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ESPAÇO JURÍDICO
üPlano Previdenciário

Sabesprev: o impasse continua

Confraternização 2009Confraternização 2009

Festas em São Paulo e na Baixada Santista fecharam o ano em grande estilo
                                                                                                                      Confira na Pág. 12 

A apresentação de Michael Jackson Cover 
fechou a programação festiva realizada no Club Homs em grande estilo.

Cobertura completa 
dos eventos esportivos 
e das promoções 
culturais comemorativas 
dos 20 anos. 
Páginas 6 a 9
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QUALIDADE DE VIDA 

Junto com esta 
Edição você recebe o 

Calendário AAPS - 2010

15 ANOS INFORMANDO VOCÊ!

BRINDE Junto com esta Edição você recebe o 
Calendário AAPS - 2010

Mantenha em dia seu cadastro!

Mudou de endereço? Mudou seu telefone? 

Celular novo? Trocou seu e-mail?

Fique ligado. Informe à secretaria da AAPS!

4ª Olimpíada da AAPS

Foto: Tokie Massunaga
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Show de MPB na Baixada, no salão de festasda  AEAS de Santos
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Daniel Castilho Azevedo
Presidente

Queremos enfatizar a im-
portância da participação e pre-
sença efetiva dos associados em 
nossos eventos sugerindo, criti-
cando e opinando de forma cons-
trutiva para que tenhamos uma 
associação cada vez mais forte e 
unida.

Após um breve recesso ao final de sentes nas inúmeras tentativas de nego- equilíbrio financeiro dos mesmos, parti-
2009 retomamos as nossas atividades ciação com as empresas e demais instân- cipando ativamente do Grupo Saúde. 
neste início de 2010. Nesta edição, além cias do poder executivo, bem como em A partir deste mês as aposentadorias 
da animação das festas de confra- reuniões junto a parlamentares na busca e pensões pagas pela Previdência serão 
ternização de final de ano realizadas na de apoio às reivindicações. Apesar dos reajustadas por força de Medida Provi-
Capital e na subsede da Baixada Santista, acenos de boa vontade, o Fórum teve sua sória editada pelo Governo. A concessão 
vamos conferir a premiação dos concur- atuação prejudicada por manobras fre- de reajuste de apenas 6,14% para os 
sos comemorativos dos 20 anos de fun- qüentes por parte da Sabesp e das secre- beneficiários que recebem acima do 
dação da nossa entidade – Logomarca, tarias de Energia e Saneamento e da Fa- Mínimo (R$ 510,00) mantém as discre-
Redação e Fotografia – bem como, a zenda alterando agenda, provocando pâncias e injustiças combatidas e denun-
energia e entusiasmo daqueles que parti- adiamentos injustificados e constante ciadas pelas entidades que lutam pela 
ciparam da Olimpíada de Bertioga. intransigência. Já estamos retomando, recuperação das perdas. Nesse sentido e, 

Vale lembrar, porém, que não neste início de 2010, os esforços na busca acreditando na conquista de um reajuste 
passamos o ano de 2009 apenas em de solução que atenda os nossos inte- digno, seguiremos apoiando os es-forços 
atividades festivas ou recreativas. Dando resses. das entidades de representação dos 
sequência à instalação da subsede da aposentados em âmbito nacional.
Baixada em outubro de 2009, começa a E, mais uma vez, lembramos que 
funcionar em fevereiro o plantão jurídico e neste ano de 2010, serão realizadas elei-
o plantão de serviço social para ções em nosso país para renovação de 
a tend imen to  aos  assoc iados  e  cargos executivos e legislativos. Preci-
dependentes residentes em Santos e samos nos manter atentos e vigilantes 
região. com as promessas dos candidatos. 

Intensificamos campanha junto aos Conhecer sua história, sua postura, a 
colegas aposentados, pensionistas e ati- confiança que ele inspira e o compromisso 
vos em fase de aposentadoria, abordando com os seus interesses e da sua categoria. 
as ameaças e riscos relacionados aos Não desperdice esta oportunidade. Vote 
planos previdenciário e de saúde. Com consciente!  
satisfação observamos um aumento na Cumprindo decisão de Assembleia Não podemos deixar de registrar o 
adesão de novos associados – mais de Ordinária realizada em novembro de 2009, aniversário de 15 anos do Jornal Sabes-
150 nos meses de novembro e dezembro.   a AAPS firmou contrato com escritório papo. São 15 anos informando nossos as-

Marcamos presença junto ao Fórum jurídico especializado, para exigir na sociados sobre todos os assuntos de 
das Entidades da Sabesp, acompanhando justiça o cumprimento da Lei nº 9.656/98, interesse da categoria e, ao mesmo tem-
e contribuindo no encaminhamento das por parte da Sabesp - reconhecimento do po, contando a nossa história a cada edi-
questões que afetaram tanto ativos e direito ao aposentado e seus dependentes ção. Pode-se dizer que todas as edições 
aposentados. Apoiamos os esforços das de permanecerem no Plano Pleno. Vamos encadernadas são praticamente um livro 
entidades na defesa dos admitidos após ainda, intensificar o acompanhamento da contado aos pedaços, e que cada um 
1988 e ameaçados pelo TAC – Termo de gestão dos planos de saúde Especial, deles é um pedaço de nossas vidas.
Ajustamento de Conduta – firmado pela Básico, Executivo e Padrão administrados 
Sabesp e Ministério Público. pela Sabesprev, tanto no que se refere à 

No que se refere ao Plano Previ- qualidade da estrutura de recursos 
denciário da Sabesprev estivemos pre- oferecida, como no desempenho e 
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TERMINA RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPLEMENTADOS G0TERMINA RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPLEMENTADOS G0

         Foram realizados o total de 2096 recadastramentos 
entre complementados associados e não associados. 

