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SITE DA AAPS COM NOVO VISUAL 
ENTRA NO AR NO DIA 15 DE FEVEREIRO

Mais moderno, dinâmico e interativo!
Acesse e confira as novidades!

Festa de Confraternização 

na Baixada 

ATUALIZE SEUS DADOS JUNTO A NOSSA SECRETARIA!
Endereço completo, telefones para contato e e-mail.

Dia Internacional da Mulher
Capital Baixada Santista

Restaurante do Giba

Chá da tarde com música ao vivo
                       19 de março

ATENÇÃO!

Confira na pág. 8

Adquira seu convite 
na secretaria da AAPS.

Reservas 
até o dia 02/03.

Vagas limitadas. Mais detalhes sobre os eventos na Pág. 5 

Palestra com a 
psicóloga Márcia Atik
e chá da tarde.
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Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3285-2649 ou via email: jrguimaraes@aaps.com.br para o Coordenador Editorial

Passado o período de festas que trabalho de reformulação desen- mudanças no cenário político federal e 
encerrou o ano de 2010, a  AAPS reto- volvido ao longo de seis meses, com a estadual, a posse dos novos parla-
mou as suas atividades no início de participação de diretores, conselhei- mentares, secretários e dos dirigentes 
janeiro na expectativa de que os ros, assessores, funcionários e da jor- das empresas foi possível estabelecer 
nossos objetivos e os de nossos as- nalista da entidade. diretrizes e estratégias de atuação que 
sociados sejam plenamente alcança- nortearão os rumos da nossa en-
dos. tidade. Reafirmamos o nosso em-

Aproveitando o início de mais um penho e o propósito de conduzir as 
ano, a presente edição do Sabespapo questões que interessam aos nossos 
traz algumas dicas e lembretes inte- representados – aposentados, pen-
ressantes, como por exemplo, as novi- sionistas e ativos – através de solu-
dades sobre a Declaração de Ajuste ções negociadas, com base no res-
Anual de Imposto de Renda e a im- peito mútuo e na busca de resultados 
portância da atividade física em qual- ganha-ganha para as partes envol-
quer idade, especialmente depois dos vidas.
40 anos, com uma matéria especial Para tanto, contamos com a união 
para estimular os que pretendem a- e o espírito associativo de todos, 
proveitar o início de um novo ano para atributos indispensáveis para a 
abandonar o sedentarismo em busca superação dos desafios que teremos 
de melhor qualidade de vida, além de neste ano de 2011.
outras notícias e informações de inte-
resse dos aposentados.

Em fevereiro o site da AAPS vai 
inaugurar um novo visual fruto de um Considerando as recentes 

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

A RETOMADA DE NOSSAS LUTAS

Os órgãos de gestão da 
AAPS - Diretoria Executiva e 
os conselhos Deliberativo e Fis-
cal - estiveram reunidos em di-
versas oportunidades reali-
zando uma profunda análise e 
reflexão sobre as demandas e 
necessidades atuais e futuras 
dos associados. Todos os inte-
grantes puderam dar a sua con-
tribuição e oferecer subsídios 
para a identificação de pontos 
convergentes de interesse para 
os ativos, aposentados e pensio-
nistas que integram o quadro 
da entidade. 

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSSejam

bem-vindos!

A gradecemos a todos que têm colaborado na divulgação de nossa entidade. Informamos que a campanha de captação 
de novos sócios continua. Divulgue a  AAPS entre seus amigos que ainda não são associados.

Antonio Francisco da Silva Neto (Diadema - SP); Cezar Luis Moreali (São Caetano do Sul - SP); Denner 
Magalhães (São Paulo - SP); Gervásio Alves Macedo (Itapetininga - SP); Jacyra Baraldi de Marins (São Paulo - SP); 
Nilton da Rocha Machado (São Paulo - SP) e Valter Anuar Miziara (Franca - SP). 
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A Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração do Imposto de Renda em 2011. Entre as novidades, estão a 
extinção da entrega da declaração em papel e a possibilidade dos casais homossexuais incluírem o parceiro como dependente 
na declaração.

O prazo de entrega será de 1º de março a 29 de abril. Quem entregar depois do prazo, pagará multa.

A exemplo dos problemas enfrentados pelos aposentados e pensionistas que acabaram resultando em mudanças 
importantes nos planos de saúde os empregados da ativa provavelmente também poderão passar por problemas relacionados 
aos planos de assistência médica.

