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Aproveite melhor as suas consultas com as 
dicas do encarte especial desta edição.
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üConheça as propostas 
da nova Diretoria  

Suas roupas ou agasalhos usados
esquecidos em algum canto do armário

podem aquecer alguém!
Entregue sua doação em nossa sede até o dia 30 de junho.
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Vamos comemorar juntos!
22 de Junho - ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA AAPS

Vamos comemorar juntos!

         
indicado a 11 Oscar
com Woopi Goldberg

"A cor púrpura"
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EDITORIAL
aaps

Vivemos um momento de reno- aposentadorias e pensões com o mesmo compartilhada e negociada, a exemplo do 
percentual do salário mínimo e a que ocorre em outras fundações – como a vação. O processo eleitoral concluído 
recomposição das perdas salariais CESP.recentemente em nossa entidade 

permitiu a oportunidade da manifestação permitindo que os aposentados recebam Reativar a sub-sede da Baixada 
de todos os associados de forma da Previdência o mesmo número de Santista será uma prioridade para esta 
democrática e participativa. A gestão que salários mínimos que recebiam à época gestão. Nosso desafio será romper o 
ora se inicia, com vontade e energia em que se aposentaram. isolamento e dar mais representatividade 
renovadas, espera corresponder inte- aos associados aposentados e pen-Outro ponto não menos significativo 
gralmente à expectativa dos seus sionistas residentes na Baixada, refere-se à busca de solução para o déficit 
representados. identificar suas reais demandas, do Plano Previdenciário da Sabesprev. 

promover e/ou implantar serviços, Registramos também o nosso Esta questão afeta diretamente os 
programas e atividades identificadas com profundo agradecimento aos membros da empregados que atualmente contribuem 
as peculiaridades locais e criar as Diretoria Executiva e dos conselhos para o Plano. No futuro poderá afetar 
condições necessárias para ampliação Deliberativo e Fiscal da gestão 2006 / também os atuais  aposentados 
do quadro associativo na região. Nossa 2009 que encerram com êxito a sua suplementados. Alcançar uma solução 
intenção será empenhar todos os missão. Sem a dedicação e o trabalho negociada entre a Sabesp e os 
esforços para tornar a sub-sede da dessas pessoas seria impossível a AAPS empregados que permita saldar o déficit 
Baixada Santista uma real idade manter o prestígio e o respeito que atuarial (atualmente estimado em R$ 500 
permanente e que se torne o ponto de desfruta em seu segmento de atuação. milhões) é urgente e tem data limite: 30 de 
partida para a criação de futuras setembro de 2009. Após essa data há o Temos pela frente desafios e opor-
regionais.risco de intervenção na Sabesprev pela tunidades. Os integrantes dos órgãos 

Secretaria de Previdência Complementar Ainda neste mês de junho vamos dar diretivos da AAPS nesta gestão 2009 / 
– SPC. E, neste caso, as consequências a partida para o início da programação 2012 certamente estarão com os olhos 
seriam indesejáveis e imprevisíveis. comemorativa de aniversário de 20 anos voltados para o cenário político–econô-

de nossa entidade. Trata-se de um evento mico e institucional. Atuarão para garantir Os Planos de Saúde devem voltar à 
marcante, significativo, repleto de a manutenção das conquistas da agenda de assuntos prioritários da AAPS. 
história, marcado por lutas e conquistas. categoria, e também, atentos e vigilantes O lançamento dos Planos EXE e PAD da 
Por isso tudo, entendemos que merece com relação a novos obstáculos e Sabesprev além de redução da rede, 
ser comemorado por um ano inteiro, a m e a ç a s .  Va m o s  c u m p r i r  o s  aumento da co-participação e introdução 
motivo pelo qual foi constituída uma compromissos de parceria e esforços do rateio dos déficits, também não 
Comissão de Festejos que, em breve, vai conjuntos assumidos com as demais assegura o acesso a todos os 
divulgar a programação completa de entidades nos assuntos de interesse aposentados e seus dependentes. Por 
celebração dos 20 anos de fundação da comum, sem abrir mão do respeito e da isso, vamos insistir e cobrar da Sabesp e 
AAPS. d i g n i d a d e  d o s  a p o s e n t a d o s  e  Sabesprev a retomada de estudos para a 

