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ENTRE NÓS

A AAPS, além da implementação 
de um novo modelo de gestão, 
está modernizando a forma de se 
comunicar: Informativo impresso, 
on line, mensagens por WhatsApp, e 
site passam por reformulações com 
um só objetivo: levar com rapidez 
informações de seu interesse e   
aprimorar nosso relacionamento com 
associados e familiares, criando assim, 
uma identidade visual da AAPS.  

O Informativo teve mudanças visuais e 
de texto, com novo logo, diagramação 
e editorias, permitindo uma leitura 
mais agradável para toda a família.

A partir de agora, vamos nos 
comunicar com mais frequência. 
Criamos o Sabespapo on line, 
informativo que será encaminhado 
ao e-mail dos associados e disponível 
em nosso site. Também vamos lançar 
mão do WhatsApp para os celulares 
registrados em nosso cadastro, no 
envio de informações mais urgentes.

Comunicação

de cara nova

EXPEDIENTE

SABESPAPO É UM INFORMATIVO TRIMESTRAL 
DA AAPS – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS DA SABESP

Sede: Rua Treze de Maio, 1.642 – Bela Vista 
– São Paulo – SP – CEP 01327-002
Tel.: (11) 3372-1000
E-mail: aapsabesp@uol.com.br
Subsede Baixada Santista: Rua Dr. Arthur 
Porchat Assis, 47 – Boqueirão – Santos – SP –
Cep 11045-540
Tel.: (13) 3288-1162
E-mail: baixadasantista@aaps.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: José Luiz de Melo Pereira
Diretora Administrativa: Edna Ferreira 
de Lyra Santos
Diretor Financeiro: Claudio Gabarrone
Diretor de Comunicação e Marketing: 
Wagner de Jesus Baptista (respondendo)
Diretora Sociocultural e Esportiva: Célia 
Regina Gervásio da Silva Botelho
Diretor de Relações Institucionais: Valdemar 
Venâncio
Diretor de Assuntos Previdenciários: João 
Francisco Arcoverde Lopez
Diretora Regional da Baixada Santista: Estela 
dos Santos Rodrigues Peres

As Diretorias de Saúde e Serviço Social e 
Assuntos Jurídicos serão acumuladas pelo 
presidente da Diretoria Executiva.

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Pérsio Faulim de Menezes
Vice-Presidente: Paulo Roberto Menezes
Alceu Sampaio de Araújo, Antonio Carlos Julião, 
Celso Valio Machiaverni, Cid Barbosa Lima Jr., 
Gerson de Oliveira, Gilberto Margarido 
Bonifácio, Ilka Maria Machado, Ivan Norberto 
Borghi, Jairo Bonifácio, João Mitsunori Tuboni, 
José Antonio Oliva, José Francisco Furquim de 
Campos Jr., Lázaro Miguel Rodrigues, Maria 
Aparecida Gonçalves, Marilza Soares, Mario 
Rubens Almeida de Mello, Maximiano Bizatto, 
Nelson Luiz Stabile e Wagner de Jesus Baptista.

CONSELHO FISCAL

Presidente: José Luiz Trinca
Flávio Tsutomu Hirota e Nivacil da Silva

JORNALISTA RESPONSÁVEL E EDIÇÃO

Ana de Souza
MTb 12.815

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Adriana Laudari

IMPRESSÃO

Grupo Pigma
Av. Henry Ford, 2320 – Parque da Mooca – 
São Paulo – SP
Tel.: (11) 4222-2680

TIRAGEM: 3.500 exemplares

Estreitar nossas relações é mais um 
dos desafi os para 2019, ano em que 
comemoramos 30 anos de existência 
e que encontra a AAPS vivendo um 
novo momento: O de aprimorar 
seus serviços buscando crescimento 
permanente de associados.

Conto com você! Participe! Mande 
suas sugestões. Todas serão muito 
bem-vindas!

