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Ano Novo!

Ano Novo!

Ano Novo!

INSTITUCIONAL AAPS rejeita o Plano de Saúde Pleno 279. Pág. 3

Reserve a data em sua agenda.Você não pode ficar fora dessa!

              Poema de Natal 
                                    Cora Coralina

Enfeite a árvore de sua vida

com guirlandas de gratidão

Coloque no coração laços de cetim rosa,

amarelo, azul, carmim.

Decore seu olhar com luzes brilhantes

estendendo as cores em seu semblante.

Em sua lista de presentes

em cada caixinha embrulha

um pedacinho de amor,

carinho,

ternura,

reconciliação,

perdão.

Tem presente de montão no estoque 

de nosso coração e não custa um tostão.

A hora é agora! Enfeite seu interior! 

Sejas diferente! Sejas reluzente!

No dia 02 de fevereiro 
vamos comemorar 

o Dia Nacional do Aposentado.

Em fevereiro 
Em fevereiro 

tem Carnaval e 

tem Carnaval e 

nossa festa também!

nossa festa também!Em fevereiro 

tem Carnaval e 

nossa festa também!

EXPEDIENTE DE FINAL DE ANO
Em virtude das festas de final de ano a AAPS suspenderá suas atividades 

a partir de 21 de dezembro, retomando o atendimento em 02 de janeiro de 2013.



A AAPS QUER CONTINUAR LIGADA A VOCÊ!A AAPS QUER CONTINUAR LIGADA A VOCÊ!
Caso esteja em falta com suas obrigações de associado e 

tenha recebido recentemente correspondência solicitando 
regularização, procure com urgência a Secretaria da AAPS.

Avalie os benefícios de continuar fazendo parte desta 
família: o convívio social com os antigos companheiros e 
companheiras da Sabesp e o usufruto da infraestrutura da 
Associação, em especial, da área jurídica, em orientações 

diversas através do Plantão Jurídico e das ações judiciais 
individuais e coletivas, tão necessárias para defesa dos 
nossos direitos sempre colocados sob ameaças de toda 
ordem.

Queremos lembrar que nas ações coletivas nossos 
advogados tem poder de representação somente aos associa-
dos em situação regular no quadro associativo.

UM BALANÇO DE 2012

EDITORIAL
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Silva Filho; Diretor de Assuntos Jurídicos: Daniel Castilho Azevedo (acumulando); Diretor de Relações Externas:  Valdemar Venâncio; e Diretora Regional da Baixada 
Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.
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Faulim de Menezes, Sergio Simondi, Shigueo Makita, Silvia Lotti e Vicente Solé Júnior. 

Conselho Fiscal - José Luiz Trinca (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota e Newton Assu Colombo Martini.

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3372-1009 ou via e-mail: comunicacao@aaps.com.br - para Assessoria de Comunicação.

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

No mês de novembro recebemos a 
difícil missão de substituir interinamente 
o presidente Daniel Castilho Azevedo, 
afastado de suas funções por motivo de 
doença.

Fazemos parte de uma equipe uni-
da e integrada, constituída de Diretores, 
Conselheiros, funcionários, prestadores 
de serviços e associados voluntários, 
que tudo farão para que as atividades e a 
prestação de serviços da AAPS tenham 
continuidade com o mesmo padrão de 
empenho que é destaque de nossa enti-
dade.

No início do ano reafirmamos o 
compromisso de lutar pelos direitos dos 
nossos associados sem tréguas. Com-
promisso cumprido, apesar das dificul-
dades de toda ordem que enfrentamos.

Nesta edição temos um assunto 
relevante, que é o Plano de Saúde Pleno 
279 da Sabesprev. Na página 3 traze-
mos detalhes sobre este plano e 
explicamos por que ele está sendo 
rejeitado pela AAPS. Também falamos, 
no Espaço Jurídico, sobre as execuções 
provisórias da 8ª Vara do Trabalho na 

ação relativa a manutenção da com-
plementação e sobre a nova tentativa da 
Sabesp de suspender a liminar que 
impede a migração de reservas e de 
participantes do Plano BD para o 
Sabesprev Mais.