A AAPS contratou mão-de-obra espe-
cializada e, em parceria com a Sabesp, 
realizou o recadastramento dos aposen-
tados e pensionistas complementados G0 
nas dependências das sedes da Capital e 
Baixada Santista no período inicial de 23 
de novembro a 09 de dezembro de 2009, e 
que foi prorrogado até o dia 17 de dezem-
bro para dar o máximo possível de oportu-
nidade para que todos pudessem se reca-
dastrar.

Além da mão-de-obra especializada contratada pela AAPS, os associados voluntários 
Nilson Silva, que realizou o recadastramento em Atibaia e Valdir Monteiro Junior e Alberto Shimada, 
na Capital, também colaboraram na tarefa de recadastramento. Destacamos, ainda, o atendimento 
em domicílio realizado por membros da diretoria, para os casos especiais em que não havia 
possibilidade de locomoção por problemas de saúde. 

aaa

Lembramos que o recadastramento é obrigatório e que aqueles que não se recadastraram 
estão sujeitos a suspensão do pagamento de sua complementação de aposentadoria ou 
pensão. 

Detectamos o total de 509 complementados que deixaram de se recadastrar durante o 
período de 09 de novembro a 17 de dezembro de 2009. Orientamos a todos que procurem a 
AAPS para orientações de como regularizar a sua situação cadastral o mais rápido possível.

IMPOSTO DE RENDA 2010

O Plantão Jurídico da AAPS estará a disposição dos associados para orientação, elaboração e 
transmissão, via internet, da declaração do Imposto de Renda de 2010 – Ano Base 2009. 

Aproveite para juntar os comprovantes necessários para a declaração. Não deixe para a última 
hora.

üInforme de Rendimentos Sabesp (Digitalizados) - serão emitidos da mesma forma que os Demons-
trativos de Pagamento (via e-mail para os cadastrados ou nos terminais Nossa Caixa);

ü

ü

Informe de Rendimentos Sabesprev - Os assistidos (aposentados e pensionistas) da Sabesprev 
receberão o Informe de Rendimento pelo Correio; 

Planos de Saúde Sabesprev Especial e Básico - Os clientes dos planos que pagam as mensalidades 
através de débito em conta corrente receberão os Informes pelo correio. Quem paga as mensalidades através 
de boleto bancário deve somar as parcelas efetivamente pagas e lançar na Declaração. 

Agenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPSAgenda de Reuniões dos Órgãos de Gestão da AAPS

  Dia                                   Horário                                       Reunião

04/02                                10h30min                     Reunião da Diretoria Executiva  

08/02                                14h30min                  Reunião do Conselho Deliberativo 

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos os falecimentos de Izaira Godas Saes 
Pinto Coelho, em  25/11/09, aos 70 anos; Moses Samuel Zimerman, em 07/12/09, aos 77 anos e 
Osalina Ferreira Lemos Furlani, em 26/12/09, aos 65 anos.

                                              Enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos.

Reuniões abertas

à participação 

dos associados

Recadastramento 

na sede da Capital
Jeferson Elias Barbosa 

em um dos atendimentos 
em domicílio.

3

Fotos: Arquivo AAPS



AAPS PARTICIPA DO PROGRAMA ONDA LIMPA

Moacyr Franco brilha em show especial dos 20 anos da AAPS
aaps

ACONTECEU NA AAPS 
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Moacyr Franco brilha em show especial dos 20 anos da AAPS

A forte chuva que caiu sobre 
São Paulo na noite de sábado, 21 
de novembro, não tirou o brilho do 
show de Moacyr Franco promo-
vido pela AAPS como parte das 
comemorações dos 20 anos de 
fundação da Associação.                                   

Realizado no auditório do 
Sindicato dos Eletricitários, no 
bairro da Liberdade, contou com a 
presença de mais de 200 associa-

dos, familiares e convidados que durante os 80 minutos de duração do 
espetáculo puderam recordar canções inesquecíveis da década de 70, 
além de desfrutar do humor inteligente do artista. 

Aos 73 anos, Moacyr conserva a voz, a energia e o carisma que 
marcaram sua trajetória de sucesso como um dos artistas de maior prestígio da década de 70. Durante toda a apresentação 
o artista estimulou a platéia a participar cantando sucessos como “Doce Amargura”, “Balada nº 7”, “Cartas na Mesa”, ”Eu 
Nunca Mais Vou Te Esquecer”, “Me Dá Um Dinheiro Aí”, e a impagável e hilária paródia sobre a terceira idade “Se Vira Nos 
50”, entre várias outras. 

