
Quando será que a Sabesp e Sabesprev vão respeitar os aposentados e pensionistas, preocupando-se, efetivamente, com as 
suas condições e qualidade de vida, e não apenas manifestar essas intenções nos discursos de posse?

É sempre oportuno lembrar também que, a meta prioritária da AAPS é, na verdade, a integração dos 
aposentados e pensionistas ao Plano Pleno da Sabesp, questão que estamos discutindo judicialmente.

Os Planos de Saúde da Vale lembrar também que, quando do lançamento dos 
Sabesprev estão sendo cor- planos, a Sabesprev deixou clara a possibilidade de rateio 
rigidos em percentuais acima para aliviar o impacto de eventuais reajustes. Muitos usuários 

migraram dos planos Especial e Básico somente pelo receio do FIPE SAÚDE.
de não poder pagar o rateio. Nem a comunicação da proibi-Os Planos Padrão e Pa-
ção do rateio pela ANS foi anunciada pela Sabesprev. 

drão A estão sendo reajustados 
Não seria o caso de permitir o retorno aos Planos Es-em 20,98% e o Executivo e Exe-

pecial e Básico?cutivo A em 25,45%. As bases de 
cálculos estão sendo mantidas a sete A nossa proposta de reajuste somente pelo FIPE SAÚ-

chaves pela Sabesprev, deixando os aposentados e pen- DE, apresentada no Comitê de Saúde da Sabesprev não teve 
sionistas alheios ao processo, apesar de serem mante- o respaldo dos demais membros e nem da Diretoria Exe-
nedores desses Planos. São os inativos, agregados e desi- cutiva da Sabesprev, a qual preferiu impor índices inexpli-
gnados que pagam uma taxa de administração extrema- cáveis e com critérios diferentes para os diversos planos.
mente alta (13% + 3% de margem de segurança) para a A Associação dos Aposentados e Pensionistas da 
Sabesprev gerenciar esses Planos. Sabesp sabe do risco de Planos de Saúde com população de 

usuários predominantemente idosa, sabe também, que em Nem a Sabesp e nem tampouco a Sabesprev contri-
decorrência da maior necessidade de uso os custos são altos buem para essas carteiras. A cada ano a Sabesprev apre-
e, por isso, entende a necessidade de correção. Nossa in-senta um novo estudo atuarial que tem sido a única forma 
dignação é por não conhecermos a base de cálculo e o apresentada para justificar os aumentos. Somente por oca-
processo. Queremos dividir o ônus e a co-responsabilidade sião do reajuste é divulgada a situação financeira dos Planos 
do gerenciamento desses Planos.e ficamos todo o tempo sem saber do descompasso entre 

receita e despesa. TEMOS ESSE DIREITO!

Arrecadação na sede e subsede 
ou na Festa Junina.

Clube de Campo da Cantareira

CAMPANHA 
DO AGASALHO 2011

FAÇA A SUA PARTE! 

VEM AÍ A 
FESTA JUNINA DA AAPS

FAÇA A SUA RESERVA COM ANTECEDÊNCIA!

18 de junho (sábado) - a partir das 12 horas

VEJA MAIS...   VEJA MAIS...   VEJA MAIS...
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QUALIDADE DE VIDA 
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SABESPREV - SAÚDE:
AAPS CONTESTA OS REAJUSTES DOS PLANOS PEX E PAD

SABESPREV - SAÚDE:
AAPS CONTESTA OS REAJUSTES DOS PLANOS PEX E PAD
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MAIS UM ANO DE LUTAS E CONFRATERNIZAÇÃO

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

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: jrguimaraes@aaps.com.br - para o Coordenador Editorial. 