Conforme notícia divulgada, a Sabesp planeja corrigir os repasses de recursos para o Plano Pleno apenas pela inflação 
oficial. Neste novo cenário os custos seriam repassados aos trabalhadores, e sobre este aspecto a consultoria Mercer, 
contratada para realizar os estudos sobre o plano, aponta que se nenhuma medida for tomada as reservas acabarão em 2013.

A mencionada consultoria aponta ainda as famosas “saídas de mercado” que dividiria o atual Plano Pleno em três 
categorias com altos custos e coberturas diferenciadas: categoria top, somente para os cargos de comando na empresa; 
categoria intermediária e categoria básica.

A  AAPS apoia os órgãos representativos que consideram importante a Sabesp continuar repassando os recursos na 
integralidade para o plano de saúde, levando-se em conta que é o principal benefício dos sabespianos, e discordam sobre a 
divisão do Plano Pleno, já que isso poderá resultar na segregação e discriminação dos trabalhadores.

                                                                                                                                       Fonte de dados: Sintaema / dezembro 2010. 

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos o falecimento de Claudio Broner, em 30/11, aos 75 anos; 
Manoel Soares dos Santos, em 20/11, aos 81 anos e Valdir Carreta, em 15/11, aos 67 anos.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

Quem está obrigado a declarar (principais casos):

1. Quem teve renda anual em 2010 superior R$ 22.487,25, no ano ou R$ 1.873,94, ao mês.
2. Recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 

R$ 40 mil neste ano.
3. Posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano passado, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300 mil.
4.Quem teve imposto de renda retido na fonte. 

                                                               PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  AAPS
A partir de 1º de março os Plantões Jurídicos da AAPS estarão à disposição para orientar no preenchimento das 

declarações de IR dos associados. Para tanto, o associado deverá agendar um horário pelo telefone (11) 3289-8511 para 
atendimento pessoal em nossa sede na Capital ou pelo telefone (13) 3288-1162, para atendimento na subsede, na Baixada 
Santista.

Documentos necessários:

l Sabesp: os informes de rendimentos serão disponibilizados através dos e-mails cadastrados. Para quem não tem e-
mail, deverão ser retirados pelo Sistema de Recursos Humanos, individualmente.

1- Informe de rendimentos das fontes pagadoras (Sabesp, Sabesprev, INSS, Secretaria da Fazenda e outros). 

l Sabesprev: os informes de rendimentos serão enviados pelo correio e também estarão disponíveis para impressão no 
site da Sabesprev. 

l INSS: os informes de rendimentos serão enviados pelo Correio.
l Secretaria da Fazenda: os informes de rendimentos impressos estarão disponíveis na agência bancária onde o 

interessado retira o seu Demonstrativo de Pagamento, ou no site www.fazenda.gov.sp.
 2- Informe das movimentações bancárias do ano anterior (conta corrente, poupança, aplicações etc). 

3- CD ou cópia das declarações do ano anterior (se tiver).

SABESP ESTUDA DIMINUIR REPASSE DO PLANO PLENO

IMPOSTO DE RENDA 2011

ATUALIDADES

IMPOSTO DE RENDA 2011

aaps



 CORAL AAPS ENCERRA O ANO 
COM REPERTÓRIO NATALINO

CONFIRA O NOVO VISUAL DO NOSSO SITE EM FEVEREIRO

aaps

ACONTECEU NA AAPS 
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Coral AAPS se apresenta na recepção do Teatro Alfa

ao grande público do espetáculo “O Quebra-Nozes”

O Coral AAPS encerrou as atividades de 2010 em sua 29ª apre-
sentação marcando presença no evento realizado no hall do Teatro 
Alfa no dia 16 de dezembro, com diversas canções do repertório 
natalino, como recepção ao grande público presente ao espetáculo 
“O Quebra-Nozes”, interpretado pelos profissionais da Companhia de 
Dança Cisne Negro, sob a direção artística de Hulda Bittencourt,  com 
música de Tchaikovsky.

O Coral AAPS, regido por Junia Chagas e com acompanhamento 
do violonista e guitarrista Ricardo Arruda, apresentou  “Natal Todo Dia”, 
composição de Mauricio Gaetani Tapajós, “Um Anjo Muito Especial”, 
original em inglês de Jimmy Duncan / Versão: Dudu Falcão, “A Paz”, composição: Michael Jackson / Versão: Nando, “Feliz 
Navidad”, de Ivan Lins e José Feliciano, “Natal Branco”, de Irving Berling e a canção “Estrela de Belém” criação de  
Argemiro Virgilio França, integrante do nosso Coral.

