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Veja os descontos dos 
Convênios AAPP                                            

O trabalhador que pre-
tende se aposentar por tem-
po de contribuição tem até o 
dia 31 de dezembro de 2018 
para aproveitar as vantagens 
da fórmula 85/95, sem o 

desconto do fator previdenciário. 
Pela regra atual do fator 85/95, a soma entre a idade e o tempo 

de contribuição no caso das mulheres deve ser pelo menos de 85 
anos, e no caso dos homens, de 95 anos, para que a trabalhadora ou 
trabalhador tenha direito a aposentadoria com benefício integral.

A partir de 2019, essa soma exigida sobe um ponto para ambos, 
passando a ser de 86, para as mulheres, e 96, para os homens. 

Homens e mulheres que tenham atingido o tempo mínimo de 
contribuição (35 anos, para eles, 30 para elas) também podem se 
aposentar sem atingir essa pontuação 85/95. Mas, nesse caso, o 
valor da aposentadoria é reduzido pelo fator previdenciário.

Esse mecanismo reduz o valor do benefício de quem se 
aposenta por tempo de contribuição. A fórmula criada em 1999, se 
baseia na idade do trabalhador, tempo de contribuição ao INSS e 
expectativa de sobrevida do segurado. Quanto menor a idade no 
momento da aposentadoria, maior é o redutor do benefício.

Trabalhador tem até o final de dezembro para
 pedir aposentadoria pela regra 85/95

SEU DIREITO
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Sol e chuva: cuidado com
 os mosquitos                          
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       Desde maio de 2018,  os pedidos de aposentadoria por idade só podem ser feitos ao INSS pelo telefone ou internet. 
Para a aposentadoria por tempo de contribuição, entretanto, os dois modelos estão disponíveis, e o pedido também pode 
ser feito presencialmente.

01   Dia Mundial do Combate à Aids

03   Dia Internacional das Pessoas com 

       necessidades especiais

10   Dia Internacional dos Direitos Humanos

11   Dia do Engenheiro

16   Dia do Não Fumar em São Paulo

17   Dia do Arquiteto

       Dia do Jardineiro

       Dia do Vizinho        

25   Natal

29   Dia Internacional das 

       Diversidades Biológicas

A AAPP deseja a todos Boas Festas!

QUALIDADE DE VIDA

Aposentados falam da realidade 
da Previdência Social brasileira         
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Você sabia? Fique ligado!

Segundo o Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo, neste ano já 
pagamos mais de R$ 2 trilhões em impostos.   

A pergunta é: para onde estão sendo direcionados esses valores? As contas 
do governo estão sempre no negativo. 
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Este é um final de ano 
cheio de expectativas pós-
eleitorais.

O pa ís  a inda  es tá 
economicamente quase 
paralisado e todos estão 
esperançosos de que após a 
posse do novo presidente o 
país comece a esboçar uma 
reação positiva nesse sen-
tido.

Mas não é só isso. No rastro da posse seguem as reformas 
da Previdência e Tributária.

As diversas entidades representativas de aposentados e 
pensionistas do país são unanimes em defender um caminho 
diferente do apresentado pelo atual governo e, com o qual os 

que irão substituií-lo parecem concordar.
O fato é que não dá para entender por que não cobrar os 

devedores da Seguridade Social antes de mexer nos cálculos de 
aposentadoria dos trabalhadores, por exemplo.

A Seguridade Social não é composta apenas pelos valores 
com os quais os trabalhadores contribuem mensalmente. Por 
isso, não dá para entender por que a solução do problema 
sempre aponta somente na direção dos trabalhadores.

Vamos ficar atentos e nos posicionar. É o nosso futuro e de 
nossos filhos e netos.

Desejamos a todos uma pausa tranquila e de muita paz 
durante as comemorações de final de ano e um Feliz 2019 a 
todos!

Valter Joaquim Caldini
Presidente

NOVO ASSOCIADO Seja bem-vindo!

Pedro Paulo Chagas Marinho

MENSAGEM DE ANO NOVO Feliz 2019! 

      Enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão!
      Coloque no seu coração laços de cetim amarelo, azul, carmim,
decore seu olhar com luzes brilhantes estendendo as luzes em seu semblante.
      Em sua lista de presentes em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, 
reconciliação, perdão!
      Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão!
      A hora é agora! Enfeite o seu interior! Sejas diferente! Sejas reluzente! 
                                                                                                                                                      Cora Coralina

      
 

Cora Coralina, foi uma poetisa e contista brasileira. Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, ela teve seu 
primeiro  livro (Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais) publicado em junho de 1965, quando já tinha quase 76 anos de idade.
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LAZER Aproveite os descontos  dos convênios da AAPP! 

Para cotação, contate ADAEE por e-mail: candida.de@uol.com.br ou adaee@uol.com.br ou reservadaee@uol.com.br 
indique o Hotel da Rede Nacional Inn que deseja cotar, o número de pessoas (se houver crianças informe as idades) e o período (data 
que pretende entrar e sair) e, assim que a Central de Reservas verificar valor e disponibilidade, a rede lhe dará o retorno.

Grinberg's Village Hotel  - Durante a semana 15% desconto. Para associados acima de 60 anos 

será aplicado o tarifário de Melhor Idade. Fim de semana e feriados: 10% desconto, alta temporada 

(janeiro a junho): 10% desconto. Mais informações: www.grinbergshotel.com.br

10% desconto 

www.hotelcasabranca.com.br

Guarujá - SP

20% desconto

www.nausdeparaty.com.br/pousada

Paraty - RJ

20% desconto

www.pousadavillaharmonia.com.br

Paraty - RJ

Sorocaba - SP

15% desconto  

www.spasorocaba.com.br

desconto a consultar 

www.rioquenteresorts.com.br

Rio Quente Resorts e Costa do Sauipe  

 30% desconto de abril a outubro
 e 10% desconto novembro a março
www.pousadacaminhoverde.com.br

Cabo Frio - RJ

  ADAEE  - 10% desconto

* Campos do Jordão  - a Rede Nacional Inn de Hotéis comprou a Colônia 

de Férias de Campos do  Jordão, que agora chama-se Hotel Golden Park.

