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INSTITUCIONAL ELEIÇÕES NA AAPS – MARÇO DE 2009
Informe-se e vote consciente! Aguarde edição especial do Sabespapo.

Cerca de 150 aposentados, pensionistas e convidados participaram do encontro festivo realizado 

no dia 24 de janeiro no espaço do restaurante da Rua Treze de Maio.

Roberto Coura (tecladista) 

Valdemar Venâncio, 
presidente da AAPS, conclamou a união
em todos momentos da AAPS em 2009.

Coral da AAPS abriu o evento  

   com o Hino Nacional Brasileiro

                                     Baixada Santista na pág. 4
                                    Sítio Serra do Mar na pág. 8                                                                           

Doação de Órgãos:

  todo mundo pode precisar!
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QUALIDADE DE VIDA

Confraternização
 da 

AAPS 2008                                                                                    
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Primeiro evento do ano comemora 
Dia Nacional do Aposentado

Primeiro evento do ano comemora 
Dia Nacional do Aposentado

 
Os asssociados que cadastram seus e-mails
recebem notícias com as novidades da AAPS

mais rapidamente pela internet.
 
                

Cadastre seu e-mail!

Ligue  (11) 3289-8511
           ou acesse o nosso site: www.aaps.com.br

Dia Internacional da Língua Materna

   

Informamos que a partir desta edição
 o Jornal Sabespapo passa a seguir 

as novas regras ortográficas que 
entraram em vigor em 1º de janeiro de 2009.

21 de fevereiro  
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Jairo Bonifácio
Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim Affonso, Celso Valio Machiaverni, Cláudio Gabarrone, Décio Levada, Egídio Perroni Neto, Gert Wolfgang Kaminski, José Amaury Teles Fontenele, José Antonio 
Oliva, José Luiz de Melo Pereira, Maria Aparecida Gonçalves, Minetoshi Horita, Nelson Luiz Stabile,  Paulo Joel Bruno, Paulo Roberto Menezes, Sergio Simondi e Shigueo Makita.

 In ic iamos 2009 rep le tos  de aqueles que mais se identificarem com as Seguiremos perseverando na busca de 
expectativas positivas. expectativas dos associados. Com certeza, soluções que assegurem planos mais 

No dia 22 de junho completaremos 20 estes vinte anos proporcionaram a todos, acessíveis aos aposentados, pensionistas e 
anos de fundação. Trata-se de um marco não só a oportunidade de observar o seus familiares.
representativo da nossa história e que trabalho realizado ao longo da existência de Face ao compromisso da Sabesprev 
merece tratamento à altura do seu n o s s a  e n t i d a d e ,  b e m  c o m o  o  para rea l izar  pesquisa junto aos 
significado. Para tanto, foi constituída uma amadurecimento no exercício da cidadania empregados ativos e consultá-los para 
comissão chamada “Comissão de Festejos do ato de participar, seja como candidato, aumentar sua contribuição aos planos de 
AAPS 20 anos” para planejar e coordenar o seja como eleitor. saúde, encaminhamos recentemente à 
programa de eventos e assegurar o brilho No transcorrer deste ano, a exemplo do Sabesp e Sabesprev nossas sugestões com 
das festividades que serão realizadas. que aconteceu em 2008, seguiremos os pontos que julgamos essenciais para 

 Nossa história é muito rica e foi atentos e apoiando as entidades de conseguirmos esses objetivos. Contamos, 
construida desde o período recém-saido da representação nacional, além de acom- não apenas com a sensibilidade dos nossos 
ditadura militar e ao longo de todos estes panhar o debate e as negociações junto aos colegas da ativa, mas também, com a 
anos, quando ajudamos a reconstruir a parlamentares e representantes do disposição dos nossos associados para a 
democracia em nosso país, somando Executivo relacionadas com a recuperação mobilização e convencimento desses 
esforços com outras entidades para do poder aquisitivo das aposentadorias e colegas.
acompanhar o andamento de projetos e leis pensões pagas pela Previdência, assim Esperamos que as at iv idades 
com reflexos para os aposentados e como outras lutas de interesse da categoria. socioculturais continuem de inteiro agrado 
pensionistas, reivindicar a garantia de Também estaremos engajados e dos associados e seus familiares, contando 
nossos direitos e qualidade de vida. participando ativamente das gestões com a crescente  participação de todos. 

