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EXPEDIENTE EDITORIAL

Situação do Acordo entre AAPS, Sabesprev e Sabesp

Em 12/06/2017 foi assinado entre a AAPS, 
Sabesprev e Sabesp acordo objetivando, entre 
outros itens:

ü Obtenção, junto a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC), de autorização para redução de até 
30% dos valores cobrados aos assistidos, a 
título de contribuição extraordinária, destinados 
à recomposição do déficit do plano BD; 

ü  Desenvolvimento de estudo conjunto 
para esclarecer o efetivo pagamento do valor do 
Serviço Passado;

ü  Implantação de um único Plano de 
Saúde para ativos e aposentados, com o mesmo 
regulamento da rede credenciada e regras de 
coparticipação inclusive para seus dependentes 
legais, com um teto fixado em R$ 1.500,00;

ü  Manutenção dos valores dos planos de 
saúde referentes a abril/17, ou seja, sem 
reajuste, até implantação da nova modelagem 
dos Planos de Saúde, atualmente em estudo.

Em função disso, a AAPS deveria solicitar a 
suspensão dos processos relativos a esses 
assuntos, pelo período de 90 dias, podendo ser 
prorrogados por mais 90. 

Hoje, passados os primeiros noventa dias 
acordados, pouco podemos comemorar em 
relação aos compromissos acima relacionados. 

A consulta à PREVIC, cuja solicitação foi 
encaminhada em 22/06/2017, até esta data não 
surtiu efeito. Embora tenham sido feitas várias 
tentativas pela Sabesprev, a análise dos 
documentos encaminhados somente teve 
andamento após a AAPS ter conseguido agendar 
reunião na PREVIC, em Brasília, no dia 
19/09/2017.

Nessa reunião, em que estiveram 
presentes representantes da AAPS e Sabesprev, 
foram verificadas algumas divergências entre as 
normas vigentes e aquelas usadas na argumen-
tação elaborada pela Sabesprev, bem como o 
encaminhamento ao setor responsável pela 
análise.

Corrigidas essas falhas, o pedido foi 
reencaminhado a Brasília, estando atualmente 
em análise com prazo regulamentar de 30 dias, 

embora com promessa de que a análise da 
solicitação teria um tratamento mais acelerado.

Quanto ao “serviço passado”, referente aos 
compromissos previdenciários assumidos pela 
Sabesp no período anterior à criação da 
Sabesprev, foi criado um grupo de trabalho e 
realizadas reuniões entre a AAPS e Sabesprev, 
com a presença de atuários de ambas as partes, 
que resultou, de nossa parte, na solicitação de 
diversos documentos para verificação e análise 
dos pagamentos, conforme ata elaborada na 
ocasião.

A AAPS efetivamente recebeu documen-
tação em um CD, com várias informações que 
mereceram análise de seu conteúdo. Entretanto, 
após várias pesquisas e considerações, 
notamos que o material oferecido não permite 
concluir sobre o efetivo pagamento, uma vez 
que, ao invés de apresentar documentos 
comprobatórios, remetiam a relatórios de 
auditorias e pareceres sem comprovação 
documental de tais pagamentos. Continuamos 
na tratativa para que sejam complementados os 
documentos solicitados.

Na área da Saúde, ainda não tivemos 
acesso aos estudos da nova modelagem, o que 
dificulta a expectativa de cumprimento dos 
prazos para sua implantação.

Continuamos acreditando que os objetivos 
do acordo poderão vir a oferecer aos 
aposentados e pensionistas um alívio em suas 
finanças, porém, caso não sejam envidados 
mais esforços por parte da Sabesprev e da 
patrocinadora, dificilmente poderemos concluir 
o acordo.

Estamos mais uma vez nos propondo a 
rediscutir os termos desse acordo, o que deverá 
ser acertado em reunião programada, ocasião 
em que serão estabelecidas datas marco para 
acompanhamento de cada item desse acordo.

