
Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - Ano IV - nº 59 - Março 2.000Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - Ano 16 - Nº 125 - Março / Abril 
Fundada em 22 de Junho de 1989

- 2011

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

üEncarando novos desafios 
e obstáculos

EDITORIAL

Pág. 2 Pág. 6

ESPAÇO JURÍDICO
üNotícias sobre os G Zero

e Assistidos
üOsteoporose: a doença 

sem sintomas
Pág. 7

QUALIDADE DE VIDA 

AAPS SE REÚNE COM A NOVA DIRETORIA DA SABESPREVAAPS SE REÚNE COM A NOVA DIRETORIA DA SABESPREV

INSTITUCIONAL Conheça mais sobre o Conselho Deliberativo da AAPS na página 8.

9ª Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe na AAPS

Dia 30 de abril – na sede da AAPS.
Das 9 às 17 horas. 

Vacinação 
contra a gripe, 

pneumonia, 
tétano 

e difteria 
e exame preventivo 

do câncer bucal.

Queremos ouvir 
suas críticas 
e sugestões.

O que você achou 
do novo site da AAPS?

Fale conosco! 
Acesse www.aaps.com.br

CONQUISTA!
A AAPS 
passa a participar 
do Comitê de 
Saúde
da Sabesprev

Veja mais 
detalhes na página 3.



ENCARANDO NOVOS DESAFIOS E OBSTÁCULOS

Em contato recente mantido com forma de solução proveitosa para am- aposentados e pensionistas incluídos 
a nova direção da Sabesp, a presiden- bas as partes em outras questões. após janeiro de 2004.
te Dilma Pena e o diretor de Gestão Entretanto, no que se refere espe-  Observa-se uma clara tendência 
Corporativa, Manuelito P. Magalhães cificamente à questão judicial, o que de aplicar todas as alternativas e re-
Junior, acenaram com uma nova atitu- temos assistido nos últimos meses, é médios jurídicos possíveis para pro-
de e disposição para o diálogo com as um aparente e ostensivo esforço con- telar, através do desgaste, o re-
entidades de representação dos centrado da Fazenda do Estado de conhecimento efetivo dos nossos di-
empregados e dos aposentados da São Paulo em buscar a cassação de reitos, o que se configura em total des-
Sabesp. decisões obtidas na Justiça em bene- respeito aos complementados da 

Essa atitude se reflete no anun- fício dos aposentados e pensionistas    S a  b esp que doaram parte de suas vi-
ciado compromisso de abrir um amplo (G ZERO) e que asseguram a manu- das com trabalho e sacrifício,  contri-
e democrático debate nas questões tenção  do  pagamento  das comple- buindo para que a empresa fosse 
que afetam os interesses dos traba- mentações de aposentadoria e pen- reconhecida internacionalmente.
lhadores.   são pela Sabesp. 

Entendemos essa disposição co- Parece-nos uma atuação metó-
mo um avanço positivo e significativo dica e planejada, aparentemente fun-
se compararmos às práticas adotadas damentada em estratégia dirigida e 
pela gestão anterior. com o objetivo de expurgar um “pas-

De nossa parte, temos reafirmado sivo trabalhista” representado pelos a-
o nosso compromisso de contribuir posentados e pensionistas e 
para a solução dos problemas de for- desvinculá-los definitivamente da 
ma madura e construtiva, com base no Sabesp.  
respeito mútuo. Apesar das divergên- Chega-se a essa conclusão pela 
cias importantes surgidas ao longo do sistemática e frequente série de tenta-
tempo e que resultaram em questões tivas de cassação, através de Manda-
judiciais ainda em tramitação, relacio- dos de Segurança contra a sentença e 
nadas à manutenção do pagamento acórdão proferidos  pelo TRT (Tribunal 
das complementações de aposen- Regional do Trabalho) para nossa 
tadoria e pensão pela Sabesp, do Ação Civil Pública (coletiva), bem co-
plano previdenciário e dos planos de mo em derrubar as execuções provi-
saúde administrados pela Sabesprev, sórias obtidas pela AAPS junto à 8ª 
ainda confiamos na negociação como Vara do Trabalho em benefício dos 

Por isso precisamos estar 
preparados e confiantes para os 
embates e pressões dessa natu-
reza, principalmente quando as 
nossas ações estiverem trami-
tando nos órgãos superiores, 
em Brasília. Para tanto, conta-
mos com a competência e deter-
minação da nossa assistência 
jurídica.

