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Buffet Do-Ré-Mi 
Cardápio temático: Comida de Boteco

Noite da Seresta - São Paulo
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CADA VEZ MAIS ATUANTE
Estamos nos esforçando para que 

os resultados obtidos pela atual gestão 
sejam coroados de êxitos e capazes 
de satisfazer as necessidades e ex-
pectativas de nossos associados. 

Estão em pleno desenvolvimento 
vários programas prioritários, visando 
aprimorar os processos adminis-
trativos e financeiros, promover melhor 
qualidade de vida e entretenimento, 
dar segurança e proteção jurídica, bem 
como defender os direitos adquiridos 
de nossos associados, estejam eles na 
Capital, na Grande São Paulo, no Lito-
ral ou no Interior do Estado.

Esta nossa missão tem uma série 
de dificuldades, pois nossos compa-
nheiros estão dispersos em todo o Es-
tado de São Paulo e até fora dele, o 
orçamento financeiro é bem enxuto e,  
infelizmente, temos destinado cada 
vez mais recursos para a área jurídica, 
na contratação de advogados especia-
listas nas áreas trabalhista, previden-
ciária e de saúde, pois nossos direitos 
e interesses estão permanentemente 
ameaçados.

Um dos assuntos mais impor-
tantes e que muito preocupa é a situa-
ção do Plano Sabesprev Mais, apre-
sentado num formado que não bene-
ficia a todos empregados ativos da 
Sabesp, nem tampouco aos já assisti-
dos (suplementados). Não contempla 
a vitaliciedade, direito já conquistado 
dos assistidos; benefícios de risco, 
como invalidez e morte; e deixa o be-
neficiário à mercê do mercado finan-
ceiro, sem compartilhamento do risco 

com a patrocinadora.
Em função da fase em que se 

encontra nossa ação judicial, na qual 
obtivemos uma liminar que suspende 
provisoriamente a migração do plano 
para apuração da responsabilidade do 
déficit atuarial (contribuição extraor-
dinária) e dos valores do serviço 
passado, protocolamos uma petição 
ao juiz responsável pelo processo, 
solicitando uma audiência de conci-
liação entre as partes na busca de uma 
solução mais rápida.

Esta foi mais uma prova incon-
testável da nossa disposição para ne-
gociar com a empresa. Sabemos que 
alguns participantes estariam dispos-
tos a migrar para o novo plano criado 
pela empresa, assim como a signi-
ficativa pressão que a empresa vem 
fazendo junto aos ativos para que isto 
aconteça e enfraqueça nosso movi-
mento. Entendemos que os direitos 
individuais devam ser respeitados, 
mas não devem se sobrepor aos 
interesses coletivos.

Felizmente fomos prontamente 
atendidos em nossa petição. O juiz 
responsável  estabeleceu o dia 
15/10/2013 para a audiência solici-
tada, na qual apresentaremos uma 
proposta e estaremos com a predis-
posição de esgotar todas as pos-
sibilidades de entendimentos com a 
Fundação e sua Patrocinadora.

Outra expectativa relevante refe-
re-se a aceitação do nosso pleito de 
participar da formação de Comissão 
Paritária, conforme compromisso as-

sumido no último acordo coletivo, 
prevista para este mês de outubro, a 
qual proporá uma nova modelagem 
para os planos de saúde dos apo-
sentados, tornando-os mais aces-
síveis e atendendo aos nossos an-
seios, com nova fórmula de financia-
mento.

Também já estamos nos pre-
parando para 2014, quando a AAPS 
completará 25 anos de fundação.

Cresce a expectativa de toda 
nossa comunidade, pois não é todo 
ano que se comemora bodas de prata. 

Lembrando que a nossa força é a 
união, caminhamos confiantes na 
Justiça e no legado de experiência 
adquirida em todas as gestões que 
estiveram à frente de nossa entidade 
até hoje.

Queremos registrar ainda o faleci-
mento de nosso amigo, ex-diretor e 
atuante conselheiro Sergio Simondi, 
que deixa além de muita saudade, um 
belo exemplo de cidadania em todos 
os sentidos. 

Com a chegada da primavera 
aproxima-se o final do ano de 2013. Os 
eventos deste final de ano, da Sede e 
da Baixada Santista prometem. 
Participem! Espero ver a todos. Até lá e 
um forte abraço.

AAPS 25 anos: 
Sempre ligada a você!