A diretoria executiva da AAPS e membros dos conselhos prestigiaram o evento que foi elogiado de forma entusiástica 
pelos associados.

AAPS PARTICIPA DO PROGRAMA ONDA LIMPA

Com muito humor e picardia recordou fatos interessantes 

de sua vida e carreira, propiciando aos presentes 

momentos de emoção e reflexão.

Após o show a tietagem rolou solta e, 
esbanjando simpatia, Moacyr Franco posou 

para fotos com os fãs e distribuiu autógrafos.

Eledir e turistas em Bertioga.

Jane de Almeida, colega da 

cidade de Lins (unidade RT da 

Sabesp), em férias, confere 

o programa em Bertioga. 

Desde o início do verão, o governo do Estado de São Estela dos Santos Rodri-
Paulo implantou o “Programa Onda Limpa” no litoral gues Peres, para formar um 
paulista com o objetivo de esclarecer a população sobre o grupo de trabalho, do qual 
trabalho da Sabesp para a região, sobre este que é o maior ela também está partici-
programa de saneamento e recuperação ambiental do pando.
litoral brasileiro, através da implantação e ampliação do Foi assim que as as-
sistema de coleta e tratamento de esgoto para garantir sociadas aposentadas 
melhores condições de saúde pública e qualidade de vida, Eledir Pitágoras de Freitas 

e que terá o investimento de e Janete Quirino dos San-
R$ 1,23 bilhão até 2010. tos Silva participaram do 

A etapa de divulgação do evento realizado de 14 a 
programa contava apenas 17 de janeiro, no Jardim 
com mão-de-obra terceiri- São Lourenço, em Bertio-
zada, mas teve de sofrer mu- ga.
danças e incorporar pessoas A AAPS, através de 
que conhecessem o trabalho sua regional, também 
da Sabesp para melhorar a participará da etapa de 
qualidade das informações Santos do programa que 
prestadas ao público. E, para contará com as associadas aposentadas Estela dos Santos 
tanto, através de indicação de Rodrigues Peres, Eledir Pitágoras de Freitas, Iracema Ma-
um aposentado demitido da ria Teixeira Gião e Deise Maria Denario Caretta; e da etapa 
Sabesp que não tinha dispo- de Itanhaém, com a presença da associada aposentada 

nibilidade para aceitar o convite feito a ele no momento, a Magda Aparecida Gamboa.
empresa entrou em contato com a AAPS – Subsede A etapa de divulgação do programa é remunerada e 
Baixada Santista em busca de pessoas com este perfil, ofereceu alternativa de emprego temporário para as 
quando teve o auxílio de nossa representante regional, participantes.

Fotos: Antranik Asarian



AAPS doa alimentos arrecadados para desabrigados de São Luiz do Paraitinga e entidade santista

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 
aaps

Videokê e 
Happy Hour

   Fevereiro

7 horas         

Dia    
Sócios e
Cônjuges

Convidados  EventoHorário                                                  

R$ 20,00 R$ 30,00

25
     Quinta-feira

16 horas          grátis grátis

Aparecida do Norte

Local

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  
Sócios e
Cônjuges

Local

PROGRAME-SE!AGENDA

Viagem

19 horas          

14 a 21
   

7 horas         

9 horas          

30
Terça-feira       

23
Terça-feira       

R$ 180,00

16 horas          

Viagem a Cardoso R$ 200,00

R$ 20,00 R$ 30,00Torneio de Bocha

grátis grátis

 Colônia de Férias
 da Associação Sabesp

C. C. Alberto Grandi

Salão da sede da AAPS

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

25
Quinta-feira      19 horas          grátis grátisSalão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

   Março

Cinema com Pipoca

Videokê e 
Happy Hour

grátis grátis

Cinema com Pipoca

30
Terça-feira       Salão da sede da AAPS

5

Nas Festas de Confrater- objetivo de colaborar para 
nização 2009 da AAPS o con- amenizar o sofrimento de cen-
vite do associado ou convi- tenas de pessoas que estão 
dado foi trocado por 1 quilo de desabrigadas devido ao ocor-
alimento não perecível, que rido. No momento a cidade 
seriam doados a uma entida- tem 600 pessoas desaloja-
de beneficente. das e um homem está desa-

No total a AAPS arreca- parecido desde a inundação. 
dou 400 quilos de alimentos A doação arrecadada na 
na Capital, que foram doados festa realizada na Baixada 
para os desabrigados de São Santista foi encaminhada pa-
Luiz do Paraitinga, vítimas da ra o Núcleo de Reabilitação 
enchente ocorrida no final do ao Excepcional (Nurex), re-
ano e que destruiu boa parte conhecido pelas secretarias 
da infraestrutura da cidade de Educação e Saúde, con-
que fica a cerca de 180 km da tando com pedagogos, psicó-
capital paulista. logos, fisioterapeutas, e que 

Esta iniciativa, em parceira com a Sabesp, teve o atualmente cuida de 87 crianças da cidade de Santos.