*Pousada Ponte Nova  - para grupos de no mínimo 30 pessoas.
 
*Rede Nacional Inn de Hotéis - Rede hoteleira com instalações em 

Araraquara, Araxá, Barretos, Belo Horizonte, Campinas, Campos do Jordão, 

Curitiba, Foz do Iguaçu, Franca, Limeira, Piracicaba, Poços de Caldas, Porto 

Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Rita do Passa 

Quatro, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Uberaba.

QUALIDADE DE VIDA Sol e chuva: cuidado com os mosquitos

Atenção para o alerta do aumento de casos de febre amarela no litoral de São Paulo para quem vai viajar neste verão. 
Mortes de macacos por febre amarela na região do litoral, principalmente o litoral norte, preocupam as autoridades de saúde. 

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

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

Faça do repelente seu melhor aliado!



01   Adenir Gianneschi
       Carai Ribeiro de Assis Bastos
       Carlos Jesus Brandão
       Esperdito Nogueira Teles
       Neuza Paiolla
       Nilo Shiraiva
       Silvio Nakahira
       Sônia Vera Beani de Carvalho
02   Carlos Eduardo M. Pacheco
       Eduardo Roberto C. Gusmão
       Rachel Queiroz Rocha Brito
03   Alfredo Pedrotti
       Wilma Goulart Barbieri
04   Ana Paula França Asseituno
       Kunihiko Kurisaki
       Sidney de Souza Martinez
05   Reinaldo Miller Martins
06   Julião Reis Serrão Flores
       Maria Eliane Valença

ANIVERSARIANTES

Não esqueça
o recadastramento
no mês de seu aniversário!

07   Marisa Cury
09   Antônio de Andrade
        Nelson Gonçalves da Silva
        PauloMachado Maia
10    Sergio Ap. Felix do Prado
11    Eduardo Koshi Aizawa
12    Ivan Ronaldo Horcel
        Marie Y. do Vale Quaresma
13    Izilda Rita Savino Roma
        Maria Heloisa P. L. Batalha
        Vagner Cezar de Oliveira
14    Carlos Alberto Coimbrão
        Paulo Yoshimitsu Nakajima
15    Milton Mônaco
16    Maria do Carmo Andrade
17    Antônio de Marmo Coscrato
18    Ana Maria Duarte de Melo
        Norio Enomoto
        Sidney Ferreira
19    José Ullysses de Andrade Silva
20    Denice Navarro Saltari
        Elaine Maia Kistemann

Mês de Janeiro
AAPP
Associação dos Aposentados, 
Pré-Aposentados e Pensionistas da CETESB
Rua Marcos Azevedo, 41 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05429-110

FECHAMENTO AUTORIZADO. Pode ser aberto pela ECT.

       Valdete P. dos Santos Diaz
22    Ineila Maria Santos de Siqueira 
        Péricles Asbahr
23    Telmo Luiz Bruson
24    Aparecida Angélica L. Augusto
        José Carlos Derisio 
        Leandro  Razuk Ruiz
25    Naila Janil de Seabra Santos
        Roberto Poletto
27    José Rodrigues Buarque
29    Aristides Almeida Rocha
29    Francisco Braz de Brito
        João Ciarrocchi Lopez
30    Maria Cristina L. dos S. Coelho
31    Luiz Carlos da Costa

SEU DIREITO    

Desde que foi criada em 1921, a Previdência Social enfrentou um 

batalhão de reformas e intromissões em suas regras e, principalmente, 

em suas receitas. A montanha de dinheiro que foi desviado do caixa da 

Previdência por inúmeros governos é incontável. Bilhões e bilhões foram 

utilizados para diversas finalidades.
Dentre os diversos desvios de finalidades com o dinheiro da 

Previdência Social estão a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, 

a construção de Brasília, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e muitos 

outros empreendimentos caros. Nada disso foi devolvido pelos governos 

e nunca houve controle financeiro do uso desse dinheiro.
A receita previdenciária no Brasil soma atualmente mais de R$ 400 

bilhões. Essa receita é superior a muitos países do mundo e comparável 

a países com um grau de desenvolvimento econômico muito elevado, o 

que não é o nosso caso. O índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

que mede qualidade de vida, educação, saúde, segurança etc, também é 

alto nesses países. Já, no Brasil o IDH é um dos piores do mundo embora 

o nosso sistema de arrecadação de contribuições do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, é exemplo para o mundo e a receita é a 

segunda maior do Brasil.
Para se ter uma ideia do potencial dessa receita do INSS e do seu 

alcance social existe cerca de R$ 426 bilhões de créditos a receber de 

devedores, Além disso existem os sonegadores, a DRU (Desvinculação 

de Receitas da União), que permite canalizar os recursos da Seguridade 

Social para outras áreas; a desoneração da folha e as renúncias fiscais da 

Previdência.
A Previdência é o único sistema que possui liquidez diária, dinheiro 

em caixa com contribuições que são recolhidas diariamente com 

diversos tipos de benefícios.
A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP) 

defende a devolução do dinheiro da Previdência e conclama a população 

brasileira, que é a verdadeira pagadora dessa política social, a ir para as 

ruas diante do temor quanto ao futuro da Previdência Social.

Aposentados falam da realidade da Previdência Social brasileira

Fonte: Cobap

Fique ligado!