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

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

Conselho Deliberativo - Em razão do pedido de licença do conselheiro José Taniguti, o conselheiro Maximiano Bizatto assumiu a 
vice-presidência do Conselho Deliberativo da AAPS, eleito a partir de 14 de março de 2011.

ENCARANDO NOVOS DESAFIOS E OBSTÁCULOS

Não vamos esmorecer por que 
acreditamos plenamente nos nossos 
propósitos e, principalmente, na 
JUSTIÇA!

 



NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSSejam

bem-vindos!

AAPS SE REUNE COM A NOVA DIRETORIA DA SABESPREV

ATUALIDADES
aaps

AAPS SE REÚNE COM A NOVA DIRETORIA DA SABESPREV

No dia 9 de fevereiro membros da diretoria da AAPS 
estiveram reunidos com a nova diretoria da Sabesprev, nas 
dependências da sede da entidade para estabelecer um 
primeiro contato e entregar uma carta (007/11) com as Pela AAPS participaram da reunião Daniel Castilho 
principais demandas referentes aos aposentados e pen- Azevedo (presidente), Jairo Bonifácio (presidente do Con-
sionistas da Associação, dentre elas: selho Deliberativo), José Luiz de Melo Pereira (diretor de 

Saúde e Assistência Social) e Armando Silva Filho (diretor 
de Assuntos Previdenciários).  

gicos etc; promoção de campanhas preventivas de saúde, 
gratuidade de medicamentos e o estudo de ampliação da 
rede de recursos credenciados.

regularizar o forneci-
mento de relatórios gerenciais, acompanhar as diretrizes 
estratégicas dos planos de saúde e dos planos odontoló-

 
 

A diretoria da Sabesprev respondeu a carta de reivindicações da AAPS através da carta P 05/2011, 
de  28 de março de 2011, a qual estaremos divulgando em sua totalidade em breve.

Informamos que no dia 23/02/2011, uma de nossas reivindicações, que era a participação do diretor 
de Saúde e Assistência Social da AAPS, José Luiz de Melo Pereira, no Comitê de Saúde da Sabesprev, foi 
aceita pelo Conselho Deliberativo da entidade, e que o mesmo já passou a frequentar as reuniões. 

JULGAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO PLANO PLENO DA SABESPREV
Até o final da presente edição, o Juíz da 67ª Vara da Justiça do Trabalho, onde tramita a ação promovida pela AAPS 

(Proc. 00495201006702004), que tem como finalidade reintegrar os aposentados e pensionistas ao Plano Pleno da 
Sabesprev, ainda não havia deliberado sobre a questão. 

O julgamento deveria ter ocorrido em 25 de fevereiro. Entretanto, o juiz que teoricamente deveria anunciar sua decisão 
no dia marcado para o julgamento, ainda não o fez. Na prática, passou o dia de julgamento e até o momento ele ainda não 
redigiu a sentença do processo.

Estamos aguardando a publicação da sentença. 