José Luiz de Melo Pereira
Presidente 
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ESPAÇO JURÍDICO

     O juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
São Paulo, onde tramita a ação judicial que questiona o 
déficit previdenciário dos planos de previdência da 
Sabesprev, marcou a data da audiência de conciliação re-
querida pela AAPS. 

A audiência deverá ocorrer no dia 15/10/2013, às 15 
horas, no foro daquele juízo, já que a data marcada foi aceita 
pela patrocinadora Sabesp. 

A AAPS,  em conjunto  com 
AESABESP E ADMSABESP, entida-
des parceiras que sempre acreditaram 
em uma solução negociada, estarão 
presentes na audiência e se comprometem a 
esgotar todas as possibilidades na busca de um 
acordo que satisfaça a toda comunidade sa-
bespiana.

SUPLEMENTADOS

APOSENTADO POR INVALIDEZ TEM DIREITO A ACRÉSCIMO DE 25% NO BENEFÍCIO
O segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), aposentado por invalidez, que necessite de as-
sistência permanente de outra pessoa para o exercício de 
suas atividades cotidianas, tem direito a receber um 
acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. 

O direito ao adicional está previsto no Artigo 45 da Lei 
8213/91 e o valor deve ser pago desde o início do benefício, 
mesmo que não tenha havido o prévio requerimento ad-
ministrativo para aquisição do acréscimo. Isso porque, como 
se trata de uma previsão legal, é dever do INSS acrescentar 

os 25% de ofício, já no ato da concessão, quando a 
necessidade do auxílio permanente for detectada pela perícia. 

 Assim, os associados aposentados por invalidez, caso 
necessitem de um auxilio permanente em razão de sua 
condição de saúde, podem requerê-lo administrativamente 
ao INSS, solicitando uma pericia para avaliação. 

Caso o INSS venha a negar o acréscimo, o associado 
da AAPS deverá entrar em contato com o nosso Plantão 
Jurídico para avaliação de possível medida judicial, através 
de nossos escritórios de advocacia conveniados.

De 2ª a 6ª feira - das 13h às 17h - à Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista. 
Telefone: (11) 3372-1000 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 - mediante agendamento.
 Subsede: Rua Dr. Arthur Assis, 47 - Boqueirão - Santos - SP - Tel: (13) 3288-1162 - E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

PLANTÕES JURÍDICOS AAPS

Você sabia que mesmo após a aposentadoria pode 
continuar usufruindo dos benefícios da sua Cooperativa de 
Crédito? 

A Cecres (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados e Servidores da Sabesp e em Empresas 
de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) lembra 
que, embora você não esteja na ativa, não há impedimento 
algum para que continue se beneficiando dos serviços de 
crédito que oferece aos associados, com taxas de juros bem 
competitivas com o mercado. 

Se você ainda não é cooperado, ou se foi por algum 

tempo e deixou de ser, aproveite a oportunidade de tornar-
se sócio novamente. Mais informações sobre os benefícios 
disponíveis e de como se associar você encontra no site: 
www.cecres.com.br/associe-se; no Cecres.Net/admissão 
on-line, na sede da Cecres e nos postos de atendimento no 
interior e litoral.

Se preferir, também pode preencher o formulário de 
admissão na sede da AAPS ou na subsede da Baixada 
Santista. 

AAPS e CECRES: sempre buscando o melhor para 
seus associados!

A  AAPS conta com acervo de livros em nossa sede à disposição dos associados para consulta ou retirada para leitura.
A última doação foi feita pelo associado MassatoTerada. Trata-se do livro recém-lançado Causos da Casa do 

Politécnico, que traz histórias vivenciadas e escritas por ex-alunos da POLI/USP. 

CONHEÇA A BIBLIOTECA DA AAPS 
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ATUALIDADES

Você não pode 

ficar fora dessa! Se você ainda não tem um endereço de e-mail, 
está na hora de pensar no assunto.

BOLETIM ELETRÔNICO AAPS A JATO É UM SUCESSO
O dia 21 de agosto de 2013 ficou marcado como a data de circulação do primeiro número do 

boletim eletrônico de nossa entidade, o AAPS A JATO.
Uma nova forma de nos comunicarmos com você, sintonizada com a evolução tecnológica 

dos tempos atuais: econômica, prática e rápida, com a velocidade de comunicação que a 
internet proporciona.

Todos os associados com endereço de e-mail cadastrados em nossa 
secretaria receberam o boletim eletrônico. 

