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REUNIÃO ESCLARECE DÚVIDAS
SOBRE AS AÇÕES EM ANDAMENTO

APOSENTADOS
FAZEM PASSEATA

Ensaios do Coral
da AAPS

terão início em maio.
Saiba mais na pág. 5

Se você ainda
não enviou 

a sua resposta
para nós,

corra que ainda
dá tempo!

Queremos saber
a sua opinião.

Participe! 

Pesquisa
de Imagem

da AAPS 

ATIVIDADES
SOCIOCULTURAIS

Pág. 5 

Confira a programação
cultural e agende-se!

QUALIDADE DE VIDA

Pág. 7

Osteoporose:
uma doença
silenciosa

Pág. 8

Balanço e
Demonstrativo
de Resultados

J RÍDICU
O 24 de maio - às 15h30min - Reunião de esclarecimento

com a presença de advogados do escritório Innocenti Advogados Associados
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Cobertura completa na página 6.
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Mais detalhes página 3.

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

 13 de maio – Dia das Mães
A Diretoria da AAPS envia congratulações a todas pelo seu dia.

 INSTITUCIONAL
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 sempre uma satisfação lembrarmos de fatos que nos análises de solo, para verificação de condições do terreno, para 
deram trabalho, mas que nos trazem boas recordações. Um desses indicação do local para construção.
casos é a construção da nossa sede social. Neste ínterim, o Sr. Ariovaldo Carmignani assumiu a presidência 

Para resgatar esta história é preciso recorrer à memória. Após a da Sabesp, em substituição ao Sr. Luiz Appolonio Neto. Desta 
fundação de nossa Associação, em 1989, não tínhamos sede  para forma, houve as dificuldades esperadas até que a equipe do novo 
correspondência, registro de estatuto e outros documentos. presidente se inteirasse da situação. Após várias reuniões e almoço 
Utilizávamos o endereço residencial do nosso então diretor Ronny da diretoria, membros dos conselhos deliberativo e fiscal da AAPS 
Opdebeeck, por uma gentileza especial de sua parte. com a Diretoria da Sabesp, veio a continuidade do processo.

Em seguida foi utilizada por empréstimo a sede da Associação Foi criada uma comissão formada por onze engenheiros 
dos Engenheiros da Sabesp, situada também na Rua 13 de Maio, e aposentados, nossos associados, e três engenheiros ativos dispo-
logo após – já em meu primeiro mandato como presidente, em 1992 nibilizados pela Diretoria de Engenharia, para realização do projeto, 
- passamos a ocupar a famosa “salinha” cedida por empréstimo, e abriu-se uma concorrência que foi vencida pela Cooperativa de 
desta vez pela Associação Sabesp, situada ao lado da mesma, na Trabalhos Mútuos da Sabesp – Cotemas.
Rua 13 de Maio, onde permanecemos por sete anos. O orçamento para as obras foi apresentado à Diretoria de 

Nesta época, sentia-se cada vez mais a grande necessidade de Finanças da Sabesp a qual fez a doação à AAPS de 3.200 pneus 
termos um espaço maior e próprio, pois naquela “salinha” onde usados, correspondentes ao valor aproximado do orçamento 
estávamos cabiam apenas três pessoas e não havia condições para vencedor. Assessorados pela Superintendência de Suprimentos da 
o atendimento aos nossos associados, que tinham de permanecer  Sabesp, realizamos um leilão para venda dos pneus no qual 
esperando a sua vez do lado de fora. obtivemos o valor de R$ 249.549,11. E, após a realização da obra na 

qual foram gastos R$ 245.529,13, constatamos um superávit deEra normal ouvirmos sugestões dos nossos associados de 
como fazer para conseguirmos dinheiro para comprar uma sede, R$ 4.019,98. Ou seja, construímos a sede com custo zero e ainda 
como por exemplo: bingos, abrir um livro de ouro, solicitar doações, deixamos dinheiro em caixa.
aumentar as mensalidades e outras tantas conhecidas por Agradecemos a todos os voluntários que colaboraram nesta 
“achismo”. empreitada cujos nomes algum dia citarei.

Nesta época, 1993, solicitei uma reunião com o presidente da Foi graças ao empenho desses colaboradores que em oito de 
Sabesp, Luiz Appolonio Neto, e fui logo por ele recebido. Na dezembro de 1998 nossa sede foi inaugurada pelo presidente da 
oportunidade convidei-o para participar de um churrasco da Sabesp, Sr. Ariovaldo Carmignani.
Associação, na sede da Associação dos Engenheiros da Sabesp, Estamos praticamente a um mês e meio do aniversário de 
ao qual ele compareceu  acompanhado de sua esposa, Silvia dezoito anos da AAPS. Momento propício para resgatarmos um 
Appolonio. pouco de nossa memória, e também dos caminhos trilhados em 

Durante o evento lhe expusemos nossas dificuldades e a busca da concretização de nossos ideais.
necessidade de construirmos uma sede, se possível, na própria Gostaríamos de deixar aqui uma reflexão. Agora é o momento 
Rua 13 de Maio, onde já existiam as sedes da Associação Sabesp e de fortalecermos nossa representatividade e o nosso 
da Associação dos Engenheiros da Sabesp. posicionamento institucional na defesa de nossos interesses em 