Surpreendeu-nos o número de administrativas e políticas do Fórum de Nesta edição destacamos a comemo-
candidatos ao Conselho Deliberativo, que Entidades da Sabesp em relação às ração do Dia Nacional do Aposentado, um 
chegou a 45 inscritos para 19 vagas. Isto questões que afetam os empregados, em espaço não somente para confraternizar, 
demonstra o alto grau de interesse dos especial, aqueles já aposentados e incluídos mas também um estímulo para a par-
associados em assumir cargos na AAPS. compulsoriamente no  Programa de ticipação e para o fortalecimento da 

Acreditamos que este interesse está Demissão Voluntária (PDV). Outra questão autoestima dos aposentados e pensionistas.
condicionado ao crescimento da AAPS em prioritária é o acompanhamento e a busca de Desejamos um Ano Novo com muita 
termos de infraestrutura tanto física, uma solução para o déficit do Plano paz, saúde e bem-estar a todos os 
inclusive com a reforma de nossa sede Previdenciário da Sabesprev, situação que associados – aposentados, pensionistas e 
proporcionando a melhoria do atendimento afetará diretamente os futuros aposentados ativos – bem como a seus familiares. E, que 
aos associados; quanto estrutural, com a suplementados. todos nós, unidos, possamos alcançar 
ampliação de nossa área de atuação com o Apesar da nossa manifesta dis- nossos objetivos e garantir uma melhor 
objetivo de melhor atender as necessidades cordância com as mudanças a serem qualidade de vida. 
de todos, além da ótima condição financeira introduzidas no Sabesprev Saúde, 
que ora se atravessa.   precisamos estar preparados para prestar 

Esperamos que as eleições ocorram esclarecimento e orientação aos nossos 
normalmente e que sejam escolhidos associados com relação aos novos planos. 

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.

CORRESPONDÊNCIA

        “Olá! Gostaria de parabenizar  a AAPS pelo belíssimo evento realizado no dia 24 de janeiro (Dia Nacional do Aposentado), na sede da própria AAPS. 
Deixo  aqui registrado, porque tudo estava absolutamente muito bom... a comida, bebidas e, particularmente,  o músico que nos brindou com suas 
maravilhosas canções ao teclado. Tomara que ele esteja presente sempre em nossos eventos. Muito obrigada e parabéns... Também  agradeço a 
oportunidade de participar desse evento tão agradável ao lado do meu marido,  Almir de Carvalho”.     

Registramos e agradecemos e-mail enviado por Ana Maria A. de Oliveira e Carvalho:  

CENÁRIOS E PERPECTIVAS PARA 2009CENÁRIOS E PERPECTIVAS PARA 2009

Valdemar Venâncio
Presidente

EDITORIAL
aaps



Da esquerda para a direita: 
Valdemar Venâncio (presidente da AAPS), 
Luiz Narimatsu (presidente da da AESabesp), 
José Roberto Guimarães de Almeida (um dos homenageados)
 e Claudio Borges (presidente da Associação Sabesp). 

 O auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo ficou 
completamente lotado no dia 9 de dezembro durante a cerimônia 
de entrega do troféu engenheiro Armando Fonzari Pera aos 
“Profissionais do Ano”. Os homenageados foram eleitos pelos 
próprios associados da AESabesp, baseado no destaque que 
alcançaram em 2008 e pelo trabalho dedicado ao setor de 
saneamento na trajetória das suas carreiras . 

 Na gestão 2007-2009, a tradicional premiação foi batizada 
com o nome do engenheiro Armando Fonzari Pera, em 
homenagem a esse grande mestre do saneamento paulista, como 
também nacional. 

 Receberam o troféu os engenheiros José Roberto Guimarães 
de Almeida (associado da AAPS), Walter Antonio Orsatti 
(associado da AAPS), Nathanael Silva Junior e Rubens Russo.

O presidente da AAPS, Valdemar Venâncio, marcou 
presença nesse importante evento representando nossa 
entidade.

