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E mais... E mais... E mais...

Sede AAPS

Veja nesta edição
a cobertura
completa das
comemorações
de aniversário.
Págs. 5 a 8

Adonias Balbino da Silva, é homenageado pela AAPS, por
representar a entidade em diversas provas de atletismo.

Na página 8 tudo sobre o Festival
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AAPS 15 ANOSAAPS 15 ANOS

1º FESTIVAL ESPORTIVO DA AAPS
ABRE COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS

PARTICIPE!

Atualidades
Balanço e Demonstrativo de Resultados 2002/2003
Pág. 3

Atividades Sócioculturais
Confira a programação para os meses de
julho e agosto. Pág. 4

Espaço Jurídico
Informe-se sobre a situação de várias ações 
em andamento. Pág. 10

Qualidade de Vida
AAPS lança o Programa Voluntário em Ação. 
Saiba mais e participe! Pág. 11

NOSSO TELEFONE VAI MUDAR!

A partir de 25 de setembro o telefone

da AAPS passará a ser:

3 2 8 9 - 8 5 1 1

A programação de  eventos dos 15 anos da AAPS ainda não acabou!
Concurso de Redação e Concurso de Fotografia.

Concorra a prêmios e troféus! Regulamento na Secretaria ou em nosso site.
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EDITORIAL

PAPO COM O ASSOCIADO

A AAPS completou 15 anos de existência no dia 22 de
junho de 2004. 

Quando iniciamos uma ação, somente os sonhos e os
ideais nos acompanham. Os frutos, assim como no
campo, só os veremos muito tempo depois, na época da
colheita.  E através desses, se costuma dizer que se reco-
nhece a qualidade da árvore. 

Somos uma Associação de Aposentados e Pensionistas
e, por isso mesmo, sempre tivemos implícito o desafio de
conduzir nossas lutas com mais sabedoria. A sabedoria,
diz a tradição, é uma virtude que vem com a idade e traz
consigo valores inestimáveis que retratam uma importante
tarefa do crescimento destinada à segunda metade da
vida. O "sábio" não menospreza o sonho que tem o moço
de transformar em ouro elementos de pouco valor, nem
proíbe o empreendimento. Parece compreender que os
sonhos são a viga-mestra da mocidade, e por isso não os
deixa morrer dentro de si mesmo. Neguem essa ambição
e à mocidade só restarão duas alternativas: o protesto ou
a apatia. Valorizem esses sonhos como fazem os sábios e
a juventude enfrentará qualquer obstáculo, qualquer
risco. De forma que o sábio, incentiva, ao invés de arrefe-
cer, o entusiasmo do moço que existe dentro de sua alma.
Ele aproveita a ambição do jovem, e isto constitui uma
verdadeira alquimia, pois trasmuta o idealismo da moci-
dade em maduro pragmatismo.  

É com esse "espírito" de resgate dos sonhos e o prag-
matismo para empreender as ações possíveis na busca por
respeito aos nossos direitos e uma melhor qualidade de
vida, que fundamos a AAPS e com o qual, cada um de nós
tem mantido um diálogo constante.  

Nas edições de nossos informativos, sempre abordamos

os assuntos mais importantes do período referente a
mesma e, também, procuramos destacar os pontos que
julgamos serem de extrema relevância no percurso decor-
rido. Nesta edição o ponto de destaque é o nosso aniver-
sário.

Já dissemos aqui que uma idéia é somente uma idéia.
Sem ação uma idéia não é nada. E a idéia para se trans-
formar em ação precisa de cada um de nós! Por isso, em
primeiro lugar temos de agradecer a todos os voluntários
que, ao longo destes anos, ajudaram de alguma maneira
na concretização de idéias, que afinal, transformou a
AAPS em realidade. Concretizar idéias dá trabalho e,
muitas vezes, árduo. Por isso, um agradecimento especial
a todos os membros da Comissão Organizadora da
Programação de Eventos  Comemorativos dos 15 anos de
nossa entidade.

Agradecemos aos atuais funcionários, parceiros e
prestadores de serviços, bem como àqueles que em algum
momento estiveram ao nosso lado, pela dedicação e
empenho nas tarefas desenvolvidas.

Esta edição, além das seções de costume, traz a cober-
tura completa dos eventos que ocorreram até o
fechamento e, lembra a todos que a programação dos
15 anos continua. Convidamos  todos os associados admi-
tidos até 30 de junho de 2004 a participarem dos concur-
sos de Fotografia e Redação - nas categorias narração e
poesia.

Parabéns a todos os associados pelo nosso aniversário!
Se uma idéia é só uma idéia sem uma ação que a acom-
panhe, não podemos esquecer que uma andorinha só não
faz verão. 

A Diretoria

AAPS 15 Anos

S A B E S P A P O
Associação dos Aposentados

e Pensionistas da Sabesp - AAPS
Endereço: Rua Treze de Maio, 1642, Bela Vista,

São Paulo, SP - CEP 01327-002
Telefax: (11) 289-8511

e-mail: aapsabesp@uol.com.br
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EXPEDIENTEEXPEDIENTE

Este espaço é dedicado a comentários, críticas e sugestões dos associados. Envie cartas para a secretaria da AAPS ou
comunique-se através do fax (11) 289-8511 ou via e-mail: aapsabesp@uol.com.br

Recebemos e-mail do associado Jankel Lebesch Fuks,
parabenizando o presidente da AAPS e toda equipe pelas
medidas tomadas contra a cobrança da contribuição
previdenciária dos inativos. 

