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A AAPS  fechará no final de Ano.
De 24 de dezembro (véspera de Natal) ao dia 02 de janeiro de 2005

não haverá expediente.

Nesta ediçãoNesta edição
você recebe comovocê recebe como

brinde o calendáriobrinde o calendário
AAPS 2005AAPS 2005

24 de Janeiro - Dia Nacional dos Aposentados
A Diretoria da AAPS parabeniza a todos que contribuiram para a construção desta Nação.

Cobertura completa na pág 8

Pensão integral
Pensionistas aguardam regularização - Página 5

Concursos de Redação e Fotografia
Confira os vencedores - Páginas 6

VEJA MAIS...VEJA MAIS...VEJA MAIS...VEJA MAIS...VEJA MAIS...VEJA MAIS...

2º TORNEIO
ESPORTIVO

AAPS
15 ANOS
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Festa de Confraternização 2004
encerra comemorações dos 15 anos da AAPS

Mais detalhes
na página 4

Recadastramento
O prazo vai até 31 de janeiro! - Página 3

Contribuição dos Inativos 
Mais uma vitória! - Página 5
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EXPEDIENTEEXPEDIENTE

O final do ano está se aproximando e estamos orgulhosos
e felizes, pois foi um ano frutífero, cheio de lutas e conquis-
tas. Um ano que ilustra por si só a grandeza dos 15 anos que
acabamos de completar.

Foi seguramente o ano mais agitado de toda a história da
AAPS. Logo no seu início, em janeiro, tivemos grandes
atribulações para os associados G0, com a transferência do
pagamento das complementações de aposentadoria e pen-
sões para a Secretaria da Fazenda, fato que gerou muita
apreensão, pois grande parte dos colegas tiveram redução
nos seus vencimentos e quase 500 não receberam nada, com
a ameaça de nunca mais vir a receber.  Depois deste início
de ano turbulento tivemos de nos organizar para fazer frente
não só ao caso citado e seus desdobramentos, mas também
aos demais que sobrevieram nos meses seguintes, como a
contribuição previdenciária dos inativos de 11% e a luta pela
integralização de 100% para os proventos recebidos pelas
pensionistas complementadas da Sabesp.

Graças a pronta atuação da AAPS e contando com a
colaboração de competentes escritórios de advocacia fomos
à Justiça buscar nossos direitos, os quais entendíamos
estarem sendo aviltados e, estávamos certos.  Fomos bem-
sucedidos com decisão favorável em todas as ações judiciais
coletivas que promovemos em defesa de nossos associados.
Sem contar as ações em andamento, com liminares e man-
dados favoráveis  as nossas causas.

Por outro lado, também queríamos organizar uma
comemoração à altura do aniversário de 15 anos de nossa
entidade.

As comemorações do nosso 15º Aniversário foram
coroadas de total sucesso, com expressiva participação dos
associados, e nas quais contamos com a colaboração da
Sabesp e da Associação Sabesp, a quem agradecemos o
apoio recebido.

A programação comemorativa contou com vários eventos
realizados ao longo do ano, além de criarmos uma logomar-
ca para o nosso ano 15 que passou a fazer parte de todos os

impressos e brindes da AAPS. 
Organizamos dois torneios esportivos. Um realizado em

maio, e o outro, que aconteceu em novembro, no qual  mais
do que a disputa de troféus nas modalidades de Truco e Fute-
bol Society,  teve como objetivo,  estreitar os laços de frater-
nidade com as entidades convidadas: Associação Sabesp,
AAFCESP - Associação dos Aposentados da Fundação Cesp
e  AFABESP - Associação dos Funcionários Aposentados do
Banespa. 

Na área cultural,  a promoção dos Concursos de Redação
com tema alusivo aos 15 anos e de Fotografia com tema
livre, foram promovidos no intuito de estimular  nossos as-
sociados a expressarem  suas idéias e criatividade através da
escrita e de recursos visuais.