Na última edição do Jornal Sa- que a Sabesp também atue com a Com a recente contratação da 
bespapo (Nº 125) e do Informativo mesma competência e rapidez quan- Assistente Social Sueli Maria de Li-
Fique Por Dentro (Nº 45) comen- do do restabelecimento dos demais ma, ampliamos o atendimento aos 
tamos a ostensiva e sistemática cam- casos. nossos associados e dependentes 
panha da Secretaria da Fazenda e da cujos detalhes poderão ser conferi-Nesta edição, comentamos tam-
Sabesp, evidentemente instruídas dos neste informativo.bém a resposta da Sabesprev à 
pela Procuradoria Geral do Estado AAPS, sobre a cobrança da taxa de E, para atender a crescente de-
(PGE), na tentativa de suspender os despesas administrativas dos assisti- manda de assistência jurídica na revi-
benefícios de complementação de a- dos. Durante as reuniões da cam- são dos benefícios de aposentadoria 
posentadoria e pensão afetando cen- panha salarial de 2011, em conjunto e pensão da previdência social, cele-
tenas de aposentados e pensionistas com as entidades sindicais, cobra- bramos contrato com dois escritórios 
da Baixada Santista. mos da empresa cumprimento de especializados no assunto, respecti-

promessa da nova diretoria da Não bastassem as situações vamente TAVARES DE ALMEIDA e 
Sabesp na busca de solução para a dramáticas e os notórios prejuízos DIREITO SOCIAL, que atenderão 
questão previdenciária, o que até o causados a estas centenas de pes- nossos associados mediante agen-
momento não ocorreu.soas pela Sabesp, no zeloso cum- damento em nossa Sede e Subsede 

primento das decisões e determina- da Baixada Santista.
ções judiciais, pudemos constatar 

E em meio a tantas demandas, também a irresponsabilidade na exe-
uma merecida pausa. Convidamos a cução desses procedimentos, graças 
todos os nossos associados e seus a precipitação e falta de critério na 
dependentes a compartilhar conosco identificação dos casos considerados 
do orgulho e alegria pelo 22º Aniver-“controversos”. Assim, a Sabesp sus-
sário da AAPS, a ser comemorado no pendeu indevidamente o pagamento 
dia 18 de junho, no Clube de Campo de dezenas de aposentados e pen-

sionistas cuja situação era abso- da Cantareira, em nossa tradicional 
lutamente regular, inclusive com limi- festa junina.      
nares obtidas em ações individuais, 
sendo obrigada a restabelecer e nor-
malizar os pagamentos a partir de  
maio. Agora, nossa expectativa é de 

Os anunciados reajustes 
dos planos de saúde voltam a 
representar preocupação e, pa-
ra isso, a diretoria, com res-
paldo dos conselhos da AAPS,  
contestaram com veemência os 
critérios adotados pela Sabes-
prev e consideram adotar ou-
tras medidas. É sempre oportu-
no lembrar também que, a meta 
prioritária da AAPS é, na ver-
dade, a integração dos aposen-
tados e pensionistas ao Plano 
Pleno da Sabesp, questão que 
estamos discutindo judicial-
mente.   
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AAPS É RECEBIDA NA SECRETARIA DE SANEAMENTO
Dando sequência às ações definidas (presidente do Conselho Fiscal), José Luiz 

no processo de planejamento elaborado de Melo Pereira (diretor de Saúde e 
no início do ano com a participação dos Serviço Social) e Armando Silva Filho 
membros dos Conselhos Deliberativo e (diretor de Assuntos Previdenciários), 
Fiscal e da Diretoria Executiva da nossa representaram a AAPS no encontro no 
entidade, e que resultaram no programa qual reivindicaram maior participação na 
Eixos de Atuação 2011, dirigentes da AAPS protocolaram discussão de temas de nosso interesse e negociação 
documento (C-011/11) em encontro realizado no dia 07 de prévia nas questões que afetam a nossa categoria, além de 
abril, com Álvaro Delmont, assessor do deputado Edson apresentar as principais demandas e preocupações dos 
Giriboni, titular da Secretaria de Saneamento e Recursos associados, buscando a retomada dos processos de 
Hídricos do Estado de São Paulo. diálogo e negociação com canais exclusivos envolvendo a 

Daniel Castilho Azevedo (presidente), Flávio Hirota AAPS.