Vimo-nos obrigados a relatar esses fatos 
para que fique claro que a AAPS cumpriu todos 
os compromissos assumidos e aguarda as 
devidas providencias das outras partes.
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Armando Perez Flores (São Paulo - SP)
Antônio Carlos do Amaral (São Paulo - SP)
Arnaldo Boa Sorte de Oliveira (São Paulo - SP)

Claudia Kozemekin Kato (Santos - SP)
Claudia Simões Reigada (Santos - SP)

Daniel Vieira da Silva  (Hortolândia - SP)
Edinise Tarsitano Andrade (São Paulo - SP)
Ernesto Américo Rodrigues (São Paulo - SP)

Ezio José Languidi (São Paulo - SP)
Edilaine Rocha Moura Baptista (Atibaia - SP)
Flavio de Fraia e Souza (São Paulo - SP)
Gercina Virgilina Ribeiro (São Paulo - SP)
Gilda de Souza Falleiros (São Paulo - SP)
Hermes Ernesto Brossi (São Paulo - SP)
Ides Aparecida de Souza  (Cianorte - PR)
Joana Laurença de Souza (São Paulo - SP)

João Alberto Viol (São Paulo - SP)
José Guilherme de França Correa (Lorena - SP) 
Maria Aparecida de Lima e Silva (São Paulo - SP) 
Marco Antônio Portella de Gino  (São Paulo - SP)
Maria Aparecida de Morais Lasclota (São Paulo - SP)
Maria da Penha Risola Dias (São Paulo - SP)
Marilene Rodrigues de Melo Junqueira (São Paulo - SP) 
Nilton da Costa Pimenta (Lins - SP)
Paulo Manoel de Souza (São Paulo - SP)
Rosangela Aparecida Ferreira (Caieiras - SP)
Rosangela Maria Pereira dos Santos (Mairiporã - SP) 
Ruth Moraes (São Paulo - SP)
Sérgio Roberto Tilger (Guarulhos - SP)
Telma de Cassia dos Santos Nery (São Paulo - SP)
Tania Isis Barreto Dantas (Santos - SP)
Yukio Sacamoto (São Paulo - SP) 

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! 

Novos Associados

A AAPS já constituiu a Comissão Eleitoral que será responsável pelas eleições para os 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da AAPS para o triênio 2018/2021 e, posteriormente, definirá 

também a Diretoria Executiva para o período.
A participação de todos é muito importante! As eleições decidem os rumos da 

Associação para os próximos três anos.
Você pode conferir o Calendário Eleitoral das Eleições AAPS completo na página 12. 
Fique ligado e não deixe passar em branco!

ELEIÇÕES AAPS - Triênio 2018 / 2021

Entidades coirmãs comemoram aniversário

Associação Sabesp completa bodas de safira

A Associação Sabesp completou 45 anos e comemorou “bodas de safira” com uma programação 
especial de eventos variados.

Dentre eles, pequenos concertos do coral da entidade e corais convidados, seguidos de 
confraternização entre os integrantes. 

O Coral Canto das Águas, da AAPS, participou do concerto realizado em setembro, seguido de pizza 
no Do-Ré-Mi Buffet, na Treze de Maio. 

Em 2017, a AESabesp comemorou o aniversário de 31 anos da entidade no Jantar de Gala 
do 28º Congresso ABES-Fenasan, realizado no dia 04 de outubro, no Espaço Villa Lobos. 

AESabesp comemora 31 anos
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De 14 a 19 de agosto, 
um grupo de associados, 
acompanhantes e convi-
dados, participaram do 
passeio pela Rota da Ami-
zade visitando alguns 
municípios na região sul 
do país. 

As opções turísticas da Rota da Amizade trouxeram 
surpresas a cada quilometro. Visitamos municípios com suas 
características próprias, cultura e tradições, com música ao 

vivo todas as noites, exuberante paisagens locais, além de 
desfrutar da gastronomia, hospedagens e serviços 
impecáveis.

Alguns destinos merecem destaque como Fraiburgo, com 
a visita ao Frigorífico Fischer para conhecer todo o processo de 
tratamento das maçãs, Vinícola da Serra e Vinícola Monte 
Vecchio, com degustação e comprinhas. Videira com o 
passeio no Museu do Vinho e shopping local. E Treze Tílias, 
cidade de origem austríaca, chamada de capital das esculturas 
em madeira, onde além de admirar a arquitetura e artesanato 
típicos, todos se deliciaram na Cervejaria Bierbaum.