A  área social foi responsável por duas grandes festas que
marcaram este ano comemorativo. A festa de aniversário de
15 anos realizada no Clube de Campo da Cantareira em 26
de junho,  e encerrando as atividades de  2004 , a Festa de
Confraternização, no Clube Piratininga, em 4 de dezembro. 

Agora é hora de planejar estratégias para 2005. Temos
muitas expectativas para a AAPS no ano que vem, mas
gostaríamos de ressaltar uma, que entendemos ser de funda-
mental importância: o Programa de Voluntariado.

Temos de fazer a nossa parte para resgatar a  responsabi-
lidade social de cada um  na busca por uma sociedade que
valorize  e respeite o cidadão idoso.  Vamos adotar posturas
de colaboração e apoio que além de gerar seus próprios fru-
tos, sirvam de exemplo, como novas sementes, para que 
outros possam seguir este caminho que pretendemos trilhar. 

Estaremos lançando o programa de voluntariado da AAPS
em 2005, mas até lá você já pode fazer algo pelo seu próxi-
mo. Ofereça ajuda e apoio a colegas que estejam em neces-
sidade. Pode ser uma simples visita ao hospital onde um
colega esteja internado.

Aproveite o clima natalino e abra seu coração! 

A Diretoria

AAPS 15 Anos: lutas, conquistas e visão de futuroAAPS 15 Anos: lutas, conquistas e visão de futuro

... "Não poderia pois, deixar de manifestar-me por mais
uma grande vitória dessa entidade, em favor dos seus 
associados, no caso, a contribusurpação (sic) dos inativos,
trazendo os meus cumprimentos pelo denodo e empenho 
na busca de salvaguarda dos interesses de todos 

nós" ... Moacir Bueno - Iacanga/SP.
R.: Registramos com satisfação a manifestação recebida

do caro colega, a qual nos envaidece e estimula para a con-
tinuidade da nossa luta na defesa dos interesses dos aposen-
tados e pensionistas. Comissão Editorial

ERRAMOS: Na edição do Sabespapo nº 88,  de outubro/novembro de 2004, na matéria da página 6, Ações de Revisão
de Benefícios do INSS, o endereço correto do site do TRF da 3ª Região é  www.tr f3 .gov.br
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DIRETORIA DA SABESPREV
VISITA A AAPS

DIRETORIA DA SABESPREV
VISITA A AAPS

CUIDADO COM AÇÃO QUE PROMETE
FIM DA ASSINATURA TELEFÔNICA

No dia 28 de outubro a AAPS recebeu a visita de membros da diretoria da 
Sabesprev para falar sobre os Planos de Saúde, principalmente as questões direta-
mente relacionadas aos aposentados e pensionistas.

José Sylvio Xavier, presidente da Sabesprev e os diretores Paulo Roberto Menezes
e Iolanda Ramos estiveram reunidos com o Grupo de Trabalho Planos de Saúde da
AAPS formado por conselheiros e diretores  de nossa entidade.

Alertamos que no momento não é necessário entrar com ação individual pedindo o fim da 
assinatura do telefone fixo.

Atualmente existem na Justiça três ações civis públicas questionando o pagamento da taxa de as-
sinatura básica do telefone. Duas foram movidas pelo Ministério Público (uma pelo de São Paulo e
outra pelo de Minas) e a terceira é pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor. Em todos os casos,
se a ação for julgada procedente, todo o mundo que possui telefone fixo em São Paulo será benefi-
ciado com o fim da cobrança. Mas, o consumidor que antes da decisão da ação civil já tiver ingres-
sado com ação individual com trânsito em julgado (sem possibilidade de recurso) e tiver o pedido negado, não será benefi-
ciado pela ação coletiva e também não terá direito a eventual isenção de taxas. Já aqueles que aguardarem o resultado da
ação coletiva (em tramitação), poderão ingressar com ação individual.

Quem participou do recadastramento realizado nos meses
de outubro e novembro, estará recebendo a nova carteira de
associado a partir do mês de dezembro.