Após a apresentação o Coral AAPS recebeu os cumprimentos de Maria Inês de Vasconcellos e Hulda Bittencourt 
responsáveis pela organização do evento.

Em 03 de dezembro, o Coral  AAPS  

apresentou este mesmo repertório no 

“campus” da Universidade Mackenzie.

E também no evento de encerramento do ano de 2010, do NUREX - 
Núcleo de Recuperação do Excepcional São Vicente de Paula, na cidade de 
Santos, sob a supervisão da nossa representante regional da Baixada 
Santista, Estela dos Santos Rodrigues Peres. A presidente do NUREX, 
Solange Lucena cumprimentou e agradeceu aos nossos coralistas.    

Os ensaios do Coral AAPS serão retomados a partir de fevereiro.
Às quartas-feiras – das 14h30min às 16h30min – na sede da AAPS. 

Participação gratuita. Quem estiver interessado é só aparecer.

A AAPS comemorou o Dia Nacional do Aposentado no dia 29 de janeiro reunindo os associados para um 
churrasco de confraternização.

Confira a cobertura do evento em nosso site. As fotos estão disponíveis na Galeria de Fotos.

24 de Janeiro - Dia Nacional do Aposentado

Em 2011 o site da  AAPS está completando 10 anos no ar e está sendo reformulado. A adoção de um 
novo visual teve como objetivo transformá-lo num instrumento mais moderno, dinâmico e interativo, em 

face a relevância da internet como veículo de comunicação. 
Um exemplo disso foi o sucesso alcançado pelo primeiro Fórum de Perguntas e Respostas lançado em 

nosso site em julho de 2010, para esclarecer dúvidas de nossos associados e demais participantes do plano 
previdenciário BD sobre o plano Sabesprev Mais, que até o fechamento desta edição já atingiu o número de 104 
perguntas e quase 5.000 acessos. 

CONFIRA O NOVO VISUAL DO NOSSO SITE EM FEVEREIRO
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novo visual teve como objetivo transformá-lo num instrumento mais moderno, dinâmico e interativo, em 
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nosso site em julho de 2010, para esclarecer dúvidas de nossos associados e demais participantes do plano 
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Em 2011 o site da  AAPS está completando 10 anos no ar e está sendo reformulado. A adoção de um 
novo visual teve como objetivo transformá-lo num instrumento mais moderno, dinâmico e interativo, em 

face a relevância da internet como veículo de comunicação. 
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previdenciário BD sobre o plano Sabesprev Mais, que até o fechamento desta edição já atingiu o número de 104 
perguntas e quase 5.000 acessos. 

Venha cantar

com a gente!

Fotos: AAPS

 CORAL AAPS ENCERRA O ANO 
COM REPERTÓRIO NATALINO



Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

19
Sábado     

15 horas          

03
Quinta      

17 horas          

   Abril

   Março

09 horas       
Passeio de Escuna 

e Churrasco completo no NUREX
- Baixada Santista -

18 horas         

R$ 60,00

14 horas         Coral AAPS

Bingo Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

14
Quinta       

27
Quarta

Ponte Edgar Perdigão - Av. da Praia 
em frente ao Club Saldanha da Gama

19 horas         Videokê com Happy Hour

10 horas
05

Terça      

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

Palestra c/ Márcia Atik (Psicóloga)
Tema: “Dance conforme sua música”

e chá da tarde 

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 
aaps

PROGRAME-SE!AGENDA
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DOAÇÕES DAS FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 2010
Os alimentos não perecíveis arrecadados na Festa de Confraternização da Capital foram destinados para a Associação Espírita 

Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes (Capital) e Cidade Vicentina Frederico Ozanam (Jundiaí).
Na Baixada Santista a doação foi para o Grupo Espírita Trabalho,  Amor e Luz, da associada Maria Cristina da Silva Miguel. 

