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CORRESPONDÊNCIA

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

AAAPS iniciou 2006 a todo vapor. Durante o ano aprovado por unanimidade pelas lideranças daquela 
de 2005 foram realizadas 34 atividades casa. 

, com uma média de 63 partici- Fazemos questão de destacar desde já a atuação 
pantes por evento, alcançando 2.159 sócios e e o empenho do deputado estadual Nivaldo Santana, 
convidados. autor do projeto e, também, a atuação de um grupo de 

Estamos retomando as atividades  para este ano complementados que se mantiveram mobilizados e 
e, além daquelas que já fazem parte da nossa participaram efetivamente acompanhando a tramitação 
programação, esta edição traz uma novidade. São os deste projeto nas diversas comissões da Assembléia 
passeios com duração de um dia com roteiros histórico- Legislativa.
culturais. Não perca a oportunidade de conhecer melhor Agora, estamos aguardando a decisão do 
a nossa cidade em companhia dos amigos. governador do Estado, Geraldo Alckmin, a quem o 
  A Comissão Eleitoral está preparando uma projeto será encaminhado para sanção. Ele poderá 
edição especial do Jornal Sabespapo que trará sancionar ou vetar o projeto. Se o  projeto for sancionado 
informações detalhadas sobre as eleições da AAPS, que se transforma em lei e garantirá definitivamente os 
ocorrerão no  dia 22 de março de 2006. Convocamos a d i r e i t o s  d o s  a p o s e n t a d o s  e  p e n s i o n i s t a s  
todos os associados para o exercício da cidadania. Não complementados que têm sido contestados pela PGE. 
deixe de participar do processo eleitoral. A nova Na seção Espaço Jurídico você confere todos os detalhes 
Diretoria e Conselhos renovados têm uma sobre o assunto. 
responsabilidade no estabelecimento das metas da Especialmente nesta edição, substituímos a 
entidade para a próxima gestão.  seção Qualidade de Vida pela Prestação de Serviço onde 

Falar em metas nos remete a uma de nossas publicamos uma matéria sobre os direitos e benefícios 
batalhas mais árduas, quando a Procuradoria Geral do dos portadores de necessidades especiais e dos 
Estado (PGE) emitiu os pareceres nº. 86/2002 e 249/02, portadores de doenças graves, por julgarmos que as 
considerando irregulares as concessões de benefícios informações são de alta relevância para toda a 
para alguns aposentados e pensionistas que já estavam comunidade.
recebendo complementação ou para ativos com a Não podíamos deixar de mencionar a data de
expectativa de recebê-los no futuro. 24 de janeiro em que comemorou-se o Dia Nacional do 

Buscamos e obtivemos na Justiça, através de Aposentado, reverenciando com muita justiça os 
ação coletiva, a salvaguarda desses direitos e a aposentados que com o seu trabalho contribuíram na 
manutenção dos pagamentos desses benefícios através construção deste  país.
da Sabesp. A entrevista desta edição com o engenheiro civil 

Ao mesmo tempo, apoiamos a iniciativa de um Octávio José Longo ilustra esta realidade com 
grupo de complementados que visava consolidar de brilhantismo. Assim como ele, os trabalhadores do 
forma definitiva o reconhecimento legal dos seus passado, hoje aposentados, ajudaram de uma forma ou 
direitos através de alteração na Lei de criação da Sabesp. de outra, a construir não só a história das empresas na 

Depois de tramitar nas diversas comissões da qual trabalharam, mas também do Brasil.   
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
cumprindo as instâncias regimentais, o PL 155/04 foi 
finalmente encaminhado para votação da plenária da 
Assembléia Legislativa em dezembro de 2005, onde foi  

socioculturais

A Diretoria da AAPS agradece os votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo
enviados por associados, amigos, entidades co-irmãs, parceiros e colaboradores.
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Parabéns a todos e boa leitura!

