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Muito obrigado pela presença e participação de 
todos no crescimento da nossa Associação. 

Desejamos a todos um 2020 de muito  
sucesso e saúde.
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ENTRE NÓS

A união faz a força e promove 
sempre bons resultados. A história 
da AAPS é uma prova viva dessa 
afirmação. Foram muitas as 
conquistas, o enfrentamento de 
desafios, em especial voltados aos 
nossos planos previdenciários e 
de saúde, tendo sempre no topo 
das prioridades, a segurança dos 
direitos de nossos associados. Nesta 
edição, uma rápida retrospectiva 
mostra algumas das ações do ano 
que marcaram as comemorações de 
nosso 30o aniversário, uma vez que a 
retrospectiva histórica foi reunida em 
uma edição especial encaminhada a 
todos os nossos associados.

No limiar de um novo ano, um 
apelo precisa ser compartilhado: 
Será sempre a força da nossa 
união que fará a diferença. Será 
com a participação, empenho e 
responsabilidades compartilhados 
que vamos conseguir dar 
continuidade aos novos desafios e, 

É a nossa união  
que fará a 
diferença
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acima de tudo, aumentar o nosso 
quadro de associados.

Estivemos todo o tempo em 
constante transformação. Basta 
uma rápida visita à AAPS para se 
comprovar o quanto seus dirigentes, 
equipe e membros de seus Conselhos 
trabalharam para tornar a AAPS 
uma instituição digna, legítima 
representante e apta para estar 
sempre lado a lado dos aposentados 
e pensionistas. A todos, nossos mais 
sinceros agradecimentos.

Um novo ciclo se inicia. Acredito que 
poderemos novamente contar com 
esse time em 2020, determinado a 
fazer a diferença. Contamos também 
com você.

Um 2020 de sucesso e de muita 
saúde a todos!

José Luiz de Melo Pereira
Presidente



Concurso de Talentos

A 
abertura e julgamento das obras inscritas ocorreu no último  
dia 12 de dezembro, na sede da AAPS. A Comissão Julgadora  
foi coordenada por Ilka Maria Machado e teve como integrantes 
Frances de Azevedo, José Luiz de Melo Pereira, Mario Rubens 

Almeida de Mello e Wagner de Jesus Baptista.

Para a coordenadora da Comissão, Ilka Maria Machado, todos os critérios 
previstos em regulamento foram seguidos e os 11 trabalhos foram recebidos 
dentro do prazo previsto. “É sempre muito prazeroso promover iniciativas 
como essa que buscam estimular nossos associados a se dedicarem na 
criação de obras que vão ficar na história da AAPS”. Ela informou que foram 
recebidas 11 inscrições, sendo que dois autores participaram com mais de  
um trabalho. “Alguns trabalhos não foram possíveis de serem julgados por  
não guardarem relação com os temas do concurso, e pelo que se viu, as 
modalidades foto e pintura não motivaram os participantes nesta edição  
e não atingiram o número mínimo de três inscrições para processar  
o julgamento. 

Os vencedores receberão seus prêmios no dia 1o de fevereiro, na festa dos 
Aposentados, evento que encerra as comemorações do 30o aniversário da 
AAPS. A premiação é de R$ 1.000,00 para o primeiro colocado, R$ 500,00 para  
o segundo e de R$ 200,00 para a terceira classificação.