CAMPANHA SALARIAL 2011 

COMPLEMENTADOS DA BAIXADA SANTISTA PROTESTAM
CONTRA A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS 

No dia 27 de maio, mais de 100 aposentados e pensio- irresponsável.
nistas promoveram ruidosa manifestação na porta da sede  Estela dos Santos Rodri-
da Sabesp na Av. São Francisco, em Santos, contra a gues Perez, representante Re-
suspensão, pela Sabesp, do pagamento dos benefícios de gional da Baixada Santista, mar-
complementação de mais de 400 aposentados e pen- cou a presença da AAPS no 
sionistas, evento que contou também com 

 O movimento, promovido pelo Sintius, e que foi expressiva 
apoiado por diversas entidades da região, chamou a aten- participa-
ção da mídia local e busca sensibilizar a empresa e o ç ã o  d o s  
Governo do Estado no restabelecimento dos legítimos di- nossos as-
reitos das pessoas atingidas de forma indiscriminada e sociados. 

Um grupo de trabalho composto por colaboradores e membros do conselho deliberativo sob a coordenação do diretor 
de Saúde da AAPS, José Luiz de Melo Pereira, em caráter permanente, vem acompanhando a questão dos reajustes dos 
planos Executivo e Padrão e subsidiando a diretoria no encaminhamento de medidas junto à Sabesprev e outros órgãos, na 
defesa dos interesses dos associados. 

O grupo detalhou e discutiu a situação com o nosso Conselho Deliberativo, em reunião do dia 26 maio, apresentando 
propostas para encaminhamento de diversas medidas, já que mantemos nossa posição contrária à forma como foram 
impostos os reajustes dos mencionados planos.

Os resultados das ações desse grupo são informados no site www.aaps.com.br.   

REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO
O índice de reajuste da suplementação paga aos aposentados e pensionistas que recebem da Sabesprev será de 

6,29% correspondente ao INPC acumulado de maio de 2010 a abril de 2011. 

REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO

GRUPO DE TRABALHO AAPS ACOMPANHA O SABESPREV-SAÚDE

Ao longo do mês de maio, a AAPS acompanhou as reuniões de negociação da Campanha Salarial 2011 entre a Sabesp 
e as entidades sindicais (Sintaema, Sintius, Sindicato dos Engenheiros e Sindicato dos Advogados) que representam os 
empregados da Sabesp.

 Após  paralisação de menos de 24 horas que terminou após assembleia realizada em 01/06, a Sabesp ofereceu, além 
do reajuste salarial de 6,39%, aumento real de 1,51%, índice que será estendido para cálculo do benefício da comple-
mentação dos aposentados e pensionistas G ZERO. 
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No discurso não poderia 
faltar um agradecimento especial 
a associada Dirce Sgorlon Ras-
cado que foi a pioneira na ideia 
de formação do coral e a maes-
trina Junia Chagas que foi nossa 
regente até março de 2011.

CORAL AAPS COMPLETA 4 ANOS
No dia 16 de maio o Coral AAPS completou quatro anos de existência. Na tarde do dia 

18, após o ensaio semanal, os coralistas comemoraram a data com direito a bolo de ani-
versário e canção de parabéns com acompanhamento do professor Janoel Alves e do 
violonista Ricardo Arruda.

São quatro anos de existência 
e um repertório que conta com dezenas de 

músicas e 35 apresentações.

Venha cantar

com a gente!Os ensaios do Coral AAPS acontecem às quartas-feiras, das 15 às 17 horas.
A participação é gratuita. Quem estiver interessado é só aparecer.

A 4ª Noite da Seresta foi diferente com a reira unindo o mesmo tipo de música com hu-
apresentação da dupla Jica y Turcão nas de- mor e muita irreverência.
pendências do restaurante Dó-Ré-Mi. Como não podia deixar de ser foi uma noite 

Remanescentes do Grupo Tarancon, um de descontração com muita risada.
sucesso há 33 anos e que tinha como repertório Na parte final do show a dupla apresentou 
a música latino-americana, especialmente a uma seleção de música popular brasileira espe-
salsa caribenha, a nova canção chilena e a cialmente para a ocasião e teve até quem apro-
música cubana, a dupla já conta com dezoito anos de car- veitou para cair na pista de dança. 