AAPS doa alimentos arrecadados para desabrigados de São Luiz do Paraitinga e entidade santista

9 horas         R$ 15,00
Passeio de Escuna

pela Baía de Santos R$ 35,00 Baixada Santista14
Domingo       

18
Quinta-feira      

Os diretores Celso Valio Machiaverni e Jeferson José Elias Barbosa 
entregam as doações à funiconários da Sabesp.



4ª OLIMPÍADA AAPS – BERTIOGA 2009

2º FESTIVAL ESPORTIVO DA AAPS E PROMOÇÕES CULTURAIS DOS 20 ANOS
aaps
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ACONTECEU NA AAPS 

2º FESTIVAL ESPORTIVO DA AAPS E PROMOÇÕES CULTURAIS DOS 20 ANOS

A AAPS realizou o 2º Festival Esportivo e promoções culturais em comemoração ao aniversário 
de 20 anos da AAPS.

Nesta edição você confere a cobertura esportiva completa da 4ª Olimpíada da AAPS, e também 
do Torneio de Tênis, Jogos de Salão e Futebol Society, além dos trabalhos vencedores dos 
Concursos de Redação e Fotografia. 

4ª OLIMPÍADA AAPS – BERTIOGA 2009

Realizada no período de 9 a 13 de novembro, na cidade de Bertioga, os jogos contaram com a 
participação de 47 associados que disputaram 9 modalidades esportivas.

As partidas de futebol society e bocha foram disputadas nas instalações do SESC – Bertioga e as 
demais modalidades nas dependências da Colônia de Férias da Associação Sabesp, com exceção 
da prova de atletismo que foi realizada na praia.

Os participantes receberam as medalhas na cerimônia de encerramento e depois curtiram um 
saboroso churrasco ao som de música ao vivo.

Confira a seguir a classificação dos vencedores

Buraco

1° lugar:

2° lugar: 

3° lugar: 

 Euclides de Souza Onedo 

e Neide Souza Onedo

 Maria de Lourdes Tavares da Silva 

e João Marques dos Santos

Maria Silvia Tavares Cardoso 

e Maria Helena Pires

Dominó

1° lugar: 
2° lugar: 

3° lugar:

Darci Ferreira e Paulo Araujo
Maria de Lourdes Tavares da Silva 

e José Carlos Rodrigues
 Cecyvaldo Alves Formozinho 

e Terezinha Pedro Formozinho

Dama

1° lugar: 
2° lugar:
3° lugar:

Euclides de Souza Onedo Ivan de Andrade Ribeiro  Antônio Martins

Futebol Society

Equipe Azul
Em pé: Osvaldo, Gerson, Pérsio e Ivan;
Agachados: Cesário, Eronildes e José Bento. Equipe vemelha

Em pé: Profª Fabiana (alongamento das equipes), 

Darci, Cícero,  João Marques e Euclides Onedo;

Agachados: Paulo,  José Antonio,  

Antonio Carlos Julião e Roberto.

Karaokê

1° lugar:
2° lugar:
3° lugar: 

 José Antonio Oliva Luiz Tasso
Pérsio Faulim de Menezes
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aaps

Masculino
 João Marques Dos Santos
 José Bento de Queiroz
 José Cosomano

1° lugar:
2° lugar:
3° lugar:

Natação

Feminino
 Maria Luiza Peroni A. Ribeiro e Maria Inês da Silva

  Maria Mar Lucia dos Santos e Izabel Luiza Casemiro Pereira
1° lugar: 

2° lugar:

Equipe vencedora: 

2° lugar:

José Bento de Queiroz, Maria Luiza Peroni A. Ribeiro, 

Darci Ferreira e Valdir Ribeiro. Paulo Araujo, Antonio Martins, Roberto Casemiro Pereira 

e Cesário Alberine.

Feminino
 Maria Vicente Esteves Alberine
 Maria Helena Pires
Maria Mar Lucia dos Santos

1° lugar:
2° lugar:
3° lugar: 

Masculino
Eronildes Feitosa e Roberto Casemiro Pereira

 Leonice Brochine Almeida e Cícero Puerta1° lugar: 

2° lugar:

ACONTECEU NA AAPS 

4ª OLIMPÍADA AAPS – BERTIOGA 20094ª OLIMPÍADA AAPS – BERTIOGA 2009

Vôlei

Organizadores do evento: Antonio Martins, Gislaine 
Turina e Pérsio Faulim de Menezes.

Agradecimentos: A todos da Colônia de Férias da 
Associação Sabesp pela cessão das instalações e apoio 
logístico para a realização do evento, a Marcos Roberto 
Laurenti, gerente do SESC Bertioga, pela atenção dispen-
sada aos nossos associados durante a realização das provas 
no local e à professora Fabiana Merida, responsável pela 
preparação e alongamento dos componentes das equipes 
participantes.

