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Sempre ligada a você.Sempre ligada a você.Sempre ligada a você.

Festa do Dia Nacional do Aposentado abre 
comemorações do Jubileu de Prata

AAPS realiza primeiro 
encontro regional do ano 

NÃO DEIXE 

DE PARTICIPAR!

Premiações em dinheiro! Premiações em dinheiro! Premiações em dinheiro! 

Concursos do Jubileu de Prata

INSTITUCIONAL

Você confere os 
regulamentos 

no encarte 
desta edição. 

Literatura, pintura 
e um nome para batizar 

o mascote da AAPS. 

Pág. 5

Pág. 4
Foto: Estevão Buzato

Encontro Regional de Lins, Fernandópolis, Jales, Novo Horizonte e Monte Alto
09 de maio (sexta-feira) - às 16 horas  

no Clube de Campo da Associação Sabesp de Lins
 Estrada Lins/Sabino - Rod. David Eid, km 01.

Não perca! Mais detalhes na página 5.
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Conselho Fiscal - José Luiz Trinca (Presidente), Flávio Tsutomu Hirota e Newton Assu Colombo Martini.

Diretoria Executiva - Presidente: José Luiz de Melo Pereira; Diretor Administrativo: Jairo Bonifácio; Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira de Andrade; Diretor de 
Comunicação e Marketing: Egidio Perroni Neto; Diretora Sociocultural e Esportiva: Ilka Maria Machado; Diretor de Saúde e Serviço Social: José Luiz de Melo Pereira 
(acumulando); Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando Silva Filho; Diretor de Assuntos Jurídicos: José Luiz de Melo Pereira (acumulando); Diretor de Relações 
Institucionais: Valdemar Venâncio e Diretora Regional da Baixada Santista: Estela dos Santos Rodrigues Peres.

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 Diretoria de Comunicação e Marketing.

CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA

Conselho Deliberativo - Maximiano Bizatto (Presidente), Paulo Roberto Menezes (Vice-presidente), Antônio Carlos Julião, Antônio Martins, Berenice de Paula Posso 
Baruffaldi, Célia Regina Gervásio da Silva Botelho, Celso Valio Machiaverni, Cid Barbosa Lima Júnior, Gerson de Oliveira, Iracema Maria Teixeira Gião, José Antônio Oliva, 
José Carlos Machado Scheffauer, José Francisco Furquim de Campos Jr, José Roberto Guimarães de Almeida, José Salvador, Maria Aparecida Gonçalves, Maria Lúcia de 
Paiva Castro, Mário Rubens Almeida de Mello, Nelson Luiz Stabile, Nilton Monteiro da Silva, Pérsio Faulim de Menezes, Shigueo Makita e Silvia Lotti.

O entusiasmo é grande, os 
esforços serão despendidos na 
medida certa e os resultados, com 
certeza, atingidos de forma sa-
tisfatória.

Estamos falando da execu-
ção da programação elaborada 
para comemorar o Jubileu de 
Prata de nossa entidade, a qual já 
está sendo desenvolvida desde o 
início deste ano. O cuidado e a 
dedicação do grupo responsável 
foram preponderantes para que 
os eventos fossem programados 
de forma que atendesse aos 
interesses da maior quantidade 
possível de associados.  

Estaremos propiciando a inte-
gração regional, facilitando a 
participação dos associados da 
região metropolitana de São Pau-
lo, do litoral e do interior do estado.

Iniciamos a programação do 
Jubileu com o evento ocorrido em 
01/02/14, em comemoração ao 
Dia Nacional do Aposentado, com 
churrasco realizado na Rua 13 de 
Maio. A grande participação e a 
animação dos associados e 

acompanhantes trouxe a certeza 
de que teremos sucesso em todos 
os concursos e eventos festivos a 
serem realizados.

Em 22/02 demos início ao  pro-
grama A AAPS vai até você, que 
prevê eventos descentralizados 
nas várias regiões do estado, com 
objetivo de esclarecer dúvidas e 
ouvir as opiniões e críticas dos 
associados relativas à atuação da 
entidade. O primeiro foi na região 
de Atibaia, Bragança, Mairiporã, 
Franco da Rocha e Caieiras.