Como podem notar, na atual con-
juntura da Sabesp e Sabesprev, 
precisamos recorrer à Justiça para que 
nossos direitos sejam assegurados. Foi-
se o tempo em que nossa categoria era 
tratada com algum respeito e reco-
nhecimento. Esses profissionais que 
dedicaram suas vidas à Empresa e que 
contribuíram decisivamente para que ela 
se tornasse referência em saneamento 
no Brasil e, até no exterior, precisam 
continuar lutando pela sua sobrevi-
vência, ao invés de desfrutar do justo 
descanso.

Mas não vamos falar só de espi-
nhos. 2012 também teve muitas ativi-
dades nas áreas social, de saúde e de 
lazer, tanto em nossa sede social como 
em locais externos, distribuídos ao longo 
do ano, levando diversão e contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida de 

nossa comunidade.
Também não podemos deixar de 

mencionar a reinauguração de nossa 
sede social, em março deste ano, após 
mais de 9 meses de trabalho envolvendo 
projeto, obras civis, aquisição e instala-
ção de móveis e equipamentos, se-
guindo um conceito moderno e funcional 
que resultou num  espaço administrativo 
e social aconchegante que está intei-
ramente disponível ao associado. 
Inclusive a instalação de elevador social 
para atender às normas de mobilidade.

Queremos reafirmar o que dis-
semos no início de nossa exposição: 
somos parte de um grupo coeso que não 
medirá esforços para que nossos direi-
tos e interesses sejam defendidos e que 
os projetos e programas da AAPS te-
nham continuidade com o melhor padrão 
de qualidade possível.

Em nome de toda nossa equipe 
desejamos aos associados e familiares 
um Feliz Natal e um Ano Novo com muita 
saúde, paz e grandes realizações.

UM BALANÇO DE 2012

José Luiz de Melo Pereira
Presidente em exercício
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AAPS REJEITA O PLANO DE SAÚDE PLENO 279
O Plano de Saúde equiparado ao Plano Pleno dos 

ativos, em recursos médicos, hospitalares e labora-
toriais, tão esperado pelos aposentados ou exone-
rados sem justa causa, finalmente foi apresentado pela 
Sabesprev aos representantes do Fórum de Entidades, 
do qual fazemos parte.

Com objetivo específico e exclusivo de cumpri-
mento de exigências legais, a Sabesp novamente abriu 
o saco de maldades e determinou que o novo Plano 
fosse modelado sem nenhum subsídio da mantene-
dora - Sabesp, e também não permitiu que houvesse a 
participação dos empregados ativos, como futuros be-
neficiários que serão.

Nesse cenário o que fica é que o Plano de Saúde 
Pleno 279 será integralmente financiado pelo usuário, 
caracterizando-o como autossustentável, o que inviabi-
liza a adesão dos inativos e seus dependentes devido 
ao seu alto custo.

A Sabesprev, por sua vez, também deu sua parcela 
de contribuição para onerar os custos do novo plano e 
torná-lo proibitivo ao bolso do usuário: adicionou des-
pesas administrativas de 15% e uma taxa de carrega-
mento - reserva de segurança - de 10%, totalizando 

25,15% superior às 
despesas de ope-
racionalização do 
sistema. 

Para que nosso leitor tenha 
uma noção dos valores envol-
vidos, um aposentado e seu res-
pectivo dependente, na faixa etária 
dos 59 anos, pagarão R$ 4.008,00 
(quatro mil e oito reais) por mês, em 
valores de junho/2012. É um verdadeiro 
despropósito. Como diria conhecido 
âncora da TV: “ISSO É UMA VER-
GONHA!” 

A AAPS rejeita com veemência a implantação 
desse Plano, famigerado 279, e continuará lutando 
para a viabilização de uma nova modelagem que nos 
atenda satisfatoriamente.

Para tanto é imprescindível que as outras enti-
dades que agregam aposentados ou futuros 
aposentados, levantem também essa bandeira e se 
predisponham a juntar forças, em mais uma árdua luta 
em  defesa da nossa categoria.

AAPS PARTICIPA DE NOVA AUDIÊNCIA NA PREVIC

No dia 28 de novembro, José Luiz de Melo Pereira, 
presidente em exercício da AAPS e Armando Silva Filho, 
nosso diretor de Assuntos Previdenciários, acom-
panhados do consultor jurídico Ricardo Castro (contratado 
da Associação) participaram de audiência na PREVIC 
(Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar), em Brasília, a convite do diretor de fiscalização da 

entidade, Sérgio Taniguchi. A audiência deu prossegui-
mento ao processo de negociação solicitado pela AAPS 
em reunião anterior, também em Brasília. 