RECURSO DE VÍDEO-CONFERÊNCIA É ATIVADO PARA O JURÍDICO

O Skype Corporativo já está em uso pela nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos. Além de 
facilitar o intercâmbio de informações da área jurídica com nossos advogados conveniados, 
trouxe a diminuição das despesas com viagens. 

SEDE DA AAPS TEM NOVAS COLABORADORASSEDE DA AAPS TEM NOVAS COLABORADORAS
Desde o mês de agosto a sede da AAPS conta com novas colaboradoras: 

Nathalia Sacagni, estagiária de Comunicação e Marketing e Grazielle Nascimento 
Pedro, para a função de recepcionista.

CAMPANHA RELIVRO DA AESABESP
A AAPS está di-

vulgando a campanha 
lançada pela AESa-
besp bat izada de 

Campanha Relivro, que visa a reutilização de 
livros técnicos, destinada aos estudantes de engenharia do 
Estado de São Paulo, que necessitam de livros técnicos 

para dar andamento aos seus cursos.
Como funciona?
Se você quiser ser um doador de livros usados da área 

de engenhar ia ,  deve se cadast rar  pe lo  e-mai l 
relivro@aesabesp.org.br e enumerar os livros de que 
dispõe (título da obra / autor e ano de publicação).

Participe! Divulgue esta ideia!

SÓCIOS REMIDOS NA ASSOCIAÇÃO SABESP
Desde janeiro de 2013, todos os aposentados sócios da Associação Sabesp que estavam com a mensalidade em dia 

no ano passado se tornaram sócios remidos. 
Também se tornaram isentos de mensalidade, os sócios que estavam na ativa em 2012 e se aposentaram, desde que, 

o pagamento das mensalidades da Associação estejam em dia.
Para quem ainda não é sócio, mas quer se associar e é aposentado, para se tornar sócio remido terá de pagar a 

mensalidade por um ano, que ao final deste período passa a adquirir essa condição automaticamente.

No dia 01 de outubro tomou posse o novo 
Diretor de Saúde da Fundação Sabesprev, José 
Mauro de Melo.

A AAPS deseja uma gestão de sucesso e se 

coloca à disposição para colaborar, notadamente 
em relação aos planos de saúde onde se 
encontram os aposentados e pensionistas, 
categoria por nós representada.

TOMA POSSE NOVO DIRETOR DE SAÚDE DA SABESPREV
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FALE COM A AAPS AO VIVO PELA INTERNET
Você sabia que agora a AAPS tem um canal de Atendimento On-line?

Basta acessar pelo site da AAPS para atendimento ao vivo nas áreas jurídica e administrativa.

Sempre que o botão estiver com sinal verde significa que 
os atendentes estão ao vivo aguardando para responder sua 
pergunta.

Como funciona?

Basta clicar no ícone live chat e uma janela se abrirá.

Preencha os campos com o seu nome, e-mail, cidade e 
dúvida e clique em Iniciar Chat.

Quando o botão verde estiver apagado, significa que os 
atendentes não estão disponíveis para atender ao vivo no 
momento.

Mas se quiser, você também pode enviar mensagem com
a sua dúvida mesmo assim.
Nesse caso, a mensagem irá para a caixa de entrada do 

LIVE CHAT e ficará aguardando pela resposta do atendente na 
próxima oportunidade em que estiver ao vivo novamente. 

Fale conosco! O LIVE CHAT funciona ao vivo às terças e sextas-feiras,
das 15 às 16 horas ou sempre que o botão estiver verde.

A JATOA JATOA JATOAAPS Velhas Árvores
Em homenagem à Primavera, estação das flores, e ao Dia 

da Natureza, comemorado 04 de outubro, publicamos o poema 
Velhas Árvores, do escritor e jornalista Olavo Bilac, escrito em 
1865. 

O poema foi uma colaboração enviada pelo associado 
Vécio Roberto Petrucci.

Velhas Árvores

Olha estas velhas árvores, mais belas
Do que as árvores novas, mais amigas:
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas... 

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas
Vivem, livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E os amores das aves tagarelas 

Não choremos, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo! Envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem: 

Na glória da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!

À Diretoria, parabéns pelo empenho de 
todos. Abraços,

João Haiter Junior 

Parabéns, agora temos uma comunicação 
entre AAPS e associado de fato.

Gilberto Margarido Bonifácio

Parabéns, excelente modernização!!!
Lucília Carvalho

ADORAMOS A IDÉIA, meus parabéns. Assim ficamos 
antenados, em tudo o que está acontecendo na AAPS. 