A íntegra dos trabalhos participantes do concurso pode ser conhecida  
no site da AAPS www.aaps.com.br 

FIQUE POR DENTRO

Conheça os vencedores:

Modalidade Relato

1o lugar: Dalila Simões Reigada
Título: Eu, Sabesp e AAPS, Laços 
para sempre

2o lugar: José Rosa Coelho
Título: Trajetória Inesquecível 

3o lugar: Wagner de Souza
Título: O que o destino nos prepara 
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Aniversário da AAPS – 30 anos – Eu, a Sabesp e a AAPS e Rio Pinheiros – Um símbolo na vida 
dos paulistanos, foram os temas do concurso lançado pela AAPS e fez com que associados 
buscassem inspirações para suas criações

Modalidade Poesia

1o lugar: José Rosa Coelho
Título: Quando

2o lugar: Dalila Simões Reigada
Título: Rio Pinheiros: Bravo 
Guerreiro
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ESPAÇO JURÍDICO

A 
AAPS ingressou com Ação Civil Coletiva com o 
objetivo de buscar a atualização dos valores do 
FGTS. O objetivo, como explica o Dr. Arlindo  
da Fonseca Antonio, do Escritório Fonseca  

e Fernandes Advogados Associados, é “buscar um 
indexador que reflita a situação inflacionária do país, para 
dar cumprimento à atualização monetária dos saldos das 
contas do FGTS, desde janeiro do ano de 1999”.

Dr. Arlindo informou que no último dia 21 de novembro, 
o Juiz da 24ª Vara Cível Federal, como já esperado, 
determinou a suspensão do processo até decisão final a 
ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que analisa a 
mesma matéria, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
- ADI 5090. O tema também está sendo discutida no 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, que determinou a 
suspensão de todas as ações em curso no país que 
versem sobre a mesma matéria.

correção do FGTS
Ação coletiva da

É preciso aguardar a posição do Supremo Tribunal Federal

O advogado esclarece que o ingresso da ação coletiva 
se deu para não se perder o direito de ação, pela 
prescrição e lembra os associados que no STF o 
julgamento da ADI 5090, relatoria do Ministro Luiz 
Roberto Barroso, está pautado para o dia 12 de 
dezembro próximo. “Este julgamento pode demorar ou 
não. Tudo depende do entendimento dos ministros.  
Por exemplo, se algum pedir vista do processo, o 
julgamento ficará suspenso até que ele devolva os 
autos, quando então será designada nova data de 
julgamento. Ou poderá ter uma decisão final nesse 
mesmo dia. Portanto, é preciso aguardar o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o 
assunto, que irá ditar o desfecho de todas as ações em 
curso sobre o tema”.

A AAPS estará informando o resultado desse julgamento 
a todos seus associados. 
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Atenção para exclusões por inadimplência
Planos de saúde: 

A 
Sabesp informou que alguns participantes dos planos, inclusive  
aposentados e pensionistas, poderão ser excluídos dos planos de saúde, por 
inadimplência (atraso ou falta de pagamento), situação que está ocorrendo  
desde os primeiros meses de implantação dos planos pela Fundação Cesp.

É importante ficar atento às comunicações da Sabesp, que são feitas individualmente e buscar 
equacionar a dívida o mais rápido possível. Vale lembrar que, se o pagamento for feito até 30 
dias da comunicação da Sabesp, o participante volta ao plano sem carências. Se o pagamento 
ocorrer após 30 dias, o beneficiário poderá voltar ao plano, mas vai precisar cumprir carências. 
Se a inadimplência se repetir por três vezes, a exclusão do plano é definitiva.

A AAPS está à disposição dos associados para esclarecimentos e assessorar aqueles que 
estejam nessa situação. 

D
epois de 35 anos participando do 
crescimento da Sabesp, Paulo 
Menezes, recentemente indicado 
como Diretor de Saúde e de Serviço 

Social da AAPS, reconhece que “tudo valeu 
muito a pena. Fiz grandes amigos em todas as 
áreas que passei e trouxe a bagagem e 
experiência acumuladas para ajudar na gestão 
e crescimento da Associação”. Ele também 
respondeu pela Diretoria de Gestão da 
Sabesprev por quatro anos consecutivos, antes 
de se aposentar em 2006.