Os associados residentes na Capital e Grande São Paulo
que não puderam comparecer durante o período de recadas-
tramento, devem procurar a nossa sede o mais breve possí-

vel, munidos dos documentos solicitados.   
Os residentes no Litoral, Interior e outros Estados devem

devolver o formulário encaminhado, acompanhado de 1 foto
2x2 ou 3x4.

AAPS EMITE NOVAS CARTEIRAS DE ASSOCIADOS

NOVOS SÓCIOS
• Ana Lucia de Lara Soares Andrade (São José dos Campos - SP) 
• Ana Maria Cavalcante (Itariri - SP)
• Elisabeth Fátima da Silva (São Paulo - SP)  
• Fernando Suguem Sakihama (São Paulo - SP)
• Dolores Luiz Nunes de Pontes (Mairiporã - SP) 
• Ivan de Andrade Ribeiro (Campo Limpo Paulista - SP)  
• João Batista de Souza (São Paulo - SP) 
• Maria Helena Menezes da Silva (São Paulo - SP) 

• Maria Lucia Arantes (São Paulo - SP)
• Mario Keisso Nakandakari (São José do Rio Preto - SP) 
• Maria Thereza de J. Oliveira (Guarujá - SP) 
• Miguel Pedro da Silva (Praia Grande - SP)  
• Osvalina Nogueira de Almeida (Jabuticabal - SP)  
• Sonia Maria Ceballos (São José dos Campos - SP)
• Valdemar dos Santos Toffetti (São Paulo - SP)

Sejam bem-vindos!

FALECIMENTOS
É com muito pesar que informamos o falecimento de

Norival Guimarães Diogo,  aos 84 anos, no dia 13/09;
Eduardo Canto Fernandes, aos 68 anos, dia 17/09; Dor-
vidio Alves Ferreira , aos 83 anos, dia 14/10; Beatriz
Luciano Catapano , aos 67 anos, no dia 22/10 e Manoel
Gonçalves Costa, aos 77 anos, no dia 26/10.

Aos familiares e amigos nossas condolências. 

* 19/07/37  ? 12/10/04 
Registramos o falecimento do Sr.

Nabih Mitaini, ocorrido em 12 de outu-
bro de 2004.

Nabih foi o criador da logomarca
AAPS e, mais recentemente, do símbolo

dos 15 anos de fundação da nossa entidade entre outros. 
Nossa homenagem e nossa saudade.

Não fique fora dessa! O prazo para recadastramento
encerra-se em 31 de janeiro de 2005.
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ACONTECEU NA AAPS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

PASSEIO À SERRA DO MAR
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Em passeio realizado no mês de setem-
bro, associados, familiares e convidados
são "clicados" em frente da sede da
Fundação Caminho do Mar.

A palestra A força do nosso nome,
ministrada pela psicóloga Helena Cursino
de Moura aconteceu no dia 21 de outubro.

FORMANDOS DO CURSO DE INFORMÁTICA

O mundo virtual está despertando o
interesse de nossos associados. 

Formamos mais duas turmas e as
inscrições já estão abertas para as próxi-
mas, nas duas modalidades.

Formandos do Curso 
Avançado de 20/09 a 06/10 e....

... do Curso 
Básico de 18/10 a 5/11.

O Dr. Sidney Federman fez palestra sobre os alimentos que
previnem câncer, diabetes e outras doenças em 18 de novembro.

Durante o mês de janeiro de 2005 não haverá atividades sócioculturais que serão reiniciadas em fevereiro.
Aguarde a programação a ser divulgada através do nosso site e na edição de janeiro

do informativo Fique Por Dentro.

PALESTRAS

2º TORNEIO ESPORTIVO AAPS - 15 ANOS
O entusiasmo e a descontração de

cerca de 80 participantes entre  orga-
nizadores, atletas e convidados mar-
caram o 2º Torneio Esportivo AAPS -
15 Anos realizado no dia 27 de
novembro nas instalações do Grêmio
Sabesp - Reservatório da Consolação.

