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ATUALIDADES  ESPAÇO JURÍDICO QUALIDADE DE VIDA

DIA NACIONAL DO APOSENTADO

08 de Março  - Dia Internacional da Mulher

Nova Diretoria da Sabesp
toma posse

Participe do nosso
CORAL!

Vamos iniciar os ensaios
em breve.

A  participação é gratuita
e está aberta aos

interessados.

�Dicas para se prevenir
    de acidentes

    na terceira idade.

  �Confira e participe
��dos grupos de trabalho

    dos Programas Prioritários
��de Ação da AAPS.

 

�Conheça melhor o
    Plantão Jurídico

      da AAPS.

Plantão Jurídico da AAPS está à disposição para a declaração do IR 2007.

Mais detalhes no encarte que acompanha esta edição.

 

Pesquisa
de imagem 
da AAPS.
Contamos
com você! 

Em breve!

A AAPS comemorou o 
Dia Nacional do 

Aposentado com música 
de boa qualidade, 

reflexão social e 
confraternização.  

Cobertura completa
na pág. 8

Pág. 6 Pág. 7Pág. 3 

A Diretoria da AAPS envia congratulações a todas pelo seu dia.

Gesner José de Oliveira Filho,
presidente da Sabesp, cumprimenta 

Valdemar Venâncio.

Confira os detalhes da cerimônia na pág. 3

EENCART ! 
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EDITORIAL
aaps

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax: (11) 3285-2649 ou via e-mail: daniel@aaps.com.br  para o Coordenador Editorial.

Valdemar Venâncio
Presidente
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Diretoria Executiva - Presidente: Valdemar Venâncio; Diretor Administrativo: Edson Brasil Gabriel; Diretor Financeiro: Nivacil da Silva; Diretora de Assuntos Jurídicos: 
Gisela Zilsch; Diretor Social e de Saúde: Antonio Martins.
Conselho Deliberativo: José Amaury Teles Fontenele (Presidente), José Taniguti (Secretário)

Conselho Fiscal: Gerson de Oliveira (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota  e José Luiz Trinca.
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Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim Affonso, Celso Valio Machiaverni, Cláudio Gabarrone, Egídio Perroni Neto, Gert Wolfgang Kaminski, Jairo Bonifácio, José Antonio Oliva, José Luiz de Melo 
Pereira, Maria Aparecida Gonçalves, Minetoshi Horita, Nelson Luiz Stabile, Nilton Monteiro da Silva, Paulo Joel Bruno, Paulo Roberto Menezes, Sergio Simondi e Shigueo Makita. 

  nauguramos a temporada de empresas, sindicatos e representantes do acompanha esta edição traz todos os 
atividades socioculturais 2007 da AAPS poder público e da classe parlamentar detalhes.
com o evento comemorativo em neste momento de mudança no cenário É costume se dizer que no Brasil o 
homenagem ao Dia Nacional do político em âmbito estadual e federal. ano só começa após o carnaval. E na 
Aposentado. O encontro destacou o Nesta edição há uma chamada de prática temos comprovado que é isto 
significado e a importância da data que primeira página para a pesquisa de mesmo e em todos os âmbitos. Portanto, 
resgata um histórico de lutas e conquistas imagem de nossa entidade que terá início daqui para frente o país entra efetivamente 
para todos os aposentados e pensionistas em breve. Mas, desde já, enfatizamos que em 2007. Temos muito com que nos 
do país, e também serviu para reforçar os a participação de todos será fundamental. preocupar e observar. Fiquemos atentos a 
laços de união e mobilização para os Pretendemos avaliar criteriosamente o todos os assuntos que surgirem na pauta 
desafios do futuro. nosso desempenho para tornarmos de discussão. Um, em especial, já está aí 