Viagem pela Rota da Amizade em Santa Catarina

Aconteceu na AAPS
aapsaaps

   O bingo de agosto aconteceu no dia 24, com início às 16 horas, para  
driblar um pouco o frio do inverno ao cair da tarde.
   Com muita animação e expectativa, o pessoal acompanhou o sorteio dos 
números atentamente e com muita festa a cada cartela completada.
  Não faltou o tradicional intervalo para o lanche com comidinhas bem 
quentinhas  enquanto rolava um gostoso bate-papo antes do início da ,
segunda etapa de rodadas.
    Ao final, o pessoal que ganhou as prendas da noite se juntou para uma 
foto que marcou o encerramento do evento.

Atleta da AAPS deixa sua marca no NE

Aconteceu na AAPS
aapsaaps
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Bingo na Sede

Adonias Balbino da Silva, participou da 23ª Corrida Soldados do Fogo, realizada em 
Natal, Rio Grande do Norte, no dia 28 de junho, com percurso de 5 km, completados em  
00:30min03s. 

Em julho ele participou da Meia Maratona Nordeste Band, no dia 29, na Arena das 
Dunas, também na cidade de Natal, completando a prova de 10 Km, com o tempo de 
01h03min10s.
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Baile da Primavera     Este ano o Baile da Primavera da 
AAPS coincidiu com a data oficial da 
entrada em vigor da estação, no dia 
22 de setembro, e foi comemorada 
com um grande baile no Espaço de 
Eventos Hakka Brasil.

A animação foi total com a 
apresentação da cantora Valéria 
Soares  acompanhada da Banda ,
Athenas.

Foi difícil não ceder à pista de 
dança em algum momento da noite. A 
cantora Valéria, no melhor estilo 
crossover, passeou pelos mais 
variados repertórios  esbanjando toda ,
a sua versatilidade vocal e afinação. 

Mesmo quem não foi para pista, 
com certeza  curtiu o show da cantora ,
e sua banda  apreciando as bebidas e ,
os deliciosos quitutes servidos pelo 
bufê, seguido pelo jantar.

Só ocorreu uma parada para  a 
saudação do presidente da AAPS, 
Maximiano Bizatto e da diretora 
Sociocultural, Célia Regina Gervásio 
da Silva Botelho, com menção espeial 
ao jubileu de safira da Associação 
Sabesp, que completa 45 anos em 
2017.

Alice Câmara (à esquerda)participou pela primeira vez de 
um evento da AAPS, gostou demais e prometeu repetir. 
Foi convidada pelas amigas Neusa  Quindós Canuto 
(associada AAPS), Diva Quindós e Elvira Quindós (convidadas). 

Da esquerda para a direita: As funcionárias Renata, Carolina e 
Tatiane, o Presidente da AAPS, Maximiano Bizatto,a Diretora 
Sociocultural, Célia Regina G. S. Botelho e o Diretor Administrativo, 
Celso Valio Machiaverni.

Fotos: Delma Marina
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Aconteceu na AAPS
aapsaaps

Olimpíadas de Lazer nas Montanhas

No período de 24 a 28 
de setembro, associados e 
convidados estiveram em 
Águas de Lindóia no Hotel , 
Majestic, para participar 

das  Olimpíadas do Lazer nas Montanhas ou apenas para curtir 
e torcer pelos sócios que foram competir. 

Além das modalidades disputadas pelos inscritos, com 
atividades diurnas e noturnas variadas, todos aproveitaram 
muito. Entre as possibilidades, teve o passeio e compras  nas 
cidades de Serra Negra e Monte Sião e lazer nas piscinas  

externas e hidroginástica na 
piscina interna coberta e 
aquecida. A programação 
noturna contou com bingos, 
apresentação do Bando 
“Urina’s Soltas”, formado 
por associados da AAPS, baile com a banda do hotel, coquetel 
e entrega de medalhas.

A associada e conselheira da AAPS, Ilka Maria Machado, 
foi a feliz contemplada do sorteio de um final de semana com 
direito a acompanhante oferecido pelo hotel. 

Coral da AAPS participa de concerto em homenagem
de aniversário da Associação Sabesp

No dia 16 de setembro, 
o Coral Canto das Águas, 
da AAPS, participou de um 
concerto comemorativo das 
“bodas de safira” da 
Associação Sabesp, que 
completa 45 anos em 2017, 
realizado no Fellowship 

Community Church - Igreja Cristã Unida, localizada no bairro 
da Bela Vista, em São Paulo. 