Colabora com a AAPS há 13 anos. Foi eleito 
conselheiro e participou de vários programas 
nas áreas Administrativa, Jurídica e de Saúde. 
Mas foi justamente na de Saúde que sua 
presença foi de suma importância, 
acompanhando o difícil processo que vigorou 
desde 2008, quando foi criado um grupo de 
trabalho, integrado por diretores, conselheiros 
e associados :”Iniciamos uma grande luta: 
assegurar planos de saúde para nossa 

o novo diretor de Saúde e Serviço Social da AAPS
Paulo Roberto Menezes: 

FIQUE POR DENTRO

comunidade que fossem viáveis, com 
qualidade e mensalidades acessíveis”.

Durante mais de 10 anos ele e representantes 
da AAPS estiveram à frente de uma luta que 
parecia impossível: buscar junto à Sabesp e 
Sabesprev a inclusão dos aposentados e 
pensionistas nos mesmos planos dos ativos 
com razoabilidade nas mensalidades. Foram 
ações judiciais, debates e negociações com 
diferentes Diretorias até que o grupo 
conseguiu, em 2018, um acordo judicial com 
a Sabesp, congelando as mensalidades dos 
planos de maio/2016 a agosto/2019. E o mais 
importante:  conseguiram a inclusão dos 
aposentados e pensionistas nos mesmos 
planos dos ativos que hoje é administrado 
pela Fundação Cesp. Paulo aceitou o convite 
para  assumir a Diretoria de Saúde e Serviço 
Social, por entender que, sua experiência, 
pode colaborar na nova missão. Seu 
antecessor na Diretoria de Saúde, Marcos 
Clébio, assumiu a Diretoria Previdenciária. 

Não vou conseguir 
nada sozinho. O 
apoio do Grupo 
Saúde, diretores e 
a dedicada equipe 
de funcionários 
da Associação 
serão sempre 
imprescindíveis”.
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a esses dois convênios e oriente seus familiares
Fique atento 
Acesse www.clubdeferias.tur.br, www.clubdeferias.com.br e www.clubedobeneficio.com.br

FIQUE POR DENTRO

NOSSA SOLIDARIEDADE

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

  Claudio Pinto Coelho  20/9/2019, aos 87 anos

 Guiomar Garacis de Oliveira  30/9/2019, aos 79 anos

  José Julio Neto  25/10/2019, aos 70 anos

  José Rogério  1/7/2019, aos 85 anos

 Juvenal Maranho  24/9/2019, aos 82 anos

  Maria Marlene Pereira e Silva  1/5/2019, aos 80 anos

  Marivalda Lelis de Souza Peres  6/10/2019, aos 75 anos

 Júlio P. Cardoso  11/8/2019, aos 90 anos

  Silvio Maurício de Oliveira  7/8/2019, aos 70 anos

 Wiliam Vanderbilt Benatti  14/9/2019, aos 75 anos

Assistência Funeral

Toda perda traz, além da dor a necessidade de tomar uma série de medidas e nem sempre as famílias estão preparadas para 
lidar com tantos trâmites. Justamente por isso, a AAPS firmou um convênio com o Club de Férias que, além de orientar os 
processos, oferece preços acessíveis aos nossos associados.

Pelo convênio os associados passam a contar com assistência funeral, sem limite de idades com cobertura em todo o 
território nacional, entre outros serviços. Os contratos podem ser individuais a R$12,00 por mês, a R$22,00 mensais para o casal 
ou R$40,00 por mês para o titular e dependentes. 

Os interessados na contratação devem ligar para (11) 3101-4002 e se identificarem como associados da AAPS para obterem 
os descontos oferecidos. 

Viagens com descontos

Pelo convênio, dá para curtir bons momentos de viagens em diferentes estados 
brasileiros ou cidades do litoral e interior. Para isso, basta se identificar como associado 
da AAPS na empresa. Mais informações no telefone (11) 3101-4002.  

Foram firmados dois convênios com o Club de Férias que vão oferecer vantagens aos aposentados e pensionistas associados 
da AAPS. 
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Nossa 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. Em 2020 teremos ainda mais. 