1° lugar: 2° lugar:

3° lugar: 

Antônio Martins e Gerson de Oliveira

 Maria de Lourdes Tavares da Silva 

e Antonio Carlos JuliãoDionísio Olivares e Jonas Otavio Costa

Bocha 
Atletismo

Antonio Martins, campeão de Bocha, recebe medalha 

de Pérsio Faulim de Menezes.
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  Jogos de Salão e Torneio de Tênis na sede da AAPS 

Realizado nos dias 7 e 8 de novembro na sede da AAPS o Torneio de Jogos de Salão serviu como 
seletiva para a escolha e formação das equipes que representarão a AAPS nos Jogos de Salão entre 
as entidades.

As partidas de tênis foram disputadas na Quadra da 13 de Maio e sagrou a dupla de jogadores da 
AAPS como campeã do torneio.  

Confira a seguir a classificação final geral:

No dia 29 de novembro de 2009, nas dependências do Grêmio Sabesp da Consolação e, como 
parte das comemorações AAPS 20 Anos, aconteceu o Torneio de Futebol Society com a participação 
das equipes da AAPS e Associação Sabesp.

Coube à Associação Sabesp levar o troféu de campeão do evento, entregue à equipe pelo 
presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo. O associado José Antonio Oliva, representando os 
boleiros da AAPS, recebeu o troféu de vice-campeão. Todos os atletas participantes foram 

agraciados com medalha de participação.
O evento ter-

minou com muito 
samba e MPB da 
" B a n d a  U S " ,  
integrada por as-
s o c i a d o s  d a  
AAPS, ao sabor 
de um delicioso 
churrasco.

Agradecemos a Associação Sabesp por ceder 
as instalações da Consolação para a realização deste evento.

DOMINÓ

TORNEIO DE TÊNIS

DAMA

BURACO TRUCO

1º Lugar – AAPS 
Representantes: Onivaldo e Sandra; Marina e Aldemar 
e Euclides e José  

2º Lugar – Associação Sabesp
Representantes: Koji e Jorge; Luiz e Flávio
e Almir e Cesar

1º Lugar – Associação Sabesp
Representantes: Luiz e Berle; Emerson e Ivan 
e Lino e Cordao  

2º Lugar – AAPS
Representantes:  Jeferson e Reinaldo; Waldir e Cecyvaldo
e Cícero e Euclides
 

1º Lugar – Associação Sabesp
Representantes: Flavio, Luiz e Delcio
 
2º Lugar – AAPS
Representantes: Arthur, Reinaldo e Koji

1º Lugar – Associação Sabesp
Representantes: Jemis, Welbarg, Cesar e Almir
 
2º Lugar – AAPS
Representantes: Cícero, Waldir, José Vasconcelos, 
José Rodrigues, Cecyvaldo e Euclides

Torneio de Futebol SocietyTorneio de Futebol Society

1º Lugar – AAPS
Representantes: Max, Kato e Romildo

2º Lugar – Associação dos Engenheiros
Representantes: Cícero, Waldir, José Vasconcelos, 
José Rodrigues, Cecyvaldo e Euclides

3º Lugar – Associação Sabesp
Representantes: Moreali e Celso 
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FOTOS VENCEDORAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA

aaps

ACONTECEU NA AAPS 

POESIA VENCEDORA DO CONCURSO DE REDAÇÃOPOESIA VENCEDORA DO CONCURSO DE REDAÇÃO

20 ANOS DE AAPS - por Denizete de Lima Dolenc

Vinte anos de vida
Tem muito para contar...
A AAPS ativa, garrida,
está aí para mostrar!!
              Na AAPS tem luta

Eventos com festejos e comemoração
Tudo o que está voltado
A nossa atual condição                         

Luta pela qualidade de vida
Do aposentado e pensionista,
Realiza muitos eventos,
Tornando nossa vida ótima
              Participativa, está sempre presente

Nas atividades de interesse
Para seus associados,
E grandes resultados consegue!               

É campeã em tudo o que realiza
E com muito trabalho conquista...
              Recebam nosso carinho, de coração,

Os companheiros que nos representam
Nessa grande Associação!                

Quem dedicou seu trabalho
À conceituada Empresa SABESP
Tem sua continuidade 
Na querida e respeitada AAPS.