pensionistas. constituição de um plano único que Comemorar 20 anos de existência 
assegure a cobertura tanto de ativos torna 2009 um ano muito especial.Na qualidade de fi l iados às 
como de aposentados e seus respectivos entidades nacionais de representação Contamos com a participação de 
dependentes, acompanhado e avaliado dos aposentados apoiamos o movimento todos!     
periodicamente entre os diversos agentes que tem como objetivo a aprovação dos 
interessados e que, medidas ou ações projetos PL 01 / 2007 e PL 4434 / 08  que 
corretivas sejam estabelecidas de forma visam, respectivamente, o reajuste das              

Daniel Castilho Azevedo
Presidente

VONTADE E ENERGIA RENOVADASVONTADE E ENERGIA RENOVADAS
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Sócio-Cultural e Esportivo: Antonio Martins; Diretor de Saúde e Assistência Social:  José Luiz de Melo Pereira; Diretor de Assuntos Previdenciários:  Armando Silva 
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Luiz Carlos
Ribeiro da Silva

Rua: Senador Feijó, 176 – sala 219
Centro - São Paulo – SP

Tels.: (11) 3104-3783  /  3104-5518
e-mail: luizrs.adv@bol.com.br

Serviços
de Advocacia

em geral

Tabela OAB
e possibilidade

de parcelamento

ATUALIDADES
aaps

NOVOS PARCEIROS CREDENCIADOSNOVOS PARCEIROS CREDENCIADOS

Empresa                             Empresa                             Endereço / ContatoEndereço / Contato VantagensVantagensProduto / Serviço Produto / Serviço 

Badia Corretora
de Seguros Ltda

    

Alameda Barão de Piracicaba, 846
Campos Elíseos – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3337-7323
e-mail: badia.cavassana@terra.com.br  

Seguros
em geral 

Desconto
padrão de 10%

Condições de pgto. 
diferenciadas

Desconto de 
até 25% 

Instituto Audifone
de Reabilitação
Auditiva Ltda 

Av Onze de junho, 357 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5083-2162

 Reabilitação
Auditiva

As novas parcerias serão divulgadas através dos nossos informativos
e permanecerão à disposição no site da AAPS - www.aaps.com.br  - para consulta.

Descontos e vantagens só serão concedidos mediante apresentação da carteira de associado.

Acordo Coletivo 2009: Reajuste será de 6,69%

Recomendamos um cuidadoso exame e conferência dos valores de mensalidades cobrados durante o mês de maio de 2009 
através de boleto bancário ou débito em conta corrente aos clientes dos Planos Sabesprev Saúde.

A sobrecarga decorrente da implantação dos novos planos médicos acarretou duplicidade e / ou cobranças indevidas de 
mensalidades.

Cobrança indevida de mensalidades dos Planos Sabesprev Saúde

Diariamente, a AAPS conta com Plantão dos diretores em sua sede 
para atendimento aos associados das 9 às 17 horas.

Confira o quadro de plantão e o dia em que cada diretor está presente na sede à sua disposição.

PLANTÃO DOS DIRETORES NA SEDE DA AAPSPLANTÃO DOS DIRETORES NA SEDE DA AAPS

Em assembleias realizadas na noite de 28 de maio, os trabalhadores da Sabesp aceitaram a proposta de reajuste salarial de 
6,69 % e manutenção da garantia de emprego em 98 % apresentada pela empresa. 

O índice de 6,69% será a base para a correção da complementação de aposentadorias e pensões. A Sabesp depositou a 
diferença de pagamento de maio no dia 06 de junho.

VALDEMAR VENÂNCIO
(Assessor de Relações Externas)

JÉFERSON JOSÉ ELIAS BARBOSA
(Diretor Financeiro)

DIRETOR DIRETORPLANTÃO

Quarta-feira 

Segunda-feira 

PLANTÃO

Terça-feira 

JOSÉ LUIZ DE MELO PEREIRA
(Diretor de Saúde e Assistência Social)Quinta-feira Sexta-feira 

DANIEL CASTILHO AZEVEDO
(Presidente e Diretor de Assuntos Jurídicos)

ANTONIO MARTINS
(Diretor Sociocultural e Esportivo)

JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES DE ALMEIDA
(Assessor de Comunicação e Marketing) 

CELSO VALIO MACHIAVERNI
(Diretor Administrativo)

ARMANDO SILVA FILHO
(Diretor de Assuntos Previdenciários)

Acordo Coletivo 2009: Reajuste será de 6,69%

Cobrança indevida de mensalidades dos Planos Sabesprev Saúde

Eventuais dúvidas devem ser esclarecidas junto à Central de Atendimento da Sabesprev pessoalmente
 ou através do telefone 08000 55 1827.