Na ocasião, a AAPS manifestou a predisposição em 
continuar negociando, confiando na mediação da 
PREVIC. Firmamos posição em relação à manutenção da 
vitaliciedade, seja no Plano BD ou no CD, como um direito 
conquistado pelos assistidos. Outro ponto com notório 
interesse e posto na mesa para negociar foi o déficit do 
Plano Benefício Definido. 

A PREVIC, dando sequência ao processo, vai analisar 
as propostas da AAPS e da Sabesprev/Sabesp, podendo 
em breve marcar reunião com ambas as partes.

Paralelamente estamos mantendo contato com 
profissional altamente qualificado para nos assessorar, na 
condição de Assistente do perito que será nomeado pelo 
Juiz na ação judicial.

Lembramos que a PREVIC é uma autarquia vinculada 
ao Ministério da Previdência Social, responsável por 
fiscalizar as atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar (fundos de pensão).

SUPLEMENTADOS



Em 26 de outubro, Camila 
Blat, fonoaudióloga do Hospital 
Bandeirantes, esteve na AAPS 
para a palestra Como cuidar da 
sua voz, como parte do Pro-
grama Institucional da Associa-
ção na área de saúde.

O evento contou com a pre-
sença dos integrantes do coral 
Rouxinóis da APEOESP (Sin-
dicato dos Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de São 

Paulo), além de integrantes do 
coral Canto das Águas da AAPS. 

Com auditório da AAPS 
lotado ela abordou e esclareceu 
mitos e verdades sobre o que faz 
e não faz bem para a saúde e 
preservação da voz. Dentre seus 
ensinamentos estão as dicas de 
sintomas que, ao persistirem por 
mais de duas semanas, merecem 
atenção e avaliação de um 
otorrinolaringologista. 

AAPS PROMOVE PALESTRA: CUIDADOS COM A VOZ

aaps
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ACONTECEU NA AAPS

AAPS PROMOVE PALESTRA: CUIDADOS COM A VOZ

Principais sinais de alerta de problemas com a voz: rouquidão, afonia, cansaço, necessidade de esforço para melhorar a 
produção sonora da voz, voz trêmula, dor durante o ato de falar e sensação de ardor ou corpo estranho na faringe. 

ESPORTE E SOLIDARIEDADE
Mais um ano de atividades esportivas foi encerrado com festa. 
No sábado (01/12), nas dependências do Grêmio Costa Carvalho, os 

sócios da AAPS, reforçados também por colegas da ativa da Sabesp, 
formaram três equipes de futebol society que disputaram o tradicional torneio 
de final de ano.

Os boleiros também demonstraram comprometimento social arreca-
dando junto aos participantes boa quantidade de donativos destinados ao 
Recanto do Idoso Nosso Lar, localizado em Guarulhos, onde o Coral da AAPS fez 
a última apresentação do ano.

O evento foi prestigiado pelo presidente em exercício, José Luiz de Melo 
Pereira e pela diretora Sociocultural e Esportiva, Ilka Maria Machado.

Após entrega das medalhas e troféus aos participantes vencedores, foi 
servido delicioso churrasco acompanhado de chope e refrigerantes. A animação 
musical ficou por conta da Banda Urina Solta (US), composta por associados da 
AAPS, que abrilhantou a tarde com muito samba.

A  AAPS agradece aos responsáveis pelo Grêmio Costa Carvalho que sempre apoiam nossos eventos.

Equipe Campeã:  

Oliva, Penna, Cosmo, Júlio, Barthô, Carlão, Pedro,

Morelli e Rogerinho (reserva).

CORAL ENCERRA O ANO COM APRESENTAÇÃO EMOCIONANTE
No dia 8 de dezembro o Coral Canto das Águas da 

AAPS fez a sua última apresentação do ano no Recanto do 
Idoso Nosso 
Lar, em Guaru-
lhos.

Sob o comando do maestro Janoel Alves, o coral fez os 
idosos se emocionarem com repertório natalino preparado 
para a ocasião e também acabaram contagiados pela 
emoção.