Abdias Soares dos Santos (Ferraz de Vasconcelos-SP), Abílio Costa Filho (Rio Claro-SP), Aécio Barbosa de Carvalho (São José Campos-
SP), Agostinho Elias dos Santos (São Paulo-SP), Amelia Gomes da Cruz (São Paulo-SP), Ana Alarico de Jesus Marcondes (São Paulo-SP), 
Antonio Brito (São Paulo-SP), Antônio Juventino da Silva (Santos-SP), Antônio Paulo da Silva (Santos-SP), Antonio Rubio Filho (Lins-SP), 
Aparecido dos Santos (Poços de Caldas-MG), Belchior Martins da Costa (Barueri-SP), Carlos Francisco de Souza (Diadema-SP), Carlos 
Gomes da Silva (Itaquaquecetuba-SP), Carlos Henrique Jafelicci (Jundiaí-SP), Celestina Maria Nunes (Guarulhos-SP), Claudio Diniz (Cotia-
SP), Claudionor de Moraes Ribeiro (São Paulo-SP), Dalço de Oliveira (Mairiporã-SP), Dalvina de Oliveira Teodoro (Guarulhos-SP), Daniel 
Antunes de Souza (Três Fronteiras-SP), Délio de Macedo Costa Rodrigues (Registro-SP), Dorival Gomes de Sá (São Paulo-SP), Edison Pieri 
(São Paulo-SP), Edson Carlos Lovatto (Santo Andre-SP), Eduardo Ragazzi (São Paulo-SP) Eleana Geronimo Chagas Sessin (São Paulo-SP), 
Emiliano Stanislau de Mendonça (São Paulo-SP), Ezequiel Ferreira (São Paulo-SP), Fatima Soares de Souza (São Paulo-SP), Fernando T. 
Enoki (São Paulo-SP), Francisca Justiano da Silva (São Vicente-SP), Geny Zimerman (São Paulo-SP), Geraldo Pereira de Souza Filho 
(Lorena-SP), Gilberto Sinatolli (São Paulo-SP), Grimaldo Correia Pedreira (Hortolândia-SP), Guilherme Zarif Cecílio (São Paulo-SP),  Hilton 
Felício dos Santos (São Paulo-SP), Humberto Loschi (Jundiaí-SP), Iris Zecchini (São Paulo-SP), Isabel Dombidau (Santos  -SP), Ítalo Ponzo 
(Limeira-SP), Ivanildo Fragoso Carvalho (São Paulo-SP), Jadeildo João de Lima (Guarulhos-SP), João Arcangelo Arena (São Paulo-SP), 
João Rodolfo Faria Olsen (São Paulo-SP), Joaquim Francisco de Lima (Barueri-SP), José Anselmo da Silva Preto (Itaquaquecetuba-SP), 
José Firmino Pires (Franco da Rocha-SP), José Gilmar Mota (São Vicente-SP), José Manoel Chaves (São Paulo-SP), José Paulo Pereira do 
Nascimento (São Paulo-SP), José Ponzo (Limeira-SP), José Rodrigues Murilo (Pindamonhangaba-SP), Lazara Aparecida dos Santos (São 
Paulo-SP), Leia Hayashi (São Paulo-SP), Lourdes Zuanetti Gonçalves (São Paulo-SP), Manoel Guerrero Ramos (São Paulo-SP), Manoel Luiz 
da Silva Porto (São Paulo-SP), Manoel Paiva Cedro (São Paulo-SP), Marcos Antonio Alves da Silva (São Paulo-SP), Maria Aparecida Loiola 
(São Paulo-SP), Maria Benedita dos Santos (São Paulo-SP), Maria da Gloria Coutinho da Costa (São Paulo-SP), Maria de Jesus B. Pereira 
(Carapicuíba-SP), Maria Elizabete A. de Freitas (Santos-SP), Maria Vitoria Assis (São Paulo-SP), Mario Sergio da Silva (São Paulo-SP), Mary 
Mendes Martins (São Paulo-SP), Miguel Balazs Neto (Registro-SP), Miguel Lopes de Souza (São Paulo-SP), Milton Jose Duarte (Carapicuíba-
SP), Milton Roberto Araujo (São Paulo-SP), Mirian Dusan (Santos-SP), Moacir Vargas (São Vicente-SP), Moizes Bispo dos Santos (Osasco-
SP), Narciso Tadeu Gonçalves (São Paulo-SP), Nataci Sergio Mauá (Santos-SP), Nelson Monteiro (Lins-SP), Nilza Viana Marques (São 
Paulo-SP), Niverci Ferreira da Silva (São Paulo-SP), Odair Marcos Faria (São Paulo-SP), Orlando Zuliani Cassettari (São Paulo-SP), Osvaldo 
Florentino da Silva (Lins-SP), Osvaldo Francisco Correa (São Paulo-SP), Otavio Amadeu Polo (Itapetininga-SP) Paulo Cezar Gimenez (São 
Paulo-SP), Paulo Eduardo Dottaviano (São Paulo-SP), Pedro Bezerra de Menezes (Embu das Artes-SP), Pedro Moro (Assis-SP), Pedro 
Trindade Barboza Filho (São Paulo-SP) Raimundo Rodrigues Freires (Cubatão-SP), Roberto Massanobu Takahashi (São Paulo-SP), 
Romuldo Duarte de Lima (Baia Formosa-RN), Rosa Alves (Mongaguá-SP), Rosa Maria Margarido Pacheco (São Paulo-SP), Santo Rodrigues 
(Turmalina-MG), Sebastião de Paula Coura (Itajubá-MG), Sérgio Luiz Branco Fonseca (São Paulo-SP), Silvia Helena de Oliveira Costa 
(Lorena-SP), Simião Rodrigues Fortes Filho (Apiaí-SP); Sofia Conceição da Silva (São Paulo-SP), Sonia Maria Carnio (Santos-SP), Sueli 
Marques Gonçalves (Santos-SP), Takao Furukawa (Marília-SP),Torquato Barbieri Junior (Votuporanga-SP), Tsuyoshi Kataoka (São Paulo-
SP), Valtair Ribeiro Gonçalves (São Paulo-SP), Vera de Andrade Reis Kaappaz (São Paulo-SP), Vicência Bezerra de Barros (Santos-SP), 
Wagner de Paula Balthazar Pimenta (Santos-SP), Waldevino Costa de Azevedo (Osasco-SP), Walter Jorge Michaluate (São Paulo-SP), 
Wilton da Silva Carneiro (Registro-SP) e Zacharias Elias Filho (São Paulo-SP).