José Luiz de 
Melo Pereira
Presidente

Informação importante 
por WhatsApp
Cadastre seu celular e e-mail em nosso site www.aaps.com.br

No site, na parte inferior da tela, há um espaço 
para essa atualização. Você receberá informações 
de seu interesse no celular e e-mail. No celular 
não será possível receber respostas. Sempre que 
precisar de atendimento ligue para (11) 3372-
1000, em Santos (13) 3288-1162, ou encaminhe 
e-mail para aapsabesp@uol.com.br

No site, na parte inferior da tela, há um espaço 
para essa atualização. Você receberá informações 
de seu interesse no celular e e-mail. No celular 
não será possível receber respostas. Sempre que 

(11) 3372-
, ou encaminhe 
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FIQUE POR DENTRO

Fundação Cesp poderá ser a administradora do 

Plano de saúde Sabesp

U
ma nova alternativa poderá 
solucionar o processo de 
administração dos planos 
de saúde da Sabesp: Ter 

a Fundação Cesp como operadora 
do plano. Se tudo der certo, a 
implantação poderá ocorrer a partir de 
junho. Até lá, o atendimento médico-
hospitalar dos benefi ciários continua 
sendo feito pela Sabesprev.

Os representantes da AAPS, que 
integram a Comissão de Saúde junto 
com outras entidades, acompanham 
de perto as diferentes alternativas 
apresentadas pela Sabesp até agora. 
Em todas as situações, são unânimes 
em destacar o interesse e apoio da 
atual Diretoria da empresa que quer 
uma rápida solução ao impasse 
criado desde que duas operadoras 
de mercado, a Unimed e a Amil 
desistiram da gestão do nosso plano.

É importante ressaltar que os termos 
do acordo fi rmado entre a AAPS 
e a Sabesp tem sido respeitados 

e, mesmo que seja administrado 
pela Fundação Cesp, está prevista a 
junção das massas dos empregados 
ativos, aposentados, pensionistas, 
ex-empregados e seus dependentes 
legais, uma antiga reivindicação da 
categoria. O plano de saúde será o 
da Sabesp, e não o oferecido pela 
Fundação Cesp aos seus benefi ciários.

Em uma das reuniões ocorridas na 

Acompanhe tudo 
rapidamente

Mantenha seu e-mail e número 
de celular atualizado no 
cadastro da AAPS. Todas as 
informações sobre a sequência 
das negociações são passadas 
rapidamente aos associados 
por e-mail ou WhatsApp, e 
disponibilizadas em nosso site. 
Mais informações na AAPS, 
telefones (11) 3372-1000, 
(13) 3288-1162, ou pelo e-mail 
aapsabesp@uol.com.br

Representantes da AAPS acompanham as negociações e participam de todas as reuniões sobre a gestão dos planos de saúde Sabesprev

Sabesp, um representante da área 
médica da Fundação Cesp esclareceu 
diferentes particularidades da 
gestão, entre elas, a abrangência. 
O atendimento dos benefi ciários 
residentes no interior era um dos 
problemas que deixa de existir porque 
a Fundação Cesp mantém ampla rede 
de credenciados nas regiões. Ou seja, 
o plano será de abrangência nacional.

Vantagens apresentadas
Entre as vantagens apresentadas 
para a gestão dos planos de saúde 
Sabesp pela Fundação Cesp é um 
custo menor. A Fundação Cesp tem 
um poder de negociação junto 
com os recursos credenciados mais 
forte até porque já administra um 
plano para 85.000 benefi ciários, 
empregados das empresas Cesp, 
CPFL, Elektro, EMAE, entre outras. 
Com experiência de 48 anos no 
segmento, é referência de boas 
práticas de governança corporativa no 
mercado, com qualidade da gestão e 
sustentabilidade nos negócios.    
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MURAL AAPS

Crescer com segurança e organização exige 

na casa

planejamento

Gente nova 

I
ntegrantes dos Conselhos Deliberativo, 
Fiscal, Diretoria e equipe de colaboradores 
participaram no último dia 28 de fevereiro, do 
1o módulo para desenvolvimento da gestão da 

AAPS. Coordenado pelo Diretor de Previdência da 
Associação, João Francisco Arcoverde Lopez foram 
apresentados e discutidos os macroprogramas 
do Planejamento Estratégico 2018-2020 e 
responsabilidades dos respectivos coordenadores.