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Idair Cliver Barbosa, 
em 01/01/2009, aos 62 anos; Orlando Kugker de Andrade, em 20/01/09, aos 73 anos; Izabel 
Quintino de Paula, em 26/02/09, aos 91 anos; Britvalde dos Santos Silva, em 28/02/09, aos 73 
anos; Miguel Zwi, em 04/03/09, aos 78 anos; Acacio de Amorim, em 15/03/09, aos 60 anos e 
Antonio Moraes Santana, 

Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.
em 08/04/2009, aos 80 anos.



INSTITUCIONAL

      Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada às 14h30min do dia 11 de maio de 2009, 
foram designados os membros da nova Diretoria Executiva da AAPS, para a gestão 2009 a 2012, a 
saber:

Presidente:  Daniel Castilho Azevedo
Diretor Administrativo:  Celso Valio  Machiaverni 
Diretor Financeiro: Jeferson José Elias Barbosa 

Diretor Sócio-Cultural e Esportivo:  Antonio Martins 
Diretor de Saúde e Assistência Social:  José Luiz de  Melo Pereira 

Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho 
Assessor de Relações Externas: Valdemar Venâncio 

Assessor de Comunicação e Marketing: José Roberto Guimarães de Almeida 
 Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres

Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de 
abril, coordenada por José Taniguti, presidente do Conselho 
Deliberativo da AAPS, os associados presentes aprovaram o 
Balanço Patrimonial e o Relatório Anual de Atividades da 
Diretoria relativos ao ano de 2008. 

Por recomendação e deliberação da mesma Assembleia, a 
diretoria executiva da AAPS deverá realizar auditoria contábil 
nas contas da entidade, relativas ao exercício 2008, através de 
empresa especializada. 

Na oportunidade e, atendendo às disposições estatutárias, foi  homologado o resultado das Eleições 2009 / 
2012, com a aclamação dos eleitos relacionados a seguir por ordem de votação: 

Nova Diretoria Executiva da AAPS

Assembleia aprova as contas de 2008 e homologa as eleições da AAPSAssembleia aprova as contas de 2008 e homologa as eleições da AAPS

s n Brasil Gabriel, iretor in nceiro 
Ed o d f a

na g s ão ant rior.e t e

Conselho Deliberativo - 

Conselho Fiscal - 

 Valdemar Venâncio, Jairo Bonifácio, José Taniguti, Paulo Roberto Menezes, Silvia Lotti, 
Maria Aparecida Gonçalves, Mário Rubens Almeida de Melo, Alberto Bovo, Daniel Castilho Azevedo, Célia Regina Gervásio 
Botelho, Sérgio Simondi, Shigueo Makita, Antonio Martins, Edson Brasil Gabriel, Antonio Carlos Julião, Carlos Rolim 
Affonso, Gerson de Oliveira, Maximiano Bizatto e Egídio Perroni Neto.

Ilka Maria Machado, Flávio Ttsutomu Hirota e José Luiz Trinca.  

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

 

Aos amigos do Acácio, aos nossos amigos,
Dia 15 de março, o nosso Acácio partiu! Levou com ele a integridade como pessoa, o jeito carinhoso, sereno e sério de amar a 

família, a lealdade e sinceridade com os amigos, o jeito quieto e tranqüilo de tocar a vida, o dom de gerenciar equipes com doçura e uma 
representatividade espantosa de fé e amor a Deus. A todos que rezaram conosco, presentes e no pensamento, nos dando sua mão e 
seu abraço naquele momento de tristeza, nosso muito obrigada!                      Marli Olívia Tambelini de Amorim e famíliaF
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CORRESPONDÊNCIA

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: jrguimaraes@aaps.com.br para o Coordenador Editorial.