Agradecemos pelas palavras de incentivo, e tornamos este
agradecimento extensivo a todos os demais associados que

têm nos enviado mensagens de mesmo conteúdo, e que por
falta de espaço, não estão aqui reproduzidas. 

Tenham a certeza de que cada uma delas têm sido muito
importante para nos fortalecer cada vez mais. 

Comissão Editorial
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AAPS 15 ANOS

A AAPS realizou uma festa para comemorar o aniversário de 15 anos junto aos seus associados, no sábado, dia 26 de junho, no Clube de Campo Cantareira da Associação Sabesp. 
A programação foi planejada com eventos durante todo o dia, terminando com a tradicional quadrilha da AAPS. Confira a seguir como foi a festa que contou com a presença de mais de 400 associados.

Os associados e convidados foram recebidos no Clube de Campo
Cantareira da Associação Sabesp a partir das 9 horas: com café da
manhã: lanche, doces, bolos, sanduíches, leite, sucos e refrigerantes.

A infra-estrutura montada reservou espaço exclusivo para o lazer
das crianças, como piscina de bolinhas, pula-pula, etc e, ainda, três
barracas para exposição e venda de artesanato, uma da Polinésia
Turismo, que além de divulgar seus produtos, sorteou uma viagem,
com direito a acompanhante, para Barra Bonita, e outra da Sabesprev,
para prestar informação sobre o Plano Maturidade Saudável. 

A animação musical ao longo do dia foi variada. Iniciou-se com repertório
programado durante o café da manhã, seguido por apresentação ao vivo da
cantora Valéria, acompanhada por Paulinho no teclado e Jarbinha na per-
cussão. 

A partir das 16 horas foi a vez da apresentação do show "Eternos Festivais"
sob o comando do maestro Adylson Godoy e banda, que empolgou a galera
com repertório dos festivais que eram realizados pela TV Record nos anos 60.
Ao final a galera pediu  "bis"!  

Antes do almoço, a criançada e o público adulto
puderam se divertir e aprender com os cães
amestrados do canil da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, sob o comando do sargento Gonçalves. 

O churrasco teve início ao meio-dia e durou toda a tarde, acompanhado
entre outros, por arroz, saladas diversas, chope, refrigerantes e sucos à vontade,
tudo aos cuidados do Giba.

Durante a tarde, os associados participaram de diversas rodadas de bingo, animadas por
"Manivela" e os "sortudos" não tiveram do que reclamar: foram dois vale-compras no valor de
R$ 350,00 e uma viagem à Barra Bonita, com direito a acompanhante, oferecida pela Polinésia
Turismo.

Bonés AAPS 15 anos foram distribuídos exclusivamente aos sócios presentes e camisetas alu-
sivas aos 15 anos foram sorteadas entre todos os participantes do evento.

Teve ainda o sorteio de um DVD pela Sabesprev, entre os participantes do Plano Maturidade
Saudável, e um final de semana em uma das Colônias de Férias, à escolha do premiado, com
direito a acompanhante, oferecido pela Associação Sabesp.

No "mió da festança",  Nhá Ciça (Cecília
Mônaco Ruck) comandou a quadrilha do
"Arraiá da AAPS" com a sua habitual "com-
petença", fechando o evento com chave de
ouro!

Depois da quadrilha todo o mundo
ainda saboreou as delícias típicas das festas
juninas: quentão e vinho quente, acompa-
nhados de pipoca, pé-de-moleque, batata-
doce, canjica, bolo de milho, etc.

E não faltou o tradicional "Parabéns à
você!" aos aniversariantes do mês.

Agradecimentos

FESTA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DA AAPS

À Associação Sabesp
na pessoa do sr. Valdemir Melhado (Salame),

diretor de Áreas de Recreação e aos funcionários do 
Clube de Campo Cantareira,

pela infra-estrutura e apoio logístico recebidos.

Aos funcionários da AAPS pela dedicação e carinho
com os nossos associados em todos os eventos,

e neste em especial.  

Aos nossos parceiros e prestadores de serviços.
À Comissão Organizadora das Comemorações dos

15 anos da AAPS: Antonio Martins, Celso Valio
Machiaverni, Daniel Castilho Azevedo, Egídio Perroni

Neto, Dirce Sgorlon Rascado, Maria Lúcia de Paiva Castro,
Nilton Monteiro da Silva (Manivela) e Sérgio Simondi.

A AAPS convocou todos os participantes do evento
a fazerem uma doação para a 

Campanha do Agasalho 2004. Quem participou com
doações de roupas, recebeu camisetas alusivas à

Campanha, fornecidas pelo 
departamento de promoções da Sabesp.

Marilda A. Magalhães Caetano - 1 DVD - Sabesprev
Narciso Manoel Rodrigues - Vale-Compras de R$ 350,00 / Bingo AAPS

Ilka Maria Machado - Vale-Compras de R$ 350,00 / Bingo AAPS
Gustavo S. Soares - Final de semana com acompanhante - Associação Sabesp

Sandra Mara Michelin e Onivaldo Michelin - Viagem à Barra Bonita - Polinésia Turismo

"E num é que a noiva

tinha engolido um

caroço de abacate!"

A festa do casório
caipira foi animada!
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Panorâmica do local da festa
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