Abraços a todos.
Almir de Carvalho e Ana Maria de Carvalho

Parabéns por mais essa melhoria! Cordialmente,
Clayton dos Santos

PREVIDENCIÁRIO
Fiquei muito satisfeito com a matéria que retrata 

perfeitamente a situação dos Suplementados. Agradeço aos 
dirigentes da AAPS e aos advogados do escritório jurídico que 
nos assiste. Estamos bem representados.

Pedro Xavier da Silveira

A Diretoria da AAPS, agradece a todos pelo apoio e 
incentivo. Consideramos um valioso estímulo para a 
continuidade de nosso trabalho.

Este espaço é aberto aos comentários, críticas e sugestões dos associados.
Comunique-se conosco através de cartas, fax (11) 3372-1009 ou via e-mail: faleconosco@aaps.com.br - para a Diretoria de Comunicação.

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA
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ACONTECEU NA AAPS

Cerca de 300 pessoas, entre associados, familiares e convidados estiveram, no 
sábado (22/06), no Clube de Campo da Associação Sabesp, na Cantareira, 
participando de nossa tradicional festa junina e da comemoração de mais um 
aniversário da AAPS.

Associados contemplados no sorteio de brindes: 
Milka Lina de Souza, Adonias Balbino da Silva, 

Sebastiana Barbosa Aielo, Geraldo Pereira 
e Wagner de Jesus Baptista.

INUN AJ  E  AA NT IS VEE RSF ÁRIO DA AAPS
INUN AJ  E  AA NT IS VEE RSF ÁRIO DA AAPS
INUN AJ  E  AA NT IS VEE RSF ÁRIO DA AAPS

A apresentação musical da dupla serta-
neja Lucas e Casa Branca e a banda Arena, 

animaram os presentes e manteve a energia positiva e agitação até o final da 
tarde.

Foi servido um buffet típico acompanhado de churrasco, vinho quente, 
quentão, chopp etc que esquentou a tarde para uma dança ou um bate-papo 
gostoso com os antigos companheiros.

Um momento emocionante foi a 
homenagem do Coral ao ex-presidente 
Daniel, que também recebeu uma placa 
de prata em nome de todos os Dire-
tores,Conselheiros, Funcionários e 
Colaboradores da AAPS, pelos longos 
anos de dedicação em prol de nossa coletividade.

AAPS PARTICIPA DA 24ª FENASAN
A AAPS esteve presente 

na 24ª FENASAN - Feira 
Nacional de Saneamento e 
Meio Ambiente, promovida 
pela AESabesp - Associação 
dos Engenheiros da Sabesp, 
no período de 30 de julho a 01 

de agosto de 2013, em São Paulo, no Expo Center Norte. 

Para tanto instalamos um estande próprio com o 
objetivo de divulgação institucional da nossa entidade aos 
participantes do evento, em especial aos empregados da 
Sabesp. 

Além do apoio logístico recebido da AESabesp, 
agradecemos a todos os diretores e conselheiros que 
passaram pelo local e deram sua contribuição para o 
sucesso de nossa participação no evento. 

CAMPANHA AÇÃO DO CORAÇÃO

Baixada Pelo segundo ano consecutivo a 
cidade de Santos tem uma celebração 

ao amor que atende pelo nome “Ação do Coração".  Esta 
ação teve início em Viena, na Europa, com o intuito de 
chamar a atenção para a saúde do coração, promovendo 
uma grande exposição de corações em praça pública. 

 Em Santos, ação semelhante tem como objetivo 
motivar as pessoas e doar amor ao próximo.  A AAPS não 
poderia ficar de fora dessa campanha e convidou os 
associados da Baixada Santista para comparecerem no 

prédio da Sabesp, 
onde puderam confec-
cionar muitos cora-
ções de tecido. 

 As entregas fo-
ram feitas no dia 02 de 
agosto durante ato público realizado na Praça 
Mauá, quando foram distribuídos os corações feitos com 
muito amor e alimentos não-perecíveis e roupas 
arrecadados.

Estiveram presentes colegas de todos 
os órgãos diretivos internos, e também o 
Engº Reynaldo Eduardo Young Ribeiro 
(AESabesp) e Pérsio Faulim de Menezes, 
da Associação Sabesp.

SUPLEMENTADOS VÃO AO TEATRO
No dia 13 de setembro 50 associados - com direito a um 

acompanhante - foram prestigiar gratuitamente a peça teatral 
Azul Resplendor, que marca os 60 anos de carreira da atriz Eva 
Wilma, em promoção cultural realizada pela Sabesprev 
especialmente para os suplementados.