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

BEM-VINDOS

É com satisfação que a AAPS dá as boas-vindas

aos seus novos associados

 Adalberto Antônio da Silva;  
 Adauto Ferreira de Mendonça;  
 Adilson da Silva;  Alaor 

Aparecido Justino;  Alexandre 
Nogueira da Silva;  Altair 
Marchezzane;  Ângela Márcia 
Costa Rocha Pereira;  Angelino 
Aniello Saullo;  Angelino 
Hilário Nardy;  Anna Maria de 
Araújo Bonilha;  Antônio 
Balbino Nunes;  Antônio Carlos 
Franzoni;  Antônio Salvetti 
Teixeira;  Antônio Valério 
Sobrinho;  Aparecida Sueli 
Cintra do Carmo Penalber;  
 Araceli Yara de Oliveira de 

Moura;  Augusto Hideo 
Matsuba;  Carlos Alberto 
Pereira da Silva;  Carlos José 
Leoneli;  Cecília Hiroe Aoki;  
 Claudia Aparecida dos Santos;  
 Claudio Roberto Campos de 

Andrade Souza;  Davi 
Gonçalves de Oliveira;  Davino 
Manoel de Brito Lima;  Débora 
Cristina Vital e Vital;  Djalma 
Clarindo da Silva;  Doroti 
Fernandes Sanches Januário;  
 Edson Majolini Garcia;  Edson 

José de Almeida;  Eduardo 
Sant Anna Martins;  Emerson 
Melli de Lima;  Ércio Tsuyoshi 
Nakamura;  Erli Aparecida 
Rodrigues Morellato;  Eulina 
Góis Lima de Oliveira;  
 Fernando Augusto Soares;  
 Flávio Akira Inoue;  Flávio 

Netário de Moura;  Frank Froio;  
 Getúlio Ribeiro da Silva Filho;  

 Gideon de Oliveira Freitas Jr.;  
 Giselda de Toledo Piza Mariano;  
 Guriatã Canidé Rodrigues Silva;  
 Hortense Conceição Veríssimo 

Ferraz;  Ícaro Elias Razuk;  Iracema 
Pingueiro;  Ivo Jeremias Poli;  
 Janete Cristina de Moraes;  Janir 

Silva;  João Carlos Pereira;  Jonas 
Ferreira dos Santos;  José Antonio 
Carneiro;  José Carlos da Silva;  
 José Carlos Morellato;  José Justo 

de Macedo;  José Luiz Scolaro; 
 Josival Alves de Souza;  Josué 

Odorico Bueno;  Juarez Matos dos 
Santos;  Justino Agenor Ferreira 
Fernandes;  Laurentino Inocêncio 
Alves;  Lenice Santino Grama da 
Silva;  Loide dos Santos 
Damasceno;  Luís Carlos Corrêa; 
 Luiz Alberto Mantilla Rodrigues 

Netto;  Luiz Aníbal Cobra;  Luiz 
Carlos Pereira Lopes;  Luiz Ferreira 
de Queiróz;  Luiz Henrique 
Machado;  Luzinete Aparecida do 
Carmo Silveira;  Marcelino Sass;  
 Marcelo Mizuki;  Marcelo Serra de 

Lacerda Silva;  Márcia Alice Alves;  
 Márcio Luiz Rocha de Paula 

Fernandes;  Marco Aurélio Pereira 
Marco Lima;  Marcos Aparecido 
Vicente;  Marcus Vinicius Campos;  
 Margarete de Cássia Forti 

Cardinale;  Maria Aparecida de 
Fátima Gazza;  Maria Cecília 
Ferreira de Castilho;  Maria Cistina 
Mathias de Souza;  Maria da 
Conceição Gouveia;  Maria de 
Fátima Rocha;  Maria do Rosário;  
 Maria Teresa Perea Delgado 

