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Encontro de geraçõesEncontro de gerações

Alberto Martins da Silva 
Aposentado associado mais antigo...

Bazar de Natal 
na AAPS 

de 15 a 19 
de dezembro

Somente 
produtos 

artesanais.    
             

Os interessados                   
em expor 
e vender                         

seus artigos                  
devem 

cadastrar-se
na secretaria 

da AAPS
até 10 de 
dezembro.

Antonio Florentino 
... e o mais recente
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O Balile da 
Primavera

foi animado!

Conheça 
os ganhadores 
do Concurso 
Miss e Mister 

AAPS.
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3ª Olimpíada 
da AAPS
De 03 a 07 

de novembro  
Bertioga (SP)

Mais 
informações 

na pág. 5
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Festa de Confraternização da AAPS 2008

20 de novembro - Dia Nacional da Consciência Negra

Confraternização na Baixada Santista
Faça sua reserva na secretaria da AAPS a partir de 20 de outubro.
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Valdemar  Venâncio
Presidente

A nossa Associação, com aproximadamente 3.000 
sócios, de diversas idades e experiências adquiridas ao 
longo do exercício profissional nas mais variadas forma-
ções, está inserida no rol das comunidades que podem 
prestar serviços voluntários. Falamos podem e não 
devem, em função do próprio significado da palavra 
VOLUNTÁRIO, que quer dizer QUERO, TENHO VONTA-
DE de colaborar espontaneamente de alguma forma, para 
uma causa ou para o bem de pessoas necessitadas.

Lembramos aqui o que a ONU (Organização das 
Nações Unidas) definiu como VOLUNTÀRIO que: “é o 
jovem ou adulto que, devido ao seu INTERESSE PES-
SOAL e ao seu espírito cívico, dedica parte de seu 
tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas 
de atividades, organizadas ou não, de bem estar social 
ou outros campos”. 

Ora, pelo perfil de nossos associados, podería-
mos ter um número bem maior de pessoas engajadas 
no trabalho voluntário da própria AAPS  ou  numa das 
diversas outras formas de trabalho voluntário, tais 
como participação em campanhas como alfabetização 
de adultos, doação de sangue, coleta de livros, 
brinquedos, alimentos, assistência ao doente, melho-
ria das condições de vida, meio ambiente, cidadania, 
inclusão cultural e digital etc.

Ao analisarmos as razões que direcionamos ao 

trabalho voluntário, podemos destacar duas maneiras de 
fazê-lo: o de cunho exclusivamente pessoal (doação de 
tempo, realização pessoal) e o de cunho social (luta por 
um ideal ou comprometimento com uma causa).

Cremos que o trabalho voluntário de cunho pessoal 
é o que seria mais adequado ao nosso público (AAPS), 
pois é de fácil visualização e execução, dependendo 
apenas da tomada de consciência de que ajudar aos 
outros faz bem para si e para o outro.

Concluindo estas considerações, citamos o resulta-
do de uma pesquisa americana realizada pela Universida-
de de Michigan, que constatou o seguinte: homens que 
faziam trabalhos voluntários tinham uma vida mais saudá-
vel e mais longa. 

Fazemos aqui um convite à reflexão de todos. Para 
que o voluntariado seja uma atividade prazerosa é neces-
sário descobrir uma atividade na qual se sinta bem em 
dedicar-se. O Centro de Voluntariado Paulista identifica 
as oportunidades criativas de participação solidária e 
estimulam a realização de ações voluntárias que respon-
dam a demandas e necessidades sociais. Consultar o site 
da instituição (www.voluntariado.org.br) pode ser útil para 
aqueles que têm o desejo de iniciar uma atividade volun-
tária, mas não têm idéia de como fazer.

EDITORIAL

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. 

Aos amigos do engenheiro Clóvis Benedictus Araújo, aos meus amigos,
Dia 18 de julho último, uma grande tristeza me acometeu: Clô partiu. 
À vocês que lamentaram e rezaram comigo, que me deram sua mão e seu ombro, que 

me abraçaram com carinho e me ensinaram caminhar para o sol, o meu muito obrigada...
À vocês todos e do serviço social da AAPS, que tomaram os trâmites legais em suas 

mãos, o meu muito, muito abrigada...
Enquanto ele se fizer presente em suas mentes, sorriam, pois como disse Guimarães 

Rosa, "as pessoas não morrem, ficam encantadas". E, para quebrar encanto, basta uma 
varinha mágica, um pensamento...Um abraço carinhoso, Eliane (Nana) - 18/09/08.

