em vista que não 

houve nenhum recurso dentro da data prevista.

Confira a seguir os candidatos eleitos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal por ordem de classificação (titulares, em vermelho).

Conselho Deliberativo
Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula 

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39  
40
41
42
43
44

Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula 

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
Nome do Candidato Nome na cédula Classificação

Missão cumprida: vem aí a Nova Gestão!

Os membros titulares do Conselho Deliberativo, reunidos na tarde de 
28 de abril e obedecendo as disposições estatutárias, escolheram seus 
novos Dirigentes, a saber: Presidente do Conselho Deliberativo - José Luiz 
de Melo Pereira; Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Paulo 
Roberto Menezes e Presidente da Diretoria Executiva - Maximiano Bizatto.

INSTITUCIONAL
aaps

01                  
02                  
03                  
04                 
05                 
06                  
07                  
08                 
09                  
10                  
11                 
12                 
13                 
14                 
15                  
16                 
17                 
18                  
19                  
20                 
21                  
22                  

Valdemar Venâncio
Jairo Bonifácio          � �             
Paulo Roberto Menezes  � � �
Pérsio Faulim de Menezes��
José Taniguti                  � � �
Estela dos Santos Rodrigues Peres  � �
Egidio Perroni Neto�   � �
Ilka Maria Machado�  � �
José Luiz de Melo Pereira� �
Nelson Luiz Stabile  � � �
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho             
José Francisco Furquim de Campos Jr             
Armando Silva Filho  � � �
Antônio Carlos Julião  � � �
Shigueo Makita  � �             
Mário Rubens Almeida de Mello  � �
José Antônio Oliva � � �
Antônio Martins    � � �
Maximiano Bizatto � � �
Gerson de Oliveira  � � �
Maria José da Silveira Melo  �              
Celso Valio Machiaverni �

Valdemar Venâncio
Jairo Bonifácio
Paulo Menezes
Pérsio Faulim de Menezes
Taniguti
Estela Peres
Egidio Perroni
lka Maria
José Luiz de Melo Pereira
Nelson Stabile
Celinha
Furquim 
Armando
Julião
Makita
Mário Rubens
José Oliva
Antônio Martins
Max Bizatto
Gerson de Oliveira
Zezé
Celso Machiaverni

Wagner de Jesus Baptista  � � � �
Berenice de Paula Posso Baruffaldi                   
Cid Barbosa Lima Jr     � � �
Iracema Maria Teixeira Gião  � �
José Carlos Machado Scheffauer  � �
Gert Wolgang Kaminski  � � �
Nilton Monteiro da Silva � � �
Gilberto Margarido Bonifácio  � �
Nivacil da Silva � � �
Yazid Naked  �� �
Affonso Celso Nogueira de Andrade                    
Jesus Antônio Lizarzaburu Beillard  � �
Newton Assu Colombo Martini  � �
Roberto Affonso Anciães  ��
Oswaldo Teixeira   � � �
João Roberto dos Santos ��
Ruy Caminada    � � �   
Wanderley Haddad Grassmann  � �����������
Jorge Marques Rabaça   � �              
Dirceu Braga   �� �  
Ubiratan Antônio Rodrigues  � �  
Jesus de Souza   � � �  

Wagner J. Baptista
Berê
Cid Barbosa Lima
Iracema Gião
Scheffauer
Gert
Manivela
Margarido
Nivacil
Yazid
Affonso Celso 
Jesus Beillard
Newton Colombo
Robertinho
Oswaldo Teixeira
João Roberto dos Santos
Ruy Caminada    
Grassmann
Jorge Rabaça
Dirceu Braga
Bira
Souza

01
02
03
04

Flávio Hirota
José Luiz Trinca
Walter Antônio Orsatti

 Manuel Pereira  

Flávio Tsutomu Hirota
Trinca
Walter Orsatti
Manuel Pereira 