Dados do Ministério da Saúde nossas ações cada vez mais eficientes e para ser digerido: as medidas anunciadas 
brasileiro e da Organização Mundial de afinadas com as necessidades e anseios pelo governo federal no recém-lançado 
Saúde (OMS) apontam para o crescimento de nossos representados.  PAC (Plano de Aceleração do Cresci-
da população de terceira idade como um E por falar na importância do mento). Que cada um busque informações 
fenômeno mundial. Sem dúvida, essa f o r t a l e c i m e n t o  d a s  e n t i d a d e s  sobre estas propostas e acompanhe 
realidade nos traz a responsabilidade não representativas, lembramos que os atentamente o que estará em jogo e será 
só de ocuparmos nosso espaço na trabalhos dos grupos constituídos por encaminhado para aprovação ou não do 
sociedade como também de trabalharmos membros da diretoria executiva e Congresso. Vamos ver como os 
em prol de fazermos frente aos desafios conselheiros da AAPS para tornar deputados e senadores se comportarão 
atuais e futuros para esta faixa etária, que realidade os Programas Prioritários de nesta nova legislação que se inicia.  
não são poucos e nem simples. Ação de nossa entidade estão em Inclusive em âmbito estadual. 

Por isso, o espírito de união e a andamento. Você pode contribuir com É preciso saber viver, diz o refrão de 
importância das entidades representativas propostas e sugestões. Não deixe passar uma música amplamente conhecida. 
como canal aglutinador e de expressão de esta oportunidade. Sua sugestão será Tomamos a liberdade de ir além: é preciso 
nossas reivindicações perante a muito bem-vinda.  saber viver e também não deixar o ímpeto 
sociedade foram temas importantes Esta época do ano é o momento de de vida arrefecer. Reflitam: quem viveu 
trazidos à luz para a reflexão dos acertar as contas com a Receita Federal. mais, acumulou sabedoria e tem o dever 
presentes ao encontro. Está aberta a temporada das declarações moral de compartilhá-la com seus 

Cabe ressaltar que a realização de Imposto de Renda. Nosso Plantão semelhantes de alguma forma. 
deste evento representou também uma Jurídico estará à disposição para 
ação institucional concreta, na busca de orientação, elaboração e entrega de 
ampliação dos canais de diálogo com as declarações via internet. O encarte que 

CORRESPONDÊNCIA

José Serra - governador do Estado; Dilma Pena - secretária de Saneamento e Energia; Paulo Paim - senador; Gesner José de 
Oliveira Filho - presidente da Sabesp; Edison Guilherme Haubert - presidente do Instituto MOSAP (Movimento dos Servidores 

Públicos Aposentados) e Vera Lúcia Bueno - conselheira fiscal do Sindicato dos Advogados de São Paulo.

Enviaram carta de congratulações pelo evento comemorativo do Dia Nacional dos Aposentados:

A Diretoria da AAPS agradece as manifestações de apoio ao evento.



ATUALIDADES
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FALECIMENTOS:  É com muito pesar que informamos os falecimentos de Estevam Pereira de Souza, em 27/11/2006, aos 74 
anos; Abel Batista da Silva, em 04/12/2006, aos 84 anos; Jeremias de Oliveira, em  05/12/2006, aos 76 anos; Antonio Gomes de 
Miranda, em 15/12/2006, aos 54 anos; Gaspar Orlando da Silva, em 03/01/2007, aos 62 anos; Mário Antonio Prata Junqueira, em 
06/01/2007, aos 61 anos; Maria Lygia Ribeiro Quintanilha, em  08/01/2007, aos 80 anos e Antonio Akira Kawaguti, em 10/01/2007, 
aos 65 anos.

NOVA DIRETORIA DA SABESP TOMA POSSE

Os trabalhos dos grupos constituídos por membros da diretoria executiva e conselheiros da AAPS para tornar realidade os Programas 
definidos pelo Seminário Plano Trienal 2006/2009 estão em andamento.

PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DA AAPS - SUA SUGESTÃO SERÁ BEM-VINDA!