Na primeira quinzena de maio 
estaremos em Lins. Durante 2014 
realizaremos mais dois encon-
tros, sendo um na região metro-
politana e outro no interior, para os 
quais serão convidados as-
sociados e não associados com 
seus respectivos acompanhan-
tes.

Outros eventos como a olim-
píada, concursos populares, re-
gistro histórico, passeios e home-
nagens iniciar-se-ão em maio e 
irão até setembro, quando então 
teremos uma megafesta, ponto 

central de nossa programação. 
Para esse evento, estamos pre-
vendo o deslocamento de cara-
vanas de outras regiões. Os in-
teressados deverão contatar a 
secretaria da Associação.

Como veem, queremos que 
esse Jubileu de Prata seja um 
marco histórico vivenciado pelos 
associados, por isso conclama-
mos que a participação seja em 
maior número possível.

Outro assunto que movimen-
tará a AAPS em 2014 será o início 
dos preparativos para o processo 
eleitoral que elegerá os novos 
gestores da AAPS para o triênio 
2015/2018. Estamos empenha-
dos em preservar a transparência, 
democratização e aumento da 
participação dos associados na 
gestão de nossa entidade. Pre-
cisamos de voluntários que 
participem de forma mais efetiva 
no dia a dia da AAPS.

Contamos com você, venha 
participar!

José Luiz de Melo Pereira
Presidente



aaps

3

ATUALIDADES

Sejam
bem-vindos! NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS

AAPS CONTRATA COLABORADORAS
Desde janeiro a sede da AAPS conta com a nova colaboradora contratada Marta Jane 

de Almeida para a função de apoio administrativo.
E a assistente social Sueli Maria de Lima, que prestava serviços para a Associação 

como autônoma em nossa sede e subsede, também passou a ser funcionária contratada a 
partir de fevereiro.

Abel Bella (Itanhaém - SP), Antônio Domingos Ribeiro (Lins - SP), Antônio Francisco C. Moura Campos (São Paulo - 
SP), Antônio Mendes Baptista Neto (Santos - SP), Antônio Saturnino da Silva Filho (São Paulo - SP), Arlete Regina Pinto 
Costa (Lins - SP), Eda Regina Nagliati Santiago (Mairiporã - SP), Camila Maria Gimenes Araújo (São Paulo - SP), Clarindo 
Alves Pereira (Lins - SP), Claudia Regina Garcia Bertoni (Lins - SP), Domingos Esperidião Reis (Lins - SP), Durvalina de 
Oliveira Paiva  (Santos - SP), Elza Maria de Carvalho  (Mongaguá - SP), Eunice Eustáquia das Graças (São Paulo - SP), 
Gisleine Cruz Figueiredo (Santos - SP), Gregório de Oliveira Rocha (São Paulo - SP), Isaura dos Santos Eliotério (São 
Paulo - SP), João Aguiar Furquim (Lins - SP), Joel da Silva (Lins - SP), José Benedito Bassan (Lins - SP), José Carlos Glisoi 
(Birigui - SP), Leatrice Porto Simondi (São Paulo - SP), Lucia Helena dos Santos (Pindamonhangaba - SP), Marcelo Eduardo 
Fernandes Infante (Santos - SP), Maria Cristina Costa (Caieras - SP), Mariliza de Oliveira Dimateo (São Paulo - SP), 
Marinalva Lélis de Souza Peres (Novo Horizonte - SP), Marlene Liucci Pato (São Paulo - SP), Milton Tetsuo Kuwano 
(Registro - SP), Osório Rodrigues de Oliveira (São Paulo - SP), Petronila Maria de Carvalho Ferreira (São Paulo - SP), Sonia 
Elisabete Rodrigues Monteiro  (São Paulo - SP), Roberto Marino (São Paulo - SP), Rosimeri Carolina dos Santos Tortolano 
(Sumaré - SP), Rubens Silva Gomes (Jandira - SP) e Zair Solfa Panegaci (Lins - SP).

    Até o dia 30 de abril, o Plantão 
Jurídico da AAPS estará à disposição 

dos associados na sede e 
subsede para orientação, 
elaboração e transmissão, via 
internet, da declaração do 
imposto de renda de 2014 - 
ano base 2013.

