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A diretoria eleita pelos 
aposentados, com 98% 
dos votos válidos, para 

conduzi r  os t rabalhos do 
DEAPES, tomou posse no dia 
23 de março, juntamente com a 
nova direção do SINDÁGUA, 
em solenidade realizada na 
Escola Sindical 7 de Outubro, no 
Barreiro. A posse foi prestigiada 
pela diretoria da Copasa e da 
FAP. Estiveram presentes a 
presidenta Sinara Meireles, os 
d i retores Rômulo Per i l i  e 
Francisco Cançado e o presi-
dente da FAP, Robson de Souza 
Bittencourt.

No discurso de posse, 
Waltencyr Teófi lo José de 
Souza, coordenador-geral do 
Departamento de Aposentados 
do SINDÁGUA, destacou que “aposentadoria é quando você para de viver pelo 
trabalho e começa o trabalho para viver.”

Após agradecer o apoio inestimável dos associados, dos parceiros, do Sindicato e 
da Copasa, ele ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos aposentados frente à vida e 

aos semelhantes. “São pessoas vitoriosas em sua 
estrada, trazendo ainda nos dias de hoje a sabedoria, alicerce de uma 
vida melhor”, disse Waltencyr.

“Seguiremos caminhando em frente, com esta missão de mais uma ges
tão”, ressaltou o coordenador do DEAPES. “Agradecemos pela confiança 

em nós depositada e prometemos melhorar, cada vez mais, os trabalhos 
que desenvolvemos. Por todos os companheiros da direção, presentes e 

ausentes, um forte abraço ao SINDAGUA e ao DEAPES, com a disposição 
de continuar fazendo um trabalho forte em defesa dos aposentados e 

pensionistas. Agradecemos a todos que participaram e nos prestigiaram 
até agora em nossos trabalhos e na eleição, afirmando que, cada dia mais 

trabalharemos para melhor atendê-los e resolvermos os problemas.”
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Em trabalho conjunto com a Copasa, o DEAPES conseguiu uma nova 
liberação dos crachás para entrada dos aposentados na empresa, em 
áreas comuns como banco, restaurante e lavabos. O processo já foi 

analisado e liberado e deverá seguir um rito com o acompanhamento do DEAPES, 
tanto para informações iniciais ao Departamento Pessoal quanto junto aos 
associados. 

Há ainda um termo de compromisso a ser assinado, a fim de evitarmos futuros 
problemas, como ocorreu anteriormente.

Todos devem procurar o Deapes, pessoalmente ou marcar pelo telefone 
(31)3296-5162, para solicitarem seu crachá. 

A documentação para a concretização da parceira com o 
Sesc já foi liberada e, de acordo com os contatos e 
conversas que mantivemos com a instituição, a sua 

aprovação será agilizada e deverá ocorrer em breve.
Este convênio nos ajudará a realizar nossos trabalhos e 

viagens. É uma aquisição magnífi-
ca se lembrarmos o quanto o Sesc 
representa em termos de ativida-
des sociais.

Tão logo seja aprovado o 
convênio, os detalhes serão 
divulgados e explicados para os 
associados do DEAPES. Antes, 
temos que fechar as ações que 
deverão ser tomadas para que 
possamos usufruir da parceria, 
bem como o que nos será ofereci-
do no acordo.
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FGTS  - O Departamento de 
Aposentados continua com os proces-
sos de FGTS, mas aguarda o julga-
mento do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), já encaminhado, pois ainda não 
há um parâmetro de ganhos. O que 
ainda nos impede de realizar a propo-
sição de ações é o devido caminho que 
poderão levar, pois podem gerar 
custos que terão relevância no bolso 
dos aposentados.

DESAPOSENTAÇÃO - Os 
agraciados com a ação de desaposen-
tação devem ficar atentos. Com a 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ela deixou de existir, atingindo 
todos que entraram com a ação, que 
irão perder, a qualquer hora, os 
valores alcançados com os processos, 

principalmente quem teve a liminar 
concedida. Nessa questão, porém, 
como a maioria das ações foram 
propostas pela advogada Lillian 
Salgado, comunicamos que ela 
continua trabalhando nos processos, 
tentando protelar o ganho o máximo 
possível.

Além desses trabalhos, a advogada 
Lillian Salgado abriu um leque de 
possibilidades, dependendo de cada 
caso, para que se possa ainda ganhar 
algum valor com a perda gerada pela 
desqualificação da desaposentação. 

O contato para informações com ela 
é (031) 2511-5444 ou 2511-5404, em 
Belo Horizonte.
ATENÇÃO: Neste item de ações 

judiciais, sugerimos a todos os 

associados a procurarem o DEAPES 
para mais informações, antes de 
qualquer tomada de decisão, pois 
recebemos muitas reclamações de 
outras associações, de outros advoga-
dos etc. Porém, como procuramos ter 
um conhecimento constante do 
mercado, poderemos lhes ajudar a 
tomar a melhor decisão, sem qualquer 
custo. Isso é de suma importância para 
vocês não incorrerem em perdas.