MÚSICA LATINA NA 4ª NOITE DA SERESTA  

No dia 29 de abril, a professora de Yoga e nossa 
associada Elisabeth Lopes C. Xavier, ministrou palestra 
sobre o tema “Respirar também se aprende” nas 
dependências do auditório da subsede 
da Baixada Santista.

Além da abordagem teórica a 
palestrante também ensinou diversos 
exercícios com o objetivo de estimular a prática da 
respiração correta.

A palestrante está dando aulas de Yoga para os sócios 
da Baixada toda quarta-feira, das 10 às 11 horas. Os 
interessados podem fazer uma aula gratuita para 
experimentar e sentir melhor as técnicas da Yoga para 
cuidar do corpo e mente. Inscrições abertas. Garanta a 
sua vaga!   

PALESTRA: YOGA E A RESPIRAÇÃO

Daniel Castilho Azevedo, 
Antônio Carlos Julião e Antônio Martins

Um grupo de associados da Baixada Santista esteve 
em  São Paulo no dia 06 de abril para fazer compras nas 
ruas 25 de Março, José Paulino e região do Brás.  

O evento teve como ponto de encontro o Mercado 
Municipal, um dos cartões postais da cidade, deixando as 
associadas à vontade para explorar a região de compras 
na Capital.

O passeio que já está na sua quarta edição 
proporcionou uma ótima oportunidade para comprar o 
presente do Dia das Mães a preços acessíveis e com 
grande variedade de escolha. No final do dia as sacolas 
estavam cheias e os bolsos vazios, mas todas tinham um 
sorriso de satisfação no rosto.  

Quem não aproveitou esta oportunidade pode ir se 
preparando. Em novembro tem mais!

COMPRAS EM SÃO PAULO
BAIXADA 

SANTISTA



Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 
aaps
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   Junho

AGENDA

12 horas
18

Sábado     

18 horas          
09 

Quinta       
Happy Hour com videokê Salão da sede da AAPS Participação gratuita

15 horas Jogos de Salão
09 

Quinta       
Salão da sede da AAPS Participação gratuita

Festa Junina 
e 22º Aniversário da AAPS

Clube de Campo Cantareira 
da Associação Sabesp

Sócios, cônjuges ou 1 acompanhante: R$ 25,00
Crianças: 0 – 12 anos: Grátis
Crianças: 13 – 16 anos: R$ 25,00
Convidados: R$ 60,00

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

30 de junho 
(quinta-feira)
Saída às 07 horas

Solar das Andorinhas 
Campinas

Preço único: R$ 75,00 

Sócios, cônjuges ou 
1 acompanhante: R$ 10,00
Convidados: R$ 20,00 

12 de julho 
(terça-feira)
Saída às 09 horas

Passe io no Parque da Luz

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSSejam

bem-vindos!

PASSEIOS DE 01 DIA

Viagem a Cardoso
Sócios e cônjuges: 

Convidados:
R$ 180,00

 R$ 250,00

De 11 a 18 de setembro

Inscrições de 01 a 08 de agosto 
com pagto. do valor do ônibus (cheque para  30/09).

