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3 dias na cidade 
nacional da seresta
Cenário de novelas 

como Escrava Isaura,
Paraíso e Sinhá Moça. 

VIAGEM À CONSERVATÓRIA - RJ
02 a 04 de setembro Baile 

da Primavera
Dia 30 de setembro – 19 horas

Clube Atlético São Paulo

Música ao vivo
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Cobertura completa da festa na pág. 8
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E SABESPAPO é um informativo bimestral da AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp.
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Marketing: José Roberto Guimarães de Almeida e Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.
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Conselho Deliberativo -  Jairo Bonifácio (Presidente); Maximiano Bizatto (Vice-presidente), Antonio Carlos Julião, Berenice de Paula Posso Baruffaldi, Célia Regina 
Gervásio da Silva Botelho, Egidio Perroni Neto, Gerson de Oliveira, José Amaury Teles Fontenele, José Antônio Oliva, José Carlos Machado Scheffauer, Maria Aparecida 
Gonçalves, Mário Rubens Almeida de Melo, Minetoshi Horita, Nelson Luiz Stabile, Paulo Joel Bruno, Paulo Roberto Menezes, Sérgio Simondi, Shigueo Makita e Silvia Lotti. 

Conselho Fiscal - Ilka Maria Machado e José Luiz Trinca.Flávio Tsutomu Hirota (Presidente), 

Coordenador Editorial: José Roberto Guimarães de Almeida -  
Jornalista Responsável e Edição de Textos: Raquel Braganholi - MTb: 22.219 - raquel@aaps.com.br

jrguimaraes@aaps.com.br

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

Daniel Castilho Azevedo 
Presidente

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. 

Confirmando previsões menciona- aposentados e pensionistas da região. 900 mensagens eletrônicas aos dirigen-
das em nossos últimos informativos e Esta ação foi instaurada em 14 de julho, tes e membros do corpo gerencial da 
graças a atuação do Escritório Fonseca e na 50ª Vara da Justiça do Trabalho e Sabesp. Como resultado positivo dessa 
Fernandes, contratado pela AAPS, obti- aguarda manifestação. intensa mobilização a diretoria da AAPS, 
vemos, em 07 de junho, a revogação da Ainda como resultado das negocia- no dia 13 de julho, recebeu em sua Sede 
liminar obtida pela Fazenda contra as ções da campanha salarial de 2011, o assessor da diretoria de Gestão Corpo-
execuções provisórias proferidas pela 8ª encerradas no mês de junho, as enti- rativa e o superintendente de Recursos 
Vara do Trabalho e que vinha provo- dades que integram o Fórum Sabesp Humanos da Sabesp que se compro-
cando a redução ou suspensão do pa- obtiveram compromisso da empresa pa- meteram a estudar e discutir possíveis 
gamento dos benefícios de complemen- ra negociar alternativas para o Plano Pre- mudanças nos planos de saúde, com a 
tação. Mesmo com a determinação da videnciário. A Sabesp apresentou um cro- participação das entidades sindicais.     
Justiça para que a Sabesp restabeleces- nograma com início em julho e término Cumprindo disposições estatutárias 
se imediatamente os pagamentos foram previsto para o mês de outubro. O resul- o Conselho Deliberativo da AAPS cons-
necessárias gestões adicionais junto à tado da etapa inicial deste processo pode tituiu no mês de julho, a Comissão Elei-
área jurídica da empresa para garantir a ser conferido na presente edição. toral, órgão transitório integrado por as-
normalização de todos os envolvidos. A AAPS desenvolveu intensa ativi- sociados da entidade e que terá como 
Restabeleceram-se assim mais de 100 dade como decorrência dos reajustes responsabilidade propor a regulamen-
casos. dos planos Executivo e Padrão, admi- tação, organização e cronograma do pro-