O objetivo do trabalho é envolver todo o grupo 
no conceito de Governança Corporativa, que traz 
inúmeros benefícios para a gestão das instituições 
que a adotam. 

E
la esbanja simpatia, é otimista, atende a todos com 
cordialidade e dedicou anos de sua vida na evolução 
de sua carreira na Sabesp, onde aposentou-
se como Coordenadora na área jurídica. 

Estamos falando de Iaci Coelho, a mais nova 
integrante do quadro de voluntários da AAPS. 

Ela atendeu ao convite formulado pela 
Diretoria e, desde fevereiro, responde pela 
Assessoria Jurídica da Associação, na sede em 
São Paulo. Ali, ela vai assessorar os diretores e 
acompanhar os processos da área jurídica que 
envolvem a Associação.

Iaci foi uma das primeiras mulheres a integrar o quadro de 
pessoal da Sabesp em 01/10/1968 e desligou-se no último 

ano. Foi homenageada em dezembro de 2013, em sessão 
solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, como uma 

das colaboradoras mais antigas da Sabesp, pois teve a 
oportunidade de “datilografar o projeto de lei da 

criação da Sabesp”. Para quem sempre foi de uma 
dedicação impar ao crescimento de sua carreira 
profissional, seria praticamente impossível 
“pendurar as chuteiras” e ficar em casa. 
Sorte da AAPS, que passa a contar com uma 

colaboradora imprescindível na área. 

Nem tudo sempre foi tão simples nessa carreira, 
lembra a nova diretora. “A vida nos apresenta desafios 

sempre e é preciso enfrenta-los com sabedoria, saber 
enfrentar obstáculos para almejarmos o sucesso profissional 
que desejamos”, diz Iaci. 
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ESPAÇO JURÍDICO

Sai liminar favorável à ação coletiva da AAPS 
contra Receita Federal

Mais um desafio  
sendo vencido: 

A 
Ação Coletiva 
Tributária impetrada 
recentemente pela 
AAPS, representando 

centenas de associados, pleiteia 
dar às contribuições extraordinárias 
destinadas ao equacionamento do 
déficit do plano previdenciário da 
Sabesprev, os mesmos benefícios 
tributários que são concedidos às 
contribuições normais. Ou seja: 
que sejam excluídas da base de 
cálculo do Imposto de Renda 
retido na fonte, e que possam ser 
deduzidas na Declaração de Ajuste 
Anual em até 12%. 

A Receita Federal tem 
determinado a tributação mensal 
e não reconhece o direito à 
dedução.

O juiz Paulo Cesar Duran, da 26a 
Vara Cível Federal de São Paulo 

Atenção:  

Informações por e-mail 
e WhatsApp

Se você se interessa em receber 
informações rapidamente sobre o 
desenrolar do processo lembre-se de 
atualizar seu cadastro em nosso site  
www.aaps.com.br.

Na página de abertura, na parte inferior 
da tela, há um espaço para atualizar 
seu e-mail e número de celular. 
Lembre-se que pelo WhatsApp lançado 
pela Associação, não será possível 
receber respostas. Quando precisar de 
atendimento ligue para

 
(11) 3372-1000 ou  
(13) 3288-1162 
 
Se preferir, encaminhe e-mail para 
aapsabesp@uol.com.br

determinou, na liminar expedida, 
que a Sabesprev e a Sabesp, ao 
fazerem a retenção do Imposto de 
Renda, não enviem os valores para 
os cofres da União: Que depositem 
os valores em juízo. Essa situação 
de retenção com depósito judicial 
gera o chamado imposto com 
exigibilidade suspensa. Com isso, 
ao final do processo, a restituição 
do dinheiro para os participantes  
e assistidos será mais rápida do 
que se tivesse sido enviado para  
a União. 

Para o presidente da AAPS, José 
Luis de Melo Pereira, as chances  
de ganho de causa são grandes 
segundo os advogados que 
acompanham o processo. No 
entanto, é preciso lembrar “que a 
decisão está sujeita à revisão pelo 
Tribunal Regional Federal, que 
poderá cassar ou não a liminar”. 