Ao final das disputas a AAPS ofere-
ceu delicioso churrasco regado a
chope e refrigerantes aos participantes
e convidados.

Campeã - Associação dos Funcionários
Aposentados do Banespa - AFABESP
Vice-campeã - Associação dos
Aposentados e Pensionistas da 
Sabesp - AAPS

Campeã - Associação dos
Aposentados da Fundação 
Cesp - AAFCESP
Vice-campeã - Associação Sabesp

FUTEBOL SOCIETY TRUCO



AAPS OBTÉM DECISÃO FAVORÁVEL 
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO 
INTEGRAL DAS PENSIONISTAS AINDA NÃO SAIU
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ESPAÇO JURÍDICO

ESTIVEMOS LÁ

AAPS OBTÉM DECISÃO FAVORÁVEL 
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS

Em decisão publicada no dia  18 de novembro no DOE
(Diário Oficial do Estado de São Paulo), o juiz titular da 5ª
Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgou
procedente no mérito, a ação coletiva promovida pela AAPS
em nome dos seus associados complementados (G0), contra
a cobrança da contribuição previdenciária, instituída pela
Lei Complementar 954/2003. 

Em 31 de maio o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, concedeu liminar, determinando que a Sabesp se
abstivesse de efetuar o desconto de 11% aos complementa-
dos associados da AAPS. Agora, ao julgar o mérito da ação,
o Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública sentenciou: "...conce-

do a segurança para afastar os impetrantes da malha de
incidência da Lei Complementar Estadual 954, de 17
de dezembro de 2003..."

Trata-se, portanto, de uma expressiva vitória dos associa-
dos, uma vez que, o juiz manifestou-se pela ilegalidade da
contribuição, entendimento este que afasta a possibilidade
de aplicação dos descontos pela Sabesp.

Vale lembrar que esta ação (Mandado de Segurança
Preventivo com pedido de Medida Liminar) teve início em
24 de maio último, promovida pelo escritório "Advocacia
Previdenciária - Balera, Gueller, Pardal, Penteado e
Portanova", contratado pela AAPS.

Plantão Jurídico na AAPS
De segunda a sexta-feira - das 13 às 17 horas

na sede de São Paulo - Capital - à Rua 13 de Maio, 1642 - Bela Vista - Tel.: (11) 3289-8511
ou via e-mail pmosterio@aaps.com.br

• Em 11 de novembro, a  convite da diretoria da Sabesprev,
o presidente da AAPS Jairo Bonifácio, acompanhado do
vice-presidente de Saúde e Serviço Social Daniel Castilho
Azevedo participaram da reunião do Conselho
Deliberativo da Sabesprev e Planos de Saúde. 
Na oportunidade foi dada a palavra ao presidente da AAPS
que esclareceu aos membros do Conselho Deliberativo da
Fundação as questões que mais preocupam os nossos as-
sociados em relação ao tema.

• De 25 a 28 de novembro foi realizado o 5º Congresso do
Sintaema, na cidade de São Pedro - SP, para debater sobre a
conjuntura atual e as mudanças na política e no setor de
saneamento. Valdemar  Venâncio, vice-presidente de
Assuntos Jurídicos da AAPS  e os conselheiros, José Taniguti
e Clodoaldo Antonio Ruck compareceram ao evento e su-
geriram participação da Sabesp no Plano de Saúde dos
Aposentados. Destacamos que dentre os  400 delegados
presentes ao Congresso, 11 eram associados da AAPS.

A continuidade do pagamento da complementação de aposentadorias e pensões pela Sabesp continua assegurado, com
base em Liminar obtida pela AAPS, em janeiro de 2004, Existe recurso pendente de julgamento, no Tribunal Regional do
Trabalho, onde a Sabesp pretende a cassação da liminar.