Na oportunidade, também se apresentaram o Coral da 
Associação Sabesp e o Coral Ouvindo Avós, do Sindicato 
dos Urbanitários de Santos.

O evento, fez parte de um conjunto de apresentações 
denominado Concertos do Jubileu de Safira. 

O Coral Canto das Águas está com inscrições abertas para cantores e cantoras. Venha participar! 
Ensaios às sextas-feiras - às 14 horas - na sede da AAPS - Rua Treze de Maio, 1642.
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Confira os ganhadores das modalidades disputadas:

Ping Pong  

Paulo Roberto Menezes 

 
 
Helena dos Santos Siqueira

Cacheta 

1º lugar (dupla):  Vera Lúcia Caetano  e Maria Inês Tavares

2º lugar (dupla):  Leatrice Porto e Zilda dos Santos Nurchis 

Buraco

1° lugar (dupla): Dirceu Braga e Reinaldo André Franzini

2º lugar (dupla):  Valter Bonifácio e Carlos Roriz Silva 

Dominó

1º lugar (time):  José Antônio Oliva, Gerson de Oliveira,
Paulo Roberto Menezes, Sandra Solé  e Maximiano Bizatto

Vôlei

1º lugar (time):  José Antônio Oliva, Claudio Gabarrone, 
José Amaury Teles Fontenele, Jonas (motorista do
ônibus) e Canjica (animadora)
 
2° lugar (time): Gerson de Oliveira, Nilton Monteiro,
Almir de Carvalho, Paulo Roberto Menezes e Tatiane de
Oliveira

Futebol

1° lugar: Romildo Ramires de Almeida
 
2º lugar: Armando Yamada 

 Tênis



 No sábado, 28/10, foi realizada a festa para comemorar o Dia Internacional do Idoso, na 
Treze de Maio.

 O pessoal chegou cedo para aproveitar já que a previsão era de chuva à tarde, o que não 
se confirmou e a festa seguiu alegre o dia todo.

O Coral Canto das Águas abrilhantou a festa se apresentando na abertura do evento. 
Almoço no capricho com o som ao vivo de Janoel Alves. Quem não quis dançar pode relaxar 
com a massagem oriental (quick massage) ou muito bate-papo,

     O evento esteve lotado e, como em anos anteriores, o pessoal mostrou a sua força! Foram arrecadados muitos quilos de 
alimentos não perecíveis para doação.

Aconteceu na AAPS
aapsaaps

Os associados da AAPS participaram da Pesca do 
Tucunaré em Cardoso, no período de 24/09 a 01/10, com 
estadia nas dependências da Colônia de Pesca da Associação 
Sabesp, gentilmente cedida para uso exclusivo dos 
aposentados.

  Desfrutaram, ainda, das belezas naturais da flora e fauna 
da cidade de Cardoso, convivendo com saguis, araras, tuca-
nos e diversas outras espécies de pássaros. 

À noite, o tradicional bingo proporcionou a todos uma 
convivência festiva e, em comemoração ao seu jubileu de 
safira 45 anos, a Associação Sabesp ofereceu um jantar 

especial, que contou 
com a presença de 
seu presidente, que 
é também um gran 
chef de cuisine, e 
preparou um sabo-
roso Spaghetti al limone com crispies de bacon.
       Venha participar do próximo evento, Pesca da Corvina, no 
período de represa cheia. Reserve sua agenda! 

Você vai curtir momentos de lazer e confraternização.

No sábado, 21 de 
outubro, sócios de 
Santos e de São Paulo, e 
acompanhantes,  se 
reuniram na barraca de 
praia da Associação dos 
Engenheiros e Arquite-

tos de Santos, nossa parceira, para um alegre Encontro entre 
Amigos à beira-mar.

Esse momento tornou-se inesquecível pelo gostoso 
papo com muita risada, comidinhas preparadas com muito 
carinho, pelo belo visual praiano, e, ainda, pelo animado som 
do Bando “Urina’s Soltas”, formado por associados da AAPS, 
que mais uma vez brilhou, ganhando até fãs ao redor da 
barraca em que estávamos instalados.

Valeu muito! Agradecemos a todos que contribuíram 
para o sucesso desse momento que, com certeza, iremos 
repetir.