O presidente, após ouvir-me, solicitou que encaminhasse a ele vários âmbitos. Talvez um dia, ainda tenhamos de vir a nos 
um ofício com o pedido de uma área disponível, bem como um preocupar novamente com outra sede para a AAPS, mas 
financiamento para a construção de nossa sede. seguramente, não agora. Seria algo como diz um antigo ditado 

Cumpri a orientação, e para minha surpresa, após alguns dias, popular: colocar os carros à frente dos bois.
recebi um telefonema da Diretoria de Finanças da Sabesp infor- Não podemos perder de vista o foco de nossas lutas presentes e 
mando que recebera o ofício, com ordem do presidente para que futuras, nem tão pouco desprezar o nosso passado. Não podemos 
fossem tomadas todas as providências necessárias para que a esquecer que em breve vamos completar 18 anos de existência, 
AAPS pudesse ter a sua sede social o mais breve possível . nove dos quais passamos às voltas com a preocupação de 

A ordem do presidente foi encaminhada à Diretoria Metro- construirmos uma sede adequada as nossas necessidades.        
politana, e conforme minha solicitação foram realizadas pesquisas 
de praxe na Rua 13 de Maio e à Diretoria de Engenharia para 

A nossa sede social

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax: (11) 3285-2649 ou via e-mail: daniel@aaps.com.br  para o Coordenador Editorial.

CORRESPONDÊNCIA
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ACONTECEU NA AAPS 

4

Na tarde do dia 8 de março as associadas e as esposas dos nossos associados foram homenageadas em nossa sede com um chá 
colonial embalado pela apresentação da dupla Eliana (cantora) e Carlos (teclado)  em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

 Em fevereiro a AAPS promoveu
os jogos de salão em nossa sede 
com disputas nas modalidades de 
xadrez, dominó, dama e baralho.

Os associados puderam curtir horas 
de descontração e diversão que só o 

sabor das disputas pode 
proporcionar.  

PASSEIO A APARECIDA

       Adonias Balbino da Silva continua nas pistas. Em 4 de março participou da 1ª Corrida 
Hydra pela Economia da Água, com percurso de 12 mil metros. Entre 5.326 participantes 
obteve a 3.065ª posição na classificação geral, com o tempo de 01:09:57.

 NAS PISTAS

Este ano cerca de 70 
associados participaram do 
passeio a Aparecida no dia 
28 de fevereiro.

 Além de visitarem o local o grupo participou da missa rezada 
nas dependências do santuário da padroeira. 

JOGOS DE SALÃO

AAPS ORGANIZA FESTA ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 

CORAL DA AAPS INICIARÁ ENSAIOS EM MAIO

Cursos Gratuitos de Trabalhos Manuais: Crochê - Tricô - Bordado

O Coral da AAPS iniciará suas atividades a partir do dia 16 de maio, em nossa sede, 
sob a regência da Maestrina Junia Chagas. 

Se você tem interesse em participar inscreva-se em nossa secretaria.

Estão abertas as inscrições para o Curso de Crochê, sob a responsabilidade da sra. Regina Rodrigues.
O curso terá inicio no dia 16 de maio com término previsto para 30 de maio, com aulas nas segundas, quartas e sextas-

feiras, das 14 às 17 horas.
Em junho terá inicio o curso de Tricô, e no mês de julho o curso de Bordado.

AGENDA

Programação de Maio

09    09 horas Plantão do escritório Fonseca & Fernandes (Ações individuais - G0)
16    14 horas Curso de Crochê - Aula inicial
16    17h30min Coral da AAPS - Ensaio inicial
24    15h30min Apresentação do escritório Innocenti Advogados Associados
18    19 horas Baile do Ridículo no Clube Piratininga

Programação de Junho

23   12 horas Festa Junina da AAPS no Clube de Campo da Cantareira

Pr gra
!

o
me-se

Também vamos comemorar o aniversário da AAPS
que completará 18 anos no dia 22 de junho.

Os ensaios serão realizados todas as quartas-feiras, das 17h30min às 19 horas.
A participação é gratuita e o material necessário será fornecido pela AAPS.

Os associados interessados devem procurar a secretaria da AAPS para inscrição.

Buffet especial, música ao vivo
com a Banda Musical em Mi,

além de  outras atrações. 
Clube Piratininga Sócios e Cônjugue: R$ 10,00 (por pessoa)

Convidados: R$ 30,00 (por pessoa)Convites à venda até o dia 16 de maio.

Festa Junina da AAPS

Buffet especial de comidas típicas
Baile, quadrilha, surpresas, brindes, brinquedos para crianças etc

Sócios e cônjuge: R$ 10,00 (por pessoa)
Convidados: R$ 30,00 (por pessoa)

Festa Junina da AAPS

Quem já conhece com certeza não vai perder.
E quem nunca participou não pode deixar de vir! Música

ao Vivo

23 de junho (Sábado)

a partir

das

12 horas

No Clube de Campo da Cantareira (Associação Sabesp)