O julgamento do mérito, inicialmente previsto para novembro de 2004, foi adiado sem data prevista para sua realização
até o momento. Aguardem mais informações nos próximos informativos. 

Apesar do ganho de causa obtido em julgamento da ação pelo direito de receberem 100% de complementação de sua
pensão, a Sabesp ainda não cumpriu a sentença.

O motivo se deve ao fato da empresa ainda não ter sido notificada oficialmente por causa da greve do Judiciário, o que
atrasou a tramitação dos processos. 

Aguarda-se para o mais breve possível a regularização da situação. Estaremos acompanhando e informando qualquer novi-
dade.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO 
INTEGRAL DAS PENSIONISTAS AINDA NÃO SAIU



Cleusa Custódio Cabral
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ENTREVISTA

Cleusa Custódio Cabral
Recém-aposentado: abra seu coração!

Cleusa trabalhou na Sabesp por
29 anos. Exerceu suas atividades
na empresa, na Divisão de Trata-
mento de Águas e Esgotos, no Dis-

trito Regional de Pinheiros, na Área de Planejamento da
SAEC, e por último, atuou na área de Recursos Humanos,
onde permaneceu por mais de 20 anos até aposentar-se em
1994.  

Ela conta que no início da carreira as transferências sig-
nificavam apenas uma grande oportunidade de desenvolver-
se como técnica e ganhar o seu sustento dignamente. Mas,
com o passar do tempo ela percebeu que o trabalho em
equipe proporcionava momentos de alegria e prazer e que
muitos dos colegas  se transformaram em verdadeiros ami-
gos. Hoje, "um pouquinho mais madura", reconhece que o
grande ganho que teve na vida foram os amigos que con-
quistou, pois é através da troca de conhecimentos e do rela-
cionamento entre as pessoas que crescemos, burilamos
nosso espírito e aprimoramos nosso ser.

Apesar de trabalhar na área de Recursos Humanos e de ter
feito um curso de pré-aposentadoria, ela assume que no iní-
cio sentiu-se um pouco chateada por não ter mais aquele
compromisso diário de trabalho. Estabeleceu então, como
desafio, o aprender a dirigir veículos  "apesar de todo o
medo". A partir daí, sentiu que a atitude principal para o

aposentado é não ficar de pijama e logo que o dia amanhece
se colocar na vida, não esperando que as pessoas venham
lhe chamar. Seja onde for haverá um lugar com estímulos
novos e gratificantes. Foi assim que ela passou a freqüentar
a AAPS  mais assiduamente, participando do curso de Lian
Gong, aulas de dança, aulas de computação,  fazendo, inclu-
sive, novos amigos.

Outro ponto importante destacado por ela é o trabalho
voluntário, que já era exercido desde os tempos da ativa.
Aliás, a aposentadoria proporciona mais tempo para nos
dedicarmos a estas atividades. Ela ajuda a Casa do Caminho
de Araxá, que  atende a 120 doentes psiquiátricos e 
80 idosos,  sem família e sem condições de se locomover. Tra-
balha também na Seara Bendita, instituição beneficente, que
presta ajuda material e espiritual as pessoas que a procuram.

Para ela, o voluntariado abre novos horizontes e possibi-
lidades de mudanças de velhos hábitos, pois "é através deste
trabalho que começamos a nos rever como pessoas e
realizarmos o nosso crescimento interior".  

E, aproveitando o clima natalino de solidariedade ela
deixa uma mensagem a todos: "abra o seu coração! Deixe a
generosidade falar mais alto. Você tem tudo para ajudar o
próximo. Uma pequena atitude pode fazer muita diferença.
Deixe falar mais alto os seus sentimentos de amor, carinho e
fraternidade"