Agenor Barreto de Santana (São Vicente - SP); Antonio de Andrade (Praia Grande - SP); Antonio dos Santos (São 
Vicente - SP); Antonio Rodrigues Valente Filho (Praia Grande - SP); Antonia Taldivo Pattaro (São Vicente - SP); 
Aureliano Medeiros de Jesus (São Vicente - SP); Carlos Alberto Alves (Santos - SP); Carlos Roberto Matias (Santo 
André - SP); Carmen Lidia Pinheiro Lima Berzosa (Santos - SP); Cesar Augusto de Abreu (São Paulo - SP); Cidio 
Manoel de Souza (Pedro de Toledo - SP); Cristovão de Souza (Santos - SP); Cyd Nogueira Quadros (Santos - SP); 
Damião José da Silva (São Vicente - SP); Edison Pimenta (Santos - SP); Eduardo Antonio Matias Sansivieri (Santos -  
SP); Hermes Lopes de Oliveira (Praia Grande - SP); Hypólito Alves de Medeiros (São Vicente - SP); Ilda Patrícia da 
Silva (São Vicente - SP); Iraci dos Santos Oliveira (Santos - SP); José Agostinho Madeira Assunção (Santos - SP); 
José Pedro de Souza  (São Paulo - SP); José Pereira de Matos (Praia Grande - SP); Josino Alves de Souza (Cubatão -  
SP); Kiyoko Sammi Iwanaga (São Paulo - SP); Lourival Ribeiro (Santos - SP); Luiz Antonio dos Santos (São Paulo -  
SP); Manoel Alves de Oliveira e Silva (Pedro de Toledo - SP); Marciliano da Silva (Itanhaém - SP); Maria Rosa Vieira 
Rodrigues (São Vicente - SP); Massanori Minomizaki (São Paulo - SP); Maurício Breno de Lima (Rio de Janeiro - RJ); 
Neide Lande (São Paulo - SP); Nelcina de Souza (São Paulo - SP); Nelson Gomes Campos (Santos - SP); Nelson 
Lapostte ( Botucatu - SP); Nelson Luiz da Silva (Promissão - SP); Olandina Alves Ferreira (Santos - SP);  Orlando Alves 
Filho (Santos - SP); Regina Elza Araújo (Santos - SP); Roberto do Prado Mano (São Vicente - SP); Ronoel Prado 
Ibanhes (Taubaté - SP); Rosa Maria de Souza Patucci (Registro - SP); Silvio Belchior (Santos - SP); Silvio Pereira 
Castilho (São Vicente - SP); Solange José Paula Lourenço (São Paulo - SP) e Virgilio Pereira Neto (Santos - SP). 
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AAPS AMPLIA ASSISTÊNCIA JURÍDICA
A AAPS acaba de celebrar Ao comparecer às consultas, os associados deverão 

contratos de prestação de serviços estar munidos da Carta de Concessão do Benefício de 
de assistência jurídica com os Aposentadoria e Pensão emitida pelo INSS para que possa 

escritórios TAVARES DE ALMEIDA e ser identificada a situação do segurado e a qual tipo de 
DIREITO SOCIAL, especializados em revisão revisão ele tem direito e, a partir daí, as efetivas possibili-

dos benefícios de aposentadoria e pensão dades para a realização da ação judicial. 
da Previdência Social, que darão consultas Os honorários serão cobrados “ad exitum”, ou seja, 
semanais em nossa Sede e na Subsede da somente com o sucesso da ação, a razão de 25% dos valo-
Baixada Santista. res vencidos ou a receber. 

O atendimento será feito através de plantões semanais às quartas e quintas-feiras. 
Os interessados deverão agendar com antecedência data e horário de consulta junto às secretarias da Capital pelo 

telefone (11) 3289-8511, e da Baixada Santista pelo telefone (13) 3288-1162.

PLANO PREVIDENCIÁRIO SABESPREV TEM LIMINAR MANTIDA
Os advogados do Escritório Direito Social, contratados pelo Fórum de Entidades da Sabesp, informam que foram 

retirados da pauta de julgamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) os agravos de instrumento interpostos pela 
Sabesp e Sabesprev contra a liminar obtida pela AAPS e Sintaema, que impede a migração de reservas do Plano BD para o 
plano previdenciário Sabesprev Mais e a sua implantação e, também, a cobrança de contribuição extraordinária do deficit 
atuarial dos participantes.

Os agravos seriam julgados na sessão de 25 de maio, pela 12ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, mas foram 
retirados de pauta a pedido da AAPS e do Sintaema, pois as entidades não haviam sido intimadas para apresentarem suas 
contra razões aos agravos, em desacordo com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com a retirada de pauta dos agravos, a liminar permanece com plena vigência. 
As entidades serão intimadas para oferecerem contra razões aos agravos, tendo o prazo de 10 dias para apresentá-

las. Após apreciação, os agravos serão incluídos novamente em pauta de julgamento.