Não esqueça de atualizar seu cadastro
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MURAL AAPS

Alegria e descontração na 

C
erca de 300 pessoas entre associados e familiares 
participaram da comemoração ao Dia do 
Aposentado, evento que marcou o início das 
comemorações do 30o aniversário da AAPS. 

Reunidos no sítio, o que não faltou foi animação. Vieram 
associados da Baixada Santista e de vários bairros de 
São Paulo que tiveram ônibus gratuitos colocados à 
disposição. A música fi cou por conta da banda Atenas 

e da cantora Valéria. Regada à boa comida e bebida foi 
mais uma oportunidade de encontrar amigos e relembrar 
histórias ou se inteirar do que andam curtindo na nova 
fase de vida.

O ingresso da festa era um quilo de alimento não perecível. 
Foram arrecadados cerca de 240 quilos, doados para a 
instituição Cidade dos Velhinhos, em Itaquera – SP.  

Marcada por muita animação, a festa faz parte do calendário de eventos da AAPS, e é 
organizada anualmente para valorizar com gratidão e respeito aqueles que dedicaram parte 
de suas vidas construindo a Sabesp

festa dos
aposentados
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Valeu muito a pena! Só 
ouvi elogios. O local é lindo 

e a organização está de 
parabéns. As promoções da 

AAPS são ótimas e permitem 
reencontrar pessoas que 

trabalharam juntas”.

Um evento alegre, bem 
organizado e com a marca 
de solidariedade levando 

alimentos para uma 
instituição que precisa 
de ajuda. A AAPS está 

de parabéns”.

É assim que José Francisco 
Furquim defi niu o encontro 
que, segundo ele, teve a receita 
certa para a turma: ”Levar a vida 
mais leve, comemorando bons 
momentos com os amigos”.

Foi a primeira vez que 
participei de um evento 
social. Achei excelente”.

A equipe é unida, e 
procuramos organizar 

eventos que permitam o 
engajamento e a união dos 

associados e familiares. 
Torcemos para que 
venha mais gente 

nos próximos”.

À frente da Diretoria 
Social da AAPS, quem 
conhece Célia Regina 
Botelho percebe 
rápido que ela está 
no lugar certo. É uma 
entusiasta que sempre 
motiva a turma.

José Antônio Oliva 
foi de carro próprio e 
já sabia que tinha tudo 
pra ser um dia pra fi car 
na história.

Distância não é 
nenhum problema 
para Sandra 
Aparecida Sato Solé 
que embarcou no 
ônibus que saiu de 
Santos, onde reside, 
com destino à festa.

Quem foi, aprovou
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U
ma série de eventos estão programados para comemorar junto com nossos 
associados os 30 anos de existência da AAPS. Confi ra o que vai estar acontecendo 
na programação abaixo e se agende para participar. Mais informações estarão 
disponíveis em nosso site e encaminhadas por e-mail ou WhatsApp. 

VEM POR AÍ

AAPS

VEM POR AÍ

AAPS anos
Você não pode perder essa comemoração

Mês Data e horário Evento

Maio 30 (5a feira) – 18h às 21h Coquetel de abertura dos 30 anos

Junho 1a quinzena Teatro – “Brasil de cabelos brancos”

29 (sábado) – 12h às 17h Festa Junina

Agosto 1a quinzena Viagem a Capitólio – MG

Setembro 20 (6a feira) – 19h às 24h Baile da Primavera

Dezembro 6 (6a feira) – 19h às 24h Festa de Confraternização – São Paulo

13 (6a feira) – 19h às 24h Festa de Confraternização – Santos

Janeiro de 2020 1 (sábado) – 12h às 17h Dia do Aposentado 2020

Demais atividades de rotina previstas no planejamento anual serão mantidas e as datas serão divulgadas oportunamente