Em São Paulo, o atendi-

mento será feito pelo advogado da Associação e um grupo 
de voluntários e, em Santos, pelo colaborador voluntário 
Luiz Vicente Sproni. 

Não deixe para a última hora! Junte os comprovantes 
necessários para a declaração e agende o dia e horário para 
seu atendimento pessoal.

O agendamento deve ser feito pelos telefones (11) 
3372-1000 para atendimento em nossa sede, em São Pau-
lo, e (13) 3288-1162 para a subsede, na Baixada Santista.

IMPOSTO DE RENDA 2014

CONVÊNIO AAPS - BB PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE
Informamos que o convênio 

firmado entre a AAPS e o Banco 
do Brasil, para o pagamento de 
mensalidade da Associação 
com débito em conta corrente, 
encontra-se suspenso por pro-

blemas ocorridos no sistema do banco.
Estamos aguardando o restabelecimento do funciona-

mento do mesmo, o que permitirá a reativação do convênio 
entre as duas instituições.

Voltaremos a informar assim que o convênio for 
restabelecido.

FALECIMENTOS: É com pesar que informamos os falecimentos de Sumie Takauti Meneses, em 11/02, aos 86 anos; 
Manoel da Silva Neto, em 09/02, aos 65 anos; Silvio Rocha dos Santos, em 01/02, aos 60 anos; Marlene de Jesus Varela, em 
30/01, aos 68 anos; Elias Marques de Menezes, em 28/01, aos 64 anos; Jacinto Afranio Jairo Rosseti, em 21/01, aos 80 anos; 
Francisco de Assis Alves de Melo, em 15/01, aos 70 anos e Maria Helena Wieck, em 06/01. aos 63 anos.

Em 2013: Luiz Carlos Mairelles, em 25/12, aos 63 anos; Rosa Etsuko Tado Ribeiro de Souza, em 24/12, aos 64 anos. 
Salatiel Pereira do Vale, em 19/12, aos 69 anos e Pedro Perez Rodrigues, em 29/10, aos 81 anos. 

Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos.

Sueli e Marta
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ACONTECEU NA AAPS

FESTA DO DIA NACIONAL DO APOSENTADO
ABRE COMEMORAÇÕES DO JUBILEU DE PRATA

A AAPS comemorou o Dia Nacional do Aposentado, cuja data oficial é 24 de 
janeiro, com um churrasco realizado no sábado (01/02), na Rua Treze de Maio, em São 
Paulo, onde se encontra nossa sede social e o Restaurante do Giba que foi o 
responsável pelo serviço de bufê. 

A estrutura já tradicionalmente adotada em anos anteriores, de acrescentar 
barracas extras no local do restaurante, foi mantida e propiciou mais conforto e 
acomodações agradáveis aos cerca de 300 participantes, entre associados, 
familiares e convidados. 

O  mes t re  de  ce r imôn ia ,  Ce lso  Va l io 
Machiaverni, abriu o evento e apresentou a programação da tarde, 

seguido pelo presidente em exercício, Jairo Bonifácio, que saudou a todos. O 
Coral Canto das Águas da AAPS, fez sua apresentação habitual, com destaque 
para uma música especial composta em homenagem ao Jubileu de Prata. 

Foi servido um farto bufê 
completo de churrasco acom-
panhado por chope, refrigerante ou água, de acordo com a 
preferência pessoal, e todos puderam desfrutar de uma tarde 
agradável, revendo velhos colegas de trabalho e colocando o 
papo em dia. 

Ao centro: Egidio Perroni Neto (diretor de 
Comunicação e Marketing) e Ilka Maria Machado 

(diretora Sociocultural e Esportiva). 

Os convidados também puderam relaxar com a quick 
massage. Os profissionais do Instituto Luiza Sato Shiatsu 
atenderam, no espaço de nossa sede social, cerca de 100 
associados, que se 
inscreveram para 
receber gratuita-
mente o procedi-
mento de mas-
sagem oriental no 
transcorrer da fes-
ta.

A animação musi-
cal ficou a cargo da 
Banda Arena que ale-
grou a tarde com um 
repertório que agradou 
muito aos presentes. 