   Com o encerramento do contrato de prestação de serviços odontológicos da Odontoprev em agosto de 2008  e as questões
 judiciais ocorridas durante o processo de licitação, a Sabesprev comunicou a suspensão do atendimento odontológico a todos os
clientes, a partir de 1º de setembro.
        Em novembro, a Sabesprev anunciou a contratação da empresa Interodonto. No material de divulgação desses novos serviços  
constava que só poderiam aderir aos novos planos odontológicos os empregados, ex-empregados, aposentados ou pensionistas, 
desde que vinculados ao Plano Previdenciário de Suplementação de Aposentadoria, estando impedidos de aderir ou inscrever-se
 aos novos planos da Interodonto,  os complementados(G0) aposentados, pensionistas e respectivos dependentes, antes clientes 
vinculados à Odontoprev.                                  
       Sentindo-se prejudicados e lesados diversos associados reclamaram da medida. A AAPS encaminhou, em 18 de dezembro, a
 carta C-086/08 cobrando esclarecimentos e justificativas da Fundação Sabesprev. Como resposta a Fundação justificou  que a 
exclusão dos clientes não vinculados  ao Plano Previdenciário - neste caso os complementados - resulta de cumprimento e ade-
quação da Sabesprev às exigências da Lei Complementar 109 / 2001.
    A AAPS está analisando as alternativas possíveis para este assunto.
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NOVOS ASSOCIADOS
Sejam

bem-vindos!

Antonio Eli Bellini - São Paulo (SP); Antonio Rodrigues - Lupércio (SP); Atílio Gonçalves de Souza - Bragança Paulista (SP); 
Florivaldo Fernandes Cardoso - Praia Grande (SP); Geraldo Gonçalves - São Paulo (SP); Gonçalo Theodoro da Silva - 
Guararema (SP); José Antonio de Azevedo - Lorena (SP); José Aparecido dos Santos - Itaquaquecetuba (SP); José Everaldo 
Vanzo - Franca (SP); Maria Antonia Custowischi de Carvalho - Suzano (SP) e Rui Pelliciari - São Paulo (SP).

Planos Odontológicos: Sabesprev assina novo contrato e complementados ficam de fora

Homenagem da AESabesp aos “Profissionais do Ano” lotou o Instituto de Engenharia em São Paulo

Planos Odontológicos: Sabesprev assina novo contrato e complementados ficam de fora

Homenagem da AESabesp aos “Profissionais do Ano” lotou o Instituto de Engenharia em São Paulo

NOVO ESTATUTO DA AAPS JÁ ESTÁ REGISTRADOATENÇÃO!

O novo Estatuto Social da AAPS aprovado na 15ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de 
junho de 2008, já foi registrado no 3º Registro de Títulos e Documentos, sob nº 578265, em 14 de janeiro de 
2009.  

O texto completo do nosso Estatuto pode ser acessado pelo site através do endereço eletrônico: 
http://www.aaps.com.br/v2/qsomosestatuto.asp e, também, está disponível na versão impressa em nossa 
secretaria.
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NOVO ESTATUTO DA AAPS JÁ ESTÁ REGISTRADO

ATUALIDADES
aaps



AGENDA

 Programe-se!
AGENDA

 Programe-se!