Com relação aos aposentados e nistrados pela Sabesprev. Através de um cesso de eleições da AAPS - gestão 2012 
pensionistas da Baixada Santista, tam- grupo de trabalho integrado por colabora- / 2015. 
bém atingidos em razão da extinção de dores e membros do Conselho Delibe- Anunciamos também nesta edição o 
ação coletiva promovida pelo Sintius, a rativo estão em estudo medidas efetivas início de obras para reforma interna na 
AAPS promoveu ampla mobilização de contra esses reajustes. Além da nossa Sede da AAPS cuja finalidade é moder-
associados e não associados. Além de indignação e do questionamento forma- nizar e adequar as instalações, assegu-
orientar e esclarecer as pessoas pre- lizado junto à diretoria da Sabesprev e da rar condições de acessibilidade e propi-
judicadas com suspensão ou redução do Sabesp, notificamos também os sindi- ciar melhoria do atendimento e maior 
benefício, instalamos um plantão jurídico catos e as entidades de representação conforto para funcionários, associados e 
específico para esses casos em nossa dos ativos, denunciando as consequên- visitantes. O prazo para término da refor-
Subsede. Após avaliar e catalogar as si- cias dramáticas dos reajustes praticados. ma está previsto para 90 dias e, para tan-
tuações individuais, a  AAPS, através do Elaboramos e distribuímos com a parce- to, contamos com a compreensão de to-
Escritório Fonseca e Fernandes optou ria do Sintaema e da Associação Sabesp dos durante esse período.
em promover uma ação coletiva com pe- 10 mil panfletos nas unidades da em-
dido de tutela antecipada, para resta- presa para sensibilização dos empre-
belecer com a maior brevidade possível o gados ativos, já que estes serão os apo-
pagamento de complementações dos sentados de amanhã. Enviamos mais de 
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MOBILIZAÇÃO DA AAPS RESULTA EM REUNIÃO COM A SABESP

No dia 13 de julho, por Walter Sigollo, superintendente de Recursos Humanos e 
iniciativa da Sabesp, foi rea- Qualidade da Sabesp. 

lizada uma reunião na Sede Pela AAPS participaram Daniel Castilho Azevedo, 
da AAPS com a finalidade de ava- presidente; José Luiz de Melo Pereira, diretor de Saúde e 

liar os efeitos da mobilização pro- Assistência Social; Armando Silva Filho, diretor de As-
movida por nossa entidade, em razão dos suntos Previdenciários e Jairo Bonifácio, presidente do 

reajustes das mensalidades dos planos Exe- Conselho Deliberativo.
cutivo e Padrão determinados pela Sabes- A AAPS esclareceu as razões da mobilização e colo-

prev com vigência para junho de 2011. cou a sua preocupação com o futuro dos planos, defen-
Por causa do impacto negativo dendo a necessidade da construção de um novo modelo 

provocado pelos reajustes dos planos que integre ativos, aposentados, pensionistas e seus de-
de saúde a AAPS promoveu intensa campanha junto aos pendentes legais num plano único, economicamente sus-
empregados ativos visando sensibilizá-los com relação às tentável e com custos compatíveis com a capacidade finan-
dificuldades enfrentadas pelos inativos e adverti-los sobre ceira dos participantes.
as consequências futuras do modelo e da política de rea- A Sabesp, por sua vez, acenou com perspectivas de 
justes praticada pela Sabesprev.    mudanças nos planos e comprometeu-se a estudar e dis-

 A Sabesp esteve representada por Edison Raul Bar- cutir propostas com as demais entidades de representação 
retti, assessor da diretoria de Gestão Corporativa e por dos empregados ativos.     