Fotos: Comunicação Sabesprev
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NOVAS  TURMAS  DO  CURSO  DE  INFORMÁTICANOVAS  TURMAS  DO  CURSO  DE  INFORMÁTICANOVAS  TURMAS  DO  CURSO  DE  INFORMÁTICA

A primeira turma com 15 alunos se formou no mês de agosto: 
Sebastiana Barbosa Aielo, Celcina Alves da Silva Macedo, Rejane 
Saber, Nelson Francisco da Silva, Izone Escussel, Jesus de Souza, 
Elizeo Munhoz de Oliveira, Gilberto Rudge Carlini, Aldemar de 
Andrade Figueiras, Dirceu Braga, Orquídea Medina Braga, 
Akemi Yamada, Armando M. Yamada, Elias Irineu Gaidargi e Eduardo 
Ciro Leite. Parabéns a todos!

Atendendo a pedidos dos associados a AAPS retomou as aulas do 
Curso Básico de Iniciação à Informática (Word e Navegação na 
Internet) na sede social com o profº  Roberto de Almeida Lima Filho.

As inscrições para as próximas turmas estão 
abertas!

Sócio e acompanhante: R$ 50,00 por pessoa. 
Os interessados devem entrar em contato com a 

secretaria da sede social pelo telefone (11) 3372-1000 ou 
através do e-mail (faleconosco@aaps.com.br). 

Os associados da Baixada Santista podem fazer o 
curso em nossa subsede. 

Aulas individuais às segundas das 9h30min às 11h; 
terças, das 14h30min às 16h e quintas, 14h30min às 16h.
       Basta entrar em contato pelo telefone (13) 3288-1162 e 
falar com Raphaela.

Baile da Primavera Saúda Nova Estação
Associados, familiares, diretores, conselheiros e 

convidados saudaram a che-
gada da estação das flores com 

muita música e animação 
na noite de 20 de se-
tembro, no Club Homs, 
em São Paulo. 

Este ano a Banda 
Arena, com repertório dos anos 

60, fez com que os casais curtissem um clima romântico, 
e m b a l a d o s  p o r 
sucessos que mar-
caram época. E 
num momento mais 
animado, não fal-
taram os r i tmos 
mais agitados, com 
repertório variado 

para todos os gostos e que levantou a galera.
O serviço de bar foi muito concorrido. Todos queriam 

saborear um coquetel de frutas, um drinque ou até 
mesmo uma água de 
coco. 

O jantar veio em 
boa hora para repor 
as energias e pro-
p ic iar  bate-papos 
entre amigos.

Depois de sabo-
r e a r  o  d e l i c i o s o 
“buffet” contratado e a farta mesa de frutas, o pessoal 
voltou para pista de dança retomando o baile até o final da 
festa. 

A n o i t e 
terminou em 
a l to  as t ra l , 
bem no clima 
da nova es-
t a ç ã o  q u e 
traz consigo o 
colorido e a 
be leza  das 
flores.  

Sede Subsede



aaps

NOVA CHARADA PREMIADA: Em uma gaveta, havia várias canetas coloridas, sendo 8 cinzas, 7 verdes, 4 

roxas, 3 marrons e 2 rosas. Retirando-se quatro dessas canetas e sabendo-se que nenhuma delas era cinza, nem rosa e nem 
verde, pode-se afirmar que:
                 a) são todas da mesma cor.  b) duas são roxas e duas são marrons.  c) três são roxas e uma é marrom.  

d) pelo menos uma é marrom.  e) pelo menos uma é roxa.
Respostas até o dia 30/10 somente via e-mail pelo endereço faleconosco@aaps.com.br ou via correio para AAPS

Rua Treze de Maio, 1642 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01327-002.
No dia 11/11 às 16h, sorteio de um vale-presente da Livraria Saraiva no valor de R$ 100,00 entre os acertadores da charada.

              Vamos ver quem descobriu!

                      Resposta da  do Jornal Sabespapo 138CHARADA PREMIADA
                          A sala mais segura é a sala 3, por que após 3 meses sem 
comer os leões já morreram de fome.

                                           

Mais informações entrar em contato com a secretaria de nossa sede através do telefone: (11) 3372-1000 ou da Subsede da Baixada Santista pelo (13) 3288-1162.