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSSejam

bem-vindos!

FOTOS VENCEDORAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA

1º lugar: 
"Tranquilidade" 

de João Rodrigues 
da Silva

2º lugar: 
"Perspectiva" 
de Sandra Mara 
Pereira Michelin

3º lugar: 
"Obra de Arte" 

de Onivaldo Michelin



Isenção do Imposto de Renda por doença incapacitante

PLANO PREVIDENCIÁRIO DA SABESPREV
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ESPAÇO JURÍDICO

Estivemos láEstivemos lá

O Fórum das Entidades da Sabesp esteve reunido nos dias 14 e 21 de outubro; dias 11, 18 e 25 
de novembro e 7 a 14 de dezembro de 2009 para acompanhamento da gestão do Plano Previ-
denciário Sabesprev.     

Armando Silva Filho, diretor de Assuntos Previdenciários da AAPS, representou a nossa As-
sociação em todas as reuniões.

José Roberto Guimarães de Almeida, assessor de Comuni-
cação e Marketing da AAPS, esteve representando a entidade na 
cerimônia de posse da nova diretoria da AESabesp para a gestão 
2009-2012, realizada no dia 8 de dezembro, no Auditório do 
Instituto de Engenharia de São Paulo. 

Jeferson José Elias Barbosa e Valdemar Venâncio, respectivamente presidente em exercício 
e assessor de Relações Externas da AAPS, participaram de reunião realizada em 16 de dezembro de 
2009 com Gesner de Oliveira e Márcio Abud, respectivamente presidente  e  diretor de Gestão Corpo-
rativa da Sabesp, para tratar de questões relativas ao andamento das etapas de implantação do 
PAEE (Programa de Apoio ao Empreendedorismo). A reunião também contou com a presença de 
alguns funcionários da Sabesp em situação de pré-aposentadoria e da APECS (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente), entidade convidada para 
a reunião.

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL 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

05 e 19 de fevereiro - das 9 às 16 horas na Subsede Baixada Santista
 Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - Tel: (13) 3288-1162 

E-mail: baixadasantista@aaps.com.br
Agende sua visita!

PLANTÃO JURÍDICO DA AAPS
Para orientações e esclarecimentos de dúvidas dos associados e familiares.

PLANO PREVIDENCIÁRIO DA SABESPREV

O Fórum de Entidades da Sabesp  esgotou todos os canais de negociação sobre o déficit previdenciário da Sabesprev, 
através de gestões administrativas ou de encaminhamento político, sem sucesso concreto. 

Os órgãos do Governo (Secretarias da Fazenda e Energia e Saneamento) e a direção da Sabesp se esquivam de 
discutir qualquer nova proposta e mantêm a sua proposta original, que vai contra os interesses dos assistidos (aposentados 
e pensionistas) da Sabesprev.

Como conseqüência e diante deste impasse poderão ser adotadas medidas judiciais, seja através de ações coletivas 
ou individuais a qualquer momento. Estamos consultando propostas de escritórios de advocacia sobre o assunto.

Isenção do Imposto de Renda por doença incapacitante

De acordo com a legislação brasileira portadores de doença grave têm direito a isenção de 
tributos e alguns benefícios especiais. Se você ou algum familiar se enquadra nestas condições e 
desejar mais informações sobre o assunto entre em contato com o Plantão Jurídico ou Plantão do 
Serviço Social da AAPS.

Foto: Vanderlei Loturco 

A partir da esquerda: Olavo Sachs (diretor Cultural da 
AESabesp), José Roberto Guimarães de Almeida 

(assessor de Comunicação e Marketing da AAPS) 
e Engº Hiroshi Ietsugu (presidente empossado da AESabesp).



QUALIDADE DE VIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Aproveite somente o melhor do sol 

Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer 
serviços profissionais este é o seu espaço.

Anuncie aqui!

Aproveite somente o melhor do sol 

O sol pode trazer benefícios ou prejuízos à saúde. É preciso 
estar bem informado para escolher somente o melhor que o sol 
pode proporcionar. 

O sol pode ser um poderoso aliado que traz sensação de bem 
estar, funcionando como antidepressivo natural e ativador do 
processo de absorção da vitamina D, fundamental para o 
fortalecimento dos ossos e na prevenção da osteoporose, por 
exemplo, só para citar dois benefícios relevantes dos raios 
solares sobre o nosso organismo.

