
Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - Ano 20 - Nº 146 - Abril / Maio / Junho - 2015
Fundada em 22 de Junho de 1989

w w w. a a p s . c o m . b r

Vem aí o 1º Encontro Regional de 2015
São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté.

Mais detalhes na pág. 05

Veja mais na pág. 7

AAPS faz 26 anos 
e  comemora 
na Festa Junina 
2015

Editorial 
Gestão 2015 / 2018

Pág. 2

Atualidades
Fique por dentro das últimas novidades

Págs. 4 e 5 

Espaço Jurídico
Saiba como conferir as ações em andamento

Pág. 9

Baile da Baile da 
PrimaveraPrimavera
Baile da 

Primavera

Veja a programação 
completa de

 Atividades Socioculturais
e as novidades 2015. 

Pág. 8

"Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. 
Mas nunca, nunca se detenha!!!”

Madre Teresa de Calcutá
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EDITORIAL

“Parabéns a nossa AAPS pelo aniversário e pela bela festa junina de sábado (20/06). Estava muito boa, nota 10. Felicitações a equipe!” 
Associada Maria Inez Tavares Gomes

Início de uma nova gestão em nossa 
AAPS.

Nesta ocasião, é usual e tradicional 
que o presidente trace uma linha de con-
duta, defina os objetivos a serem alcan-
çados em face dos problemas e das difi-
culdades em resolvê-los. Esta tem sido a 
linha de apresentação do primeiro editorial 
de cada gestão. Pensando nisso, resolvi 
“mudar o discurso”.

Nesses poucos meses em que estou 
na Presidência da Diretoria Executiva de 
nossa entidade tomei conhecimento dos 
vários problemas que teremos de enfrentar, 
tais como a dificuldade de um avanço nas 
negociações, da intransigência de parte a 
parte, principalmente de nossos oponentes 
tradicionais. 

O que significa “mudar o discurso”? 
Acho que temos de dar um passo à 

frente em nossas posições, estudando 
novas alternativas, usando nossas inteli-
gências para que aqueles com os quais 
lidamos percebam que estamos avançando 
nos nossos posicionamentos, sem, entre-
tanto, abrir mão de conceitos que julgamos 
fundamentais. 

Analisando a conjuntura do início das 
gestões anteriores notei que algumas 
questões vêm se arrastando por anos a fio, 
sem que houvesse nenhum avanço. Será 
que a culpa cabe somente a nossos 
oponentes ou ela em parte nos pertence?

Casos como o problema previ-

denciário, em que cada um tenta jogar a 
responsabilidade para o outro. Analoga-
mente, o problema dos planos de saúde, 
onde, aí sim, a meu ver, grande parte da 
culpa cabe à gestão da Sabesprev e à 
intransigência da Sabesp em discutir e que-
rer resolver a questão, uma vez que o 
usuário simplesmente paga o que lhe é 
determinado.

Outra série de problemas nos obriga 
continuamente a lançar mão de escritórios 
de advocacia para defender direitos que nos 
são garantidos por lei e, tudo isso, leva a um 
tremendo desgaste de parte a parte, com 
ônus a ambos os lados, e que poderiam ser 
resolvidos com uma simples reunião, des-
de que haja interesse e autoridade para de-
cidir. Nós, os atores principais dessas situa-
ções - AAPS, Sabesprev e Sabesp - preci-
samos sair de nossas trincheiras, nos 
sentarmos a uma mesa e negociar solu-
ções. Sabemos que as decisões acordadas 
não atenderão à totalidade de nossas ex-
pectativas, mas, certamente, será o melhor 
que poderemos conseguir para todos. 

Nas poucas reuniões das quais par-
ticipei, a argumentação de nossos oponen-
tes é que a situação está péssima, estamos 
numa fase crítica de abastecimento, as 
receitas caíram, os custos dos serviços 
médicos explodiram e mais e mais. Porém, 
ao ler os editoriais de mais de cinco anos 
atrás, quando a situação não era tão catas-
trófica, mesmo assim não se tomou qual-

quer providência no sentido de equacionar 
esses problemas. 

Certamente, no futuro devemos convi-
ver com outros problemas sobre os quais 
serão jogadas as mais variadas culpas pela 
não solução desses impasses.