A Diretoria



Entenda como a Anatel fez a conversão de pulsos para minuto:



aaps

“Quando o medo vira doença”  foi o tema da palestra ministrada  
aos associados da AAPS pela psicóloga clínica, Patrícia Couto Gimael, em 
17 de novembro. A palestrante é membro da ABMA (Associação Brasileira 
de Medicina Antroposófica).

AAPS NA SÃO SILVESTRE

EQUIPE “TOURO” VENCE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DA AAPS

A Corrida de São Silvestre 2005 contou com a participação de Adonias Balbino da Silva, 
representando a AAPS na tradicional competição de atletismo de nossa cidade.

Ele conquistou o 62º lugar na classificação por faixa etária, completando a prova com o 
tempo de 01h25min03s. Parabéns, Adonias!

Em 17 de dezembro, o grupo do futebol da AAPS, que se reúne aos 
sábados na Costa Carvalho, realizou um torneio de futebol society nas 
dependências do Grêmio Consolação da Associação Sabesp.

A competição reuniu 4 equipes que foram distribuídas por sorteio: 
 

Foram realizados 4 jogos e as equipes LEÃO e TOURO foram as 
finalistas. A decisão do título foi disputada nos pênaltis, depois do jogo final
terminar empatado.

A equipe TOURO sagrou-se campeã do torneio.
A diretoria da AAPS esteve representada pelo diretor social, Antonio Martins.

A confraternização de encerramento teve saboroso churrasco seguido de 
muita animação ao som do pagode do grupo “Os Urinasolta”. 

No dia 19 de dezembro de 2005 o novo espaço da AAPS foi 
oficialmente inaugurado. Os presentes se deliciaram com comes e 
bebes a sombra do frondoso abricoteiro durante a tarde e  
“banhados” pela luz da bela lua cheia filtrada através de seus 
galhos quando a noite chegou.

COQUETEL INAUGURA NOVO ESPAÇO AAPS

Gêmeos: Joel, Pardal, Kiko, Eron, Edson, Mani e Jair.
Leão: Amaury, Marcão, Chico, Tuboni, Adilson, Zé Antonio e Gerson.
Escorpião: Gaba, Pena, Cosmo, Mostério, Valério, Kiko e Joaquim.
Touro: Luiz, Chicão, Paulo, Cristóvão, Pedrinho, Reinaldo e Wilson.

ACONTECEU NA AAPS ACONTECEU NA AAPS ACONTECEU NA AAPS ACONTECEU NA AAPS 

PALESTRA
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ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

FEVEREIRO

15 7 horas                           Viagem a Aparecida (*)
16 14h30min     Palestra: “Fases da Vida” com Junkel Lebesch Fuks
16 16h30min             Reunião da diretoria com os associados
18 19 horas                             Noite da Panqueca
20                14h30min              Reunião do Conselho Deliberativo                                                                

(*) Reservas com pagamento na secretaria da AAPS

Dia              Horário                                        Evento

MARÇO

 
 16 14h30min                                    Palestra 
 16 16h30min              Reunião da Diretoria com Associados
 20 14h30min                 Reunião do Conselho Deliberativo
 21 17h30min                                      Bingo 
 22 9 às 17 horas                      Eleições na AAPS
 26 7 horas                                Viagem a Cardoso

Dia              Horário                                        Evento

Data: 26 de março
Saída de São Paulo (Sede da AAPS)
Horário: 07 horas
Retorno para São Paulo:
02 de abril 
Preços de transporte: 
Sócio e cônjuge: R$ 145, 00 por pessoa
Convidado: R$ 155,00 por pessoa

 
Data: 18 de fevereiro - Sábado 
Horário: a partir das 19 horas

Buffet de saladas e farta variedade
de panquecas e crepes

doces e salgados
Preços: Sócios R$ 10,00
1º Convidado: R$ 10,00

Demais convidados: R$ 27,00
Inscrições com pagamento na secretaria da AAPS.