AAPS DE CARA NOVA

A sede da AAPS passará por uma nova reforma com o  2011. A elaboração do projeto preliminar e estimativas de 
objetivo de melhorar as instalações e as condições de custos foram resultado do trabalho do grupo constituído 
acessibilidade para o atendimento aos associados, bem pelos membros da Diretoria Executiva, Celso Valio Machia-
como melhor acomodar os diretores e funcionários. Novos verni e Antonio Martins e pelos conselheiros Egidio Perroni 
escritórios, salas de reunião e espaço social mais ade- Neto, Silvia Lotti e Maximiano Bizatto. 
quados que irão proporcionar A responsabilidade pela 
mais conforto e satisfação aos execução da reforma está a 
associados. cargo da empresa Itaoca - Arqui-

A inovação mais importante tetura, Planejamento e Geren-
será a instalação de um ciamento. 
elevador social que facilitará o As obras foram iniciadas no 
acesso das pessoas com difi- dia 18 de julho e a previsão para 
culdade de locomoção aos an- conclusão é de noventa dias.   
dares superiores. Pedimos desculpas pelos 

O projeto de reforma de transtornos causados durante o 
nossa sede apresentado pela Diretoria Executiva foi período de reforma e agradecemos antecipadamente a 
aprovado pelo Conselho Deliberativo em 13 de junho de compreensão. 

Veja o projeto virtual na Galeria de Fotos em nosso site e confira os detalhes da reforma. 

O Conselho Deliberativo constituiu a Comissão Eleitoral para as Eleições AAPS 2012  
em reunião realizada em 11 de julho de 2011, que será formada pelos seguintes associados: 
Alberto Kiyoshi Shimada, Almir de Carvalho, Elza Alvanira de Freitas, Ivan de Andrade 
Ribeiro, Mario Sergio da Silva, Roberto Affonso Anciães e Waldir Monteiro Junior.

Em reunião realizada no dia 27 de julho, Almir de Carvalho foi escolhido para presidir a 
Comissão Eleitoral e Elza Alvanira de Freitas como secretária. A indicação de ambos deverá 
ser homologada em 08 de agosto pelo Conselho Deliberativo.   
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NOVA TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

          Reunião sobre a situação dos complementados da Baixada Santista - Valdemar Venâncio e Daniel Castilho 
Azevedo com o deputado federal  Arnaldo Faria de Sá; 

                          Valdemar e Daniel participaram de reuniões de negociação da campanha salarial na Sabesp;

           Valdemar reuniu-se com o deputado estadual Cauê Macris para entrega de documento elaborado pelo FEASP 
solicitando apoio aos complementados contra as investidas da Fazenda;

             Valdemar reuniu-se com o deputado estadual Samuel Moreira - na pauta: retomada do PL 155/04; 

            Valdemar e Daniel reuniram-se com Marcos Antonio Fernandes, assessor do secretário da Fazenda, para tratar 
sobre a questão dos complementados.

aaps
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ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ

06/05

17, 24 e 31/05 

25/05

03/06

15/06

Em reunião realizada no dia 06 de julho na Ponte contrapartida apresentou como condição prioritária 
Pequena com o objetivo de reabrir as negociações sobre o para negociar a suspensão do processo judicial pelas 
Plano Previdenciário participaram a Comissão de Nego- partes por 120 dias, durante o transcorrer das nego-
ciação do Fórum de Entidades e a Sabesp. ciações, o que significa a manutenção da liminar.  

Como representantes da Sabesp, o assessor da dire- O Fórum também reiterou a necessidade de acesso a 
toria de Gestão Corporativa, Edison Raul Barretti e o todos os dados da Sabesprev para avaliação da consultoria 
superintendente de Recursos Humanos e Qualidade, Wal- previdenciária e jurídica contratada do Fórum e, ainda, 
ter Sigollo, e pelo Fórum, representantes de todas as apresentou a proposta de resgatar a posição de 2006, 
entidades, assessorados pelo consultor jurídico Ricardo quando na ocasião foram definidos e aceitos pelas partes o 
Castro e o consultor econômico, Keiton Pedreira. saldamento do Plano BD (Benefício Definido) e a criação do 

Na oportunidade a empresa apresentou um histórico Plano CV (Contribuição Variável). 
das negociações até aquele momento e estipulou suas Até o fechamento desta edição a proposta do Fórum 
premissas. estava sendo avaliada pela empresa. A próxima reunião de 

O Fórum rejeitou as premissas apresentadas e em negociações foi agendada para o dia 04/08/2011. 