ASSEMBLEIA APROVA BALANÇO E RELATÓRIO DE  2010ASSEMBLEIA APROVA BALANÇO E RELATÓRIO DE  2010
Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de abril, na Sede 

da AAPS, com a presença de mais de 60 associados foram aprovados, por unani-
midade, o Balanço Patrimonial e o Relatório de Atividades do ano de 2010. O Con-
selho Deliberativo da AAPS, analisou e aprovou os documentos acima em reunião 
extraordinária realizada em 25 de abril, mediante parecer do Conselho Fiscal.

O Relatório de Atividades e o Balanço Patrimonial 
estão à disposição dos associados no site 

ou na secretaria da Associação para consulta dos interessados. 

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
08/06 e 22/06 - 06/07 e 20/07 - 03/08, 17/08 e 31/08. 

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

INSTITUCIONAL

Na próxima edição 
publicaremos 

matéria especial 
sobre seguro de vida. 

Aguardem!



FALECIMENTOS É com pesar que anunciamos os falecimentos de Francisco de Oliveira, em 12/05, aos 87 anos; Vitório 

Passeiam, em 08/05, aos 75 anos; Neide Pissaia, em 01/04, aos 73 anos; Josefina Alice da Silva Campos, em 24/03, aos 49 anos; 

Alfredo de Oliveira, em 23/03, aos 80 anos; Miguel Costa Homem, em 18/03, aos 70 anos; Cândida de Itapema Cardoso Von 

Atzingen, em 09/03, aos 88 anos; Antonio Eli Bellini, em 27/12/ 2010, aos 58 anos e Gessue Marques Mendonça, em 12/11/2010, 

aos 61 anos. 

: 

AAPS CONTRATA NOVA ASSISTENTE SOCIAL

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3289-8511 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Às sextas-feiras - das 9h às 16h ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - 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.

LAVOISIER POPULAR
EXAMES PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE

O Lavoisier Popular é um programa criado pela Diag-  Através deste programa, qualquer pessoa pode fazer 
nósticos da América para facilitar o acesso de pessoas que os exames laboratoriais na unidade Lavoisier Popular mais 
não possuem plano de saúde ao que existe de mais moder- próxima de sua residência, com os preços utilizados para os 
no em medicina diagnóstica por um preço acessível e sem convênios conforme CBHPM - tabela AMB. Basta apresen-
longos prazos de espera. Além disso, o pagamento pode tar o pedido médico, que não precisa ser de médico do SUS 
ser facilitado com parcelamento em até 10 vezes sem juros. ou da Prefeitura. 

 Urina Tipo I: R$ 9,50 
 Papanicolau: R$ 20,00 
 Raio X (1 ou 2 incidências): R$ 32,00 

Fonte: site Medicina Diagnóstica Lavoisier – levantamento de preços em 25/05/2011.

Confira alguns exemplos de exames e preços do Lavoisier Popular:

 
Hemograma Completo: R$ 8,00 
Glicemia: R$ 4,50 
Colesterol Total + Frações: R$ 36,50 

Para mais informações basta entrar em contato com a Central de Atendimento Lavoisier 
ou através do site www.lavoisier.com.br.

Capital e Grande São Paulo: (11) 3047-4448     Demais localidades: 0300-100 44 48
Unidades no interior paulista: Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto. 

Em breve: Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. 

Desde o início de maio, a nova Assistente Social contratada da AAPS, Sueli Maria de Lima, está à disposição para 
atender aos associados da entidade e seu familiares.

Com a nova contratação ampliamos o atendimento aos nossos associados e dependentes que passaram a contar com 
dois dias de plantão na sede, às segundas e quintas-feiras, e plantão fixo todas as sextas-feiras na Baixada Santista.

AAPS CONTRATA NOVA ASSISTENTE SOCIAL

Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer 
serviços profissionais este é o seu espaço.

Preços promocionais para nossos associados.

Anuncie aqui!

Enviamos nossas condolências a todos os familiares.

Clara de Assis
     Pet Shop

Estética Animal
Rações

Medicamentos
Veterinário

Seu bichinho 
é a razão de nossa existência.