Encontro de amigos na praia de Santos

Sensacional Pesca do Tucunaré em Cardoso

Festa comemora Dia Internacional do Idoso
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Caravana da Baixada Santista



 Aulas com o Educador Físico Eduardo Santana na área externa da  Associação 
Sabesp ou no segundo andar do prédio da AAPS, em dias de chuva. 
      Mais informações na secretaria da sede da AAPS - Tel: 3372-1000.

        Na sede da AAPS você também pode fazer aulas de Dança de Salão e
  quick massage (massagem oriental) com hora marcada. Informe-se!

Festas de Confraternização de Final de Ano

Atividades Socioculturais
aaps

Música ao vivo com a cantora Valéria Soares
 e Banda Athena

01 de dezembro (sexta-feira)  
a partir das 19 horas

Espaço de Eventos Hakka Brasil
Rua São Joaquim, 460  - Liberdade  - SP

Música ao vivo com a Banda Imagem 
08 de dezembro (sexta-feira) 

a partir das 19 horas
Salão de Festas da AEAS 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos 
Rua Dr. Arthur Porchat Assis, 47 - Boqueirão - Santos

Preços por pessoa
Sócio e 01 acompanhante: R$ 60,00   |   Convidado:  R$ 110,00

Convites à venda na sede e subsede da AAPS a partir de 06/11/2017  
Vagas limitadas

Aulas de alongamento e fortalecimento

Professora Renata Quintanilha Rodrigues 

Local: Escola de Dança Contratempo 

Av. Pedro Lessa, 2.436 - 1º andar

Aulas: às terças e quintas-feiras 

Mais informações na secretaria da subsede da AAPS - Tel (13) 3288-1162.

Santos

  Você,  associado da AAPS, que gosta de bater uma bolinha amistosamente e que talvez 
tenha achado que não jogaria mais: apareça. que será bem-vindo!
  Venha se juntar ao nosso grupo de futebol de salão composto por associados da AAPS, ,  
amigos que frequentam o local e também colegas da Associação Sabesp.
  Prepare-se para belas jogadas, incríveis e inacreditáveis discussões, seguidas de bom 
bate-papo e comes e bebes.

Grupo de Futebol da AAPS

Todas quintas-feiras, a partir das 17 horas - na quadra da Associação Sabesp na Bela Vista.
Acredite que a prática esportiva nos motiva e entusiasma!

São Paulo Santos

Atividades na sede e subsede da AAPS
São Paulo
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Qualidade de Vida

Falecimentos: Judith Quaresma de Camargo, em 05/09, aos 86 anos; Luciana de Souza Barbosa, em 04/09, aos 67 anos;  
João Gomes Junior, em 02/09, aos 69 anos; Luiz Lasclota, em 24/08, aos 77 anos; Tomaz Roberto Gonçalves Smith, em 17/08, 
aos 74 anos; Thereza Bellini Penteado, em 14/08, aos 84 anos; Walter Mendes Torres, em 07/08, aos 83 anos; José Antônio dos 
Santos, em 05/08, aos 65 anos; Naddir Geraldina Baptista, em 02/08, aos 85 anos; José Ribeiro Guimarães, em 22/07, aos 94 
anos; Ana Cendoroglo Testa, em 12/07, aos 86 anos; Sylvio Simionato, em 10/07, aos 95 Anos; Nelson Mancini, em 06/07, aos 83 
anos; Kiyosi Kato, em 04/07, aos 79 anos; Genebaldo Nascimento Rocha, em 02/07, aos 76 Anos; Julio Nunes Dutra, em 02/07, 
aos 74 anos; Valdir Pereira dos Santos, em 02/07, aos 78 anos; Elmiro Ildefonso Ribeiro, em 30/06, aos 78 anos; Iliana 
Kaslauskas Huszka, em 27/06, aos 66 anos; Maria Strasburg Machado de Moura Teixeira, em 16/06, aos 85 anos, Horminio 
Felicissimo da Hora, em 15/06, aos 77 anos, Alcides Helfstein, em 02/06, aos 72 anos; Odair da Silva, em 02/06, aos 68 anos; 
José Pereira Alves, em 23/05, aos 75 anos; Adélia Moino, em 28/04, aos 75 anos; Maria Stella da Silva Mathias; em 02/04, aos 
87 anos e Waldemar Salinos, em 13/02, aos 80 anos.