AAPS FAZ MOBILIZAÇÃO CONTRA AUMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE

A Diretoria da AAPS promoveu uma campanha de mobilização para protestar contra os aumentos dos Planos de Saúde 
Executivo e Padrão que foi composta de 10 mil folhetos e mais de 900 mensagens eletrônicas endereçadas aos dirigentes e 
membros do corpo gerencial da Sabesp.

Registramos a cooperação de diversos associados através de trabalho individual durante a campanha: Silvia Lotti, na 
Costa Carvalho; Nilton Monteiro da Silva (Manivela), em Pirituba e Franco da Rocha; Antonio Carlos Julião, na Ponte 
Pequena; José Antonio Oliva, na Costa Carvalho, Estela dos Santos Rodrigues Peres e José Luiz de Melo Pereira, na 
Baixada Santista e Jairo Bonifácio e José Luiz de Melo Pereira, na cidade de Lins.

Agradecemos a participação e o empenho de todos. Juntos, somos mais fortes!

ATUALIDADES

1)  A Sabesp estuda aumentar o incentivo da migração;
2)  O incentivo só será aumentado se aumentar a adesão;
3)  Não haverá 100% de incentivo;
4)  A adesão será computada pelo valor da reserva e não pelo número de pessoas;
5)  O novo incentivo será aplicado também para quem já migrou;
6)  Será cobrada a contribuição extraordinária de quem não migrar;
7)  Se houver acordo a ação judicial deverá ser retirada;
8)  As entidades deverão ajudar a Sabesp e Sabesprev a incentivar as adesões ao Sabesprev Mais;
9)  Caso o acordo seja firmado dar ciência à PREVIC.

PREMISSAS APRESENTADAS PELA SABESP E REJEITADAS PELAS ENTIDADES

.



Dia    Convidados  EventoHorário                                                  Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS 
aaps
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   Agosto

AGENDA

18 horas          

_         

08h30min
          

18
 Quinta      

Bingo Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS

19 horas
05 

Sexta       
Restaurante do Giba

*Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com Raphaela através do telefone: (11) 3288-1162.

5ª Noite da Seresta 
com a cantora Valéria Soares

R$ 20,00 R$ 60,00

R$ 10,00

R$ 20,00

R$ 40,00

R$ 40,00
23

Terça
10 horas

19 horas

Bocha com jogos de salão C.C. Albino Grandi

30 
Terça

A Terça é nossa!
Baixada Santista 1kg de alimento 

31
Quarta Happy hour com videokê Participação gratuita

Participação gratuita

   Setembro

02 a 04 
Viagem para Conservatória - RJ

Cidade nacional da seresta 

7 horas11 a 18 Viagem à Colônia de Férias 
e Pesca de Cardoso

16 
Sexta 19 horas

Palestra: 
Despertar de uma nova consciência 

(Jadir Albino)

19 horas
30

Sexta Baile da Primavera Clube Atlético São Paulo R$ 20,00 R$ 60,00 

VEM AÍ O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 
06 de outubro (quinta-feira)

Aguarde mais informações!

Vamos comemorar juntos!