02 / 03       Reunião do Fórum das Entidades Internas da Sabesp na sede do Sintaema. Objetivo: não 
pagamento da Previdência pelos empregados e aposentados suplementados pela Sabesprev.

12 / 03          Reunião com Dr. Marcelo de Aquino, Procurador Geral Adjunto do Estado sobre pareceres da 
Sabesp. Objetivo: Aprovação do projeto de Lei 155/04, do ex-Deputado Nivaldo Santana.

07 / 04          Reunião com Luiz Fernando Beraldo Gonçalves, chefe de gabinete da presidência da Sabesp 
sobre Programa de Apoio ao Empregado e empreendedorismo (PAEE).

06 - 12 - 15 e 19 / 05          Reuniões de Negociação da pauta de reivindicações 2009 na Sabesp.

oto : A uivo AAPF s rq S

aaps
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CERIMÔNIA DE POSSE

POSSE DA DIRETORIA E CONSELHOS ELEITOS DA AAPS

         cerimônia de posse aconteceu no dia 04 de junho, nas dependências do Buffet Mediterrâneo e 
contou com a presença de convidados e diversas personalidades que prestigiaram o evento.     

POSSE DA DIRETORIA E CONSELHOS ELEITOS DA AAPS

A

E ainda os diretores que ficaram 
impossibilitados de comparecer à cerimônia: 
Celso Valio Machiaverni (Diretor Administrativo), 
Jeferson José Elias Barbosa (Diretor 
Financeiro), José Roberto Guimarães de 
Almeida (Assessor de Comunicação e Marketing) 
e Estela dos Santos Rodrigues Peres (Regional 
da Baixada Santista).

Jairo Bonifácio, presidente 
do Conselho Deliberativo
 foi o primeiro a falar. 

Valdemar Venâncio, 
encerrando o mandato

como presidente da 
Diretoria Executiva e 

assumindo como
 Assessor de Relações 

Externas.

Daniel Castilho Azevedo, 
que assumiu o mandato 
como presidente 
da Diretoria Executiva.

José Aureliano Ribeiro 
Vasconcelos, Diretor de 
Relações Institucionais da 
Cobap (Confederação 
Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas) 

Benedita Vera Lucia Bueno,
Conselheira Fiscal do Sindicato 
dos  Advogados do Estado 
de São Paulo.         

Cláudio Antonio 
Borges,
Presidente da 
Associação Sabesp.

Sérgio Pinto Parreira,
ABES / SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária)

      Yoshimi Onishi (Presidente da Associa-
      ção dos Funcionários Aposentados do 
      Banespa) e Daniel Castilho Azevedo. As oci os confrat n z m..
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Da esquerda para a direita: José Luiz Trinca,
(Conselheiro Fiscal) Armando Silva Filho 
(Diretor de Assuntos Previdenciários), Jairo 
Bonifácio (Presidente do Conselho 
Deliberativo), Antonio Martins (Diretor 
Sócio-Cultural e Esportivo), Daniel Castilho 
Azevedo (Presidente da Diretoria 
Executiva) e José Luiz de  Melo Pereira 
(Diretor de Saúde e Assistência Sócial).

Agradecemos as mensagens de congratulações enviadas pelas seguintes personalidades que não puderam comparecer á cerimônia: Marcos 
Sérgio Duarte (presidente do SINTIUS - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Serviços Urbanos de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Paraíba);  
Elisabeth Tortolano  (ouvidora da Fundação Sabesp de Seguridade Social) e Rodolfo Costa e Silva (deputado estadual). 

A

Arnaldo Faria de Sá,
deputado federal (PTB)                

Personalidades deixam sua mensagem...

Da esquerda para a direita:
Edson Cardoso da Silva (Sabesp), Orlando 
Vulcano Jr. (ADM/Sabesp), Luiz Iukishigue 
Narimatsu (AESABESP), Claudio Antonio 
Borges (Associação Sabesp), Daniel Castilho 
Azevedo e Paulo Roberto Menezes (AAPS).

A solenidade que contou com Pérsio Faulim de Menezes como mestre de cerimônia teve início 
com a execução do hino nacional seguido pela apresentação da nova Diretoria e Conselhos eleitos 
para a gestão 2009 / 2012.
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