Ao final do repertório natalino, o coral acabou dando 
uma canja e cantaram várias músicas 
que não estavam previstas inicialmente. 
Com Trem das Onze vários idosos se 
animaram a dançar tornando a tarde 
ainda mais festiva.

Na ocasião, os conselheiros Egidio 
Perroni Neto e Antônio Carlos Julião 
entregaram à entidade os donativos 
arrecadados durante a campanha da 
AAPS. 
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NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

AGENDA

Dia    

Dia    

21
Quinta

Passeio a Aparecida07 horas R$ 25,00 Saída da R. Treze de Maio, 1642 R$ 35,00

17 a 24
Dom a Dom

08
Sexta

Mais informações entrar em contato com a secretaria de nossa sede através do telefone: (11) 3372-1000 ou da Subsede da Baixada Santista pelo (13) 3288-1162.

Horário                                                  

Horário                                                  

14h30min

Viagem a Cardoso

Dia Internacional da Mulher

Evento

Evento

PROGRAME-SE!

   Março

   Fevereiro

Sede da AAPS

Local

Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados 

07 horas Saída da R. Treze de Maio, 1642

dia nacional do aposentadodia nacional do aposentadodia nacional do aposentado

02 DE FEVEREIRO - A PARTIR DAS 12 HORAS
Restaurante DOREMI
Rua 13 de Maio, 1642.

Retirada de convites mediante troca 
por 1kg de alimento não perecível (por convite). 

 COMEMORAÇÃO 

Adão Macanha (São Paulo - SP); Antônio de Paula Souza (Caconde - SP); Ariovaldo Souza, 
(Santos - SP); Grazielle Henriques de Oliveira (São Paulo - SP); Jesus Vieira (São Paulo - SP); 
José Marques (Botucatu - SP); José Reinaldo de Souza (Santos - SP); Luiz Antônio Barros (São 
Paulo - SP); Luiz Antônio Carlette (Biritiba Mirim - SP); Luiz Domingos (Tiradentes - SP); Malvina 
Vilaça Alves (São José dos Pinhais - SP); Maria José Ramos dos Santos (São Vicente - SP); 
Nelson Francisco Serrão (São Sebastião - SP); Sumie Takauti Menezes (Guarulhos - SP); Valter 
Katsume Hiraichi (Jardinopolis - SP) e Vera Regina Pereira Kerschbaum (São Paulo - SP).

VIAGEM A CARDOSO 2012VIAGEM A CARDOSO 2012VIAGEM A CARDOSO 2012
De 23 a 30 de setembro um grupo 
de associados esteve na Colônia de Férias 
e Pesca de Cardoso para curtir 
os prazeres da pescaria entre amigos.

Se você perdeu a viagem deste ano 
programe sua agenda para 2013!

Preços a definir

02
Sábado

Comemoração do 
Dia Nacional do Aposentado

12 horas Restaurante DOREMI
Rua 13 de Maio, 1642

Grátis 
Para sócios e 1 acompanhante

VAGAS LIMITADAS

Grátis 
Para sócios e 1 acompanhante



A Sabesp ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
com pedido de suspensão da liminar que impede a migração ao 
plano Sabesprev mais - processo que corre na 8ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo -, alegando risco de dano ao 
patrimônio público através de um procedimento absolutamente 
excepcional, ou seja, um Agravo Regimental. Sustentou que a 
liminar que suspendeu "o prazo de migração e o procedimento 
de transferência de participantes e reservas matemáticas” do 
PLANO DE BENEFÍCIOS BÁSICO para o novo PLANO 
SABESPREV MAIS, estaria na possibilidade de causar grave 

lesão à ordem, segurança e economia pública. 
O relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros do STJ, alegando que não há demonstração 
cabal e precisa, nem conjunto de provas que a 
ordem econômica está gravemente afetada, 
concluiu que não há comprovação das alegações 
de lesão dos bens tutelados e ainda, que não se admite, em 
suspensão, discussão sobre o mérito da matéria. Ante o 
exposto, indeferiu o pedido de suspensão apresentado e 
manteve a liminar.