Anna de Mattos Mariano (Osasco – SP); Cristovan So-
ares de Paiva (Santos – SP), Deolindo Trigo de Aquino (Praia 
Grande – SP); Ednar Tenório de Mendonça (Santos – SP); 
Elias Marques de Menezes (Praia Grande – SP), Ednar Tenório 
de Mendonça (Santos – SP); Giselda de Oliveira Caetano (São 
Vicente – SP); Jeferson Oliveira de Araujo (Santos – SP); 
Jorge Luiz Cardoso de Abreu (Lins – SP); José Carlos Bezerra 
da Silva (Itanhaém – SP); José Inácio da Silva II (Praia Grande 
– SP); Marcos Dalla Costa (São Paulo – SP); Maria Aparecida 
Santos Andrade (São Vicente – SP); Maria Isabel Hermini 
Galasse (Rio Claro – SP); Marlene Araujo de Souza (Santos – 
SP); Marli Olivia Tambelini de Amorim (São Paulo – SP); Nilzo 
Almoinha (Santos – SP); Paulo Gomes de Melo (Pedro de 
Toledo – SP); Philomena Myriam Zwi (Campinas – SP); Ro-
berto Tadeu Rodrigues (São Vicente – SP); Ruth Alves Gomes 
(São Paulo – SP) Eduardo Ciro Leite (São Paulo – SP) e 
Ronaldo Gonçalves (São Paulo – SP). 

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOSSejam

bem-vindos!
O cirurgião dentista Fernando Quintino, representante da 

SIMPLAN Implantes Dentários, participou da entrega dos brindes 
sorteados que foram doados pela empresa em apoio ao nosso 
evento. A empresa também distribuiu um Kit de viagem contendo 
escova dental, fio dental e pasta dente aos portadores de convite 
da festa.

SORTEIO DE BRINDES NA FESTA JUNINA

Contemplados: Maria Elizabeth Freitas, Julio Nishikiori, João B. Cae-
tano, Jonas Otávio Costa, Isabel Maria Oliveira, Adonias Balbino da Silva, Alde-
mar Figueiras, Benedito de Moraes, Yone Vasconcellos, Ivan Andrade Ribeiro, 
Paulo Joel Bruno, Antonio Carlos Julião, Maria Silvia Tavares, Maria Iracema M. 
Teixeira Gião, Luiz Felipe Sanches, Tokie Massunaga, Janete Quirino e Nilton 
Monteiro da Silva (Manivela). 

VEM AÍ O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO 

ASSOCIAÇÃO SABESP
Pça Washington,35  

José Menino – Santos

AEAS - R. Arthur Assis, 47
Baixada Santista

Informações com Raphaela – Tel: (13) 3288-1162

Informações com Gislaine – Tel: (11) 3289-8511



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
 17/08 e 31/08 - 14/09 e 28/09. 

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Em 07/06/2011, após inúmeras benefícios suspensos indevidamente ainda em abril. 
gestões realizadas pelo Escritório Fon- Com a publicação da revogação em definitivo do Man-

seca e Fernandes, junto à Seção de Dis- dado de Segurança da Secretaria da Fazenda foi realizada 
sídios Individuais - SDI / TRT a AAPS final- uma reunião entre a área jurídica da Sabesp, a AAPS e um 

mente obteve a revogação do Mandado de Se- representante do Escritório Fonseca e Fernandes, para as-
gurança obtido pela Secretaria da Fazenda no segurar o cumprimento integral da decisão proferida pela 8ª 

mês de março e que suspendia as execuções Vara.  
provisórias determinadas pela 8ª Vara do 

            Confira o saldo final dos casos solucionados: 
Trabalho.

Suspensos e reabilitados: 03 (AI) em abril e maio Apesar dos transtornos causados à inúmeros associados 
Suspensos e reabilitados: 15 a partir de junho(mais de 100), muitos sem nada a ver com a decisão inicial e 
Estavam na Fazenda: 25 a partir de julhoresultado de interpretação equivocada do Mandado, a 
Continuam suspensos: 02 (Ação do Sintius)revogação já era prevista pela AAPS. A própria Sabesp 
Casos controversos inclusos: 05 habilitados a partir de 15/07reconheceu inúmeros equívocos e restabeleceu diversos 

ü
ü
ü
ü
ü

AAPS CONSEGUE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
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AAPS CONSEGUE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA

Atenção! A relação nominal dos envolvidos se encontra à disposição dos interessados para consulta no 
Plantão Jurídico da AAPS em nossa sede e na subsede da Baixada Santista.