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

PP 11 -  Pesquisa de Imagem
Objetivo: Conhecer a opinião e a demanda dos associados

e não associados da AAPS.
Responsável: Daniel C. Azevedo - suplente do Diretor Social e de Saúde

PP 01 - Implantar Sistemas Computadorizados
Objetivo: Dotar a AAPS de um sistema informatizado

em todas as áreas.
Responsável: Edson Brasil Gabriel - Diretor Administrativo

PP 02 - Melhoria no Atendimento aos Associados
Objetivo: Melhorar o atendimento aos associados em todas as áreas.

Responsável: Edson Brasil Gabriel - Diretor Administrativo

PP 03 -  Implantar Política de Recursos Humanos
Objetivo: Contratação, capacitação e gerenciamento

dos Recursos Humanos.
Responsável: Edson Brasil Gabriel - Diretor Administrativo

PP 04 - Melhorar Aplicações Financeiras
Objetivo: Aumentar rentabilidade das aplicações financeiras da AAPS.

Responsável: Nivacil da Silva - Diretor Financeiro

PP 05 - Estrutura Jurídica Profissionalizada
Objetivo: Montar estrutura para atender toda demanda

jurídica dos associados.
Responsável: Gisela Zilsch - Diretora Jurídica

PP 06 -  Reforma do Estatuto
Objetivo: Melhorar a governança da entidade, o processo eleitoral,

 a estrutura organizacional e outros.
Responsável: José Amaury T. Fontenele - Pres. do Conselho Deliberativo

PP 08  - Atrair Sócios para Sede/Eventos
Objetivo: Elaborar programação de eventos e política de

participação financeira da AAPS
Responsável: Antonio Martins - Diretor Social e de Saúde

PP 09 - Descentralização da Atuação da AAPS
Objetivo: Descentralizar o atendimento aos associados.
Responsável: Valdemar Venâncio - Presidente da AAPS

PP 10 - Voluntariado e Cidadania
Objetivo: Mobilizar os sócios para ações de voluntariado e cidadania.

Responsável: Valdemar Venâncio - Presidente da AAPS

PP 07 -  Planos de Saúde
Objetivo: Definir estratégia, alternativas e ações para enfrentar

questões de plano de saúde.
Responsável: Daniel C. Azevedo - suplente do Diretor Social e de Saúde

Você pode contribuir com propostas e sugestões manifestando a sua opinião pessoalmente, por carta
ou e-mail diretamente ao responsável por cada projeto.

Presidente: Gesner José de Oliveira Filho
Diretor de Gestão Corporativa: Márcio Saba Abud
Diretor de Tecnologia e Planejamento: Marcelo Salles Holanda de Freitas
Diretor de Sistemas Regionais: Umberto Cidade Semeghini 
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores: Rui de Britto Álvares Affonso
Diretor Metropolitano: Paulo Massato Yoshimoto

A nova diretoria da Sabesp tomou posse no dia 16 de janeiro em 
cerimônia realizada  na sede da Sabesp, em São Paulo e contou com a 
presença de Dilma Pena, secretária de Saneamento e Energia, além de 
representantes do governo do Estado de São Paulo, convidados de 
empresas, setores da sociedade ligados ao mercado e aos negócios 
relacionados ao saneamento básico e ambiental e a imprensa.

A AAPS marcou presença no evento representada pelo seu presidente,  
Valdemar Venâncio. 

Composição da nova diretoria da Sabesp:
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V o  c nf riam s o e r! 

ESPAÇO JURÍDICO
aaps

ESTIVEMOS LÁ

De segunda a sexta-feira - das 13 às 17 horas - em nossa sede à Rua 13 de maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - Capital
Tel: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br  

PLANTÃO JURÍDICO NA AAPS

Aproveite esta prestação de serviço que a AAPS coloca à sua disposição. 
Não decida nada sem estar seguro de que é a melhor solução para o seu caso. Consulte antes o nosso Plantão Jurídico.