EXECUÇÕES PROVISÓRIAS DA 8ª VARA DO TRABALHO
aaps
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ESPAÇO JURÍDICO
aaps

COMPLEMENTAÇÃO

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista. 
Telefone: (11) 3372-1000 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 - mediante agendamento.
 Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

SUPLEMENTAÇÃO

EXECUÇÕES PROVISÓRIAS DA 8ª VARA DO TRABALHO

A Sabesp ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
com pedido de suspensão da liminar que impede a migração ao 
plano Sabesprev mais - processo que corre na 8ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo -, alegando risco de dano ao 
patrimônio público através de um procedimento absolutamente 
excepcional, ou seja, um Agravo Regimental. Sustentou que a 
liminar que suspendeu "o prazo de migração e o procedimento 
de transferência de participantes e reservas matemáticas” do 
PLANO DE BENEFÍCIOS BÁSICO para o novo PLANO 
SABESPREV MAIS, estaria na possibilidade de causar grave 

lesão à ordem, segurança e economia pública. 
O relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros do STJ, alegando que não há demonstração 
cabal e precisa, nem conjunto de provas que a 
ordem econômica está gravemente afetada, 
concluiu que não há comprovação das alegações 
de lesão dos bens tutelados e ainda, que não se admite, em 
suspensão, discussão sobre o mérito da matéria. Ante o 
exposto, indeferiu o pedido de suspensão apresentado e 
manteve a liminar.

A Sabesp ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
com pedido de suspensão da liminar que impede a migração ao 
plano Sabesprev mais - processo que corre na 8ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo -, alegando risco de dano ao 
patrimônio público através de um procedimento absolutamente 
excepcional, ou seja, um Agravo Regimental. Sustentou que a 
liminar que suspendeu "o prazo de migração e o procedimento 
de transferência de participantes e reservas matemáticas” do 
PLANO DE BENEFÍCIOS BÁSICO para o novo PLANO 
SABESPREV MAIS, estaria na possibilidade de causar grave 

lesão à ordem, segurança e economia pública. 
O relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros do STJ, alegando que não há demonstração 
cabal e precisa, nem conjunto de provas que a 
ordem econômica está gravemente afetada, 
concluiu que não há comprovação das alegações 
de lesão dos bens tutelados e ainda, que não se admite, em 
suspensão, discussão sobre o mérito da matéria. Ante o 
exposto, indeferiu o pedido de suspensão apresentado e 
manteve a liminar.

Como já informamos em edições 
anteriores, a SABESP recorreu ao Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), contestando a 
decisão do juiz da 8ª Vara do Trabalho da 

Capital, no processo de execução provisória da 
decisão proferida na ação civil pública, que tem por 
objeto manter os benefícios de complementação de 
aposentadoria a serem pagos pela Sabesp.   

A decisão contestada pela Sabesp na exe-
cução provisória ampliou o quadro de beneficiados, 

estendendo os efeitos da decisão da ação civil pública a todos 
os associados da AAPS, que nela tenham ingressado a 
qualquer tempo. Anteriormente a Justiça do Trabalho de-
terminava que somente aqueles que ingressaram na 
associação até a data da propositura da ação é que teriam 
direito a tais benefícios. 

No mesmo processo de execução provisória, vinham 
sendo deferidos os pedidos para que as pensionistas re-
cebessem a complementação de pensão em sua integralidade 
e não apenas 80% (oitenta por cento) do valor da com-
plementação de aposentadoria. No mesmo processo, também 
eram deferidos os pedidos para que a Sabesp parasse de 
proceder ao desconto de 11% incidente sobre a comple-
mentação, a título de desconto previdenciário dos inativos. 

Ocorre que em relação a esses dois últimos temas, o Juiz 
da 8ª Vara do Trabalho revogou os despachos anteriores sob a 
alegação de que tais direitos não poderiam ser analisados nesta 

ação civil pública, pois não fizeram parte do rol de pedidos da 
petição inicial. 

Com base nessa decisão, a Sabesp, em 30/11/2012, pro-
cedeu a implantação das alterações na folha de pagamento e 
passou a descontar a contribuição previdenciária dos inativos 
(11%) e reduziu os valores pagos a título de integralidade dos 
pensionistas (de 100% p/ 80%). 