A solidariedade e 
cidadania de nossa 
comunidade mais uma vez mostrou a sua força. Com a 

festa foram arrecadados mais de 300 
quilos de alimentos não perecíveis que 
serão destinados a entidades assisten-
ciais. 

Prestigiaram o evento e marcaram 
presença diversos dirigentes de nossa 
entidade, membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 
Executiva, e também uma caravana de 
associados da Baixada Santista.

Fotos: Estevão Buzato
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AAPS REALIZA PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DO ANO
No dia 22/02, a Diretoria da AAPS, acompanhada de 

nossos advogados e da assistente social e funcionários, 
iniciou seu projeto de visitas aos associados nas várias 
regiões do estado. 

A primeira reunião 
aconteceu com os as-
sociados e acompanhan-
tes das regiões de Mairi-
porã, Bragança, Atibaia, 
Franco da Rocha e Caiei-

ras, no Grêmio da Associação Sabesp da Barragem Paiva 
Castro. O dia esteve maravilhoso neste local paradisíaco - 
com muito verde e a 
represa de fundo - pro-
porcionando uma tarde 
inesquecível. 

Para manter a ener-
gia em alta foi servido um 
churrasco após a reunião 

acompanhado de bebidas 
servido por bufê especial-
mente contratado para a 
ocasião. 

Compareceram aproxi-
madamente 60 pessoas ao 
encontro. A animação musical foi da banda US Brasil, grupo 
de samba formado por associados da AAPS, que levou 
alegria e muito divertimento aos presentes até o final do 
evento, com um repertório animado, de muito bom gosto,  
que agradou a todos. 

O projeto prevê visitas a 
outras regiões. O objetivo 
dessa iniciativa, que faz par-
te das comemorações do 
Jubileu de Prata da AAPS, é 
manter contato com os 

associados, esclarecer eventuais dúvidas, coletar suges-
tões e críticas relativas à atuação da Associação.

AAPS REALIZA PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DO ANO
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ACONTECEU NA AAPS

TARDE DE AUTÓGRAFOS NA AAPS

O Prof. Carlos Rolim Affonso, um dos sócios fundadores da 
AAPS, lançou  seu novo livro, O Papel da Educação na Idade de 
Ouro, em tarde de autógrafos realizada no dia 14 de fevereiro na 
sede da AAPS.

O livro destaca a importância do início do processo educa-
cional, logo que a criança vem ao mundo. Também, mostra os 
principais estímulos a serem utilizados e a forma de apresentá-los às crianças. 

O autor doou um exemplar da edição para o acervo da biblioteca da AAPS, que se encontra à disposição dos 
associados interessados em conhecer a obra.

VIAGEM A APARECIDA DO NORTE

A próxima etapa do programa 
será o encontro com os colegas da 
região de Lins, no dia 09 de maio de 

2014, às 16 horas, no Clube de Campo da 
Associação Sabesp de Lins. 

Será servido um churrasco acompanhado de bebidas 
aos presentes. Para esse encontro você poderá convidar 
seus colegas da ativa pré-aposentados, aposentados ou 
pensionistas da Sabesp que ainda não são nossos as-
sociados, para que venham participar também e fazer con-
tato com a AAPS. Apenas não se esqueça de nos passar an-
tecipadamente seus nomes. Todos poderão trazer um acom-
panhante. 

Não deixe de comparecer! 
Sua presença é muito importante!

Encontro Regional de Lins, Fernandópolis, Jales, Novo Horizonte e Monte Alto

Para participar basta inscrever-se 
com nossa colaboradora Cláudia Garcia,

pelos telefones: (14) 3533-5543, 
(14) 3533-5549 ou por e-mail:

clrgarcia@sabesp.com.br
 Confirmar presença até o dia 05 de maio.

Conforme nossa tradição anual, no dia 20 de fevereiro cerca de 80 associados 
estiveram na cidade de Aparecida do Norte para assistir à missa na Basílica e visitar 
o santuário.
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Dia Internacional da MulherDia Internacional da MulherDia Internacional da Mulher

Baixa
da

Capit
al Música e poesia para saudar as mulheres 

Da esquerda para a direita: A poetisa Francis de Azevedo,
José Luiz de Melo Pereira (presidente da AAPS), Noralice Barbosa
(diretora Áreas de Lazer da Associação Sabesp), Armando 
Silva Filho (diretor de Assuntos Previdenciários), Caroline Particelli Paviatto
(gestora de Comunicação da Sabesprev), Jairo Bonifácio (diretor Administrativo)
e Ilka Maria Machado (diretora Sociocultural e Esportiva). 