 Aílton Perez (São Paulo - SP); Alcides de Andrade (Santos - SP); Antonio Cardoso Pinheiro (São Paulo - SP); 
Antonio D'Angelo Neto (São Paulo - SP); Antonio Pereira de Jesus (Santos - SP); Cláudio Antonio Tavares Rodrigues 
(Carapicuíba - SP); Domingos Sávio da Silva (São Paulo - SP); Horácio Rodrigues Martins (Mogi das Cruzes - SP); 
Jayme de Castro Fon Jr (São Paulo - SP); José Carlos Moreira (São Vicente - SP); Julia de Fátima Cleto (Santos - SP); 
Márcia Maria Segane Rogério (Santos - SP); Márcio Vicente (São Paulo - SP); Maria Rosa Barbosa de Campos (São 
Paulo - SP); Mariza Eliane de Jesus Ferraz (São Paulo - SP); Marli Melo Cardoso (Vicente de Carvalho - SP); Mirtes 
Frange de Oliveira Pinheiro (São Paulo - SP); Moacir Teixeira (São Paulo - SP); Pedro Xavier da Silveira (São Paulo - 
SP); Raílda Ribeiro da Silva (São Vicente - SP) e Wagner Antonio Candido Silva (São Paulo - SP). 

A Campanha de Captação de Novos Sócios continua e agora com uma novidade!
O associado da AAPS que apresentar um novo sócio terá direito a uma entrada 

para participação gratuita num evento da Associação. 
Se apresentar 03 novos sócios terá direito a duas entradas gratuitas 

(sócio e acompanhante).
As entradas não são cumulativas e terão validade até o final da promoção. 

Essa campanha inicia-se em 1º de abril e encerra-se em 31 de outubro de 2011. 

Divulgue a AAPS entre os seus amigos que não são associados. 
Juntos somos mais fortes!

A Campanha de Captação de Novos Sócios continua e agora com uma novidade!
O associado da AAPS que apresentar um novo sócio terá direito a uma entrada 

para participação gratuita num evento da Associação. 
Se apresentar 03 novos sócios terá direito a duas entradas gratuitas 

(sócio e acompanhante).
As entradas não são cumulativas e terão validade até o final da promoção. 

Essa campanha inicia-se em 1º de abril e encerra-se em 31 de outubro de 2011. 

A Campanha de Captação de Novos Sócios continua e agora com uma novidade!
O associado da AAPS que apresentar um novo sócio terá direito a uma entrada 

para participação gratuita num evento da Associação. 
Se apresentar 03 novos sócios terá direito a duas entradas gratuitas 

(sócio e acompanhante).
As entradas não são cumulativas e terão validade até o final da promoção. 

Essa campanha inicia-se em 1º de abril e encerra-se em 31 de outubro de 2011. 
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BAIXADA INAUGURA PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

aaps

ACONTECEU NA AAPS 

4

PSICÓLOGA MÁRCIA ATIK FAZ PALESTRA NA BAIXADA SANTISTA
No dia 3 de março a AAPS Baixada Santista prestou sua homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher. O evento que foi realizado nas dependências do auditório da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS) teve início com um 
poema de saudação à mulher declamado pela representante regional da Associação, 
Estela dos Santos Rodrigues Peres. Em seguida, a psicóloga Márcia Atik fez palestra 
sobre o tema “Dance conforme a sua música”, ao som de músicas que proporcionaram 
momentos de reflexão acompanhados de muita emoção.  

No encerramento do evento foram sorteados 10 brindes dentre as presentes e foi 
distribuído um marcador de livro com mensagem alusiva a data para todas as 
participantes, que depois foram bater-papo e saborear um delicioso chá da tarde. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

DIVERSIDADE CULTURAL MARCA COMEMORAÇÃO NA CAPITAL

O encerramento 
do evento contou com 
a participação dos 
membros do bloco 
carnavalesco Mamãe 
Eu Quero, da Vila Ca-
tarina, que também 
são integrantes da 
bateria da Escola de 
Samba Flor de Liz, acompanhados pela passista 
Michele Cristina e a rainha de bateria mirim Isabel. 

Todos puderam curtir o som da bateria ao vivo e um repertório de enredos 
com o intérprete Jaime, que fecharam a comemoração com animação total 
fazendo do salão de festas uma avenida improvisada.

Os membros da Escola de Samba Flor de Liz estiveram no evento a convite 
do diretor financeiro da AAPS, Jeferson José Elias Barbosa, que também parti-
cipa da diretoria da escola de samba. 