Leoneli;  Mário Domingos Pires 
Campos;  Marisa Claudino da 
Silva;  Marta Maria Gasparetti 
Marassa;  Marta de Moraes 
Ruiz;  Mauro Ramos de 
Oliveira;  Mirian C. Arca;  
 Narciso Araújo Viana;  Nelson 

Agostinho Araújo;  Nelson 
Pinheiro Victor Jr.;  Nelson 
Silveira Natel;  Nilson Félix de 
Oliveira;  Nilza Caetano 
Ferreira Gali;  Nivaldo Ribeiro 
da Cunha;  Oswaldo dos Santos 
Justino;  Paulo César de Lima;  
 Paulo de Oliveira;  Paulo 

Henrique Firmo Lopes;  Paulo 
Penha Tukada;  Paulo Roberto 
Scardazzi Converso;  Pedro 
Carlos Pugliesse Ribeiro;  Pedro 
Gomes;  Raymunda Pereira;  
 Reginaldo de Jesus Tolosa;  
 Roberto Gonçalves de Oliveira; 
 Rubens Chaar Jr.;  Sandra de 

Rosa;  Sara Evódia Andronici 
Santos Silva;  Solange 
Aparecida da Cruz;  Sônia 
Regina Gomes Pinto;  Sueli 
Aparecida Teixeira Aires;  Suzie 
Mara Vicente;  Valdir Augusto 
Rodnik;  Valentina Aparecida 
Cabral Ceresatto;  Valéria de 
Moura Rodrigues Soares;  
 Vilma de Seixas Martins; 
 Wagner Pereira da Silva;  
 Wilson Alexandre Monteiro 

Rocha;  Wilson Aparecido 
Donário;  Zuleica Lilian Mintti.
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FIQUE POR DENTRO

Novo site: 
um presente da AAPS para seus associados

N
osso site está de cara nova e foi idealizado para manter nossos 
associados cada vez mais perto da AAPS. Com um novo layout, 
apresenta formas de navegação mais acessíveis, notícias de 
interesse e tudo sobre o que acontece na Associação.

Os textos estão melhor distribuídos e a nova organização facilita consultas 
mais rápidas em todos os assuntos, permitindo que nossos associados nos 
acompanhem permanentemente.

Entre e conheça. Foi desenvolvido pensando em você! 

Não é só a nova roupagem que mudou. Agora, a 
distribuição dos menus de links foi alterada. Acompanhe:

Home

Traz chamadas importantes 
e atualizadas que precisam 
ser conhecidas rapidamente.

Notícias

É a terceira aba que está 
no cabeçalho da home e 
estão em um menu próprio 
subdividido por categorias.

Quem Somos

Nessa aba estão reunidos 
além da história da AAPS, 
suas Diretorias, Conselhos, 
Plantões, estatutos e 
regulamentos, entre outros.

Serviços

Tudo que você precisa acompanhar 
relacionado aos processos jurídicos 
em andamento, assistência social, 
benefícios e biblioteca. Nela estão 
os serviços Jurídicos – ações em 
andamento, plantões e legislação.

Área do Associado

Reúne os assuntos de interesse 
dos associados agrupados em 
um único menu. Aqui você 
encontra, benefício, biblioteca 
e as demais informações de 
interesse direto do associado.
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Periódicos

Reúne todos os 
instrumentos de 
comunicação 
desenvolvidos.

Associe-se

Dividido em três links, leva 
o acesso direto para as 
vantagens de se associar, 
ficha de inscrição e Inscrição 
de sócio colaborador.

Fale Conosco

O jeito mais rápido e prático 
de encaminhar suas dúvidas e 
sugestões. Basta clicar na aba 
e um espaço se abre para o 
preenchimento do texto.

Pesquisa

É possível pesquisar notícias 
na caixa de texto “Pesquise 
Notícias” (somente as 
notícias do site).
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Tem mais.... muito mais:

FIQUE POR DENTRO

Vídeo Institucional

Agora está na página 
inicial do site e pode 
ser visto de forma 
mais rápida.