   Fevereiro

13      19 horas         Baile do Hawaí

                                               Clube Piratininga

            17      7 horas          Passeio para Aparecida 

Dia    
Sócios e
Cônjuges

Convidados  Evento/LocalHorário                                                  

R$ 20,00 R$ 35,00

Sexta-feira

Terça-feira
Saída: sede

da AAPS
Inscrições devem ser feitas

na secretaria da AAPS

R$ 10,00 R$ 25,00

3      15 horas         
Jogos de Salão
Na sede da AAPS

            8      16 horas          
Dia Internacional 

da Mulher

Dia    Convidados  Evento/LocalHorário                                                  

Terça-feira

Chá da Tarde no Club Homs

As inscrições devem ser
feitas antecipadamente
na secretaria da AAPS

Mulheres: 
Entrada
 gratuita

Modalidades: Buraco e Dama
Inclui lanche e bebidas gratuitas

Mulheres: 
Entrada
 gratuita

Homens: 
R$ 20,00

Homens: 
R$ 20,00

Domingo

            15 a 22      Pescaria na Colônia 
de Férias de CardosoSexta

a Domingo

R$ 170,00 R$ 185,00

            22      18 horas          
Teatro 

Peça: Doce de Leite
Teatro Raul Cortêz

Com Camila Morgado e
Reinaldo Gianechinni

R$ 40,00

Domingo

Os ingressos devem ser
adquiridos antecipadamente

na secretaria da AAPS

Entrada
 gratuita

Entrada
 gratuita

24      15 horas         
Jogos de Salão 
Na sede da AAPS

Terça-feira Modalidades: Truco e Dominó
Inclui lanche e bebidas gratuitas

Entrada 
gratuita

Entrada 
gratuita

NOVOS PARCEIROS CREDENCIADOSNOVOS PARCEIROS CREDENCIADOS

Empresa                             Empresa                             Endereço / ContatoEndereço / Contato VantagensVantagensProduto / Serviço Produto / Serviço 

Flávia de Castro
dos Santos
Franquelin

    

Phonak do Brasil
Sistemas

Audiológicos Ltda

Desconto de 
40% sobre valor 

das sessões

Desconto de 
10% 

nos aparelhos 
auditivos

Rua Pio XI, 2185 – São Paulo – SP
Tel / Fax: (11) 3022-5674 

E-mail: flaviafranklin@hotmail.com  

Serviços psicológicos
para crianças, 

adolescentes e adultos. 
Psicodiagnósticos

e orientação vocacional.  

Rua Tinguá, 136 – São Paulo – SP
Tel: (11) 5563-2680 /  Fax: (11) 5563-8747

SAC:0800-701-8105
Site: www.phonakbrasil.com.br
E-mail: sac.brasil@hotmail.com     

Aparelhos auditivos
e acessórios

As novas parcerias serão divulgadas através dos nossos informativos
e permanecerão à disposição para consulta no site: www.aaps.com.br

O atendimento só será realizado mediante apresentação da carteira de associado.

Sócios e
Cônjuges

  Março

Dúvidas ou mais detalhes sobre os eventos favor entrar em contato com a nossa secretaria
 pelo telefone (11) 3289-8511 ou no site www.aaps.com.br.

7 horas          

Saída: sede
da AAPS

aaps
ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 



 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

Noticiamos no Sabespapo 111 que a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou, por 
unanimidade, o recurso interposto pela Sabesp derrubando assim decisão de primeira instância, favorável 
aos associados da AAPS. O escritório Ballera, Gueller e Portanova, contratado pela AAPS, levará o caso às 
instâncias federais, através de recurso judicial apropriado.       

Avaliando e considerando os riscos de um resultado adverso nas esferas superiores, entendemos que 
precisamos de alternativas para reconhecimento dos nossos direitos visando a eliminação do desconto da 
contribuição previdenciária que vem sendo aplicado pela Sabesp sobre a complementação.

Para isso, consultamos e obtivemos propostas dos escritórios Fonseca & Fernandes e Innocenti 
Associados, que poderão atender os nossos associados através de ações individuais.

Os interessados poderão manter contato nos endereços abaixo para consultar preços e obter 
orientação sobre a documentação necessária para a propositura da ação.

CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOSCONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS

A partir de 1º de fevereiro os aposentados que ganham mais de um salário mínimo 
tiveram reajuste de 6,22%. Já aqueles que recebem um salário ou menos tiveram 
aumento de 12%. Segundo a Cobap (Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas), o reajuste deu início à retomada da luta pela recomposição das perdas 
salariais em 2009.

O Projeto de Lei PLS 58 / 2003, de autoria do senador Paulo Paim, e que visa a 
recomposição das perdas dos benefícios para os aposentados e pensionistas 
(atualmente próximas dos 80%), foi substituído pelo PL 4434 / 2008. Enquanto o projeto 
tramita na Câmara dos Deputados a COBAP continua organizando manifestações.

No dia 25 de janeiro, um grupo de 3 mil aposentados assistiram a uma missa na 
basílica de Aparecida do Norte em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado e, 
depois, realizaram uma passeata que saiu do pátio do santuário em direção a via Dutra, 
onde interromperam o trânsito no sentido Capital por 20 minutos, para chamar a atenção 
dos parlamentares de Brasília para as reivindicações da categoria.