Ao assumir a presidência da AAPS, no 
meu discurso de posse disse claramente 
que procuraria resolver ou encaminhar essa 
série de questões que nos afligem através 
do diálogo. Estarei disposto a participar de 
todas as reuniões com quem quer que seja, 
para tentar dar um passo à frente nessas 
negociações, indo até os limites autoriza-
dos pelo Conselho Deliberativo e pelas 
Assembleias Gerais de nossa entidade, de 
modo a tentar uma solução, para que esses 
assuntos não venham a ser citados no 
editorial da próxima gestão.

Concluindo, queria enfatizar a neces-
sidade de colaboração de todos os aposen-
tados, associados ou não, para que se jun-
tem a nós nessa empreitada. 

Da mesma forma, queria solicitar a 
todos os sabespianos da ativa que analisem 
nossas propostas, pois, de certa forma, 
estamos lutando hoje pelo futuro deles de 
amanhã. 

No mais, só nos resta pedir que Deus 
nos ilumine.

Um abraço a todos.

Maximiano Bizatto
Presidente

Gestão 2015-2018

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.
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Conselho Fiscal -  José Luiz Trinca (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota e Walter Antônio Orsatti.

Diretoria Executiva - Presidente: Maximiano Bizatto, Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni, Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira de Andrade, Diretor de 
Comunicação e Marketing: Wagner de Jesus Baptista, Diretora Sociocultural e Esportiva: Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Diretor de Saúde e Serviço Social: Cid 
Barbosa Lima Junior, Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho, Diretor de Relações Institucionais: Valdemar Venâncio e Diretora Regional da Baixada 
Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres. 

Conselho Deliberativo  - José Luiz de Melo Pereira (Presidente), Paulo Roberto Menezes (Vice-Presidente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Berenice de Paula Posso 
Baruffaldi, Egídio Perroni Neto, Gerson de Oliveira, Gert Wolgang Kaminski, Gilberto Margarido Bonifácio, Ilka Maria Machado, Iracema Maria Teixeira Gião, Jairo Bonifácio, José 
Antônio Oliva, José Carlos Machado Scheffauer, José Francisco Furquim de Campos Jr, José Taniguti, Maria José da Silveira Melo, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz 
Stabile, Pérsio Faulim de Menezes e Shigueo Makita.

“Desejo a nova diretoria muito sucesso e grandes realizações. Meu abraço apertado a todos.”

Associado Carlos Alberto Fernandes Fonseca
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É com orgulho e satisfação que constatamos a continuidade do 
significativo crescimento de nosso quadro de associados! 

Jorge Lopes Bendo Malouf (São Paulo - SP 

José Fábio Vieira (Queluz - SP)

José Paulo Alves (São Paulo - SP) 

Juraci Correa da Silva (São José dos Campos - SP)

Luiz Carlos de Andrade Fernandes (Itapetininga - SP) 

Luiz Carlos Cardamomi (Caraguatatuba - SP)

Luiz Carlos Floriano (São Paulo - SP) 

Luiz Manuel Afonso (Osasco - SP) 

Manoel Franco de Oliveira (São Paulo - SP)

Marco Antônio Alves Peçanha (Guarujá - SP)

Maria Aparecida Trausula Paturca (Itatiba - SP) 

Maria Corina de Benevides (Guarulhos - SP)

Maria Dolores Lara de Souza (São Paulo - SP)

Maria José Abreu (Santos - SP) 

Maria José dos Santos (Mirassolandia - SP)

Maria Nazareth da Silva Pires (Praia Grande - SP)

Miguel Monteiro (São Paulo - SP) 

Neide da Costa Balma (Águas de São Pedro - SP)

Newton Luis Frolini (São Paulo - SP) 

Paulo Eduardo Mazzei (Itapetininga - SP)

Rubens Machado Filho (São Paulo - SP)  

Rui Roberto Lemos de Almeida (São Paulo - SP) 

Silvio Fernandes dos Santos (Guarujá - SP)

Vera Lucia Grecco Stungis (Santos - SP) 

Verônica Lima C. Ferreira (São Paulo - SP)

Zenon Alves (São Paulo - SP)

Adilson Perez (São Bernardo do Campo - SP) 

Alexandre Mantovani (São Paulo - SP) 

Aluísio Laurentino Rodrigues (Cotia - SP)

Amauri Luiz Pastorrelo (Cotia - SP) 

Ana Valentina de Amorim (São Paulo - SP)

Antônio Sorrentini (São Paulo - SP) 

Antônio Vidal da Silva Filho (São Paulo - SP)  

Antônio Tadeu Gurgel Mendes (Itararé - SP) 

Carlos Alberto Mendes de Almeida Pedroso (São Paulo - SP) 

Cícero Caetano da Silva (São Paulo - SP) 