Facebook e Instagram

Acesso pelo site no topo 
e no rodapé, através dos 
respectivos símbolos.

Galeria de Fotos

Ganhou um espaço maior, por 
assunto e pode ser acessada 
na página inicial. Ali é o 
momento de relembrar bons 
e grandes momentos vividos 
juntos na AAPS.

Aniversariantes

Também tem o acesso aos 
aniversariantes do dia e as 
atividades na sede.

Todo o trabalho de 
reformulação foi desenvolvido 
pelos diretores de todas as 
áreas da AAPS e equipe técnica, 
coordenado pela designer 
Rosângela Maria Barros 
de Gusmão. As sugestões 
são sempre bem-vindas. 
Se você quiser mandá-las 
para aperfeiçoar o trabalho, 
encaminhe-as para o e-mail 
aapsabesp@uol.com.br 

Atualização do Cadastro

Facilita de forma rápida e 
eficiente os seus dados que são 
fundamentais para uma melhor 
comunicação entre a AAPS e 
o associado. Para quem não 
forneceu o e-mail no cadastro, 
pode solicitar o recebimento 
do Sabespapo On-line no 
formulário que consta no 
rodapé do site.

Como Chegar na AAPS

No rodapé do site, ao lado 
dos endereços das unidades 
da AAPS é possível clicar e 
visualizar o local e até fazer a 
rota pelo Google Maps.
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MURAL AAPS

Diferentes ações marcaram as ações e atividades da AAPS no ano de 2019, 
quando comemoramos seus 30 anos de existência. Neste espaço você confere, 
de forma suscinta, as principais:

Plano de saúde,  
a maior vitória

A participação foi permanente, passo a passo de um longo 
processo que culminou com um pregão eletrônico, as 
surpresas das desistências de operadoras, até a escolha da 
Fundação Cesp, como operadora dos nossos planos de 
saúde. Foi um trabalho árduo, de intensas negociações, 
assembleias com associados, plantões de esclarecimentos, 
entre outras ações e que nos permitiu consolidar uma 
grande vitória: aposentados e pensionistas passaram 
a fazer parte do mesmo plano de saúde oferecido aos 
empregados ativos, um direito reivindicado desde 2010.

Expectativa de sucesso em ação 
contra a Receita Federal – IR sobre 
contribuição extraordinária

Ação representando centenas de associados conseguiu 
êxito, e a liminar expedida determinou que a Sabesprev 
e a Sabesp, ao fazerem a retenção do IR referente à 
contribuição extraordinária, não enviem os valores para 
os cofres da União e depositem em juízo para que ao 
final, no caso de procedência da ação, a restituição seja 
mais rápida. Posteriormente a liminar foi cassada, sendo a 
ação julgada improcedente em 1a instância. Apesar dessa 
sentença, os valores continuam sendo depositados em 
juizo. Ressaltamos, entretanto, que nossos advogados 
impetraram os recursos regulares em 2a instância, com  
a grande perspectiva de sucesso. Aguardem.

Vencido o processo  
de Complementação

Um dos mais complexos e desafiadores processos 
na história da AAPS, iniciado em 2003, quando 
aposentados e pensionistas da SABESP que 
recebiam complementação de aposentadoria e 
pensão foram surpreendidos de que os pagamentos 
não seriam mais efetuados pela SABESP (seriam 
transferidos para a Secretaria da Fazenda) e que 
vários complementados deixariam de receber o 
benefício. A tensão e o medo se instalaram no seio 
dos complementados (GO) da Sabesp e em 2019 
comemorou-se a vitória: foi assegurado o pagamento 
da complementação de aposentadoria e pensão aos 
ex-empregados da Sabesp.

2019
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Nova gestão  

A administração da AAPS passou a ser de forma 
eminentemente profissional, com a contratação 
de uma experiente gestora que, juntamente com 
os Diretores, buscam excelentes resultados.