VENHA FAZER SUA DECLARAÇÃO DE IR NA AAPS
 A AAPS colocará à disposição dos associados o seu Plantão Jurídico para orientação, elaboração e 

entrega via internet da declaração anual do Imposto de Renda exercício 2007.               
 Os associados interessados devem comparecer à sede da AAPS no período de 1º de março a 30 de 

abril de 2007, das 9 às 17 horas, munidos do informe de rendimentos e documentação necessária. 
Mais detalhes você confere no encarte que acompanha esta edição ou com o nosso Plantão de 

Atendimento Jurídico pelo telefone (11) 3289-8511.

A estrutura do Plantão Jurídico da AAPS vem sendo construída ao longo dos últimos cinco anos e, atualmente, oferece atendimento 
diário na sede da AAPS, com Paulo Mostério, advogado contratado, e Juliana, estagiária. O contato também pode ser feito via telefone, 
fax ou e-mail.

O associado pode procurar o Plantão Jurídico em busca de esclarecimento e orientação sobre qualquer assunto de seu interesse 
pessoal, desde dúvidas sobre assuntos básicos como contratos de aluguel, de empréstimos, por exemplo, até os casos mais 
complexos. O Plantão também auxilia os associados no acompanhamento das ações realizadas pelos escritórios jurídicos 
especializados. Atua em sintonia com o Plantão do Serviço Social quando os assuntos têm relação envolvendo as duas atividades. 

VOCÊ SABE TUDO O QUE O PLANTÃO JURÍDICO PODE FAZER POR VOCÊ?

 O diretor de Gestão Corporativa da Sabesp recém- empossado, 
Márcio Saba Abud, promoveu encontro com os dirigentes das 
entidades de representação dos empregados ativos (sindicatos e 
associações de profissionais), incluindo a AAPS, representando os 
aposentados e pensionistas.

A reunião aconteceu no dia 2 de fevereiro, nas dependências da 
Universidade Empresarial Sabesp, na Ponte Pequena, e teve como 
finalidade promover a integração do novo diretor com as entidades 
participantes e esclarecer o papel e principais atividades das 
mesmas.

Valdemar Venâncio, presidente da AAPS expôs as principais 
dificuldades pelas quais passam os aposentados, como as 
dificuldades para o recebimento da complementação das 
aposentadorias e pensões na Sabesp; a continuidade dos trabalhos 
relativos à reformulação dos planos de saúde dos aposentados 
iniciados na gestão anterior e a  continuidade dos estudos sobre 
alterações no plano previdenciário com a inclusão de um 
representante da AAPS sempre que estiver em evidência a 
categoria dos aposentados e pensionistas.

Ao final, ele enfatizou que conta com o empenho do diretor de 
Gestão Corporativa da Sabesp junto à diretoria da empresa na 
solução destas questões. Por sua vez, Abud manifestou sua 
pretensão de sempre trabalhar em parceria com as entidades de 
representação.

Diretor da Sabesp recebe representantes de entidades

Agradecemos ao novo diretor da Sabesp a consideração 
e respeito demonstrados para com os aposentados e 
pensionistas e desejamos muito sucesso e realizações ao 
longo de sua gestão.

Participaram do encontro: Walter Sigollo, 
superintendente de Recursos Humanos e Qualidade da 
SABESP;  Nilton João dos Santos, gerente do 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos da 
SABESP; Valdemar Venâncio, presidente da AAPS 
(Associação dos Aposentados e Pensionistas da SABESP);  
Helifax Pinto de Souza, presidente do SINTAEMA 
(Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente); Marcos Sérgio Duarte, presidente do SINTIUS 
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Serviços 
Urbanos de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do 
Ribeira); Benedita Vera Lúcia Bueno, conselheira fiscal do 
Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. 
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E
m 24 de janeiro a AAPS marcou o início das atividades socioculturais de 2007 com evento comemorativo ao 

Dia Nacional do Aposentado que contou com a participação de expressivo número de associados e cônjuges, 

além de representantes de diversas entidades que congregam aposentados e pensionistas, parlamentares, 

empresas, sindicatos e entidades à frente dos empregados da Sabesp.