Em São 
Paulo, as associadas e 
convidadas comemo-
raram a data no dia 13 
de março curt indo 
música ao vivo com 
temas relacionados ao 
universo feminino interpretadas pelo cantor Douvalor, ao 
som de violão, na sede da AAPS. Vários sucessos cau-
saram comoção, mas nenhum conseguiu encobrir a força 
eterna da marchinha de carnaval Aurora, que ganhou um 
coral animado das presentes.

Antes, porém, o presidente da AAPS, José Luiz de Melo 
Pereira abriu o evento 
saudando e agrade-

cendo a todas e anunciando a poetisa, Francis de Azevedo, 
que declamou o poema Mulher, um presente da natureza. 

O ritmo predominante foi o samba canção, ideal  para 
curtir e bater papo entre comes e bebes. 

O sorteio de lembranças exclusivamente femininas 
provou animação geral. Todas também receberam uma 
cópia do poema declamado e teve ainda o “parabéns à 
você” para as aniver-
sariantes do dia e do 
mês de março. 

O clima ajudou e 
como não choveu a 
reunião se estendeu 
até o final da tarde com 
muita empolgação.

Reflexão sobre o universo feminino e descontração
A comemoração ao dia internacional da mulher, em Santos, aconteceu no dia 14 de março, com um delicioso 

encontro programado para as associadas, no espaço Empório Nova Era, especialmente reservado para a ocasião.
O evento esteve com a lotação completa e uma energia muito gostosa que contagiou todo o ambiente. 

No início todas estiveram extremamente ligadas na palestra Vivência para a 
felicidade, proferida pelo Prof° Jadir Albino, que proporcionou a oportunidade de ampliar 
o autoconhecimento fazendo uma reflexão pessoal.de forma bem humorada. 

Estela dos Santos Rodrigues Peres (diretora 
regional da Baixada Santista) 

e associadas.

Após a palestra foi 
servido um delicioso chá 
da tarde com variedades 
de alimentos e de sucos 
naturais. 

Durante  o 
evento ainda fo-
ram sorteados perfumes, e a associada 
Dalila Simões Reigada, declamou poema de sua au-
toria, mostrando o seu talento e homenageando mais 
uma vez, este ser de luz que é a MULHER.
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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.
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AGENDA

14
quarta

Dia    

12
sábado

Horário                                                  

06h30min

Passeio de navio - navegação ao 
encontro dos 3 rios: 

Piracicaba, Tietê e Rio Bonito 

Evento

PROGRAME-SE!
   Abril

   Maio

Local
Sócios e

Cônjuges ou
1 acompanhante

Convidados

09
sexta

09 horas
Passeio

Compras passeio
cultural em São Paulo

Saida de Santos
Av. Ana Costa - Posto Ipiranga 

em frente ao Extra
R$ 30,00 R$ 50,00

Passeio de Escuna 
e Sardinhada na praia 

Local da Escuna: Ponte saída da 
Edgar Perdigão - Boqueirão 

Santos (ponta da praia) 
End.: Av. Alm. Saldanha da Gama, 64

Local da Sardinhada: 
Barraca Free  Club

End.: Av da Orla, em frente 
à Av. Conselheiro Nébias - Boqueirão

12 horas
Sardinhada

06h30min Compras nas ruas 25 de março e 
José Paulino e Passeio Cultural na Estação da Luz 

+ Museu da Língua Portuguesa / Mercadão

R$ 20,00 R$ 110,00

Navio Odisséia Sta Maria - embarcação com todos os equipamentos 
de segurança e tripulação formada na Marinha do Brasil

com almoço e música ao vivo à bordo.

Baixad
a

As aulas de Yoga da professora Elisabeth Lopes 
Correa Xavier foram retomadas em12 de março.