A AAPS, visando antecipar a notícia aos seus associa-
dos fez insistentes pedidos para que a Sabesp os avisasse 
pessoalmente sobre a data da implantação em folha e o teor 
das medidas, com a devida antecedência. No entanto, a 
Sabesp, em claro desrespeito aos aposentados, iniciou os 
descontos e somente remeteu a relação dos envolvidos à 
AAPS, no final da tarde do dia 29/11/2012, impossibilitando, 
desta forma, a divulgação dessas informações, com an-
tecedência, aos associados envolvidos.

Lembramos que tanto no que diz respeito ao desconto da 
contribuição dos inativos, quanto à integralidade da remu-
neração das pensionistas, o prejuízo pode ser recuperado 
através do ingresso de ações judiciais individuais, uma vez que 
muitos aposentados já obtiveram êxito em processos com o 
mesmo objeto.

Quem necessitar de mais esclarecimentos deve con-
tatar o Plantão Jurídico da AAPS ou o escritório Fonseca e 
Fernandes, responsável pela condução da ação civil pú-
blica, pedindo para falar com o Dr. Arlindo ou Dr. Leonardo, 
através do telefone (11) 3285-6363.

STJ FRUSTRA MAIS UMA TENTATIVA
DA SABESP DE DERRUBAR NOSSA LIMINAR 



As inscrições para participar da avaliação de atividades 
da parceria que irá desenvolver o Plano AUTOESTIMA E 
MEDICINA PREVENTIVA para os associados da AAPS con-
tinuam abertas.

Em 2013, vamos formar vários grupos de 15 pessoas 
para avaliar o interesse e a eficácia das atividades a serem 
desenvolvidas.

Mais informações na Secretaria da sede ou subsede 
de Santos.

AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES
DE PARCERIA DA AAPS

PLANO DE SAÚDE 
ALTERNATIVO

Estamos preocupados com nossos associados que estão 
sem Plano de Saúde.

No sentido de propiciar a avaliação de um Plano de Saúde 
Alternativo, estamos firmando parceria com a PreventSenior 
que é um Plano de Saúde que se dedica exclusivamente à 
terceira idade (somente para pessoas acima de 49 anos).

Para obter mais informações os interessados devem 
se inscrever através da Secretaria da AAPS para uma 
palestra informativa que será realizada em 2013.

No Dia Internacional do Idoso a AAPS realizou testes de glicemia gratuitamente durante o evento comemorativo da data 
organizado pela diretoria de Saúde e Assistência Social. 

Com o apoio dos profissionais da saúde do Hospital Bandeirantes foram realizados 145 testes de glicemia gratuitamente. 

 

A  Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) estima que no 
Brasil 12 milhões de pessoas tenham a doença, sendo que 
metade delas não sabe disso. 

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 
14 de novembro, Dia Mundial do Combate ao Diabetes, a 
doença mata 4 vezes mais do que a AIDS no Brasil, e ainda 
supera o número de vítimas fatais do trânsito. E estes números 
seriam ainda mais expressivos se fossem consideradas as 
doenças em que o diabetes age como fator de risco, como 
câncer e doenças cardiovasculares. 

O portador de diabetes pode ter excelente qualidade de vida 
desde que esteja consciente de ser portador da doença e adote as 
práticas necessárias para o devido equilíbrio de seu organismo. 

É muito importante 
fazer um exame de san-
gue para medir a glicemia 
do sangue e saber se está 
tudo bem, já que muitas 
vezes o diabetes tipo 2, 
mais comum em adul-
tos, não costuma apre-
sentar sintomas durante 
um bom tempo. E se 
constatada a doença 
seguir as recomenda-
ções médicas.

DIABETES MATA 4 VEZES MAIS DO QUE A AIDS

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Sergio Fernandes Messias, em 01/11, aos 59 anos; 
Maria Neusa de Oliveira, em 27/10, aos 72 anos; João Carlos Beatriz, em 27/10, aos 70 anos; Marcelo Antônio Paolillo 
Guimarães, em 26/10, aos 67 anos; Antônio Jucius, em 24/10, aos 70 anos; Augusta Correa de Mattos, em 04/10, aos 90 anos; 
João Carlos Nascimento, em 24/09 aos 67 anos; Walther Graciano, em 14/09, aos 86 anos; Devaldo Carlos Mariote, em 26/08, aos 
79 anos; Rosa Santos Sodré, em 25/08, aos 76 anos; Moacir Domingos Alves, em 17/08, aos 72 anos; Godofredo Gomes da 
Costa, em 16/09, aos 72 anos; José Bernardes Pedro, em 01/09, aos 73 anos; Lídia de Oliveira Gonçalves, em 05/08, aos 88 anos; 
Odete Cunha dos Santos, em 20/06, aos 73 anos; Paulo Ovídio Alves, em 08/01, aos 70 anos; João Carlos Fernandes, em 
13/11/2011, aos 64 anos; Alvino Ribeiro da Silva, em 18/11 2010, aos 79 anos; Gabriel de Jesus Moura, em 11/10/2008, aos 74 anos /
e José Oliveira Filho, aos 81 anos.