Clarice Silva Santos (São Paulo - SP) 

Creuza Candido Paiva (São Paulo - SP) 

Deborah Maria Ciarelli (Campinas - SP) 

Edgar Nardini de Lima (São Paulo - SP)

Edmar Bragunci Ramos (São Roque - SP)

Edmundo Rosendo (Biritiba Mirim - SP)

Edna Aparecida Ramos Magalhães (Itapetininga - SP)

Elizabeth Silva Santos (Itaquaquecetuba - SP)

Francisca Belasques Gonçalves (Fernandópolis - SP)

Heleno Ramos Bambillo (São Paulo - SP)

Isolina de Souza Freitas Targa (Atibaia - SP)

Jaime Batista de Medeiros (Itapetininga - SP)

Jessus Ferreira (Caraguatatuba - SP) 

Joana Darc Ribeiro dos Anjos (São Paulo - SP)

João Carlos da Costa Balma (Águas de São Pedro - SP)

Joelson Pereira Lima (São Paulo - SP) 

Mantenha seu e-mail 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 e-mail na AAPS

Desde o mês de junho,  
Ana Carolina Braga assumiu as    
funções de apoio administrativo e 
operacional da Regional da Baixada 

Santista. 

Nova funcionária da subsede de Santos

NOVOS ASSOCIADOS
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Os associados da AAPS que possuem conta corrente no Banco do 
Brasil ou Santander podem optar pelo pagamento da mensalidade de as-

sociado pelo débito automático. 
Lembramos que para o Banco do Brasil após a adesão é preciso fazer o desblo-

queio para a liberação do desconto. O desbloqueio pode ser feito no caixa eletrônico 
ou através da Internet, pelo site do banco, caso tenham acesso a ele.

Mensalidade da AAPS via débito automático
Os associados da AAPS que possuem conta corrente no Banco do 

Brasil ou Santander podem optar pelo pagamento da mensalidade de as-
sociado pelo débito automático. 

Lembramos que para o Banco do Brasil após a adesão é preciso fazer o desblo-
queio para a liberação do desconto. O desbloqueio pode ser feito no caixa eletrônico 
ou através da Internet, pelo site do banco, caso tenham acesso a ele.

Os associados da AAPS que possuem conta corrente no Banco do 
Brasil ou Santander podem optar pelo pagamento da mensalidade de as-

sociado pelo débito automático. 
Lembramos que para o Banco do Brasil após a adesão é preciso fazer o desblo-

queio para a liberação do desconto. O desbloqueio pode ser feito no caixa eletrônico 
ou através da Internet, pelo site do banco, caso tenham acesso a ele.

O associado Célio Márcio Filgueiras
ganhou a TV digital 21 polegadas 

sorteada na Festa Junina.
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ATUALIDADES

Acordo Coletivo 2015/2016
Os Sindicatos representativos dos empregados da 

Sabesp aceitaram as propostas da Sabesp para o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016. 

Dos vários itens podemos destacar o que é de 
interesse direto dos aposentados e pensionistas comple-
mentados (G Zero) pela Sabesp: 

-  Criação de uma comissão para tratar do Plano de 
Saúde.

-  Reajuste dos proventos pelo índice do IPC/FIPE: 
8,29% (IPC-FIPE + 1% de aumento real), no salário ou 
complementação de aposentadoria e pensão, com vigên-
cia a partir de maio de 2015.

Reajuste de Benefícios - Plano de Benefícios Básico

Os benefícios pagos aos assistidos (aposentados 
e pensionistas) do Plano de Benefícios Básico foram 
reajustados na referência 05/2015, cujo pagamento 
ocorreu em 08/06/2015. O índice utilizado para reajus-
te dos benefícios é o INPC/IBGE acumulado entre 
Maio/2014 e Abril /2015. 

 Confira os índices na tabela ao lado, fornecidos 
pela Fundação Sabesprev, conforme o mês de início de 
recebimento dos benefícios:

Os aposentados e pensionistas dos Planos Previdenciários (Plano de 
Benefícios Básico, Sabesprev Mais e Reforço) podem solicitar o Demons-
trativo de Pagamento de Benefício via e-mail.

Além de melhorar os processos internos, antecipar a disponibilidade 
do documento e reduzir despesas administrativas, você também contribui 
com o meio ambiente.