AAPS PROMOVE AÇÃO COLETIVA PARA COMPLEMENTADOS DA BAIXADA
O Escritório Fonseca e Fernandes protocolou Ação Cole- Ação Coletiva visando proteger esses associados contra 

tiva visando restabelecer o pagamento de complementações  futuros mandados de segurança por parte da Secretaria da 
pela Sabesp em 14 de julho.   Fazenda.

Dentre os casos que participam desta Ação Coletiva 24 Vale lembrar ainda, que dos mais de 400 aposentados e 
não estão recebendo nada; 24 foram transferidos e passaram pensionistas que tiveram o pagamento suspenso pela Sabesp 
a receber pela Fazenda; 37 foram reabilitados pela Sabesp. no mês de março, em virtude da  extinção da ação do Sintius, 
Por medida de precaução do Escritório, mesmo os casos que 141 já foram reabilitados pela Sabesp pois possuíam decisões 
já tiveram o pagamento restabelecido foram relacionados na judiciais obtidas em ações individuais.  

PLANO PLENO DE SAÚDE: AÇÃO COLETIVA VAI PARA A JUSTIÇA COMUM
A Ação Coletiva movida pela AAPS  que visa a reintegração dos aposentados e  pensionistas no Plano Pleno da Sabesp,  e 

que a Justiça do Trabalho se declarou incompetente para julgar e remeteu à Justiça Comum, foi distribuída  na 10ª Vara Cível em 
30 de junho. 

Nosso advogado está acompanhando o processo e no dia 07 de julho solicitou parecer do Ministério Público quanto ao pedido 
de concessão de liminar junto à Justiça Comum.

Os advogados credenciados pela AAPS para dar assistência aos nossos associados nas ações de revisão pelo teto e outros 
benefícios previdenciários já atenderam mais de 100 casos nos plantões que haviam sido previamente agendados e  realizados 
na sede e subsede da Baixada Santista.

O atendimento através de plantões semanais às quartas e quintas-feiras continua. 
Os interessados deverão agendar com antecedência data e horário de consulta junto às secretarias da Capital pelo 

telefone (11) 3289-8511, e da Baixada Santista pelo telefone (13) 3288-1162. 

Atenção! 

PLANTÕES JURÍDICOS PARA REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSS



Os associados interessados em saber mais sobre o assunto podem procurar o 
Plantão do Serviço Social da AAPS para mais informações e esclarecimentos sobre o tema. 

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

Às segundas e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3289-8511 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

Às sextas-feiras - das 9h às 16h ou pelo telefone (13) 3288-1162
Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Bairro do Boqueirão - Santos

 E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - 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.

Enviamos nossas condolências a todos os familiares.

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 O conteúdo dos anúncios 

é de inteira responsabilidade 
dos anunciantes.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

SEGURO É UMA DESPESA NECESSÁRIA?SEGURO É UMA DESPESA NECESSÁRIA?
 Como não é possível controlarmos a imprevisibilidade trabalhando, po-

do futuro sobre acontecimentos que provocam danos, os derão minimizar 
seguros são uma forma de fazer diminuir esses impactos na os problemas fi-
vida das pessoas. nanceiros que por 

Seguro não é “mau agouro”, e sim, prevenção. Na ver- consequência a-
dade, muitos até vêem os seguros como uma maneira de parecerão daí pa-
desperdiçar dinheiro, mas eles podem ser de grande ra frente.
utilidade. Existe uma 

O uso do seguro permite recuperar parcialmente ou multiplicidade de 
integralmente o valor perdido bem como o planejamento seguros, serviços 
tranquilo para uma aposentadoria digna para o bem-estar e proteções que nos ajudam a garantir o patrimônio e a 
pessoal e de toda a família. Por exemplo: ter um plano de estarmos relativamente mais descansados perante situa-
saúde e de acordo com a legislação vigente é muito im- ções inesperadas. Mas para isto é importante conseguir 
portante, mas não é tudo. Um seguro de vida e de perda de obter uma orientação segura, até para  escolher um corretor 
renda por acidente ou doença quando da falta do de seguros de confiança e que possa lhe oferecer seguros 
mantenedor da família, ou sua impossibilidade de continuar de companhias sólidas e confiáveis. 