Subsede da AAPS 
Baixada Santista

Rua Dr. Arthur Assis, 47

Dia Internacional da Mulher  
Chá da tarde com música ao vivo 

Restaurante do Giba

Mulheres sócias 
ou cônjuges de sócios ou 1 acomp.: grátis

Homens sócios 
ou cônjuges de sócias ou 1 acomp.: R$ 20,00

Convidados: R$ 50,00

R$ 20,00

R$ 20,00

09 horas          
29 

Terça       
Passeio no parque Parque Burle Marx

Torneio de Bocha
e Jogos de Salão

C. C. Albino Grandi R$ 40,00

02
Sábado

R$ 40,00

R$ 40,00

R$ 40,00

R$ 10,00

R$ 10,00

R$ 10,00

27
Quarta

Salão da sede da AAPS

Cruzeiro marítimo da AAPS Santos – Angra dos Reis
De 28 de março a 1º de abril

Não perca esta oportunidade de conhecer o belo litoral do Sudeste brasileiro e estreitar os laços de amizade!
Serão cinco dias de muita diversão, nos quais você poderá desfrutar da companhia de seus colegas da AAPS. 

Cabine de dois passageiros com janela é de R$ 984,60 (por pessoa). 
Cabine com dois passageiros e varanda, o valor é de R$ 1.177,60 (por pessoa).

Preços:

 entrada de 25%  e saldo em 09 vezes no cheque ou cartão de crédito.Pagamento:

Vagas limitadas. 
As inscrições podem ser feitas 
na AAPS até o dia 21/02/2011.

Mais informações 
acesse o nosso site.

grátis

Participação gratuita

Participação gratuita

Dia Internacional da Mulher
Capital Baixada Santista

Restaurante do Giba

Chá da tarde com música ao vivo
                       19 de março

Adquira seu convite 
na secretaria da AAPS. Reservas até o dia 02/03.

Tema: 
“Dance conforme sua música”

e chá da tarde 

03 de março

Palestra com a psicóloga Márcia Atik



REVISÃO DE BENEFÍCIO PELO TETO CONCEDIDO ANTES DE 1998 e 2003

aaps
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ESPAÇO JURÍDICO
aaps

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de maio, 1642 - Bela Vista.
Telefone: (11) 3289-8511 ou via e-mail: pmosterio@aaps.com.br

 
CAPITAL

BAIXADA SANTISTA

Se necessário o Plantão Jurídico encaminha o caso para um dos escritórios jurídicos especializados 
credenciados pela AAPS e auxilia o associado durante o andamento da ação.

Quinzenalmente - às quartas-feiras - das 9 às 12 horas.
                         Datas: 

Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br
02/02 e 16/02 - 02/03, 16/03 e 30/03 - 13/04 e 27/04 - 11/05 e 25/05 - 08/06 e 22/06.

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Em setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal era de R$ 1.081,50, receberia unicamente este valor. Com a 
(STF) declarou entendimento acerca da aplicação dos tetos instituição do novo teto (R$ 1.200,00), segundo o enten-
de benefícios previdenciários instituídos pelas Emendas dimento do STF, o aposentado passaria a receber o valor 
Constitucionais 20/98 e 41/03 aos benefícios concedidos original do benefício sem o limitador, ou seja, R$ 1.100,00. 
anteriormente à edição destas emendas. Para quem isso é relevante? Basicamente para todas 

Por conta de defasagem inflacionária, nos anos de as pessoas que se aposentaram antes de 1998 e 2003 e 
1998 e 2003, quando das reformas previdenciárias efetua- que tenham seu benefício limitado ao teto da época. 
das pelas Emendas citadas, o próprio texto destas normas Estas pessoas devem verificar se em sua "Carta de 
aumentou o valor do teto para R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00 Concessão" está escrito: "Beneficio limitado ao teto". 
respectivamente, sem contudo, aumentar o valor dos bene- A Advocacia Geral da União (AGU), orientou o Minis-
fícios previdenciários na mesma proporção. tério da Previdência e Assistência Social a efetivar, por meio 

O INSS, por sua vez, entendeu que esses novos tetos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), as revisões 
seriam aplicáveis unicamente aos benefícios concedidos solicitadas por aposentados beneficiados com a decisão do 
após a edição das emendas e não reajustou os mesmos. STF. Ou seja, se o INSS obedecer sua consultoria jurídica, 
Exemplificando: Digamos que ao requerer sua aposen- vai mesmo reconhecer administrativamente o direito dos 
tadoria no mês anterior à Emenda 20/98, o benefício da segurados afetados pela decisão do STF. 
pessoa tivesse renda de R$ 1.100,00. Como o teto vigente 

ORIENTAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS DA AAPS:
Antes de correr em busca de um advogado, aguarde a manifestação do INSS.