Suplementados podem receber 
demonstrativo de pagamento por e-mail

  

 

 

 

Abr/2015

Mês  do Cálculo
(início do benefício)

 

Mai/2014

Jun/2014
 Jul/2014

 
Ago/2014

 
Set/2014

 

Out/2014

 

Nov/2014

 

Dez/2014

Jan/2015

 

Fev/2015

 

Mar/2015

 

0,7100%

Índice de Reajuste

8,3407%

7,6945%  
7,4153%

 7,2758%

 
7,0831%

 
6,5609%

 

6,1575%

 

5,5978%

4,9472%

 

3,4166%

 

2,2307%

 

4

Foto: Sintaema

Fonte: Sabesprev

Além de ganhar um novo espaço o acervo foi catalogado para facilitar a consulta.
Os associados podem retirar livros e DVDs (novos títulos) para curtir em casa. Também 

podem aproveitar o conforto do espaço do piso térreo da área social de nossa sede para leitura no 
local. Além dos livros e filmes, a AAPS oferece jornais diários e várias publicações de interesse à 
disposição.

O acervo traz ainda os livros publicados por nossos associados. No momento temos dois 
recém-lançamentos com exemplares doados em primeira mão por seus autores.

Confira! Protagonistas na Ribalta do escritor, poeta e professor, também membro do 
Conselho Deliberativo da AAPS, Mário Rubens Almeida de Mello, sob o pseudônimo de Maruam e 
Educação de Qualidade - Educação nas Virtudes, do professor Carlos Rolim Affonso, escrito em 
parceria com o educador Evandro Faustino.

Biblioteca e DVDteca da AAPS estão renovadas
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AAPS participará da Fenasan 2015
A AAPS estará presente na 26ª FENASAN - Feira Nacional de 

Saneamento e Meio Ambiente, promovida pela AESabesp - 
Associação dos Engenheiros da Sabesp, que se realizará no 
período de 4 a 6 de agosto, no Pavilhão Vermelho do Expo Center 
Norte, em São Paulo,  paralelamente ao 26º Encontro Técnico 
AESabesp.

Teremos um estande próprio que este ano ficará localizado 
na A31, com o objetivo de divulgação institucional da nossa en-
tidade aos participantes do evento, em especial aos empre-
gados da Sabesp.

Aberta à visitação gratuita para maiores de 16 anos,  a Feira, 
em 2015, terá como tema central: “A crise da água e suas 

consequências no século 21”.  Também haverá serviço gratuito de transporte por vans à disposição dos visitantes 
que serão colocadas na Estação Tietê do Metrô e na Unidade Sabesp Ponte Pequena e de Wi-Fi. 

Para mais informações sobre a Fenasan visite o site oficial do evento:  (www.fenasan.com.br).

Encontro Regional de São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté

O encontro será no dia 11 de setembro de 2015 O encontro será no dia 11 de setembro de 2015 
(sexta-feira),  às 16 horas.(sexta-feira),  às 16 horas.

Em prosseguimento ao projeto de divulgação de 
informações e atividades da associação através do 
Programa AAPS VAI ATÉ VOCÊ, a Diretoria Executiva 
estará reunida com aposentados, sócios ou não, e pré 
aposentáveis ainda na ativa, da região de São José dos 
Campos,  Pindamonhangaba e Taubaté.

O encontro será no dia 11 de setembro de 2015 
(sexta-feira),  às 16 horas.

O local do encontro será 
informado antecipadamente 

através de carta individual e aviso nos locais de traba-
lho.

Para esse encontro você poderá convidar seus 
colegas da ativa pré-aposentados, aposentados ou 
pensionistas da Sabesp que ainda não são nossos 
associados, para que venham participar também e fa-
zer contato com a AAPS.  Apenas não se esqueça de nos 
passar antecipadamente seus nomes. 

A AAPS poderá assumir o pagamento de trans-
porte para os interessados residentes em Pinda e 
Taubaté.

Após a apresentação, será servido um delicioso 
coquetel. 

Para participar basta inscrever-se
na cidade de São José dos Campos,

com nossa colaboradora Rose Motta,
pelo telefone: (12) 3925-9545 ou por 

e-mail: rmotta@sabesp.com.br.
Inscrições até o dia 03 de setembro.

Não deixe de comparecer! 
Sua presença é muito importante!

Venha fazer parte da nossa entidade!
Agora a AAPS tem nova modalidade de sócio. Uma das novidades do 

novo Estatuto da AAPS, aprovado em abril de 2015, foi a introdução da 
figura do Sócio Colaborador em nosso quadro social.

Para se tornar sócio deverá preencher uma ficha e ser apresentado 
por um Sócio Efetivo no ato da inscrição, além do pagamento de 
mensalidade.