PASSATEMPO A L I M E O C A R D U M E

B I E U N V A I C I M A L

I S Á N T A T E N A N T I

B A N G A N A L A D L E O

I P E R U T C A T O A M M

F E N F B A A B O A N I O

E R F R A L D S A P U E T

R T R I N T A A N O S U A

R E A T A O S B T S O I N

E N N U N E T E E E A M O

I E Ç R A T R S S N T O E

R N A A N O O P A T O E L

A T O D U R U G U A I A I

I N T O N O E I T D O N E

P R O T E T O R S O L A R

Caça palavras
Encontre as respostas às perguntas abaixo:

 Campeão da última Copa do Mundo 
 Dois países da América Latina
 Quantos anos a AAPS comemora em 2019
 Fundamental para hidratar o corpo
 O que se comemora no dia 24 de janeiro
 Você deve atualizar o seu no site da AAPS
 Conhecida como Dama do Teatro Brasileiro
 Protege a pele 
 Empresa em que nossos associados se aposentaram

Respostas:

França/Uruguai e Peru/Trinta anos/Água/Dia do Aposentado/Cadastro/Bibi Ferreira/
Protetor solar/Sabesp.
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NOSSOS TALENTOS

De Nicomedis Vieira, traz a autobiografi a 
de seu “Nico”, com uma narrativa pessoal 
de momentos de sua vida. A história inicia 
com a citação de Paulo Freire de que o 
homem se educa em comunhão. Conceito 
que se mostra uma verdade na trajetória 
e existência do autor que atravessou os 
anos de ditadura até os dias atuais sempre 
acreditando na fraternidade. Venceu as 
adversidades do sertão onde nasceu, chegou 
à cidade grande e aqui, viveu. Com suas 
memórias, seu “Nico” nos mostra o caminho 
de uma possível felicidade com a construção 
de um mundo novo e igualitário. 

Livros: 
Novos lançamentos 

Vale a pena conferir. Exemplares disponíveis na biblioteca da AAPS:

Memórias de minhas memórias

De José Rubens Bueno 
De Donno. Natural de Lins, 
o autor veio para São Paulo 
com a família aos seis meses 
de idade. Quase oito décadas depois, 
ele conta suas histórias, valendo-se de sua 
invejável memória e digitando apenas com a 
mão esquerda. Quem é ele? Rubens ou Rubão, 
Rubinho, Rúbolo, Ribeirão, Merréis e Bigi, são 
alguns dos apelidos colecionados ao longo dos 
anos e contados no livro que reúne histórias 
emocionantes, desde infância e juventude até 
a idade adulta, ambientada na São Paulo das 
décadas de 40 a 60. 

Histórias do Bigi

Coletânea do Concurso de Causos 
Associação Sabesp – 2018, num 
trabalho da Diretoria Cultural da 
entidade, que reúne histórias dos 
colegas da empresa de todas as 
regiões do Estado – Capital, litoral e 
interior. O livro traz uma homenagem 

a Odair Marcos Faria, fotógrafo da história da Sabesp, 
que nos deixou tão cedo e era conhecido pela maioria 
da família Sabesp. Para Pérsio Faulim de Menezes, 
presidente da Associação Sabesp, o segundo livro 
de causos, “vem para conquistar o mesmo sucesso 
do primeiro, com suas histórias registradas por vários 
associados que demonstraram sua veia literária”.

Trata-se do décimo primeiro livro 
de autoria do Professor Mario 
Rubens Almeida de Mello, que 
escreve sob o pseudônimo de 
Maruam, que desde a virada do século 
produziu um verdadeiro carrossel literário em 
obras de diferentes estilos literários: crônicas, poesias, 
contos, micro contos, aforismos, citações romances, 
declarações de amor e uma ousada aventura pelo 
mundo. Amore Pitch é um presente ao coração 
de quem lê. Maruam surpreende com uma obra 
diferenciada: 365 declarações de amor. Um passeio 
para ser desfrutado ao longo dos meses do ano, 
por pessoas apaixonadas, independente de gênero, 
idade ou condição social.

Amore Pitch – 
Declarações de amor 
ao sabor do tempo

décadas de 40 a 60. 