Newton Assu Colombo Martini,  diretor conselheiro tesoureiro, conselheiro fiscal e atual conselheiro suplente,

 em 16/09, aos 80 anos.

Febre Amarela Silvestre chega à área urbana de SP

Desde meados do mês 
de outubro (entre 23 a 
28/10), os noticiár ios 
informam que cinco maca-
cos foram encontrados 
mortos, em área de mata 

preservada, entre o Horto Florestal e a Cantareira. E que um 
deles tinha o vírus da febre amarela silvestre.

Segundo  Coordenador do Programa de Vigilância e 
Controle de Arbovíroses,  o mosquito costuma voar apenas 
500 m, mas se não conseguir alimento, pode alcançar até 2 
Km. O que, provavelmente, fez com que a febre amarela 
silvestre se alastrasse, por que o inseto acaba picando 

macacos e até outros animais, para se alimentar.
O vírus chegou a área urbana de São Paulo seguindo a 

rota de corredores ecológicos, formado pela Mata Atlântica. 
Passou pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, interior de São 
Paulo, além das cidades de Campinas e Jundiaí, até chegar à 
Capital pela Serra da Cantareira, com Mata Atlântica 
preservada.

A Prefeitura de São Paulo já tem uma Campanha de 
Vacinação contra a Febre Amarela em andamento voltada, no 
momento, para moradores da Zona Norte. Postos de Saúde 
estão funcionando em horário ampliado e abrindo aos fins de 
semana e feriados. 

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

Importante! Há restrições para a vacina! Pessoas da terceira idade devem consultar o seu 
médico antes de se vacinar. Os Postos de Saúde têm uma lista de restrições. Consulte com atenção.     

Alguns exemplos: alergia grave à ovo ou componentes da vacina, correm risco de choque 
anafilático; pessoas com baixa imunidade, como diabéticos crônicos não compensados; infectados 
pelo vírus HIV, portadores de câncer entre outros; crianças menores de 9 meses; gestantes ou 
amamentando crianças menores de 9 meses; transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea; 
pessoas em uso de determinados medicamentos (consultar a lista) etc. 

Lista de parques fechados por prevenção contra a febre amarela, no total de 15, até o final desta edição:

Parques Municipais: Parque Anhanguera, Parque Canivete, Parque Córrego do Bispo, Parque Sena, Parque 
Pinheirinho d'água, Parque Jacintho Alberto, Parque Jardim Felicidade, Parque Cidade de Toronto, Parque São Domingos, 
Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima, Parque Lions Tucuruvi Parque Senhor do Vale e Parque Rodrigo de Gáspari.  

Parques Estaduais: Parque Horto Florestal e Parque da Cantareira.

Amauri Antônio Messias, Representante Regional da AAPS na cidade de Caraguatatuba, em 24/08, aos 63 anos.
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A AAPS, sempre preocupada em defender o direito de seus associados, está iniciando uma “Campanha 

de Revisão de Aposentadorias e Pensões do INSS”.
Através desta campanha, a AAPS pretende identificar os associados que possuam o direito a alguma 

revisão previdenciária, junto ao INSS.
O universo das revisões previdenciárias é muito complicado, envolvendo muitos estudos, cálculos e 

circunstâncias temporais, necessitando sempre a prévia análise de especialistas da área.
Assim, a AAPS, através de parcerias com profissionais especializados em previdência, decidiu prestar 

um trabalho de apoio e orientação aos seus associados, na defesa de seus direitos junto ao INSS.
A campanha irá orientar os associados da AAPS nas seguintes situações:

aaps
Espaço Jurídico

AAPS lança Campanha de Revisão de Aposentadorias e Pensões do INSS

10

                                                           Revisão do Buraco Negro

(Lei 8.213/91 - art. 144 caput e § único)

Revisão destinada aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 a 05/04/1991, às vezes até 09/12/1991 e que não tenham 

sido revisados administrativamente.

Motivo: a Constituição Federal de 1988 determinou que os benefícios fossem calculados com base na média das últimas 

36 contribuições recolhidas, corrigidas mês a mês, porém o INSS não aplicou corretamente as correções, reduzindo o valor 

inicial do benefício.

Observação: Necessário consulta ao INSS, pois o mesmo já revisou alguns benefícios administrativamente, mas não 

corrigiu todos os que têm este direito, principalmente os benefícios proporcionais.