Para mais detalhes consulte a nossa secretaria através do telefone 
(11) 3372-1000.

Foto: Divulgação

ATUALIDADES
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ACONTECEU NA AAPS

Campanha de Vacinação 2015 teve alta adesão 
O saldo final da participação da AAPS no “Dia D” do 

Programa Nacional de Imunização contra a Gripe de 2015, 
que aconteceu no sábado (09/05), foi de 735 vacinas 
aplicadas, além de 401 atendimentos com exames de 
prevenção ao câncer bucal.                                          

A sede da AAPS esteve à disposição das  9 às 17 horas 
para receber associados, familiares e 
moradores da região.

A equipe da Secretaria Estadual de 
Saúde da UBS Humaitá disponibilizou 
as vacinas e os profissionais de saúde 
que estiveram em nossa sede social 
trabalhando na campanha.

A sede da AAPS recebeu associados, acompanhantes e convidados em 
21/05 para se divertir com o bingo e a confraternização entre amigos.

O grupo esteve reunido no auditório da sede social, em clima de muita 
alegria e descontração.

Foram efetuadas 10 rodadas onde os “sortudos” ganhadores tiveram a 
oportunidade de levar para casa prendas diversas, principalmente utili-
dades domésticas e saborear um farto bufê de lanches e bebidas.

Diversão na sede

Viagem a Itariri para curtir o Recanto Origem da Roça
Um grupo de associados e acompanhantes partiram de Santos e São 

Paulo no dia 22/05, em ônibus especialmente fretados, para uma viagem 
inesquecível até a cidade de Itariri, no Recanto Origem da Roça.

Foi um dia interiorano com direito a visita ao centro da cidade para 
conhecer a primeira igreja local, hoje Casa 
da Cultura e passeio na praça. Ainda teve 
um excelente almoço e chá da tarde 
tipicamente caipiras, e à noite, o luau 
oferecido pela Casa, à beira de uma 
fogueira e ao som de forró, onde alguns 
casais aproveitaram para dançar!



97

aapsaapsaaps

ACONTECEU NA AAPS

Associados, familiares e convidados 
estiveram, no sábado (20/06), no Clube 
de Campo da Associação Sabesp, na 
Cantareira, participando de nossa 
tradicional festa junina e comemorando 
mais um aniversário de nossa Entidade.

     

A tarde ensolarada e o clima ameno 
apesar de ser início de inverno, favoreceram 
a participação das atividades programadas 
ao longo do dia e curtir a área verde local.

Foi servido um bufê típico acompanhado de
churrasco, chope, refrigerante, vinho quente
 e quentão, que esquentou a tarde para uma
dança e um bate-papo gostoso com os antigos
companheiros.

Festa Junina 

e Aniversário de 26 anos da AAPS 

A atração musical foi o cantor Walder
Guimarães que animou a tarde com repertório 
sertanejo até o encerramento da festa com a 
dança da quadrilha.

Fotos: Antranik Asarian
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AGENDA PROGRAME-SE!
   Agosto

Viagem a Conservatória 
Terra da seresta

Fazenda Florença 
Cenário de várias novelas da 
Globo  como  Escrava Isaura. 

Viagem a Cardoso
Inscrições na sede da AAPS

mediante pagto do valor do transporte
Rua Treze de Maio, 1642 - SP.

 

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

Dia    Horário                                                  Evento Local

Dia    Horário                                                  Evento Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

Colônia de Pesca e Férias 
da Associação Sabesp

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.

De 
28 a 30 
(sexta 

a domingo)

De 27/09 
 a 04/10 

(1 semana)
Saída no 
Domingo

07 horas
Saída 

da AAPS

 
 

(cheque para 15/10/15)

São Paulo

Novidades na sede da AAPS      Novidades na sede da AAPS   

Yoga na AAPS
Dia: às terças feiras
Horário: das 10h às 11h30min
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio e cônjuge: R$ 25,00 
Convidado:  R$ 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 16h às 17h30min
Valor da mensalidade por pessoa:
Sócio: R$ 20,00 
Convidado: R$ 40,00  

 

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

Associada 
Ivonete da Silva Barazal

Aulas de INFORMÁTICA 

 
Aulas de YOGA 

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

Baixada Santista

R$ 220,00
 (por pessoa)

R$ 290,00 
(por pessoa)

Saida 
Baixada 
05 horas

Saida AAPS 
06h30min

Valor referente apenas 
ao pagto. do transporte.