AGENDA

08
domingo

Sejam
bem-vindos! NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

Anedita Maria Gualberto (Cubatão - SP), Araci do Prado Saito (Atibaia - SP), Carlos Eduardo de Freitas Junior 
(Santos - SP), Catarina Oliveira Pinha (Lucianópolis - SP), Clodoaldo Nascimento de Almeida (São Paulo - SP), Daniel 
Nunes de Carvalho (São Paulo - SP), Delma Ferreira de Souza Gomes (Guarulhos - SP), Élcio Vasconcellos Batista 
(Presidente Prudente - SP), Evangelina de Moura da Silva (São Paulo - SP), Izoraide Godoi dos Santos (Cananeia - SP), 
Joana Frutuoso Macário (São Paulo - SP), João Alberto Pereira de Souza (São Paulo - SP), João Francisco Arcoverde 
Lopez (São Paulo - SP), Jorge Carlos de Campos (São Paulo - SP), José Carlos Moysés (Santos - SP), José Roberto 
Carbone (São Paulo - SP), Gabriel Satti (São Paulo - SP), Gilmar Deozeles Gil (Santos - SP), Helena Colares de 
Azevedo (Itambacuri - MG), Higino Pedro Pederiva (São Paulo - SP), Lázaro Pereira de Faria (São Paulo - SP), Luiz 
Gonzaga Campos (São Paulo - SP), Luiz Gonzaga da Silva (São Paulo - SP), Maria de Lourdes Gomes Leite 
(Marinópolis - SP), Maria Sueli Zanzini Ramos (São Paulo - SP), Neusa Odorico Bueno (São Paulo - SP), Silvene Lima 
do Nascimento (Vitória da Conquista - BA), Shiu Yuen Osaki (São Paulo - SP), Sueli Antônia de Oliveira (Turiuba - SP), 
Tarcísio dos Santos Nascimento (Cubatão - SP), Tereza Moreira (Caraguatatuba - SP) e Zuleika Andrade Duarte (São 
Paulo - SP). 

06
sexta

Dia    

22 
sexta

Horário                                                  

19 horas
às 22 horas

19
horas

12
horas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVAS

Festa de Confraternização da Baixada

Festa de Confraternização São Paulo

Noite da Seresta - São Paulo

Coquetel de entrada: canapés e batidas
Almoço Dançante com show do DJ local

Evento

O Associado Onivaldo Michelin (Vila Mazzei - SP), 
foi o sorteado dentre os acertadores.

PROGRAME-SE!
   Novembro

   Dezembro

Cardápio temático: 
Comida de boteco

Auditório da AEAS - Santos
Rua Dr. Arthur Assis, 47

Buffet Manaus - Mansão Hasbaya
Rua dos Franceses,518 - Bela Vista

Local

Buffet DO-RÉ-MI  

Sócios e
Cônjuges ou

1 acompanhante

R$ 35,00 

R$ 30,00 

R$ 35,00 

R$ 80,00

R$ 70,00

Convidados

R$ 80,00

Jantar dançante com música ao vivo
Banda Senna Metais

8
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Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 8018-7486 (Oi) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Posto de Atendimento na Associação Sabesp
Rua Treze de Maio,1642 - com Claudia Scaramuça - Tel: (11) 3147-5962 

e-mail: seguros2@associacaosabesp.com.br

IMPORTANTE!
Ao se aposentar não esqueça de 

providenciar uma nova forma 
de pagamento do seu seguro de vida.

A Polícia recomenda que sempre que houver necessidade de entregar cópia (fotocópia) de 
documentos pessoais em lojas, órgãos públicos etc deve-se colocar “duas linhas” paralelas na 
cópia, tais como num cheque cruzado, e dentro do espaço desse cruzamento escrever: 
“entregue para a loja ”X” ou entregue para o órgão público “Y” etc.

Isso ajuda a evitar que a cópia de seus documentos sejam utilizados para abertura de contas, 
tomada de empréstimos, fraudes etc.

Divulgue esta informação para os seus contatos! É uma medida simples que pode prevenir 
muitos tipos de golpes.

Segundo pesquisas, a cada hora uma 
mulher descobre que está com este tipo de câncer 

em algum lugar do mundo.
O  nasceu há 12 anos, na Califórnia. Outubro Rosa

Desde então, tem se espalhado e vários pontos das 
cidades de todo o mundo são iluminados pela cor rosa 

neste mês, para conscientizar as pessoas em relação à 
prevenção do câncer de mama.