O coquetel do Buffet Dó-Ré-Mi abrilhantou a comemoração com requinte e proporcionou a todos um ambiente 

propício para a confraternização e troca de idéias entre amigos, após a apresentação do grupo Serenata e Cia e dos 

pronunciamentos das personalidades convidadas. 

AAPS comemora Dia Nacional do Aposentado

Arnaldo Faria de Sá, deputado estadual, recomendou  
“atenção da categoria para as iniciativas de se forçar uma 
nova reforma da previdência e com relação às medidas 
anunciadas pelo governo federal no recém-lançado PAC 
(Plano de Aceleração do Crescimento)”. Ele também 
reafirmou o compromisso assumido com a categoria na 
defesa dos seus direitos.

Milton Liberatori (presidente da ABRECE); Warley Martins (presidente FAPESP); José Sylvio Xavier (presidente 
SABESPREV); Iolanda Ramos (diretora de Saúde da SABESPREV); César Soares Barbosa (diretor de Previdência da 
SABESPREV); Elisabete Tortolano (ouvidora da SABESPREV); Leonardo de Mello Pereira (representado Fonseca e Fernandes 
Advogados Associados); Paulo Henrique Cassiano (representando SINTAEMA); Pérsio Faulim de Menezes (representando 
Associação Sabesp); Walter Orsatti (presidente da AESABESP); Maria José Pecoraro (presidente da AFACEESP); Lineu Andrade 
de Almeida (presidente da ABES/SP); Valter Joaquim Caldini (presidente da AAPP-CETESB); Pedro Afonso de André (presidente 
da AFAIMESP); e Arnaldo Faria de Sá (deputado federal).

da da 

José Milton Dallari Soares (presidente da AAFC) 

Personalidades  

Warley Martins, presidente da FAPESP 
(Federação dos Aposentados e Pensionistas 

do Estado de São Paulo) representando as 
associações presentes, parabenizou a AAPS 

pelo evento enfatizando “a importância da 
união e participação dos aposentados, 

através das suas entidades de representação, 
como forma de pressão política e social junto 

aos poderes constituídos a fim de defender 
seus direitos e interesses”

Valdemar Venâncio,  presidente da AAPS,  
destacou “a relevância da data e a necessidade de 
vigilância constante e espírito de união de todos os 

aposentados e pensionistas, frente aos desafios 
atuais e futuros para a categoria”.

O grupo Serenata & Cia abriu o evento com
“Carinhoso”, seguida de outras canções tão caras e 
significativas como “Samba do Arnesto” e  “Modinha”.   

Da esquerda para a direita:
Valter Joaquim Caldini, presidente da AAPP-CETESB

(Associação dos Aposentados, Pré-aposentados
e Pensionistas da Cetesb); Valdemar Venâncio,

Arnaldo Faria de Sá  (deputado) e Pedro Afonso de André,
presidente da AFAIMESP (Associação dos Funcionários 

Aposentados na Imprensa Oficial do Estado de SP).  

Valdemar Venâncio
e José Milton Dallari
Soares
(presidente da AAFC
- Associação dos
Aposentados da
Fundação Cesp)

Da esquerda para a direita:
Nivacil da Silva (diretor financeiro da AAPS);
Cesar Soares Barbosa, Iolanda Ramos
e José Sylvio Xavier (respectivamente
diretores e presidente da Sabesprev)
e Amaury Fontenele (presidente do 
Conselho Deliberativo da AAPS).

Da esquerda para a direita:
Paulo Menezes (conselheiro da AAPS);
Elizabeth Tortolano (ouvidora da Sabesprev);
Walter Orsatti (presidente da AESabesp)
e Valdemar Venâncio.