Associadas contempladas no sorteio de brindes cortesia da Duxcon 
Sankato Corretora de Seguros: Maria da Graça Mesquita Alves, Ivone Santiago, 
Eliane Franciscani, Maria Aparecida Lopes, Aparecida Maria Pereira, Miriam 
Laranjeira Zochio, Luzimar Silva Acacio e Benedita Batista da Silva.   

I

I

Foi com muito sucesso que no dia interesse para prática esportiva. 
1º de março a AAPS reuniu na sede da Os interessados em participar das 
Associação Sabesp, na Praça Washing- atividades esportivas da AAPS na Bai-
ton, associados da Baixada para um café xada devem ligar para a Subsede e se 
da manhã seguido de dinâmica de grupo inscrever com Raphaela. 
com o intuito de que todos pudessem O grupo que esteve presente no 
estreitar o relacionamento e participar de encontro de 1º de março já está se reu-
uma sessão de alongamento com a as- nindo desde o dia 15 de março, todas 
sociada e professora de Yoga, Elisabeth Xavier. as terças-feiras, das 9 às 12 horas, para fazer alongamento 

Ao final das atividades todos foram convidados a dar e outras atividades. 
sugestões sobre modalidades de esportes e atividades de Fiquem à vontade, afinal a Terça é Nossa!

BAIXADA INAUGURA PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

A comemoração do Dia Internacional da Mulher na 
Capital aconteceu no dia 19 de março, nas dependências 
do Clube Piratininga. 

A programação foi eclética e contou com animação 
musical do cantor Caetano com repertório variado de MPB, 
o Coral da AAPS, que na ocasião fez sua 30ª apresentação; 
dança do ventre com a professora Christiane Kato, que a 
partir de maio estará dando aula na sede da  AAPS. 



Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

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

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 
aaps

PROGRAME-SE!
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03
Terça      

09 horas          

06 horas          

Passeio no Parque Pico do Jaraguá

R$ 50,00

R$ 20,00R$ 10,00

18 horas          
20 

Sexta     
4ª Noite da Seresta R$ 20,00

   Abril

18 horas         Bingo Salão da sede da AAPS
14

Quinta       

19 horas         Videokê

R$ 40,00R$ 10,00

28
Quinta

Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

Local de saída:  em frente 
ao Extra da Av. Ana Costa. 

06
Sexta      

Baixada Santista: 
Compras na José Paulino 

AGENDA

Aulas de 
Dança 
do Ventre
Profª Christiane Kato

AULAS DE BISCUIT
Confecção 
de imãs, 
potes diversos 
e porta-jóias.
Instrutora
Gislaine Turina

Aulas a partir de maio na sede da AAPS
Informações e inscrições na secretaria com Gislaine.

Participação gratuita

   Maio

VISITA AO METRÔ
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27 de abril (quarta-feira) – às 13 horas
Inscrições abertas na secretaria da AAPS 
pelo telefone (11) 3289-8511 ou pelo e-mail 
aapsabesp@uol.com.br. 

Não deixe para a última hora! 
As vagas são limitadas!

 

 

Viagens e Excursões

NE E& R 
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D II A

V
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D II A
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Informações e Reservas:

(: (11) 3806-0981
      (11) 5021-2560

): (11) 9559-7417

Veja nossa programação completa em nosso site: www.vidaeenergia.com.br

VIAGENS E EXCURSÕES

Outro sócio ou 
acompanhante R$ 25,00 

Coral da AAPS Ensaio às quartas-feiras
das 14h30min às 16h30min - na sede da AAPS  PARTIC

IPE!