Planejamento Estratégico

Apresentados e discutidos macroprogramas do 
Planejamento Estratégico buscando maiores 
benefícios para a gestão da AAPS.

Edição histórica

Uma revista produzida pela Diretoria reuniu os 
principais registros dos 30 anos de existência da 
AAPS e foi distribuída a todos seus associados. 

Campanhas  
de Vacinação

Mais uma vez postos de 
vacinação atenderam 
associados e pensionistas na 
sede de São Paulo e subsede 
da Baixada.

Ajuda no Imposto de Renda

A Associação disponibilizou profissionais em sua sede e 
na subsede da Baixada Santista para orientar e elaborar 
declarações de IR para os associados. 

Homenagem à Sabesprev

Diretores e conselheiros promoveram reunião 
em agradecimento à Diretoria da Sabesprev 
por sua atuação durante anos consecutivos na 
gestão dos planos de saúde.

Preços acessíveis na  
assistência funeral

Também em parceria com o Club de Férias, passou a ser 
oferecida assistência funeral, sem limite de idades com 
cobertura em todo o território nacional, entre outros 
serviços.

Ação Coletiva FGTS

A AAPS aprovou em assembleia o ingresso de ação que 
vai buscar a correção do índice de reajuste dos depósitos 
do FGTS, no período de 1999 a 2013, para seus associados 
inscritos até outubro/19.
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Maior aproximação

Além da implantação de novo modelo de gestão, 
foi modernizada toda a forma de comunicação 
com os associados através de novo informativo, 
mensagens por WhatsApp, novo site e boletins 
eletrônicos.

Dia da Mulher 

A exemplo dos anos anteriores a data recebeu 
atenção especial da AAPS com comemorações 
que homenagearam as mulheres associadas. 

Eleição extraordinária

Desenvolvido processo de uma eleição extraordinária para 
a indicação de novo integrante para preencher a vaga de 
José Luiz Trinca, falecido no ano. Foram eleitos Yazid Naked 
como membro titular e Almir de Carvalho, suplente. A 
homologação dos nomes aconteceu em Assembleia Geral 
da AAPS. 

Presença na Fenasan

Com um estande que chamava a atenção 
pelo slogan “Uma vez Sabesp, Sempre AAPS”, a 
Associação marcou sua presença no 30º. Encontro 
Técnico AESabesp/Fenasan, o maior evento 
de saneamento e meio ambiente da América 
Latina. Foi uma edição especial e seus diretores 
se revezaram em atender pessoalmente os 
interessados em conhecer e se inscrever na AAPS. 

Alerta aos beneficiários G-Zero

Orientações importantes foram repassadas aos 
associados por WhatsApp, informativos e e-mails 
além de atendimento pessoal alertando sobre 
a necessidade de recadastramento para que os 
beneficiários não perdessem os prazos dados pela 
Sabesp. 

Descontos em viagens

Graças ao convênio firmado com o Club de Férias, 
associados passaram a ter descontos em viagens para 
diferentes estados brasileiros ou cidades do litoral e interior. 

Plantões 

Colaboradores e Diretores se compuseram em plantões 
frequentes para orientar associados na solução de 
problemas com os Planos de Saúde, desde a adesão aos 
novos Planos que passaram a ser administrados pela 
Fundação Cesp até a emissão de boletos de pagamento de 
suas mensalidades.
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Maior calendário de eventos de sua história

Homenagens especiais

Uma solenidade institucional marcou os 30 anos da Associação 
em evento realizado em sua sede social e que homenageou 
ex-presidentes, membros dos Conselhos, representantes de 
aposentados, pensionistas. Na oportunidade, a Sabesp foi 
homenageada como Empresa Amiga da AAPS e as demais 
entidades co-irmãs, como Parceiras.

Festa dos aposentados

A data faz parte do calendário anual de eventos da AAPS e foi prestigiada por 
cerca de 300 pessoas em sua última edição. O encontro marcou o início das 
comemorações do 30o aniversário da AAPS.