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.
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QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS

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) 3372-1000 - 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.
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DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

AAPS ORGANIZOU PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA COMEMORAR A DATA
Cerca de 80 associados estiveram no Auditório Sibipiruna 

do Espaço Vida da Sabesp, na Ponte Pequena, em 04 de 
outubro, para partici-
par das atividades co-
memorativas ao Dia 
Internacional do Ido-
so que foram promo-
vidas pela AAPS, sob 
a coordenação do 
diretor de Saúde e 
Assistência Social, 
José Luiz de Melo 

Pereira. 
O dia teve início com café da manhã seguido por três 

palestras programadas para o período, logo após a abertura 
oficial do evento feita pelo presidente da AAPS, Daniel Castilho 
de Azevedo. 

Após o almoço, aconteceram mais quatro palestras, com 
intervalo de meia hora para o lanche da tarde que antecedeu 

as duas últimas palestras previstas no programa. 
O evento encerrou-se com a apresentação de uma ence-

nação teatral com foco central na qualidade de vida na terceira 
idade, seguida de coquetel com animação musical a cargo do 
músico tecladista Fer-
nando Zanotto. 

Os temas das pa-
lestras fizeram muito su-
cesso ao abordar diver-
sos assuntos de inte-
resse da terceira idade 
e agradando em cheio 
aos presentes que 
puderam tirar dúvidas 
na área de saúde, di-
reito do consumidor e ainda aprender dicas valiosas para a 
qualidade de vida na terceira idade.
Se você perdeu a comemoração deste ano, fique ligado! 

O ano que vem tem mais!

22/11

01/10

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

             Encerramento da Campanha do Agasalho da Sabesp no Espaço Vida da empresa, na Ponte Pequena.

                   Seminário de Planejamento para 2013 da Federação das Associações de Apo-

sentados e Pensionistas do Estado de São Paulo (FAPESP).

             Cerimônia de posse da nova Diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo.

             Reunião na Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado de São 

Paulo.

Valdemar Venâncio, diretor de Relações Externas da AAPS 
participou dos seguintes eventos representando a entidade:

16 e 17/10

22/11

                          Armando Silva Filho, diretor de Assuntos Previdenciários da AAPS, participou 

do 33º Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão (ABRAPP) cujo tema principal foi Transição para um 

novo tempo. 
Entre as sessões plenárias destaque para:
 Previdência complementar diante de um novo tempo;
Ambiente de queda de juros e a influência na política de investimento dos fundos de pensão;
A nova realidade de investimentos no Brasil. 

24 a 26/10

Os candidatos eleitos em 2012 para renovação parcial dos representantes dos empregados ativos e assistidos da Sabesprev 
para conselhos Deliberativo e Fiscal assumirão seus cargos para um mandato de 2 anos, a partir de janeiro de 2013.

Para o Conselho Deliberativo foi eleito Gabriel Satti (1301 votos) e o suplente será Hilton Marioni dos Santos (1161 votos). 

Para o Conselho Fiscal foi eleita Maria Aparecida Cordelini (2189 votos) e para suplente Armando Silva Filho (1247 votos).

Gabriel Satti foi apoiado pela AAPS e esperamos que nos represente bem no Conselho Deliberativo. Armando Silva Filho é 
Diretor de Assuntos Previdenciários da AAPS, e como suplente do Conselho Fiscal, poderá participar das reuniões, mas sem direito 
a voto.

A  AAPS foi representada na Comissão Eleitoral pelo conselheiro Egidio Perroni Neto.

Antônio Alves da Silva 
(presidente da FAPESP)

e Valdemar Venâncio

ELEIÇÕES SABESPREV 2012