NOITE DA PANQUECA

Colônia de Férias e Pesca da Associação Sabesp

VIAGEM A CARDOSO

COM

MÚSICA

AO VIVO

19 de fevereiro - Domingo
Visita ao Mosteiro de São Bento  (com missa ou somente entrada dos Monges) e as ruas Florêncio de Abreu, 

São Bento, São João, Praça Antonio Prado, João Brícola e Quitanda.
Almoço no Bar Brahma com show dos Demônios da Garoa.

Após almoço, visita ao Museu Afro-Brasileiro, no Parque do  Ibirapuera.
Preço por pessoa:  2 x R$ 58,00 (transporte e almoço inclusos)

12 de março - Domingo
Páteo do Colégio / Solar da Marquesa e Casa Numero 1 / Catedral da Sé (vista interna e externa).

Almoço no bairro do Bexiga, com tempo livre para a feira de antiguidades.
Após o almoço visita monitorada ao MASP (Museu de Arte São Paulo).

Preço por pessoa: 2 x R$ 49,00 (transporte e almoço inclusos)

16 de abril - Domingo
Bairro da Luz - Estação da Luz / Jardim da Luz / Pinacoteca / Estação Julio Prestes - Sala São Paulo.

Almoço livre no Mercado Municipal (famoso pastel de bacalhau e/ou sanduíche de mortadela).
Após o almoço visita a Vila Inglesa, Mosteiro da Luz e Museu de Arte Sacra.

 Preço por pessoa: 2 x R$ 30,00 (transporte e almoço inclusos)

ROTEIROS HISTÓRICO-CULTURAIS
PASSEIOS DE 1 DIA

Todos os roteiros têm saída às 9 horas da sede da AAPS Adesões na Secretaria da  AAPS - Tel: (11) 3289-8511

NO IDA E!
V D



ESPAÇO JURÍDICOESPAÇO JURÍDICOESPAÇO JURÍDICOESPAÇO JURÍDICO
aaps

regime da legislação trabalhista após 14 de maio de 1974.A AAPS, através de seu vice-presidente de Assuntos Jurídicos, 
Valdemar Venâncio, participou da elaboração do Projeto 155/2004 de 

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, em virtude autoria do deputado Nivaldo Santana, que propõe a alteração do 
de acordo feito no Colégio de Lideres. Porém, o item 3 da proposta parágrafo 1º, do artigo 4º, da Lei 119/73 (Lei de criação da Sabesp), 
original, que abrangia os empregados contratados pela Sabesp ou com o objetivo de abranger as três situações questionadas pela 
por outro órgão da administração direta ou indireta que foram Procuradoria Geral do Estado.
neles admitidos até 14 de maio de 1974 e contratados ou Segundo o projeto, ficam com seus direitos 
recontratados pela Sabesp após esta data, observados os prazos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios da 
legais, foi vetado.complementação de aposentadoria, pensões e outras 

vantagens de qualquer natureza: O deputado lamentou esta decisão da plenária da 
1- Os empregados contratados sob o regime da Assembléia e informou-nos que no momento nada poderá se feito, 

legislação trabalhista até a data de 14 de maio de 1974. mas que no futuro, caso o projeto seja sancionado tornando-se lei, 
ele entrará com novo projeto de lei, visando abranger todos que 2- Os servidores estatutários oriundos das 

entidades que constituíram a Sabesp, e contratados sob estão na situação do item 3 da proposta original.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA APROVA PROJETO QUE BENEFICIA G0ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA APROVA PROJETO QUE BENEFICIA G0

Destacamos a atuação de um grupo de complementados que se mantiveram mobilizados e participaram 
efetivamente acompanhando a tramitação deste projeto nas diversas comissões da Assembléia Legislativa.

Esclarecemos que este Projeto de Lei nada tem a ver com a ação judicial impetrada pela AAPS,
através do escritório Fonseca e Fernandes Advogados e Associados.

Todos os nossos associados continuarão amparados pela Ação Judicial, recebendo suas complementações de aposentadorias e pensões.