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

José Roberto Guimarães de Almeida, assessor de Comunicação e Marketing da AAPS, representou a 
entidade na cerimônia de homenagem aos profissionais do ano - Prêmio Engº Armando Fonzari Pera e 
comemoração do Dia do Engenheiro, realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, pela  AESabesp 
(Associação dos Engenheiros da Sabesp).

 09/12

Os órgãos de gestão da AAPS - Diretoria Executiva e os conselhos  
Deliberativo e Fiscal - estiveram reunidos neste início de ano em diversas 
oportunidades realizando uma profunda análise e reflexão sobre as 
demandas e necessidades atuais e futuras dos associados.

A conclusão dos trabalhos e aprovação das diretrizes estratégicas se 
deu em reunião extraordinária realizada em 19 de janeiro na sede da 
AAPS.

Oportunamente divulgaremos os resultados do trabalho e o enca-
minhamento das recomendações em nossos informativos.

Acompanhe novas informações através do nosso site e informativos.

AAPS DEFINE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS AAPS DEFINE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
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Alugo Casa na Ilha Bela - Carnaval e feriados
Qualquer época. Praia do Perequê, atrás do Max Artesanato, próximo à 

praia, com 2 suítes, mais 1 quarto, sala de almoço, jantar, varandas 
(embaixo e em cima) e garagem para vários carros. 

Tel: (11) 3744-9995 /  Cel: (11) 9931-3591 /  9606-6273

Alugo Apto Guarujá (90 m) - Carnaval e feriados
Qualquer época. Praia das Astúrias, com 3 dormitórios, sala em L, visita, jantar 
etc, com 1 vaga na garagem. Próximo da praia a 3 quadras, entre a praia das 

Astúrias e Tombo.Tel: (11) 3744-9995  /  Cel: (11)  9931-3591 / 9606-6273

O conteúdo dos anúncios é de inteira responsabilidade dos anunciantes.

Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer serviços profissionais este é o seu espaço. Preços promocionais para nossos associados.

EXERCÍCIOS FISICOS NA TERCEIRA IDADEEXERCÍCIOS FISICOS NA TERCEIRA IDADE

Orientações sobre a prática de exercícios
Artigo da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre 

atividade física e saúde dá orientações a  respeito dos exercícios:
 Todo início ou reinício de atividades deve ser gradual, espe-

cialmente para os idosos. Primeiramente, aumenta-se a duração e, 
só então, se modifica a intensidade; 

 A atividade não deverá provocar fadiga em cada sessão de 
exercício, apenas cansaço leve, que deve desaparecer com-
pletamente uma hora após o esforço. Uma forma prática e muito 
comum de controle da intensidade do exercício aeróbio é a medida 
da frequencia cardíaca (que varia para cada indivíduo) e deve ser 
determinada por um médico;

 A parte aeróbica (caminhar, correr, pedalar) do exercício 
deve ser feita, se possível, todos os dias, com duração mínima de 
30 a 40 minutos; 

 Exercícios de sobrecarga muscular (como a musculação) 
e flexibilidade (como o alongamento) são mais importantes a partir 
dos 40 anos e devem ser realizados de 2 a 3 vezes por semana, 
contemplando os principais grupos musculares e articulações; 

 Os treinamentos de flexibilidade devem envolver os princi-
pais movimentos corporais, realizados lentamente, até causar 
ligeiro desconforto, para, então, serem mantidos por cerca de 10 a 
20 segundos, devendo ser praticados antes e/ou depois da parte 
aeróbica

Fonte: Qualicorp – Soluções em Saúde
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Os exercícios podem melhorar a capacidade cardiorrespiratória e neuromuscular em todas as idades. Atividades regulares aumentam 
ou mantem a capacidade física dos idosos, melhoram o bem-estar físico e mental e, consequentemente, retardam o processo de 
envelhecimento e de mortalidade. Mas, é importante que os treinos sejam específicos para a idade, de acordo com as necessidades 
individuais, que tenham a liberação de médicos após avaliação geral do estado de saúde e que incluam o acompanhamento de um 
profissional (como um professor de educação física ou um personal trainer). 

Um plano de treinamento destinado a pessoas na terceira idade tem como objetivo manter a boa forma e a saúde em geral, sem um 
enfoque competitivo. Requer conhecimentos do profissional que vai treiná-las, mesmo que elas já tenham praticado atividades 
anteriormente.