CONHEÇA OS VENCEDORES  DOS
CONCURSOS DE REDAÇÃO E FOTOGRAFIA

CONHEÇA OS VENCEDORES  DOS
CONCURSOS DE REDAÇÃO E FOTOGRAFIA

O julgamento dos trabalhos inscritos foi realizado no dia 1º de dezembro, pelas comissões especiais formadas por profis-
sionais da área de comunicação. A comissão julgadora para o  Concurso de Fotografia foi composta por  Neuza Nakahara,
fotógrafa e diretora do Nakahara Studio Ltda.; Odair Marcos Faria, fotógrafo da Sabesp (Jornal Ligação) e Ana Miria Fonseca
de Souza, jornalista  e diretora da Press Consult e consultora de comunicação da Sabesprev e pela comissão julgadora do
Concurso de Redação, atuaram Maria Lúcia da Silva Andrade, jornalista e diretora da Textuscom (Jornal Pororoca), Ana Miria
da Fonseca de Souza (Sabesprev) e Raquel Braganholi, jornalista free-lancer, responsável entre outras publicações pelo 
Sabespapo. Conheça os vencedores:

Os trabalhos serão publicados na próxima edição e no site: www.aaps.com.br

CONCURSO DE FOTOGRAFIA:
1º colocado: Anderson de Moraes (cidade de Monte Mor -

SP), com o tema Ecologia
2º colocado: Ruy Barcelos do Prado, (cidade de São Paulo -

SP), com o tema Remanso de Paz

CONCURSO DE REDAÇÃO:
1º colocado: José Rosa Coelho (cidade de Monte Mor - SP),

com o acróstico Jubileu de Cristal 
2º colocado: Denizete de Lima Dolenc (cidade de Bertioga -

SP) com a poesia A gente nem se dá conta.
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QUALIDADE DE VIDA
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Confira algumas das dicas que Dayle Haddon oferece no seu livro, "Saúde (Beleza) sem idade" ,
como um guia para manter a beleza e o bem-estar por toda a vida.

• Limpe a pele duas vezes por dia com produtos sem deter-
gente, sabão e perfume (esses produtos irritam a pele seca),
hidratando-a bem e realizando esfoliação uma ou duas
vezes por semana.

• Não demore mais que 15 minutos no chuveiro ou na ba-
nheira, utilizando água morna 
(a água quente retira os óleos na-
turais e proteínas que protegem a
pele). 

• Para hidratar o cabelo, coloque
algumas gotas de óleo de oliva ou
de amêndoas e deixe durante
algum tempo. Para as mãos e os
pés, passe um creme emoliente e
denso (encontrado nas farmácias,
ou use algum gel derivado do
petróleo), cobrindo-os com luvas
de algodão e meias grossas  du-
rante algum tempo.

• Evite a exposição à radiação solar,
mesmo durante o inverno.

• Beba seis a oito copos de água por dia.
• Pare de fazer dietas e comece a comer refeições nutritivas

que oferecem benefícios a longo prazo. Dê preferência a

produtos orgânicos frescos, coma regularmente, retire a gor-
dura e escolha alimentos de todos os grupos alimentares.

• Corte a cafeína (encontrada em bebidas, chocolates e algu-
mas medicações para dor e sinusite) após 3 horas da tarde.

• Pare de fumar. 
• Encontre maneiras divertidas de

praticar exercícios, realizando-os três
vezes por semana. Comece a cami-
nhar com os amigos, ande de bici-
cleta, caiaque, ou faça qualquer
coisa de que você goste e que o
mantenha em movimento.

• Durma bem, regularmente. 
• Desligue a televisão e escute música.
• Participe de programas voluntários.

Ajudar a comunidade dá uma sen-
sação de integração e bem-estar.

• Medite, ore ou contemple. 
• Crie um grupo de amigos que esti-

mulem uns aos outros.
• Continue aprendendo! Entre no curso com o qual você

sempre sonhou.  Volte à escola!

Colaboração do associado Osvaldo Teixeira

Plantão de atendimento do Serviço Social da AAPS
Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares

Às segundas-feiras na sede da AAPS das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
De terça à domingo: pelos telefones (11) 3851-3616 ou 9364-1469 das 8 às 18 horas.