VoluntariadoVoluntariado
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Maria Aparecida
.

e Shigueo Makita.
 Gonçalves,
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FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Estevão Huszka, em 23/02, aos 61 
anos; Geraldo Bastos, em 14/06, aos 74 anos; Ângelo de Souza Freire, em 30/06, aos 69 anos; Josué José de 
Medeiros , em 08/07, aos 73 anos; Antonio Martinez , em 12/07, aos 88 anos; Lairto Arnaldo , em 24/07, aos 67 
anos ; Paulo Toshie Takesako , em 24 /07 , aos 64 anos ; Clóvis Benedictus Araújo , em 18 /07 , aos 71 anos ; 
Fernando Bezerra, em 07/08, aos 72 anos; José Caetano, em 16/08, aos 92 anos; Gioconda Marques da Silva , 
em 26/08, aos 80 anos e José Rodrigues Neto, em 03/09, aos 58 anos.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

Foto oficial da solenidade de posse dos membros 
da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Adjuntos 

e Conselho Consultivo da FAPESP.

A nova diretoria da FAPESP (Federação dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado de São Paulo) tomou posse em 17 de junho. 
Dentre os membros que tomaram posse está o presidente da AAPS, 
Valdemar Venâncio, como Diretor Adjunto de Relações Sindicais e 
Movimentos Sociais. 

Após os pronunciamentos das autoridades na cerimônia de 
posse, os novos diretores da FAPESP foram agraciados com 
credenciais. As transições dos cargos foram marcadas pela emoção 
e pelo sentimento do dever cumprido pela gestão passada. Depois 
de realizar um mandato brilhante, com 100% de aprovação, o 
ex-presidente Warley Martins disse estar feliz em passar o cargo ao 
sucessor, Antonio Alves da Silva, que foi seu companheiro e braço 
direito nos últimos três anos.

Mais de 300 lideranças prestigiaram a solenidade de posse.

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Benedito Helvécio Cantão - L ins (SP); Eliane Machado Simões Araújo - São Paulo (SP); Fernando de 

Oliveira Rodrigues - Itaquaquecetuba (SP); Iliana Kazlauskas Huszka - São Paulo (SP); Joaquim de Azevedo 
Matos - Caraguatatuba (SP); Jorge Marques Rabaça - São Paulo (SP); Lúcio Hugo de Miguel - Monte Alto (SP); 
Maria de Lourdes Linhares Bastos - São Paulo (SP); Natalina Pinheiro Nogueira - Carapicuíba (SP); Neide S. 
Pissaia - São Paulo (SP); Nilda Maniassi da Silva - São Paulo (SP); Noêmia de Fátima Amorim Silveira Soares 
- São Paulo (SP); Sueli Terezinha Fernandes Corsi - Espírito Santo do Pinhal (SP); Valdir Patrício Silva - São 
Paulo (SP); Vera Lúcia de Araújo - Santos (SP) e Victalina Mendes de Almeida - Cotia (SP).

Sejam
bem-vindos!

Dia          Horário             Reunião         
13/10       14h30min         Reunião do Conselho Deliberativo

Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPSAgenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS

ELEIÇÕES NA SABESPREVELEIÇÕES NA SABESPREV

Reuniões abertas
 à participação 

dos associados.

Valdemar Venâncio faz parte da nova diretoria da FAPESP Valdemar Venâncio faz parte da nova diretoria da FAPESP 

Confira o resultado da apuração do processo eleitoral  para uma vaga no Conselho Deliberativo e outra no Conselho Fiscal 
da Sabesprev, que aconteceu no dia 2 de outubro, nas dependências da Universidade Sabesp, na Ponte Pequena:

Conselho Deliberativo:
Titular: Gabriel Satti - 3.556 votos.
Suplente: Armando Silva Filho (AAPS) -  1.752 votos
Votos em branco: 282; Votos nulos: 243; 
Total de votos: 5.833.

Conselho Fiscal:
Titular: João Prado de Andrade - 2724 votos.
Suplentes: Antonio Mendes B. Neto - 1.462 votos 
e José Albino C. das Eiras - 1.328 votos.
Votos em branco: 160; Votos nulos: 159; Total de votos: 5.833.

30/10        14h30min        Reunião da Diretoria Executiva
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Outubro

Novembro

Dia           Horário           Reunião
10/11       14h30min       Reunião do Conselho Deliberativo



aaps
ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

Mais detalhes sobre a programação, preços, reservas e inscrições para os eventos 

em nossa secretaria pelo telefone (11) 3289-8511 e no site www.aaps.com.br.