O nome  remete à cor do laço rosa que Outubro Rosa
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e 
estimula a participação da população, empresas e entidades a 
participar de campanhas preventivas. 

Nesse mês várias instituições de todo o mundo estão mobili-
zadas em prol da informação! 

O câncer de mama é o resultado de um processo celular 

desordenado, que se trans-
forma num tumor maligno na 
área das mamas com capaci-
dade de se multiplicar. 

Prevenir é o melhor 
remédio! Quanto mais rápido e 
precoce for o diagnóstico, me-
nor é chance de comprometi-
mento em outros órgãos e maior a possibilidade de cura da 
paciente. 

O câncer de mama, se detectado logo no início, tem 95% de 
chances de cura e é isso que todas as mulheres devem saber! 

O autoexame, o exame de palpação realizado pelo médico e 
a mamografia são os exames realizados para uma detecção 
precoce desse tipo de câncer. 

O exame preventivo de mamografia deve ser realizado anualmente após os 40 anos. 
Um dia por ano. Apenas um dia para você pensar no seu bem-estar, na sua saúde, em zelar pela sua qualidade de vida.

Escolha um dia por ano para olhar para si mesma. Não deixe para depois. Eleja o seu  e cuide-se! Dia Rosa
Fonte: Oncoguia

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 e quintas-feiras na sede da AAPS - das 9h às 12h e das 13h às 17h.
 Agendamento: (11) 3372-1000 - E-mail: servicosocial@aaps.com.br

DICA DE SEGURANÇA PARA DOCUMENTOS PESSOAIS

OUTUBRO ROSA: MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

No site da AAPS você pode conferir mais detalhes acessando o link desta matéria.

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

QUALIDADE DE VIDA E SERVIÇOS

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

CUIDADO: NÃO PERCA O SEU SEGURO DE VIDA!
Quem tem seguro de vida da Corretora Vila Velha, ao contrário 

dos aposentados complementados (G Zero) que continuam contando 
com o desconto direto efetuado pela Sabesp, nos outros casos, ao se 
aposentar é preciso entrar em contato com a seguradora para 
escolher uma nova forma de pagamento das mensalidades, que 
poderá ser feita através de boleto bancário ou débito automático em 
conta corrente.

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL
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Segundo pesquisas, a cada hora uma 
mulher descobre que está com este tipo de câncer 

em algum lugar do mundo.
O  nasceu há 12 anos, na Califórnia. Outubro Rosa

Desde então, tem se espalhado e vários pontos das 
cidades de todo o mundo são iluminados pela cor rosa 

neste mês, para conscientizar as pessoas em relação à 
prevenção do câncer de mama.

O nome  remete à cor do laço rosa que Outubro Rosa
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e 
estimula a participação da população, empresas e entidades a 
participar de campanhas preventivas. 

Nesse mês várias instituições de todo o mundo estão mobili-
zadas em prol da informação! 

O câncer de mama é o resultado de um processo celular 

desordenado, que se trans-
forma num tumor maligno na 
área das mamas com capaci-
dade de se multiplicar. 

Prevenir é o melhor 
remédio! Quanto mais rápido e 
precoce for o diagnóstico, me-
nor é chance de comprometi-
mento em outros órgãos e maior a possibilidade de cura da 
paciente. 

O câncer de mama, se detectado logo no início, tem 95% de 
chances de cura e é isso que todas as mulheres devem saber! 

O autoexame, o exame de palpação realizado pelo médico e 
a mamografia são os exames realizados para uma detecção 
precoce desse tipo de câncer. 

Segundo pesquisas, a cada hora uma 
mulher descobre que está com este tipo de câncer 

em algum lugar do mundo.
O  nasceu há 12 anos, na Califórnia. Outubro Rosa

Desde então, tem se espalhado e vários pontos das 
cidades de todo o mundo são iluminados pela cor rosa 

neste mês, para conscientizar as pessoas em relação à 
prevenção do câncer de mama.

O nome  remete à cor do laço rosa que Outubro Rosa
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e 
estimula a participação da população, empresas e entidades a 
participar de campanhas preventivas. 

Nesse mês várias instituições de todo o mundo estão mobili-
zadas em prol da informação! 

O câncer de mama é o resultado de um processo celular 

desordenado, que se trans-
forma num tumor maligno na 
área das mamas com capaci-
dade de se multiplicar. 

Prevenir é o melhor 
remédio! Quanto mais rápido e 
precoce for o diagnóstico, me-
nor é chance de comprometi-
mento em outros órgãos e maior a possibilidade de cura da 
paciente. 