Presidente da AAPS pede sanção do PL 155/04
ao governador do Estado

ENTIDADES PEDEM APROVAÇÃO DO PROJETO
Agora só falta a sanção do governador do Estado

De 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

No dia 06 de janeiro ocorreu o lançamento da campanha Verão Limpo 2006 na praia do Gonzaga, em 
Santos. 

Na oportunidade o presidente da AAPS, Jairo Bonifácio, entregou ao Governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, cópia do documento firmado pelas entidades de representação da Sabesp, fundamentando a 
reivindicação e ouviu do mesmo a promessa de que o assunto será avaliado com a devida atenção.

    A AAPS, em conjunto com as demais entidades de representação dos trabalhadores da Sabesp,  
encaminhou um documento dirigido ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, pedindo a sanção da qual o 
projeto aprovado depende para que possa tornar-se lei. 



Conheça os direitos e benefícios
dos portadores de necessidades especiais

e portadores de doenças graves

aaps

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 terças a domingo pelos tels: (11) 3851-3616 ou 7819-1106 -  das 8 às 18 horas

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS

CLASSIF ICADOS

ALUGA-SE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO

   Aids (síndrome de imunodeficiência adquirida), moléstia Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia gra-
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose ve, hepatopatia grave, estados avançados de doença de 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de fibrose cística (mucoviscidose).

legislação brasileira possui algumas veículos: ICMS, IOF, IPI e IPVA.
normas que garantem benefícios e     Ela esclarece ainda que devido ao caráter 
isenções fiscais para portadores de pessoal desses benefícios, a sua concessão está A

necessidades especiais e de doenças graves. vinculada à comprovação da condição física do 
E, segundo Cláudia Timóteo, advogada da beneficiário, pouco importando se a deficiência é 
Innocenti Advogados Associados, também existe congênita ou decorrente de moléstia grave ou 
uma previsão legal de isenção de impostos na acidente, desde que seja incapacitante ou dificulte 
aquisição de automóveis para deficientes físicos e sobremaneira a condução de automóvel comum.
mentais. Se a moléstia resultar em deficiência O benefício pode ser pleiteado por aquelas 
física incapacitante, o deficiente pode pleitear as pessoas que possuem algum tipo de limitação em 
isenções dos seguintes impostos na compra de membros do corpo.

Portadores de necessidades especiais

e acordo com a advogada, são consi- Renda, aposentadoria por invalidez, saque do 
deradas doenças graves aquelas que a FGTS e aposentadoria integral para servidor 
legislação determina, e que estão relacio- público.D

nadas, entre outros instrumentos normativos, no     Para pleitear qualquer isenção fiscal ou 
artigo 1º da Lei nº 11.052/04. benefício há a necessidade da comprovação da 

Entre os benefícios e isenções determi- moléstia mediante laudo pericial emitido por 
nados pela legislação para os considerados serviço médico oficial da União, dos Estados, do 
doentes graves estão: isenção de Imposto de Distrito Federal e dos Municípios.

Portadores de doenças graves 

Fonte: Boletim Enfoque Jurídico -  Dezembro 2005

     Doenças graves segundo artigo 1º da Lei nº 11.052/04

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

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

A n u n c i e a q u i ! 
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Octávio aposentou-se da Sabesp em 1983 criatividade. Tanto que as primeiras produções 
ocupando o cargo de Superintendente de industriais no setor só começaram a aparecer no 
Manutenção, mas nunca aposentou a sua mercado poucos anos antes de sua aposentadoria. 

paixão por esta área. Atualmente, podemos encontrá-lo Formado em Engenharia Civil em 1947 pela 
em São José dos  Campos, em sua chácara de nome USP, fez pós-graduação em Administração Industrial.  
“Santa Felicidade”, onde duas cachorras de raça Depois de aposentado, suas viagens têm finalidade certa: 

dinamarquesa Helga conhecer as inovações industriais de outros países e a 
e Dona fazem festa evolução que elas proporcionam quando aplicadas no 
para os visitantes. cotidiano da empresa. Para tanto costuma agendar visitas 