Coletânea do Concurso de Causos 
Associação Sabesp – 2018
trabalho da Diretoria Cultural da 
entidade, que reúne histórias dos 
colegas da empresa de todas as 
regiões do Estado – Capital, litoral e 
interior. O livro traz uma homenagem 

a Odair Marcos Faria, fotógrafo da história da Sabesp, 

José Rubens Bueno 
. Natural de Lins, 

o autor veio para São Paulo 
com a família aos seis meses 
de idade. Quase oito décadas depois, 
ele conta suas histórias, valendo-se de sua 

Trata-se do décimo primeiro livro 
Professor Mario 

, que 

Maruam, que desde a virada do século 
produziu um verdadeiro carrossel literário em 

Causos Sabesp e outras 
verdades II
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N
ossa entidade, em seus 
30 anos de história, tem 
desenvolvido ações na 
defesa do segmento e 

dos interesses de seus integrantes. 
Vale a pena conhecer e participar 
de nossos eventos.  

Contem com a gente! Uma vez 
Sabesp, sempre AAPS!

BEMVINDOS

NOSSA SOLIDARIEDADE

É com satisfação que a AAPS dá as boas-vindas

aos seus novos associados
 Carlos Alberto Pacheco – SP;
 Cleide Maria Frizo – SP;
 Clovis Cerretto – SP;
 Edson José Andrigueti – SP;
 Eliana Kazue Irie Kitahara – SP;
  Eliana Sanchez Zammut 
Yamashita – SP;

  Flavio Roberto Thomaz –
Itapeva – SP;

  Germilson Cardoso de Brito – 
SP;  

  Hélio Nazareno de Pádula Filho 
– SP;

  Jardi Araújo da Cruz – Praia 
Grande;

 João Pereira Aires Neto – SP;
 José de Carvalho Neto – SP;

  Josefa Nilda de Almeida Neto 
– Santos;

  Laércio Andrade dos Santos – 
Guaratinguetá;

  Luiz Alberto de Camargo 
Cordón – Mococa;

  Márcia Marques de Oliveira 
Gregório – SP;

 Onil Teixeira da Silva – Franca;
  Paulo Ferreira Leite – Franco 
da Rocha;

  Rosemeire Correia de Paula 
Fernandes – SP;

  Sidney Pataro Tortolano – 
Sumaré; 

 Wagmar Marques – SP 

A AAPS manifesta pesar e presta sua solidariedade aos familiares dos associados falecidos. 

 Braulino Antonio da Silva  15/12/2018, aos 79 anos

 Carlos Pereira Bicudo Neto  22/01/2019, aos 73 anos

 Darcy Giani Meirelles  23/01/2019, aos 78 anos

 Geralda Cubas Pereira  11/01/2018, aos 85 anos

 Lucy Pinto Semprini  30/01/2019, aos 83 anos

  Maria José Fernandes 
Câmara

 01/11/2018, aos 91 anos

 Maria Saturnina de Freitas  02/01/2019, aos 91 anos

 Mauro Correa  04/01/2019, aos 70 anos

 Nair Caraça Moretti  02/01/2019, aos 85 anos

 Raimundo Calixto Ribeiro  02/01/2019, aos 69 anos

 Ressurreição Polo Camargo  14/10/2018, aos 94 anos

 Tome Gomes dos Santos  01/11/2018, aos 68 anos

 Zélia Vieira  02/01/2019, aos 71 anos
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Como o sonho ajudou a vida da

E
la é conhecida pelas receitas culinárias que sempre passou 
para suas “amiguinhas” em diferentes programas de televisão. 
Fez sucesso com o lançamento do seu livro “A receita da 
minha vida”, uma autobiografia onde fala da culinária como 

forma de ganhar a vida e criar suas filhas e da luta que venceu contra 
o câncer. Ela conta que tudo começou com a receita dos sonhos, que 
passou a vender na sua cidade para ajudar no sustento da família e na 
criação de suas filhas. É uma das suas receitas mais famosas: simples, 
de baixo custo e que agrada bastante. Tome nota e mãos à obra.  