Tipos de exercícios mais indicados 
para a terceira idade

Atividades em grupo favorecem a socialização  e algumas delas 
favorecem mais os idosos do que outras, como no caso da 
hidroginástica. Isso acontece, por que os mesmos movimentos feitos 
no solo são mais fáceis de realizar na água, pois não existe o impacto 
com o chão, minimizando contusões e fraturas. Também auxilia 
pessoas com artrite, bursite etc, revelam os especialistas.

Outros programas de atividades físicas que podem ser seguidos 
por idosos são: alongamento; natação; caminhadas; pedalar e dançar. 
Todos eles favorecem o combate da osteoporose. E, apesar da 

necessidade  de  
evitar atividades com 
muita sobrecarga, 
nesse  caso,  é  
importante  tra-
balhar atividades de 
força, com pouca 
carga, principal-
mente para os 
músculos  res-
ponsáveis pela 
sustentação e 
postura.

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3935 -1138 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Quinzenalmente - às sextas-feiras - das 9h às 16h
      Datas: 11/02 e 25/02 - 11/03 e 25/03 - 08/04 e 22/04 - 06/05 e 20/05 - 03/06 e 17/06.

 Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos
Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 7819-1106 - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.
Quando possível, os contatos pessoais devem ser agendados por telefone na sede local da AAPS.

aaps

QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS



aaps

8

A festa de final de ano da AAPS na Baixada Santista aconteceu no dia 
17 de dezembro, nas dependências do salão de festas da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS), sob a organização da represen-
tante da Baixada Santista, Estela dos Santos Rodrigues Peres e colaboradores.

 Uma caravana de São Paulo com o presidente da AAPS, Daniel Castilho 
Azevedo, membros da Diretoria Executiva e associados prestigiaram o evento, 
juntando-se aos membros da diretoria e conselho que residem no local como o 
presidente do Conselho Deliberativo, Jairo Bonifácio e o diretor de Saúde e 
Assistência Social, José Luiz de Melo Pereira. 

Festa de Confraternização na Baixada Santista

Ao som do Trio Lobão World Music, com 
integrantes da banda Blow Up, os convidados lotaram a 

pista de dança a 
noite inteira com 
muita animação. 
Parada só para o 
jantar e sorteio de 
brindes. 

Registramos a presença de Vera Lúcia Bueno, do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e Arlindo da 
Fonseca  Antonio, do escritório de advocacia Fonseca e Fernandes.

Ivanice (complementada e associada há 
7 anos) contou que a subsede da Baixada fez 
com que o pessoal se reencontrasse. Todos 
começaram a trabalhar na empresa muito jovens 
e depois da aposentadoria estavam dispersos. 
Agora o pessoal está se reunindo novamente, diz 
ela.

Iracema (suplementada e associada há 3 
anos) confirma o reencontro e ainda acrescenta 
que fez também novas excelentes amizades com 
viúvas de amigos do tempo da ativa. Além da 
parte social, também destaca a parte jurídica, 
que proporciona tranquilidade aos associados na 
defesa de seus direitos. 

As aniversariantes da noite: 
Iracema Maria Teixeira Gião 
e Ivanice Aiente.

“Esta festa já virou tradição na Baixada, e 
está melhor a cada ano, coroando a dedicação 
e o trabalho desenvolvido pelos seus dirigen-
tes. É uma satisfação fazer parte desta festa.

Em 2010, em que enfrentamos um ano 
especialmente difícil com a luta pelos suplemen-
tados, destaco a união entre as entidades, e 
entre os trabalhadores da ativa e os aposenta-
dos; e que particularmente o Sintius encontrou na 
AAPS uma parceira para todas as horas, que 
sempre se mostrou solidária.”

                                      Marcos Sérgio Duarte

Estela, Marcos Sérgio Duarte (presidente do SIntius),e esposa.

Jesuíno Félix e esposa.

É sócio-fundador da AAPS e o associa-
do mais antigo de Santos, onde mora 
há 15 anos. Fala com orgulho da 
trajetória da AAPS nestes 21 anos e 
acredita que a associação tem tudo 
para continuar a crescer e se fortalecer 
politicamente cada vez mais.

Daniel Castilho Azevedo 
(à esquerda), Estela dos Santos Rodrigues Peres (3ª da esquerda para a direita) 
e os associados contemplados no sorteio de brindes:
José Celso Ávila de Jesus, Ilka Maria Machado, José Manuel Rial Trinanes, Jonas 
Otávio Costa, Luiz Carlos de Assis, Ruy Caminada, Sonia Meire e Sonia Soriano.
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