                                                                  Revisão do Teto

(Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03)

Revisão destinada aos benefícios concedidos entre 05/04/1991 e 31/12/2003 e que tiveram o benefício limitado ao 

teto da época. 

Motivo: em 1998 e em 2003 o Governo aumentou bruscamente o valor do teto do INSS, contudo, não repassou este 

aumento para os benefícios já concedidos e limitados ao teto, reduzindo o valor inicial do benefício.

Observação: também poderão ter direito a esta revisão os benefícios proporcionais e os benefícios que, após a 

Revisão do Buraco Negro (05/10/88 a 04/04/91) tiveram sua renda limitada ao teto.

                                                                  Revisão do IRSM

(Aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo)

Revisão devida aos benefícios concedidos entre março/1994 e fevereiro/1997 e que tenham a “contribuição de 

fevereiro de 1994” inclusa no cálculo da renda mensal inicial do benefício.



PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Quinzenalmente - às sextas-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

BAIXADA

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

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

Motivo: o INSS não aplicou corretamente, no período acima, o índice de atualização (IRSM) nas contribuições recolhidas 

pelos trabalhadores, referente ao mês de fevereiro/1994, o que provocou uma redução no valor inicial dos benefícios.

Observação: Necessário consulta ao INSS, pois o mesmo já revisou alguns benefícios administrativamente, mas não 

corrigiu todos os que têm este direito, principalmente os benefícios proporcionais.

Documento necessário para análise: “carta de concessão do benefício”. Caso o associado não a possua mais, poderá 

obter a 2ª via numa agência do INSS ou pela internet, mediante prévio cadastramento ou mediante senha fornecida pelo INSS.
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      Os associados interessados devem fazer contato e agendar um horário para a consulta através dos 

Plantões Jurídicos da sede e subede da AAPS.

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
Quando possível, os contatos pessoais devem ser agendados por telefone na sede local da AAPS.

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

Você sabia que pode contar com os inúmeros benefícios para resolver problemas 

domésticos como: encanador, desentupimento de tubulações, eletricista, chaveiro, 

cobertura de telhado e vidraceiro. 
Se você tem seguro, na hora do imprevisto não quebre a cabeça!

Seguro de Vida em Grupo da Sabesp tem 

Assistência Residencial diferenciada

Dicas do Aqualino!

Novidade! 
Agora nosso boletim eletrônico e 
o site da AAPS são responsivos!

Você pode acessar de seu computador de mesa, 
mas também do “smarthphone” ou “tablet”.

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

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



01. Divulgação do Regulamento das Eleições: até 28/10/2017.

02. Definição da quantidade de vagas ao Conselho Deliberativo e aprovação do 

contrato da empresa contratada “votos eletrônicos” pelo C.D. - até 14/12/2017.

03. Período de inscrição dos candidatos: 06/11/2017 a 19/12/2017, das 9 h às 17h.

04. Divulgação para os candidatos inscritos: 10/01/18.

05. Prazo para recurso pelos candidatos não homologados: 15/01/2018 até 19/01/2018, as 17h.

06. Divulgação dos resultados dos recursos: 23/01/2018, até as 17h.

07. Divulgação formal dos candidatos homologados: 23/01/2018.

08. Comissão realiza o sorteio da ordem dos candidatos na “Cédula de Votação” : 29/01/2018, 
as 9h30min.

09. Divulgação de currículos e plataformas dos candidatos nos meios de comunicação disponíveis: 

15/02/18.

10. Encaminhamento das cartas com modelo de cédula e senha para o voto eletrônico: até 
20/02/2018, até às 17h.

11. Candidatos indicam fiscais para acompanhamento do processo eleitoral.

12. Período de Votação: 05/03/2018 a 13/03/2018.

13. Votação na Sede da AAPS: 13/03/18 - das 9h as 17h.

14. Data limite para coleta de votos no correio: 12/03/2018.

15. Apuração dos votos: 21/03/2018.

16. Divulgação dos resultados: 22/03/2018, até as 17h.

17. Prazo para recursos: 23/03/2018, até as 17 h. 

18. Comissão aprecia os recursos, homologa resultados: 27/03/2018, até as 17h.

19. Publicação dos resultados finais do processo: até 06/04/2018, a partir das 15h.

20. Assembleia Geral de proclamação e posse dos eleitos: 27/04/2018.
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