Programação de Outubro

04

07

15

16

18 a 25

21

10 horas

15 horas

14 horas

14h30min

-

15 horas

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Torneio de Futebol Society na Costa Carvalho

Jogos de Salão – Buraco e Dama

Sarau Artístico e Cultural no Clube Homs

Reunião da Diretoria com Associados

Viagem a João Pessoa / PB - Hotel Tambaú

Jogos de Salão - Truco e Dominó

Sócios Convidados

Programação de Novembro

20

30

14h30min

19 horas R$ 22,00        R$ 22,00

Reunião da Diretoria com Associados

Teatro: Bibi Ferreira - “O nosso amor a gente inventa”  

Sócios Convidados

  Local: Sítio Serra do Mar – Km 37 da Rodovia dos Imigrantes
Este ano a festa vai ser diferente! Ao ar livre, com muito verde e opções de lazer!

Música ao vivo  -  Buffet especial
Sorteio de brindes   -  Atrações surpresa
Faça sua reserva na secretaria da AAPS  

a partir de 20 de outubro.
Haverá ônibus à disposição dos associados.

Festa de Confraternização da AAPS 2008 Festa de Confraternização da AAPS 2008 
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Confraternização da AAPS na Baixada Santista
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos

Atletismo – Futebol – Vôlei – Bocha – Ping Pong
Snooker - Buraco – Dama – Dominó –Karaokê

Os participantes inscritos para uma das modalidades programadas terão direito a hospedagem gratuita na Colônia de Férias 
da Associação, incluindo coquetel de chegada, 3 refeições diárias e churrasco de encerramento com música ao vivo. 

Transporte em ônibus fretado com saída às 18 horas do dia 03/11 e retorno para São Paulo no dia 07/11 às 10 horas.

3ª OLIMPÍADA DA AAPS – BERTIOGA / SP3ª OLIMPÍADA DA AAPS – BERTIOGA / SP

03 a 07 de novembro  – Taxa de inscrição: R$ 10,00

Colônia de Férias da Associação Sabesp

 06 de dezembro a partir das 10 horas 

 12 de dezembro  a partir das 20 horas 

       Sócios e Cônjuges: R$ 10,00                Crianças até 5 anos: grátis

- -

PREÇOS        Crianças de 5 a 10 anos: R$ 27,00       Convidados: R$ 54,00



8

ENCONTRO DE GERAÇÕES 

Aos 93 anos, Alberto está 
sempre disposto a um bate-papo.  
Morador de Santos, de onde saiu 
para a Capital aos 11 anos para 
trabalhar e para onde retornou 
após aposentar-se, todas as 
tardes faz uma caminhada até o 
Gonzaga, que se tornou o local 
mais movimentado da cidade de 
uns anos para cá. Lá encontra-se 
com o cunhado e um amigo 
desde a adolescência e o que não 
falta para o trio é assunto enquan-
to apreciam o movimento. Bater-

papo à beira-mar, tomando um café ou uma água de coco, depen-
dendo da ocasião, é o que mais gosta de fazer.

Alegre, diz que é preciso viver com vontade e sempre 
sorrindo. Depois que ficou viúvo praticamente parou de viajar, mas 
continuou cultivando as outras atividades que lhe dão prazer. Ele 
dedica uma parte das manhãs à leitura da Tribuna de Santos, sobre 
a qual conta que não é rotina, mas um vício adquirido ao longo da 
vida. É torcedor do Santos e, sobre o futuro do time em 2008  já tem 
opinião formada: acha que vai conseguir escapar do rebaixamento, 
mas bem na tangente. Sobre o futebol nacional acha que atualmen-
te não dá para se gabar muito. Completamente diferente da época 

em que Pelé jogava. Ele diz que torce, claro, afinal é brasileiro. Mas 
não se aborrece mais com as más apresentações da seleção. Ele 
só não fica indiferente quando o jogo é com a Argentina, o único 
que não podemos perder. O resto passa.