Viagem à Capitólio

Aposentados, pensionistas e 
familiares estiveram durante três dias 
consecutivos conhecendo as belezas 
naturais da maravilhosa cidade 
mineira. 

Pesca em Cardoso

Teve muita história de pescador, mas 
quem participou quer repetir a dose.

MURAL AAPS

Baile da Primavera

O Buffet Palace foi o palco do 
grande encontro musical que 
faz parte do calendário anual de 
eventos da AAPS. 
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Sessão exclusiva de teatro

“Brasil de cabelos brancos”, espetáculo musical foi 
apresentado em sessão exclusiva aos associados e familiares 
da AAPS, no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo. 

Festa Junina

Diadema foi o palco escolhido 
para um dos maiores e mais 
animados eventos. Muita gente 
à caráter, boa música e animação 
reuniram associados e familiares 
residentes em Santos e São Paulo.

Feijoada com bingo

Além do encontro com amigos o cardápio e o 
bingo agradaram em cheio.

Viagem à Aparecida do Norte

Já faz parte do calendário anual de eventos e nesta edição, 
reuniu um grupo ainda maior de associados e familiares rumo 

à Aparecida do Norte.

Encontro na Praia

Associados desceram a serra e se uniram aos 
da Baixada Santista num programa que teve 
música com a Banda Urina’s Solta, almoço e o 
mar como cenário.

Coral 

O coral da AAPS, Canto das Águas, arrancou 
aplausos em diferentes apresentações no 
período confirmando sua evolução e sendo 
convidado para eventos como o de Natal no 
Teatro Alfa. 

Passeio Cultural e Compras  
em São Paulo

Sócias e acompanhantes vieram de Santos para curtirem 
juntas, em São Paulo o Mercado Municipal, Estação da Luz e 
aproveitaram para fazer compras nas ruas famosas da região.

Noite do Boteco
 
O grupo Urina`s Solta marcou 
presença animada nas noites de 
boteco realizadas em Santos, para os 
associados da Baixada e de São Paulo.

Seresta 

No Buffet Do Re Mi, 
junto à sede da AAPS, a 
apresentação de Altemar 
Dutra Jr, emocionou e fez 
reviver grandes sucessos 
musicais que contagiou  
os presentes.

Noite italiana

A tradição contagiou dezenas de associados 
em evento de muita animação no Do Re Mi e 
que contou com a brilhante participação do 

cantor Ricardo Bombarda.

Encontro feminino em SP

Um grupo de associadas da Baixada 
Santista vieram encontrar a turma de SP e 
visitaram o Mercado Municipal, Estação da 
Luz e aproveitaram para fazer compras e se 
divertirem relembrando histórias de quando 
trabalhavam juntas.
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FESTA DOS APOSENTADOS 2020
O evento tem tudo para ser um grande sucesso e você não pode perder!

A Festa dos Aposentados 2020 encerra as comemorações de 30 anos da AAPS.   
Será dia 1o de fevereiro, às 12h, no Espaço Hakka (Rua São Joaquim, 460 - Liberdade - SP).
Informe-se na AAPS. Em São Paulo, no fone (11) 3372-1000  ou (13) 3288-1162.

Confraternização anual

Para encerrar o ano, dois eventos de confraternização 
realizados em Santos e São Paulo reuniram nossos associados 
para o encerramento das comemorações do ano.

MURAL AAPS

VIAGEM À APARECIDA DO NORTE
Dia 19/02/2020
 
 O ônibus sairá de Santos às 6h (Av. Francisco Glicério em frente a estação do VLT).   
 Em São Paulo, a saída será às 7h na sede da AAPS.  
 Valor R$ 60,00.  
 Retorno previsto para às 17h.

Os interessados podem ligar para fazer suas inscrições na AAPS ou na subsede  
de Santos.