SEGURO DE VIDASEGURO DE VIDA
Ao se deparar com a despesa de seguro de vida, financeira no caso de um sinistro, ou no caso de algum 

muitos se questionam se este seria um gasto acontecimento que possa abalar a família. 
realmente importante. O seguro de vida, mais do que cobrir finan-

Se é casado e tem filhos e se caso algo ceiramente, evita que em horas de abalos 
acontecer com você, sua família pode vir a ou tristezas, a família seja poupada de mais 
passar necessidade. É fato que o seguro de desconfortos e preocupações. Deve ser 
vida não substitui ninguém. Mas a questão visto como um gesto de carinho, de amor 
básica do seguro é prestar uma proteção aos familiares do segurado. 

FALECIMENTOS: É com muito pesar que informamos o falecimento de Tiago Faria de Camargo, em 24/06,  aos 80 
anos;  Adilson Santos Mortari, em 07/05, aos 59 anos; Gilberto de Mattos Taveira, em 30/04, aos 77 anos; João Cunera 
de Lima, em 23/04, aos 74 anos e Francisca Lima Nascimento, em 25/01, aos 64 anos.
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ACONTECEU NA AAPS

ESTAF  JM UOC N S IO NNA A 22 ARA OA MEPS OMC
ESTAF  JM UOC N S IO NNA A 22 ARA OA MEPS OMC

Cerca de 400 pessoas entre associados, familiares e colaboradores puderam curtir 
o evento recheado de atrações e comidas típicas ao som de música ao vivo, que 
culminou com a dança da quadrilha que teve início logo após todos cantarem parabéns 
à AAPS e saborearem o delicioso bolo de aniversário.

A AAPS comemorou o aniversário de 22 anos da entidade 
antecipadamente no sábado, dia 18 de junho, na tradicional 
festa junina anual no Clube de Campo da Associação Sabesp 
localizado na Cantareira. 

O presidente da AAPS, Daniel Castilho Azevedo, em sua breve saudação de 
abertura destacou o trabalho da entidade que, atualmente, tem três prioridades: a 
busca de melhores condições para os Planos de Saúde, a luta pelo direito dos 
associados complementados que tiveram o pagamento suspenso pela Fazenda e, pelos suplementados, contra a 
cobrança da contribuição extraordinária do plano BD, enquanto se busca uma solução negociada para a questão.

Luiz Takashi Kunitaki 

e Maria Luiza Bueno Kunitaki. 

O casal reside em Piracaia (SP) 

e veio curtir a festa. 

Três gerações: Dona Saturnina, 
sua filha Ilda (também associada) 
e Marly (sobrinha). 

Maria Saturnina de Freitas, de 83 anos, 
associada desde 2002, complementada, participou 
do protesto realizado na Baixada Santista contra a 
suspensão da complementação. Com o benefício 
em dia, veio participar da festa. Disse que só agora 
está conhecendo as atividades da AAPS e está 
gostando muito de participar. 

Pela AAPS marcaram presença o presidente do 
Conselho Deliberativo Jairo Bonifácio, os diretores Antonio Martins (Sociocultural e 
Esportivo), José Luiz de Melo Pereira (Assistência Social e Saúde), Armando Silva 
Filho (Assuntos Previdenciários), Jeferson José Elias 
Barbosa (Financeiro) e os assessores José Roberto 
Guimarães de Almeida (Comunicação e Marketing) e 
Valdemar Venâncio (Relações Externas), a representante 
da Baixada Santista que compareceu com a caravana de 
associados da Baixada, Estela dos Santos Rodrigues 
Peres, além de vários membros dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

Associados
aniversariantes 

do mês de junho 
cortam o bolo. 
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