Av. Barber Greene, 737 - Jd Santa Clara - Guarulhos - SP

2468-2229
Veterinária Responsável: Ana Paula Xella.

Hotel/Creche
Acessórios

O conteúdo dos anúncios é de inteira responsabilidade dos anunciantes.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS
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VACINAÇÃO 2011  - “O IDOSO TRATADO COMO MERECE”
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VACINAÇÃO 2011  - “O IDOSO TRATADO COMO MERECE”

Mais de 500 pessoas da terceira idade entre associados, moradores das proximidades e seus 
acompanhantes estiveram na sede da AAPS no dia 30 de abril para a vacinação contra a gripe para 
maiores de 60 anos. 

A exemplo dos anos anteriores a equipe da Secretaria Estadual de Saúde da UBS Humaitá 
(Unidade Básica de Saúde) disponibilizou vacinas contra a gripe 
para a realização da campanha que este ano teve o objetivo de 
imunizar a população contra os três vírus que mais circulam no 
Hemisfério Sul, inclusive o da Influenza A (H1N1) - gripe suína, além 
do exame de prevenção do câncer bucal. 

A novidade da 9ª participação da AAPS na Campanha de Vacinação foi que, pela primeira vez, 
com a doação recebida do banco BVA, a diretoria pôde colocar à disposição de todos bufêt de frutas 
e café-da-manhã, ao som de música ao vivo. As mulheres também ganharam um botão de rosa 
vermelha e os homens um porta remédios. 

Pela AAPS estiveram presentes Daniel Castilho Azevedo (presidente), José Luiz de Melo Pereira (diretor de Saúde e Assistência 
Social), Antonio Martins (diretor Sociocultural e Esportivo), Jeferson José Elias Barbosa (diretor Financeiro) e José Roberto Guimarães 
de Almeida (assessor de Comunicação e Marketing), além de vários associados e conselheiros 
que compareceram para se vacinar.

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ
                Mais de mil aposentados, pensionistas e idosos participaram de manifes-

tação no encerramento da Super Semana do Aposentado na cidade de Araraquara para 
divulgar o documento elaborado com a participação das diversas entidades presentes e 
que contém as reivindicações dos aposentados brasileiros a serem encaminhadas a todos 
os deputados, senadores e membros do poder executivo do País.

Valdemar Venâncio, assessor de Relações Externas da AAPS e coordenador do 
Fórum das Associações de Aposentados e Pensionistas das Instituições Estatais do 
Estado de São Paulo (FEASP), representou nossa entidade no evento que foi organizado 
pela FAPESP (Federação das Associações e Departamentos dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São 
Paulo) e COBAP (Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas).

 15/04

                  Armando Silva Filho, diretor de Assuntos Previdenciários, participou do 12º 
Congresso da  Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão ( ANAPAR), realizado 
na cidade de Fortaleza / CE, que reuniu representantes de todo o território nacional, dirigentes de 
fundações, além de conceituados especialistas no ramo, bem como autoridades do poder 
executivo, através de órgão do Ministério da Previdência.

Na oportunidade, os congressistas aprovaram em plenário um documento, que foi batizado de 
Carta de Fortaleza, e que reflete as demandas e expectativas de todos em relação a previdência complementar.

28 e 29/04

Pela equipe da UBS Humaitá estiveram presentes Eunice Okuda 
(médica da Sives – Secretaria de Vigilância Epidemiológica – Sé), 

Gislaine Garcia (professora de enfermagem), Keyla Cardoso Zambotti 
(enfermeira), Vânia Melo, Juzi Guedes e Fabiana Rosário Santos 

(técnicas de enfermagem) e a dentista Cássia Helen Reale. 

Este ano, com a parceria com o Hospital Paulista (referência na 
área), a AAPS também ofereceu um espaço para que profissionais da instituição pudessem esclarecer 
dúvidas sobre o tema “O que você precisa saber sobre surdez”, com avaliações de ouvido, nariz e 
garganta durante todo o dia. 

Armando Silva Filho e Claudia Muinhos 
Ricaldoni (presidente da Anapar)