Despesas de estadia e pesca à parte.
Pagamento da estadia na sede da 

Associação Sabesp. 

Sócios, Cônjuges
(1 acompanhante) e Convidados

   Setembro

Valor por pessoa (em 10 vezes)
Apto. single: 10 x de R$ 180,00.
Apto. duplo ou triplo standard: 

10x de R$ 120,00
Criança (de 3 a 11 anos): 10 x R$ 78,00
Cheque ou cartão 01 + 09 vezes iguais.

Pagamento à vista 
R$ 1.000,00 

com 02 adultos no mesmo apto.
Criança: R$ 680,00 (cada)

Apenas em cheque ou dinheiro

Informamos que as aulas de 
Yoga na subsede da Baixada com a 
profª. Elisabeth Lopes Correa Xavier 
foram suspensas por tempo indeter-
minado.

O salão da AEAS onde as aulas 
eram ministradas foi fechado para 
reforma.

Agradecemos a compreensão.
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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

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

aaps

SUPLEMENTADOS Perito entrega estudo do serviço passado do Plano BD

Após a entrega do laudo por parte do 
perito indicado pela Juíza em 14/04/2015, os 

assistentes técnicos das partes (Sabesp, Sa-
besprev, AAPS e Sintaema) devem manifes-
tar-se sobre o laudo emitido.

A AAPS apresentou sua manifestação, elaborada em 
conjunto por seus assistentes técnico e jurídico, no dia 
04/06/2015, na qual questiona vários pontos do laudo 

apresentado pelo perito à Justiça.
A liminar que suspendeu a migração do Plano BD 

para o plano Sabesprev Mais e a cobrança da Contribui-
ção Extraordinária por parte da fundação continua em 
vigor.

Estamos no aguardo da análise da Juíza sobre o 
laudo de perito, bem como a manifestação das partes 
sobre o mesmo.

Para mais informações sobre o andamento das ações movidas pela AAPS acesse o site 
(www.aaps.com.br), clicando em Serviços / Assessoria Jurídica / Ações em Andamento.

Fraudes em boleto bancário

Veja quais dados verificar antes de pagar o boleto

ALERTA! 

Dentre os golpes mais recentes está o do boleto 
bancário.

Para a coordenadora institucional da Associação  
Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), Maria 
Inês Dolci, as empresas podem ser responsabilizadas por 
possíveis fraudes, já que é dever delas se cercar dos 
cuidados necessários para que o consumidor não seja 
penalizado.

“Se o consumidor for vítima do golpe, deve fazer 
contato com a empresa, mostrar os comprovantes de 
pagamento realizados. Mesmo que seja uma fraude de 
terceiros, esse é um problema do serviço prestado, que o 
cliente não tem como identificar e, portanto, a empresa 
emissora do boleto tem de ser solidária e tem de respon-
der por ele”, disse.

De acordo com ela, é possível que a fraude ocorra na 

emissão de segunda via 
dos boletos e também que 
a abordagem ocorra por 
telefone. Neste caso, este-
lionatário liga, se passa 
pelo credor e o consumidor acaba repassando os seus 
dados, inclusive os dados do boleto original para o 
falsário, que emite um novo documento com alteração da 
fonte que vai receber o valor a ser pago”.

 Mas o melhor mesmo é não ter de passar por uma 
“dor de cabeça” dessas. Por isso, antes de pagar qual-
quer boleto bancário, o consumidor deve verificar os 
dados impressos.

A dica vale tanto para os boletos impressos pelo 
consumidor através de sites na internet quanto para os 
que chegam na residência pelos Correios.

ü�Número do banco, 

ü�Se o número do código de barras corresponde ao da parte de cima da fatura, 

ü�CNPJ da empresa emissora do boleto, 

ü�Data de vencimento do título e se o valor cobrado corresponde ao devido pelo consumidor.

ESPAÇO JURÍDICO
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Catarata
A catarata é uma 

doença dos olhos que 
consiste em qualquer 
opacificação do crista-
lino (lente natural do 
olho) que atrapalhe a 
entrada de luz nos 

olhos, acarretando diminuição da visão. 
Pessoas que têm catarata têm a visão nublada. 
Esse sintoma de “visão nublada” pode tornar mais 

difíceis tarefas como ler, dirigir um carro ou interpretar a 

expressão das pessoas. As alterações podem levar des-
de pequenas distorções visuais até a cegueira. 