        Faça também a sua parte. Entre em contato com os parlamentares e peça urgência 
e aprovação na Câmara dos Deputados do  

        Mande e-mails, correspondência e telegrama ou faça uma ligação ao deputado ou 
senador de seu Estado/Região pedindo aprovação do projeto.

projeto de interesse dos aposentados.

LUTA PELA RECUPERAÇÃO DAS PERDAS DAS APOSENTADORIAS

               
Av. Paulista, 2073 - Horsa I 

      23º andar - Conj. 2.320 -  Bela Vista - SP
Tel: (11) 3285-6363 

 
                  

Rua Libero Badaró, 377  
23º andar - Conj. 2.310 - Centro - SP

Tel: (11) 3242-8305

Escritório Innocenti AssociadosFonseca & Fernandes Advogados 

ESPAÇO JURÍDICO
aaps

LUTA PELA RECUPERAÇÃO DAS PERDAS DAS APOSENTADORIAS



DOAÇÃO DE ÓRGÃOSDOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Segundo a legislação brasileira todos nós somos doadores de 

órgãos. Mas não basta querer doar. O mais importante é que sua família 

precisa ficar ciente da sua decisão.

Se você quer ser um doador de órgãos é preciso que todos os seus 

familiares saibam disso, porque serão eles os responsáveis pela 

autorização para a doação. 

Sem a autorização do responsável legal de um paciente em 

morte encefálica, na prática, não há doador de órgãos.

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares. 
Às segundas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h

De terça a domingo pelos tels: (11) 3935-1138 ou 7819-1106 - das 8h às 18h

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Quando possível, os contatos pessoais deverão ser previamente agendados por telefone, na secretaria da AAPS.

      FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Sonia Maria 
Ceballos, em setembro de 2008, aos 55 anos; Jarbas Guimarães Pacheco, em 27/10/08, aos 
71 anos; Waldomiro Mariano, em 12/11/08, aos 79 anos; Gumercindo de Lima, em 28/11/08, 
aos 83 anos; Maria Elieta Souza Dias, em 23/12/08, aos 85 anos e José Carlos dos Santos I, 
em 14/01/09, aos 63 anos.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

Você sabia que um único doador tem a chance de salvar
 ou melhorar a qualidade de vida de pelo menos 25 pessoas?

SAIBA MAIS

Mais informações: ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

Av. Paulista, 2001 – 17º andar - Conj. 1704/1707 – Cerqueira César - SP

Tels.: (11) 3262-3353 - 3263-0313 - Fax: Ramal 5 - Site: www.abto.org.br - E-mail: abto@abto.org.br

 

 

Material publicitário da X Campanha
 de Doação de Órgãos da ABTO

                        O que é doação de órgãos e tecidos? de todas as atividades cerebrais. Como  o  cérebro 
comanda todas as atividades do corpo, quando ele R. É um ato pelo qual você manifesta a 
morre, os demais órgãos e tecidos também vontade de que, a partir do momento de sua morte, 
morrem. Por algum tempo, as condições de uma ou mais partes de seu corpo, em condições de 
circulação sanguínea e de respiração da pessoa 

serem aproveitadas para transplantes possam ajudar 
acidentada poderão ser mantidas por meios 

outras pessoas. artificiais, até que seja viabilizada a remoção dos 
Quando podemos doar? órgãos para os transplantes.
R. A doação de órgãos como rim e parte do         Quando uma pessoa entra em coma, torna-se 

fígado, medula óssea e pulmão pode ser feita em um potencial doador?
vida, mas em geral nos tornamos doadores quando         R. Não. O coma é um processo reversível.                   
ocorre a morte encefálica. Não existe limite de Morte encefálica, como o próprio nome afirma, 
idade para doação de córneas. Para os demais é irreversível.
órgãos, a idade, tipo sanguineo e histórico médico         Como ser um doador?
são consideradas.       R. Não há necessidade de um documento, 

O que é morte encefálica? mas sim, que sua famíl ia esteja ciente do seu   
R. É a interrupção definitiva e irreversível desejo  e  autorize  a  doação.

mmn

E-mail: servicosocial@aaps.com.br

aaps
QUALIDADE DE VIDA

NOVO