Mas esse mesmo sol também pode causar o câncer de pele. 
O correto é tomar banho de sol somente até as 10 horas da 
manhã e após as 4 horas da tarde. Mas o que se vê na prática é milhares de brasileiros chegando à 
praia ou ao clube no horário em que deveriam estar voltando para casa.

Alguns alertas importantes:
1- O filtro solar não deve ser usado somente no verão. Mas nesta época do ano é absolutamente indispensável e 

devendo ser aplicado, inclusive, para passeios do dia a dia e em qualquer lugar, até na cidade. 
2- O filtro solar deve oferecer proteção contra os raios UVA e UVB, tipos mais prejudiciais a pele, principalmente os UVB 

porque conseguem penetrar na epiderme, podendo provocar alteração celular e câncer de pele. Verifique no rótulo o 
número de registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que indica que os fabricantes apresentaram testes 
que comprovam a eficácia do produto.

3- Não basta aplicar o filtro solar. Deve-se reaplicá-lo a cada duas horas ou sempre que sair da água ou em caso de 
transpiração excessiva.

4- Não esquecer de proteger o couro cabeludo, os lábios e as orelhas. No caso do couro cabeludo muita gente se 
esquece de que  também é pele e está sujeito ao câncer como qualquer outra área. Utilize bonés para exposição ao sol e dê 
preferência aos de panos, que deixam passar menos raios que os de nailon. 

5- Proteja também os olhos. O reflexo da luz solar, principalmente na areia da praia pode causar problemas oculares 
com o passar do tempo. Com a redução da camada de ozônio, o uso de óculos passou a ser recomendado sempre que 
houver claridade, até mesmo nos dias nublados.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS
O conteúdo dos anúncios é de inteira responsabilidade dos anunciantes.

Rua Cotoxó, 622 – Pompéia – SP.
Tel: (11) 3868-1813 – Cel: 8112-0140
E-mail: mchrislahr@uol.com.br

Maria Christina Armbrust V. Lahr
Psicóloga - CRP 06/8260

Ambulatório dos Transtornos 
dos Impulsos - HC/FMUSP

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.

Às segundas-feiras na sede da AAPS – das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3935-1138.

E-mail: servicosocial@aaps.com.br

  das 9h às 16h na Subsede Baixada Santista
 Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos - Tel: (13) 3288-1162 

E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

26 de fevereiro -

Atendimento 24 horas para todos os associados
 (11) 7819-1106 - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA AAPS
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Preços promocionais para nossos associados.



CAPITAL

aaps
CONFRATERNIZAÇÕES 2009

Na Capital, a Festa de Confraternização da AAPS 2009 
aconteceu nas dependências do Club Homs, no dia 06 de 
dezembro e contou com a presença de 400 participantes entre 
associados, familiares e convidados.

O Coral da AAPS abriu o evento apresentando-se com 
repertório de músicas natalinas, em seguida ao discurso de 
abertura do presidente da AAPS em exercício, Jeferson José 
Elias Barbosa. 

CAPITAL
Concurso da 

Logomarca dos 20 anos 

 Concurso de Fotografia

BAIXADA SANTISTABAIXADA SANTISTA

Promessa cumprida!
O casal de Amparo, Luís 
Claudio e Eneida Bárbaro, 
que estiveram na festa de 
inauguração da subsede e 
prometeram voltar para a 
festa de confraternização 
cumpriram a promessa. 
Victor e Renata Orlandi 
além de receber o casal 
de amigos para curtir a 
festa,  tiveram uma grata 
surpresa  ao 
reencontrarem mais dois 
casais de amigos: 

Gilberto e Nurimar Passos e Antonio Carlos e Maria Elizabeth Jens.
Teve associado da Capital 
contemplado no sorteio de brindes
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1º lugar – Filho de João Rodrigues da 
Silva recebe o prêmio pelo pai

 2º lugar – Sandra Mara Pereira Michelin

3º lugar – Onivaldo Michelin

Melissa A. Bizatto Pessoa e André Tavares Mendes (1º colocado)

Concurso de Redação 

Premiados a partir da esquerda: Cecyvaldo Alves Formozinho, 
Silvio Rangel de Oliveira, José Rosa Coelho, Floracy Novaes 
e Denizete Dolenc (1ª colocada)
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Um dos pontos de 
destaque da festa foi a 
premiação dos ganha-
dores dos concursos cul-
turais promovidos em co-
memoração aos 20 anos 
da AAPS. Todos os ganha-
dores receberam um di-
ploma alusivo a premiação 
das mãos de componentes da Diretoria Executiva e Con-
selhos Deliberativo e Fiscal presentes ao evento. 

Na Baixada Santista, a Festa de Confraternização foi realizada nas dependências do salão de 
festas da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos no dia 17 de dezembro e repetiu o 
sucesso e animação da festa realizada na Capital, contando com a presença de membros da Diretoria 
e vários associados que desceram a serra para se divertir e prestigiar o evento organizado pela nossa 
representante regional Estela dos Santos Rodrigues Peres, na subsede recém-inaugurada.

Quem compareceu foi brindado com música ao vivo da melhor qualidade com a Banda Coral e 
Orquestra Sena Sopra Metais.