   Quem entra na nas fábricas das cidades em que vai se hospedar. Sua 
amp la  s a l a  de  última viagem foi para visitar cidades do interior da 
visitas, logo tem a França.
atenção desviada Com o tempo livre também pôde realizar um 
para sua oficina antigo sonho que não era possível quando estava na 
particular  toda ativa: se dedicar aos estudos, ao conhecimento. Alguns 
equipada, visível destes, já concluídos, merecem uma publicação e, com 
através da porta de certeza, proporcionariam uma leitura deliciosa e 
vidro. É ali que ele interessante. Por exemplo, estudo mundial sobre os 

se mantém “na ativa”, dando asas à sua criatividade para vulcões ou a árvore genealógica dos deuses gregos. 
“consertar” e “transformar  objetos”. Atualmente está desenvolvendo um estudo sobre 

Sua história na Sabesp se confunde com a História. O interessante é a perspectiva adotada para o 
história da própria estruturação da empresa e da estudo: ele quer que o estudante possa ter uma visão 
industrialização do país no setor de peças de global da seqüência dos fatos históricos e a relação entre 
manutenção. Começou a trabalhar em 1968, na antiga eles, para entender a influência de uns sobre os outros. A 
Comasp, como encarregado de suprimentos. Dois anos matemática também está na sua mira. Seu estudo tem o 
depois surgia a vaga que ele ambicionava e a oportuni- objetivo de tornar a matéria mais compreensível através 
dade de atuar na área de manutenção. Ele conta que na do entendimento de sua utilização prática no dia-a-dia. 
época a empresa não tinha nenhuma estrutura e todo o Assim ela deixa de ser abstrata e “difícil”, para se 
setor se resumia a duas salas. Já por ocasião de sua transformar em “próxima” e “útil”.
aposentadoria a Oficina de Manutenção tinha 14 mil Ele diz que quer deixar este legado para os netos. 
metros de área construída e uma equipe altamente Que as crianças de sua época aprenderam tudo sem 
qualificada de 50 engenheiros e 70 técnicos, além do fazer as conexões entre os fatos ou com a aplicabilidade 
pessoal da administração. Octávio treinou-os deles no cotidiano. Ele quer proporcionar aos seus netos 
pessoalmente e, quando contratava um novo funcio- além do saber, a capacidade de reflexão a partir do 
nário fazia questão de aplicar um teste formulado por ele desenvolvimento da visão global.
mesmo, para ratificar os conhecimentos do pessoal Tem três filhos de seu primeiro casamento: 
encaminhado pelo RH da empresa. Além disso, o teste Heloísa, Luís Henrique e Márcio. E, em 2006, sua 
também mostrava em que pontos o funcionário segunda união, com dona Neide, completará bodas de 
precisaria de mais orientação e treinamento para atingir prata. Com certeza a família já deve estar se preparando 
um alto padrão de desempenho na função. para comemorar esta data muito especial. Um momento 

A história do setor de manutenção da empresa é festivo para brindar a vida deste homem 
uma verdadeira odisséia, já que no início todo o que tem sido tão 
equipamento utilizado era importado. Nada era generoso em 
fabricado aqui. Por isso, era importante que os difundir seus 
funcionários fossem altamente qualificados. Consertar os conheci-mentos 
equipamentos que apresentavam problemas significava com todos que 
praticamente estudar a peça e encontrar uma solução, têm o privilégio 
que, na maioria das vezes, implicava em quase de compartilhar 
“reconstruí-la” para  que voltasse a funcionar.  de seu dia-a-dia. 

O setor de manutenção que muitos chamavam 
de “abacaxi” para Octávio era um desafio constante, 
vencido por ele com extrema competência e 

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA

Octávio José Longo
“O setor de manutenção que muitos chamavam de um tremendo “abacaxi”,

para Octávio era um desafio constante, vencido com extrema competência e criatividade”.

Octávio e Neide,
sua esposa
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