
Modalidade Relato 
2° lugar: José Rosa Coelho 

Título: Trajetória Inesquecível 

 

Para comemorar o jubileu dos 30 anos da AAPS (Associação dos aposentados 
e pensionistas da SABESP) há necessidade   de voltar àqueles tempos, onde 
tudo era difícil, sem internet e a informática, dando os primeiros passos para 
chegar onde chegou, usufruindo de tudo que foi plantado. 

Voltando um pouco mais, na  década de 60, mais precisamente em 1968, 
quando do  início   da represa da Barragem do Juqueri, hoje Paiva Castro, se 
projetavam grandes obras para    a   captação   de   água    do   sistema     
Cantareira (Jaguari/Jacareí)     e  por  gravidade    seguia   até  a  elevatória    de  
Santa   Inês, e a  uma altura    de   60  metros    a  água   era   impulsionada     
por     potentes   bombas    para    o Reservatório   de  Águas   Claras    e  a  
Água   Bruta    seguia   seu   curso,    também    por gravidade,  por  um  túnel   
de mais  ou menos   14 km até  o Guaraú   para   ser  tratada    e distribuída    
para  a Grande   São Paulo.  A propósito, tais obras poderão   ser vistas nas 
fotos    identificadas     no    concurso    sobre fotografia que também estou 
participando. 

Mas, para    falar    da   formação     da   AAPS   há   de   se citar     um   grupo    
de empregados que muito batalhou, voluntariamente, reunindo   
funcionários    dos mais variados   setores   e instituirdes    do mesmo   
seguimento, apresentando     suas ideias   e enfrentando   as mais diversas   
barreiras    para   a realização   do tão almejado   projeto.  

Depois  de tudo  implantado,  funcionando    e moldando   para  chegar  onde  
hoje  chegou, pode-se   contar   com  essa  conceituada     Instituição    que  
visa   a proteção   do  associado que   mediante   uma   contribuição      mensal,     
oferece    assistência    jurídica,     social     e recreação na sede na rua 13 de 
maio  1.642   Bela Vista  São Paulo e  também  em Santos na Rua Dr. Arthur 
Porchat de Assis  47 Boqueirão, além de viagens  programadas  e festas 
comemorativas.  

Graças a esse grupo, depois de tudo implantado e funcionando 
adequadamente, estamos gozando dos benefícios que esta Associação 
oferece a seus associados e que desta forma, comemora-se seu jubileu de 
30 anos de fundação (pérola). 