Um Mandado de Segurança obtido pela Secretaria da Segurança através do escritório de advocacia Fonseca e 
Fazenda do Estado de São Paulo (Proc. nº SDI-1024800- Fernandes, que mantém plantão diário no tribunal para 
16.2011.5.020000) determinou que a Sabesp, a partir da folha acompanhar o andamento do processo. 
de pagamento do mês de março de 2011, realizasse: Fizemos também uma reunião com a presidente da 

a) A suspensão da eficácia da tutela antecipada aos as- Sabesp e com o diretor de Gestão Corporativa para tentar 
sociados da AAPS que solicitaram aposentadoria ou pensão adiar a suspensão dos pagamentos até o cancelamento do 
após Janeiro de 2004, época da propositura da Ação Civil Mandado. A Sabesp, porém, não pode atender â solicitação, 
Pública; pois está obrigada a cumprir a determinação judicial.

b) Quem recebia pela Fazenda e passou para a Sabesp, 
após aquela data, deve voltar a receber seus benefícios pela 
Secretaria, além de sofrer a incidência do desconto da contri-
buição dos inativos (11%);

c) Os pensionistas que adquiriram essa condição após 
janeiro de 2004, voltam a receber pela Fazenda, na base de 
80% e não 100% do valor do benefício e, quando couber, o 
desconto da contribuição previdenciária (11%);

d) Os casos classificados como controversos, ou seja, 
que haviam sido anteriormente indeferidos pela Fazenda cor-
rem o risco de ficar sem receber a complementação do bene-
fício. 

As pessoas envolvidas nas situações acima – cerca de 
100 aposentados e pensionistas – foram informados por tele-
grama emitido pela Sabesp e estão sendo orientadas através 
do Plantão Jurídico da AAPS e pelo escritório de advocacia 
Fonseca & Fernandes.

Desde o primeiro momento, a AAPS tomou as medi-
das judiciais necessárias para obter junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho do Estado de São Paulo (TRT-SP) a 
suspensão dos efeitos do mencionado Mandado de 

FAZENDA VOLTA A AMEAÇAR OS COMPLEMENTADOS G ZERO
aaps
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ESPAÇO JURÍDICO
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FAZENDA VOLTA A AMEAÇAR OS COMPLEMENTADOS G ZERO 

PREVIDÊNCIÁRIO: JUIZ MANTÉM LIMINAR CONTRA A MIGRAÇÃO DOS ASSISTIDOS 
Conforme é sabido, a AAPS mantém duas ações judiciais SABESPREV, (Proc. nº 0038970-61-2010 S26 0053), cujas auto-

através do escritório de advocacia Direito Social, questionando a ras são a AAPS e o SINTAEMA, está sob os cuidados da 8ª Vara 
legalidade do procedimento de migração de participantes e da Fazenda Pública da Capital, na qual foi concedida liminar 
reservas matemáticas do Plano de Benefícios Básico para o impedindo a SABESPREV de promover a migração e também de 
Plano Sabesprev Mais, bem como a responsabilidade exclusiva instituir contribuição extraordinária aos participantes e assistidos.
da SABESP pelo deficit técnico de mais de R$ 500 milhões Tanto a SABESP como a SABESPREV ingressaram com 
verificado no plano de benefícios. recursos perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

A primeira ação judicial movida contra a SABESPREV,  (TJ-SP) questionando a decisão e visando a cassação da liminar, 
(Proc. nº 583.002010.167944-8), cuja autora é a AAPS, encon- o que até o momento não ocorreu. 
tra-se sob a jurisdição da 2ª Vara Cível da Capital, não tendo sido Estamos acompanhando o andamento dos processos atra-
concedida liminar e aguarda julgamento da ação até o momento. vés do escritório contratado e aguardando o julgamento dos mes-

A segunda ação judicial proposta contra a SABESP e mos.

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de maio, 1642 - Bela Vista.
Telefone: (11) 3289-8511 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.
                         Datas: 

Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br
13/04 e 27/04 - 11/05 e 25/05 - 08/06 e 22/06 - 06/07 e 20/07 - 03/08, 17/08 e 31/08. 