FO
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OPalmirinha

Ingredientes

Para a massa: 3 tabletes de fermento  

para pão; uma colher (café) de sal;  

250 ml de leite morno; 3 colheres (sopa)  

de açúcar; 2 colheres (sopa) de manteiga;  

3 ovos, 750 g de farinha de trigo

Para o recheio: 1 lata de leite condensado; 

1 lata (mesma medida do leite  

condensado) de leite; 3 gemas; 2 colheres  

(sopa) de amido de milho e raspas de limão  

ou essência de baunilha.

Preparo:
Dissolva o fermento com o sal até derreter bem. Acrescente o leite morno, o 

açúcar e os ovos e mexa para misturar os ingredientes. Junte a manteiga em 

temperatura ambiente. Adicione a farinha aos poucos e mexa até dar o ponto na 

massa. Sove sobre superfície enfarinhada e deixe descansar por cerca de 10 a 15 

minutos. Em seguida, abra a massa e modele com cortador redondo. Acomode-

os em uma assadeira retangular, polvilhada apenas com farinha. Deixe dobrar 

de volume (cerca de 20 minutos). Frite e escorra. Abra os sonhos com auxílio 

de uma tesoura e recheie. Polvilhe açúcar e canela.

Recheio:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite (reserve um pouco), o amido 

de milho dissolvido no leite reservado e as gemas. Cozinhe em fogo baixo até 

engrossar (cerca de 6 minutos). Adicione raspas de limão ou, se preferir, 

essência de baunilha.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A gente te ajuda a acertar as contas com o leão. 
Agende seu horário!

Imposto de Renda 2019

A 
AAPS disponibilizará profi ssionais 
para elaborar as declarações de 
Imposto de Renda de seus 
associados. O atendimento já 

começou. Vai de 8 de março até 30 de abril, 
das 9h às 16h. Marque seu horário. Não deixe 
para a última hora. Em São Paulo ligue para 
(11) 3372-1000 e, em Santos, para (13) 
3288-1162.

Documentos necessários

Pessoais: Cópia da declaração do ano 
anterior se existir, documento de identifi cação 
com CPF e RG, endereço atualizado com a 
informação de que houve ou não mudança 
de endereço no ano anterior, CPF (obrigatório 
de qualquer idade) e data de nascimento dos 
dependentes, para autônomos, número de 
cadastro no INSS (PIS ou NIT), e dados da 
conta bancária para recebimento da 
restituição de imposto, se houver.
 
Informe de rendimentos: Extrato INSS, 
extrato Sabesp, Sabesprev ou Secretaria da 
Fazenda, Extrato bancário da conta corrente, 
poupança e investimentos, Informes de 
rendimentos de aluguéis de bens móveis e 

imóveis recebidos de pessoa física e jurídica, 
e informações e documentos de outras 
rendas percebidas no exercício, tais como 
rendimento de pensão alimentícia, doações, 
heranças, entre outras.
 
Despesas pagas em 2018: (exemplos): 
Comprovantes pagos com consultas 
médicas particulares; dentista; psicológicos; 
exames laboratoriais; hospitais; plano de 
saúde, etc., Comprovantes com instrução 
própria e dos dependentes, Previdência 
particular, Contribuição patronal paga pelo 
empregador doméstico, Pensão alimentícia,  
Doações efetuadas.

Bens móveis e imóveis: Documentos que 
comprovem a compra e venda de bens e 
direitos efetuados ao longo de 2018, dentre 
eles os de imóveis e veículos. No caso de 
imóveis deve constar a data de aquisição, 
área do imóvel, Inscrição municipal (IPTU), 
registro de inscrição no órgão público e 
registro no cartório de imóveis, por exemplo. 
No caso de automóveis devem ser 
declarados o número do RENAVAM e/ou 
registro no correspondente órgão 
fi scalizador. 

A partir de agora você pode anunciar em nosso jornal compra e venda de imóveis, 
automóveis ou prestação de serviços. Basta enviar a informação para o e-mail 
aapsabesp@gmail.com, identi� cando seus dados e contatos. 

Atenção: O espaço será concedido exclusivamente para associados e é gratuito. 
Dependendo da demanda, a Diretoria avaliará as prioridades para a publicação.

CLASSIFICADOS

A partir de agora você pode anunciar em nosso jornal compra e venda de imóveis, 