Recomendamos algumas medi-
das e atitudes que devem ser 
tomadas no processo de revisão 
do benefício:

§ 1 - Caso sejam chamados, os 
aposentados deverão levar laudos 
do médico que os acompanha, 
antigos e recentes, podendo até 
comparecer com um médico de sua 
especialidade no dia da perícia;

§ 2 - Não ser ríspido ou disperso ao 
falar com o perito, evitando atitudes 
desfavoráveis;

§ 3 - Se for qualificado na perícia para 
retornar ao trabalho, deverá 
comparecer ao médico do trabalho 
da empresa com a carta do INSS 
para uma análise desse profissio-
nal. É preciso se informar de todas 

as possibilidades, anotar tudo e 
guardar toda a documentação 
gerada pelo processo;

§ 4 - Caso tenha interesse em voltar 
ao trabalho, deverá aguardar um 
parecer da empresa, que deverá 
pagar pelo menos um mês de 
INSS, para se obter todo o tempo 
em que esteve aposentado e assim 
contar para futura aposentadoria 
por tempo ou idade;

§ 5 - Se não houver a possibilidade 
de volta ao trabalho, deverá, de 
qualquer forma, apresentar-se na 
empresa. Porém, ao receber a 
notícia do INSS, caso queira optar 
em volta ao trabalho, deverá ligar 
para o 135 e marcar um recurso 
junto à Junta de Perícias do órgão, 
que reavaliará o trabalho feito pelo 

primeiro perito;
§ 6 - Lembramos que quem define o 

retorno à empresa é o INSS e, tão 
logo isso ocorra, o benefício é 
interrompido, ficando o aposentado 
descoberto. Portanto, a apresenta-
ção na empresa é muito importan-
te, pois define também a questão 
do recebimento do salário, confor-
me acerto feito entre as partes para 
o retorno ao trabalho;

§ 7 – Em caso de recurso, o aposen-
tado deverá verificar, quando o 
processo for concluído, se a Junta 
de Perícias do INSS manteve o 
retorno ao trabalho ou a aposenta-
doria. Caso seja mantida volta à 
empresa e o aposentado não tenha 
condições de cumpri-la, o caminho 
é a ação judicial;
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O
 DEAPES acompanha todos os processos de mudanças 
na Copass Saúde, opinando e apresentando propostas 
para que nossos interesses sejam atendidos de forma 

justa e legal.
Estamos presentes no Conselho de Gestão, onde buscamos 

atender aos pedidos de todos os colegas, também tentando 
objetivar alternativas quando da formalização de pedidos.

A Copass Saúde está então afinado com os interesses legais 
e permitidos dos aposentados e pensionistas, sempre acompa-
nhado de perto por integrantes do DEAPES.

Cientes do compromisso 
que temos com nossos 
associados e com as 

obrigações de uma associação de 
aposentados e pensionistas, 
continuamos trabalhando em 
conjunto com as outras entidades 
que fazem parte do seleto grupo 
De Olho na Libertas, constituído 
por Acoprevi, Sindados, Após 
P r o d e m g e ,  S I N D Á G U A e 
Assepe-MGS, visando elaborar 
estudos e sugestões para os 
processos desenvolvidos pela 
Libertas no dia a dia dos aposen-
tados.

Já fechamos o ano de 2017 e, 
de olho no balanço geral da 
entidade, propusemos algumas 
alterações para esclarecer dúvi-
das que devam ser sanadas com 
explicações ou acertos.

Apresentamos também pro-
postas, no caso do Estatuto das 
Eleições, que foi exaustivamente 
trabalhado para melhorar o seu 
processo administrativo, bem 
como a formação de chapas e 
outros detalhes, sempre buscan-
do oferecer o melhor a todos 
envolvidos. É possível ainda que 
possamos assumir uma diretoria 

na entidade.
Acompanhem, com suas 

associações, o trabalho desenvol-
vido pela Libertas e pelo coletivo 
De Olho na Libertas, para melhor 
apresentarmos proposições de 
nossos interesses.

Uma boa notícia, divulgada 
pela própria Libertas, é a abertura 
do Plano Instituidor Libertas, um 
plano de previdência comple-
mentar constituido na modalida-
de contribuição definida, para 
apoiar os projetos de vida dos 

trabalhadores mineiros. Trata-se 
de um benefício diferenciado 
para que associações, entidades e 
empresas de Minas Gerais pos-
sam agregar valor à vida de seus 
associados e, pricipalmente, de 
seus familiares e dependentes.

Quem se interessar, deve 
procurar o DEAPES para mais 
informações e também para 
intensificar nosso trabalho juntos 
à Libertas em busca do melhor.
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