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

IMPORTANTE!
Constatamos também que a Sabesp ampliou o en-

tendimento do alcance do pedido inicial da Secretaria da 
Fazenda (que envolvia apenas as decisões da 8ª Vara) e 
estendeu os efeitos do Mandado de Segurança alcançando, 
indevidamente, alguns aposentados e pensionistas que 
através de ações individuais obtiveram liminares ou já 
tinham sentença transitado em julgado, obtidas por outros 
advogados. Menciona no texto do telegrama o Proc. nº SDI-
1024800-16-2011.5.020000, que se refere à Ação Civil 
Pública da AAPS, e não o processo individual do interes-
sado. 

Apontamos estas irregularidades à diretoria da 
Sabesp que restabeleceu a situação inicial em alguns 
casos. 

Confiamos plenamente na competência da nossa as-
sessoria jurídica e temos convicção de que vamos superar 
mais este aborrecimento, e, em breve restabelecer a tran-
quilidade de nossos associados.



Se você quer vender, alugar, trocar ou oferecer serviços profissionais este é o seu espaço. Preços promocionais para nossos associados.

Alugo Apto no Guarujá 
3 dormitórios c/ 01 suíte e armários embutidos, cozinha c/ armário, geladeira, 

lavalouça, lavadora e secadora. 01 vaga na garagem.
Próximo às praias Astúrias e Tombo. Tel: (11) 3884-5936 – Cel: (11) 9244-1318.

   Tânia Bar-
reto, gerente mé-
dica da área de 

Doenças Infecciosas 
e Osteoporose da empresa Novartis Biociências, ministrou 
palestra na sede da AAPS, no dia 16 de março, sobre Tra-
tamento de Osteoporose e Prevenção de Quedas, problemas 
comuns na terceira idade.

Além de esclarecer dúvidas sobre a doença, ela falou 
sobre os novos medicamentos que estão ajudando a tratar a 
doença na terceira idade com bons resultados.

Diversos fatores, físicos e ambien-
tais, podem aumentar o risco de osteopo-
rose. É importante conhecê-los e fazer o 
exame preventivo, pois a doença não a-
presenta sintoma. Os  principais são:

1-  Sexo – Mulheres estão mais sujeitas 
do que homens, pois têm ossos mais leves e 
finos e porque na menopausa deixam de ter a 
proteção do hormônio estrógeno;

2- Idade – O processo natural de enve-
lhecimento reduz a velocidade de reposição 

de novas células ósseas pelo organismo;

3- Histórico familiar – Existe um componente genético 
na osteoporose e, por isso, quem tem familiares que já 
apresentaram a doença está mais sujeito a desenvolvê-la 
também;

4- Estilo de vida – Dieta pobre em cálcio, excesso de 
exercícios ou sedentarismo, insuficiência de vitamina D, uso 
de bebidas alcoólicas e cigarro;

5- Uso de Medicamentos  Que possam interferir na 
absorção de cálcio pelo organismo por mais de três meses.

–

Associados assistem palestra 

da Dra. Tânia Barreto 

Fonte: Osteoclube – www.osteoclube.com.br

Enviamos nossas condolências a todos os familiares 

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE E PREVENÇÃO DE QUEDAS 

Clara de Assis
     Pet Shop

Estética Animal
Rações

Medicamentos
Veterinário

Seu bichinho 
é a razão de nossa existência.

Av. Barber Greene, 737 - Jd Santa Clara - Guarulhos - SP

2468-2229

Veterinária Responsável: Ana Paula Xella.

Hotel/Creche
Acessórios

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos o falecimento de Carlos Soter de Campos, em 05/02/2011, aos 70 anos; 
Aloizio Matos, em 03/02/2011, aos 74 anos; Adolfo Rogério Simões, em 15/01/2011, aos 63 anos; Rubens Silva Martins, em 
11/01/2011, aos 82 anos; Ademar Patucci, em 07/01/2011, aos 63 anos; Walter Jabur, em 06/01/2011, aos 72 anos; Jorgete Sudário 
Dias, em 04/01/2011, aos 66 anos; Antonia Darcin Baratta, em 24/12/2010, aos 72 anos; Raimundo Saraiva Leão, em 11/12/2010, 
aos 73 anos;  Maria de Lourdes Coelho Cunha Silva, em 06/12/2010, aos 91 anos; Paulo Virgilio Godoy Cabral, em 27/11/10, aos 
64 anos e Pedro Moro, 03/11/2010, aos 50 anos. 