O câncer de mama, se detectado logo no início, tem 95% de 
chances de cura e é isso que todas as mulheres devem saber! 

O autoexame, o exame de palpação realizado pelo médico e 
a mamografia são os exames realizados para uma detecção 
precoce desse tipo de câncer. 



Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

FALECIMENTOS: É com pesar que informamos os falecimentos de Odete Cabral Pereira, em 26/08, aos 87 
anos; Oswaldo Béia, em 25/08, aos 67 anos; Carlos Alberto Alves, em 24/08, aos 79 anos; Sebastião Custódio 
Eliotério, em 23/08, aos 63 anos; Osvaldo Pedro Nascimento, em 22/08, aos 91 anos; Eufrazia Rodrigues 
Fregonezi, em 14/08, aos 84 anos; Luiz Dimateo, em 13/08, aos 86 anos; Paulo Marques Marrote, em 10/08, aos 83 
anos; Maria Aparecida Barriento Loureiro, em 09/08, aos 78 anos; Walter Diegues, em 31/07, aos 81 anos; Antônio 
Macário Angelin, em 29/07, aos 67 anos; Pérsio de Araújo Figueiredo, em 29/06, aos 67 anos; Mario Montini de 
Nichile, em 25/07, aos 72 anos; Annette Chagas Teles, em 03/06, aos 91 anos; Odilardo dos Santos Ramos, em 
31/05, aos 69 anos; Manoel Moreira Leite, em 28/05, aos 81 anos; Clarindo Severino dos Santos, em 25/05, aos 63 
anos; Luiz Paschoal Amato, em 23/05, aos 75 anos; Ismael de Almeida Lara, em 21/05, aos 62 anos; Sallua Cecílio, 
em 14/05, aos 91 anos; Aparecida Rodrigues de Lima Pinto, em 26/04, aos 63 anos; Silvestre Hilário da Silva, em 
23/04, aos 88 anos; Maria Aparecida Simões, em 05/04, aos 73 anos; João do Nascimento, em 04/04, aos 82 anos; 
Maria José de Carvalho Coimbra, em 30/03, aos 69 anos; Maria Olivia da Costa Santos, em 28/03, aos 72 anos; 
Josefa Santana Cardoso, em 11/03, aos 72 anos; Orlando Moreira da Silva, em 10/03, aos 76 anos; Luiza Silveira 
Pugliese, em 07/03, aos 88 anos; Rosa Fulgoso Tirloni, em 15/02, aos 98 anos; Tereza Tavares, em 12/02, aos 77 
anos e Norma Divisati Otaviani Bernis, em 19/01, aos 77 anos.

Em 2012: Marina Rocha Macedo, em 21/12, aos 84 anos; José Aparecido dos Santos, em 01/12, aos 52 anos e 
José Pinha Gomes, em 23/11, aos 79 anos.

Em 2011: Diva da Silva Adriano, em 15/04, aos 77 anos.

O conselheiro da AAPS Sergio Simondi faleceu no dia 09 de setembro de 2013, aos 76 
anos, vítima de um câncer.

     Engenheiro civil da turma de 1959 da USP, com 
uma bolsa, especializou-se em concretagem na 
França e na Bélgica e ajudou a criar o Instituto 
Brasileiro do Concreto.

Em 1973, entrou para a Sabesp onde chegaria a 
chefe de departamento. Aposentou-se na empresa 
em 1991.

Depois dedicou-se como voluntário à AAPS, 
onde foi diretor e era membro do conselho 

deliberativo na atual gestão, além de participante, 
junto com sua esposa, do Coral Canto das Águas da 
entidade. Em maio, comemoraram bodas de ouro 
junto com a festa dos aniversariantes do mês e do 
próprio coral, que completava sete anos na ocasião.
      Também podia ser encontrado todas as sextas na 
Rua Capital Federal, em São Paulo, acompanhando 
as rodas de choro, uma de suas grandes paixões.
     Sempre foi o mestre de cerimônia das Noites da 
Seresta que ajudou a promover na AAPS.

Deixa além de muita saudade, um belo exemplo de cidadania em todos os sentidos.
A Diretoria da AAPS, conselheiros, funcionários e colaboradores reiteram as 

condolências aos familiares e amigos. 

MORRE CONSELHEIRO DA AAPSMORRE CONSELHEIRO DA AAPS

ATUALIDADES
aaps
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