Alberto  é o mais antigo associado aposentado da  AAPS. 
Está aposentado desde 1958, isto é, há 50 anos.Viu a associação 
nascer e crescer. Fala da entidade e do trabalho que a mesma 
desenvolve em prol de seus associados com muito carinho. Diz que 
sempre foi favorável à luta das classes e acha que todos devem 
apoiar a luta da associação. Afinal os resultados positivos sempre 
revertem para o bem de todos. Para ele nunca devemos deixar de 
fazer parte dos grupos de classes da nossa profissão, pois eles 
estão sempre trabalhando pela garantia dos nossos direitos. Como 
no caso das pensionistas que acabaram de receber os atrasados da 
ação dos 100%. Na ocasião, ele até cogitou vir a São Paulo com 
umas colegas, também associadas, que vieram receber o pagamen-
to dos atrasados, para visitar a sede da Associação. Não pode 
realizar a viagem devido a um problema de saúde. Mas as colegas 
vieram e receberam seus direitos, graças ao trabalho da AAPS. 

É a palavra e a experiência de quem recentemente foi home-
nageado pelo Sintius (do qual também faz parte) na cerimônia de 
posse da nova diretoria, como o mais antigo sócio-fundador da 
entidade. Muito animado garante que só não irá comparecer à festa 
de confraternização da AAPS na Baixada Santista se a saúde não 
deixar. Disposição e entusiasmo não lhe faltam.  

Alberto Martins da Silva

Antonio Florentino 
aposentou-se em feverei-
ro de 2005. Natural de 
Icem, cidade que faz 
fronteira com o Estado de 
Minas Gerais, mudou-se 
para São Paulo, onde está 
desde 2001.  

Ele conta que ao se 
aposentar passou por um 
período muito difícil, pois 

estava em tratamento médico e ao sair da empresa ficou sem plano 
de saúde. Quando procurou a AAPS para se tornar associado sua 
intenção era não perder o vínculo com a Sabesp. Ele conta que já 
sabia da existência da AAPS e que ainda na ativa ouvia falar que os 
aposentados podiam continuar a ter um vínculo com os colegas de 
trabalho através da associação. Infelizmente, no seu caso isso não 
foi possível, pois seus colegas ainda estão na ativa. Mas, mesmo 
assim, ao associar-se ficou surpreso. Descobriu os trabalhos 
desenvolvidos pela Associação, como o do Serviço Social, que 
oferece ajuda e apoio aos associados e familiares, inclusive em 
relação aos tratamentos médicos e internações na rede pública. 
Segundo ele, descobriu que a AAPS tinha muito mais a oferecer 
além de diversão e lazer. 

Diz que sempre acompanha as notícias dos informativos da 
AAPS. Atualmente, sua atenção está voltada para o desfecho das 

medidas em relação aos novos planos de saúde. Ele tem esperan-
ça de que com os novos planos ele possa finalmente proporcionar 
uma cobertura de assistência médica para si próprio e para a 
família, o que com os preços do plano básico nunca foi possível.

Lamenta nunca ter comparecido a nenhuma festa da entida-
de, já que as mesmas sempre são realizadas aos sábados. O 
motivo é o fato de pertencerem a religião judaica, para a qual o 
sábado, “shabat’, é o dia da comunidade se reunir em oração. Mas 
aprecia a iniciativa de proporcionar a todos um momento de 
reencontro e descontração num ambiente saudável e familiar.

O tempo livre que veio junto com a aposentadoria ele procu-
rou preencher com as atividades que mais gosta como teatro e 
cinema, e no dia-a-dia, navegar na internet. Fez alguns cursos para 
se familiarizar com a nova tecnologia e, hoje, costuma fazer muitas 
pesquisas para se manter atualizado. Navega em sites de política, 
economia e faz pesquisas de disciplinas escolares, para poder 
ajudar o filho, de oito anos.

Sobre ser associado ele incentiva a todos para que tomem 
esta iniciativa ao se aposentarem, pois é muito importante manter o 
vínculo, estar informado sobre o que continua acontecendo. Afinal, 
a gente se aposenta, mas continua vivo, diz ele. Não estamos mais 
na empresa, mas precisamos buscar outras atividades, buscar 
informação. Não podemos ficar de lado ou isolados, sem saber 
como vão as coisas. E nesse sentido a AAPS tem um papel muito 
importante na vida dos aposentados. É preciso saber aproveitar e 
cultivar o lado bom da vida.

Antonio Florentino, sua esposa Lucimar 
e o filho Gabriel.
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         Nesta edição entrevistamos dois associados de gerações diferentes: Alberto Martins da Silva, o aposenta-
do mais antigo da AAPS e Antonio Florentino, o aposentado mais recente.  Um viu a associação nascer e acom-
panhou a sua trajetória de quase 20 anos de existência, o outro, praticamente acabou de chegar, mas já desco-
briu o trabalho realizado em prol da qualidade de vida dos associados.   