Em um primeiro momento, iluminação mais forte e 
uso de óculos podem ajudar a lidar com a catarata. Mas 
se a visão prejudicada interfere nas atividades normais, é 
necessário fazer a cirurgia de catarata.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a catarata é responsável por 51% dos casos de 
cegueira no mundo. Como a expectativa de vida da popu-
lação mundial está aumentando, o número de pessoas 
com catarata tende a crescer.

ü Beber quantidades excessivas de álcool;
ü Pressão arterial elevada;
ü Obesidade;
ü Tabagismo;
ü Doenças metabólicas (diabetes mellitus, hiper-

tiroidismo, doenças renais, galactosemia, hipocalce-
mia etc). 

E, especialmente no diabetes, quando os níveis de 
açúcar no sangue estão acima da faixa de segurança, 
pois a doença descontrolada provoca alterações no 
olho que podem resultar em catarata.

Fatores de risco

l catarata congênita: presente ao nascimento.

l�catarata secundária: aparece secundariamente, devido a fatores variados, tanto oculares (uveítes, tumores 
malignos intraoculares, glaucoma, descolamento de retina) como sistêmicos. No último caso, pode estar associada a 
traumatismos, moléstias endócrinas (diabetes mellitus, hipoparatireoidismo), causas tóxicas (corticoides tópicos e 
sistêmicos, cobre e ferro mióticos), exposição a radiações actínicas (infravermelho, raios X), traumatismos elétricos, 
entre outras.

l�catarata senil: opacidade do cristalino em consequência de alterações bioquímicas relacionadas à idade. 
Aproximadamente 85% das cataratas são classificadas como senis, com maior incidência na população acima de 50 
anos. Nesses casos, não é considerada uma doença, mas um processo normal de envelhecimento.

Pode ser classificada em:

O tratamento clínico, como prescrição de óculos, 
tem efeito transitório. O tratamento farmacológico é 
utilizado em alguns países da Europa e por alguns 
oftalmologistas brasileiros, entretanto não existe efeti-
vidade comprovada. 

A correção cirúrgica é a única opção para recupe-
ração da capacidade visual do portador de catarata 
senil.

Tratamento

Fonte: CBO - Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Visão normal

Visão com catarata
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QUALIDADE DE VIDA 

Falecimentos: É com pesar que informamos os falecimentos de Santina Oliveira Bispo, em 29/06, aos  86 anos; Gessy Melega 
Burin, em 14/06, aos 91 anos; Abilio dos Santos, em 05/06, aos 83 anos; Dolores Martinez Diegues, em 30/05. aos 94 anos; João 
Damião Gonzaga, em 22/05, aos 68 anos; Antônio Almeida Penalva, em 20/05,  aos 84 anos; Sidney Oliveira Paiva, em 16/05, aos 
63 anos; Pedro Candido Alves, em 11/05, aos 68 anos; Moacir Vargas, 10/05, aos 75 anos; Hedson Chrisóstomo de Oliveira, em 
07/05, aos 79 anos; Alcides Aparecido Thomas dos Santos, em 28/04, aos 95 anos; Almirio Rubio Rojas, em 23/04, aos 82 anos; 
Paulo Eduardo Cezar de Almeida, em 15/04, aos 63 anos; Marlene dos Santos Lopes, em 14/04, aos 73 anos; João Evangelista dos 
Santos, em 01/04, aos 75 anos e Sebastião José dos Santos, em 07/03, aos 70 anos.

Sócia-fundadora e primeira Secretária do Conselho Deliberativo da AAPS, Dilza Almeida Carvalho 
Persicano, em 06/06, aos 94 anos. 

Conselheiro da AAPS, Oswaldo Teixeira, em 05/05/2015, aos 85 anos.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

Reajustes dos Planos de Saúde 
Sabesprev preocupam associado da AAPS 

Tema recorrente de seguidas gestões de nossa entidade, a situação dos Planos de Saúde Sabesprev tem 
merecido constante atenção. Nesta edição divulgamos na íntegra a carta enviada pelo associado Laércio Zanini, 
cujo conteúdo representa o sentimento e entendimento de nossa entidade sobre esta questão.

“Novamente coloco em discussão o aumento dos planos de 
saúde da Sabesprev quando cotejados com o aumento salarial 
acordado entre Sabesp e o Sintaema, porque ainda creio que a 
questão do atendimento futuro em nossos problemas de saúde 
corre riscos. 