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

Vendo VESPA ano 1987, cor
prata, partida elétrica, baixa /Km.
Raridade. Valor: R$ 2.000,00.
Tratar c/ José Coelho
Fone: 019 - 3879-2421

Apto. Praia Grande.
Alugo p/temporada, férias. 
Tratar pelo fone: 6546-7153

c/ Izabel ou Roberto.

Vendo Câmera Digital miniatura, SONY DCS- U20,
2.0 megapixels, 3 cartões de memória, dimensões 
8,6 x 3,0 x 4,1 cm. Na caixa c/ acessórios.
Tratar c/ Paulo Petrucci - prsp@uol.com.br ou Vécio 
Fone: (11) 3088.1027.

CLASSIFICADOS

CUIDADO COM A DENGUE!
O verão está chegando e é nesse período que os mosquitos da dengue se

reproduzem. Não esqueça! Não deixe juntar água parada!

C L A S S I F I C A D O S - Anuncie aqui!
Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer serviços profissionais este é o seu espaço.

Preços promocionais para os nossos associados.



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
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A AAPS ENCERRA ATIVIDADES
COMEMORATIVAS DOS 15 ANOS

Requinte e bom gosto marcaram a Confraternização de
Final de Ano da AAPS realizada no dia 4 de dezembro, no
Clube Piratininga, fechando com chave de ouro este ano
especial em que comemorou-se o aniversário de quinze
anos de fundação da entidade. 

Estiveram presentes cerca de 480 participantes entre

sócios, familiares e convidados que puderam desfrutar por
algumas horas de momentos inesquecíveis em que prevale-
ceram a amizade, a fraternidade e muita descontração. 

Muitos puderam rever velhos companheiros e reatar con-
tatos desfeitos pela distância e pelo tempo.

Personalidades
Dentre as personalidades que honraram a

Associação com sua presença, destacam-se:
a Sra. Nelli Bonafé Gomar, viúva do
saudoso Afrânio Gomar, sócio nº1 da AAPS;
Sras. Maria José Pecoraro e Ana Schattan,
respectivamente Presidente e Vice-presi-
dente da AFACEESP - Associação dos Fun-
cionários Aposentados da Caixa Econômica
do Estado de São Paulo; Sr. Pedro Afonso de
André, Presidente da AFAIMESP - Asso-
ciação dos Funcionários Aposentados da
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo;
Sra. Eliana Kitahara, Presidente da 
AESABESP - Associação dos Engenheiros da
Sabesp; o Deputado Federal Arnaldo Faria
de Sá e o Deputado Estadual Nivaldo 
Santana, entre outros. 

A vice-presidência Social, sob o comando de Antonio Martins e seus colaboradores do Grupo de Atividades Sociais
e, aos funcionários da AAPS que durante todo o evento atuaram nos bastidores, prestando o apoio necessário para o 
sucesso da festa.

Agradecimentos

Depois de saborearem
o delicioso almoço
servido pelo buffet 
Dó-Ré-Mi....

...o pessoal lotou a pista de
dança para curtir ritmos variados
ao som da Banda Som Livre. 

Lurdes Chaves, ganhou
o televisor Panasonic 20'
sorteado durante a festa

José Rosa Coelho, vencedor
do Concurso de Redação
AAPS 15 anos recebe
prêmio e certificado de 
participação. Ele também
representou o ganhador 
do Concurso de Fotografia,
Anderson de Moraes, 
na cerimônia de premiação.

Presença do 
Deputado Federal 
Arnaldo Faria 
de Sá e ...

... Deputado Estadual
Nivaldo Santana.

Sra. Nelli Bonafé Gomar,
viúva do saudoso
Afrânio Gomar,
sócio nº 1 da AAPS.

Sr. Pedro Afonso de
André, presidente da
AFAIMESP e esposa e
Sras. Maria José 
Pecoraro e Ana 
Schattan, respectiva-
mente presidente e
vice-presidente da
AFACEESP.