                                                                                      

 

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE E PREVENÇÃO DE QUEDAS 

O conteúdo dos anúncios é de inteira responsabilidade dos anunciantes.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL 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

Quinzenalmente - às sextas-feiras - das 9h às 16h
      Datas: 08/04 e 22/04 - 06/05 e 20/05 - 03/06 e 17/06 - 01/07, 15/07 e 29/07 - 12/08 e 26/08. 

 Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos
Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 7819-1106 - 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.

Densitometria óssea: exame indicado para medir a consistência do osso em várias partes do corpo e  detectar a situação de 
baixa massa óssea. A Sociedade Brasileira de Densitometria recomenda o exame para mulheres de 65 anos de idade ou mais e 
homens a partir dos 70 anos, independentemente dos fatores de risco.   
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QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS



ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

CONHEÇA MAIS SOBRE O CONSELHO DELIBERATIVO DA AAPS

aaps
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INSTITUCIONAL

O Conselho Deliberativo é um dos Os Conselheiros são os representantes dos associa-
órgãos diretivos da AAPS por onde pas- dos junto aos demais órgãos internos e estarão sempre a 
sam as grandes questões estratégicas disposição para ajudá-lo no que for necessário. No site da 
de nossa Entidade. É nesse colegiado AAPS e na Secretaria da sede social encontra-se a relação 
onde são definidas as políticas e dire- nominal dos Conselheiros para você entrar em contato, 
trizes de gestão, que serão executadas caso julgue necessário. Se preferir pode mandar um e-
pela Diretoria Executiva, além dos pla- mail, para  que será 

nos e programas gerenciais, o orçamento anual de recei- feito o encaminhamento. 
ta/despesas e o balanço patrimonial do ano.

O Conselho Deliberativo reúne-se no mínimo uma vez 
por mês (você pode e deve assistir às reuniões) para avaliar 
o andamento das ações gerenciais, analisar o cenário ins-
titucional, detectar ameaças e oportunidades, recomendar 
ações nos campos político/jurídico/administrativo, enfim 
dando um suporte e um balizamento para que a Diretoria 
possa desenvolver o seu trabalho, sempre com o objetivo 
de atingir nossa missão maior: qualidade de vida dos as-
sociados e defesa de seus direitos onde e quando for 
necessário.

A partir desta publicação, estaremos, periodicamente, Atualmente são 19 Conselheiros titulares, eleitos dire-
prestando contas de nossas atividades, para que os as-tamente pelos associados, a cada três anos. Dentre eles é 
sociados acompanhem e avaliem a efetiva contribuição do eleito o Presidente da Diretoria Executiva, que exerce seu 
Conselho Deliberativo na gestão da nossa entidade.mandato pelo mesmo período.

 

conselhodeliberativo@aaps.com.br,
devido 

bbbbb

CONHEÇA MAIS SOBRE O CONSELHO DELIBERATIVO DA AAPS

 Audiência realizada na sede da Secretaria 
Hídricos do Estado de São Paulo, na qual os representantes das associações e 
sindicatos que compõem o Fórum de Entidades da Sabesp, dentre eles o 
presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo, foram recebidos por Edson 
Giriboni, que ouviu um breve relato das demandas e expectativas das 
categorias representadas, demonstrando interesse e disposição quanto ao 
encaminhamento positivo das questões colocadas. 

de Saneamento e Recursos  23/02

 09/03                   Em continuidade a estratégia definida pelos membros do Fórum das Enti-
dades para expor as questões que afligem os trabalhadores da Sabesp no momento, 
especialmente a situação em relação ao plano previdenciário da Sabesprev, estiveram 
reunidos com a diretora presidente da Sabesp, Dilma Pena, e o diretor de Gestão 
Corporativa, Manuelito P. de Magalhães Junior. 