O Sintaema informa que uma comissão formada pelo 
sindicato e a Sabesp, discutirá a questão dos planos de saúde e 
pergunto: Os aposentados estão incluídos? Porque como sem-
pre acontece, quando há uma discussão sobre algum item como 
esse de agora e não foi definido de imediato, essa de formar 
comissão lembra muito o comportamento dos políticos que 
quando falta interesse no assunto, seja lá o que for, criam grupos 
que em geral passa muito tempo até se dissolver sem resultado 
algum. 

Esse  comportamento preocupa os aposentados  atendidos 
pela Sabesprev, como meu caso, pois da correção salarial acor-
dada entre o sindicato  e Sabesp, 47% dessa será consumido 
pelo aumento do meu plano de saúde! Sabemos das difi-
culdades da instituição para manter planos de saúde que quando 
de sua criação talvez a entidade não levou em consideração que 
os associados seriam quase em sua totalidade composto de 
pessoas com idades próximas ou acima de 60 anos e, portanto, 
sujeitos a uma série de problemas de saúde normais nessa idade 
e de custos mais caros.

De minha parte, nada tenho a reclamar do atendimento do 
plano que pago, pois sempre que preciso eu e dependentes 
meus, sempre fomos bem atendidos principalmente por hospi-
tais do nível do Beneficência Portuguesa, São Camilo, São Luís, 
Clínicas, HCOR entre  outros e em todas as vezes, sem quaisquer 
problemas com aprovação de exames por parte da Sabesprev 
mesmo quando mais caros como cateterismos, tomografias, 
ressonâncias ou em intervenções cirúrgicas e, se usei o plano, é 
porque precisei e não por abuso  da carteirinha. 

 Com aumentos que até podem ser justificados pela Sabes-
prev, chegará o momento que muitos associados não mais 
conseguirão arcar com esses custos e desistirá da entidade e daí  
terá que passar pelo SUS que só funciona em propaganda do 
governo federal. Quanto aos planos de saúde comerciais, esses  
nem aceitam mais pessoas com idade avançada e o custo está 
acima do rendimento do aposentados.  

Por isso, que volto a insistir, por que em vez do 1% acordado  
com a Sabesp não trocarem por uma forma de nos incluir nos 
planos de saúde do pessoal da ativa com parte do custo pagare-
mos desde que possíveis do rendimento de cada uma. 

O sindicato e o pessoal da ativa de hoje precisam se consci-
entizar que serão os aposentados de amanhã.”

Associado Laércio Zanini 

Tema recorrente de seguidas gestões de nossa entidade, a situação dos Planos de Saúde Sabesprev tem 
merecido constante atenção. Nesta edição divulgamos na íntegra a carta enviada pelo associado Laércio Zanini, 
cujo conteúdo representa o sentimento e entendimento de nossa entidade sobre esta questão.

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. 

BAIXADA SANTISTA

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
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Em solenidade realizada no dia 14 de maio nas 
dependências do auditório de sua sede social tomou 
posse a nova diretoria da AAPS e os membros dos 
conselhos Deliberativo e Fiscal para o triênio 2015 / 
2018, seguida por um coquetel de boas-vindas.

A cerimônia contou com a presença de diretores, 
conselheiros e familiares, além de diversos convidados 
de entidades coirmãs.

Presidente:  Maximiano Bizatto

Diretor Administrativo: Celso Valio Machiaverni

Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira de Andrade

Diretor de Comunicação e Marketing: Wagner de Jesus Baptista

Diretora Sociocultural e Esportiva: Célia Regina Gervásio da Silva Botelho 

Diretor de Saúde e Serviço Social: Cid Barbosa Lima Junior

Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho

Diretor de Relações Institucionais: Valdemar Venâncio

Diretora Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres

Confira a composição da nova diretoria:

Errata - Na edição 145 do Jornal Sabespapo um erro de 
diagramação provocou erro na divulgação dos membros eleitos do 
Conselho Deliberativo da 38ª à 44ª colocação. Pedimos desculpas e 
repetimos ao lado mesmo trecho, com a devida correção.

O site da AAPS está de cara nova!

Sempre ligada a você!
Agora você pode acessar
o site da AAPS em qualquer
lugar pelo celular ou tablet, 
além do computador de mesa.
Acesse www.aaps.com.br 
e confira o novo visual 
mais moderno e interativo.

Curta também a nossa 
página no Facebook!  

38
39  
40
41
42
43
44

João Roberto dos Santos
Ruy Caminada    
Grassmann
Jorge Rabaça
Dirceu Braga
Bira
Souza

J

INSTITUCIONAL

Nome do CandidatoClassificação Nome na cédula 

Conselho Deliberativo

Nova Diretoria da AAPS toma posse