As aulas são ministradas na subsede e há vagas para 
novos alunos. Preço: R$ 25,00 por mês.

Os associados da 
Baixada Santista podem 
fazer aulas de informática 
em nossa subsede.

Aulas individuais às 
segundas das 9h30min às 
11h; terças, das 14h30min 
às 16h e quintas, 14h30min 
às 16h. Conteúdo a com-
binar, de acordo com o 
interesse do aluno. Curso 
gratuito.

Associada 
Ivonete da Silva Barazal.

AULA DE  
INFORMÁTICA 

Escuna + Sardinhada
 R$ 50,00             R$ 60,00

Apenas Sardinhada
 R$ 25,00            R$ 35,00

Saida da Sede da AAPS
Rua Treze de Maio, 1.642

Não deixe de se vacinar! A Copa do Mundo é um evento de massa que trará muitos turistas ao 
nosso país, além da nossa própria população que estará se deslocando para acompanhar os jogos, 
aumentando o risco de contaminação.

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
26 de abril - das 8 às 17 horas 

na sede da AAPS - Rua Treze de Maio, 1642.

VAGAS LIMITADAS

Basta entrar em contato pelo telefone (13) 3288-1162 e falar com Raphaela.
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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

Atendimento 24 horas para todos os associados pelo telefone (11) 98018-7486 (Oi) - inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

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

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

PLANTÕES DO SERVIÇO SOCIAL AAPS

BAIXADA SANTISTA

CAPITAL

TRE ABRE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO PARA SP
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), já 

abriu o processo de agendamento para registro das digitais 
(biometria) nos cartórios eleitorais de São Paulo, Guarulhos, 
São Bernardo do Campo e Osasco. 

No momento o recadastramento ainda não é obrigatório, 
mas será num futuro próximo. O TRE está alertando a todos 
os eleitores destes locais em que o processo já está aberto, 
para aproveitar e fazer o seu cadastro biométrico com 
tranquilidade evitando aborrecimento com filas.

 O recadastramento biométrico é o processo pelo qual o 
eleitorado de um município é convocado para comprovar o 

domicílio eleitoral naquela localidade. 
 Quando comparece, o eleitor tem as digitais 

coletadas e também é fotografado.  
 O eleitor deve fazer o agendamento no site 

do TRE (www.tre-sp.jus.br) para se recadastrar 
biometricamente. Basta acessar o sistema de 
agendamento, fazer o pré-atendimento e escolher uma data 
para finalizar o atendimento. Na data marcada comparecer ao 
cartório eleitoral no horário agendado levando os documentos 
obrigatórios. Esse pré-atendimento não é possível nas uni-
dades do Poupatempo. 

ESTIVEMOS LÁESTIVEMOS LÁ
                     O diretor de Relações Institucionais da AAPS, Valdemar Venâncio, par-

ticipou do Congresso Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos realizado pela COBAP 
(Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas) , em Florianópolis/SC.

No encontro foram elaboradas a Carta de Florianópolis e a Carta Compromisso com o 
objetivo de marcar a posição das entidades representativas em relação aos interesses e 
necessidades da categoria.

As cartas foram encaminhadas pela COBAP ao Papa Francisco, à Corte Internacional de 
Direitos Humanos, à Associação Internacional de Seguridade Social (ISSA), com sede em 
Genebra, às autoridades brasileiras e a todos aqueles interessados em nossas causas. 
ELEIÇÕES 2014 - A Carta Compromisso será encaminhada na íntegra aos presidenciáveis. . 

23/01  

20 a 24/10/2013

           A associada da AAPS, Maria Lucy Petrarca e  Armando Silva Filho, diretor de 
Assuntos Previdenciários da AAPS, foram homenageados, pelo Dia Nacional do Aposentado, 
em evento realizado pela ABRAPP / SUNDAPP, respectivamente Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Privada e Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar. 

A presidente da Sabesprev, Liège Oliveira Ayub, subiu ao palco para a entrega de 
certificado a ambos, que na ocasião, representaram os mais de seis mil aposentados e 
pensionistas dos planos previdenciários administrados pela Sabesprev.

Maria Lucy, Liège e Armando
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Valdemar e Warley Martins, 
presidente da Cobap


