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ENTRE NÓS

Há 32 anos, no dia 22 de junho de 
1989, quando um grupo de 
aposentados da Sabesp se reuniu e 
criou uma entidade que congregasse a 
categoria, tinha gente que pensou que 
poderia não dar certo. O tempo passou 
e está aí a prova de que fomos capazes 
de transformar sonho em realidade. A 
data encontra a AAPS num momento 
de posse de novos integrantes em sua 
Diretoria e Conselhos, iniciando uma 
trajetória de trabalho voluntário e de 
dedicação. Cada área tem suas próprias 
responsabilidades, e todas convergem 
para o bem-estar e a defesa dos 
interesses dos nossos associados.

Vivemos um momento difícil com 
relação aos planos de saúde. 
Acompanhamos passo a passo a ação 
judicial contra a Sabesp pela quebra de 
acordo firmado com a AAPS, os 
abusivos reajustes impostos aos 
aposentados e pensionistas 
participantes dos planos, e temos 
informado permanentemente o 
trâmite judicial, motivo de uma live 
com nossos advogados no último dia 
7/06 e disponível em nosso site para 

Contem sempre  
com a gente!
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quem não pode participar. A luta 
continua e permanecemos com 
expectativa de justiça, de um resultado 
que beneficie todos nós.

Aproveito para agradecer todos que 
estiveram conosco no mandato 
anterior, como também agradecer às  
nossas colaboradoras lideradas por  
Edna Ferreira de Lyra Santos. Elas 
conseguiram atender nossos 
associados nos últimos e difíceis dias 
que temos atravessado com a 
pandemia do coronavírus. 

Nossa solidariedade permanente às 
famílias vítimas dessa doença e 
também aquelas que, por outros 
motivos, perderam amigos de nosso 
convívio. Peço proteção divina para 
superarmos esse momento e, juntos, 
fazermos uma AAPS cada vez maior e 
melhor.

Contem sempre com a gente!
Muito obrigado!

José Luiz de Melo Pereira
Presidente
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GENTE NOVA NA CASA

“N
a AAPS a prioridade absoluta será sempre a preservação e defesa dos interesses de nossos associados”. 
Essa foi a principal mensagem de José Luiz de Melo Pereira, reeleito pela segunda vez para a Presidência 
da Associação. Sua indicação e a dos demais integrantes da nova Diretoria ocorreu na reunião do 
Conselho Deliberativo, realizada no último dia 29 de abril, pela internet, para preservar a segurança dos 

participantes. Assumiram as Diretorias e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da AAPS, num mandato que se estende até 2024: 

Assuntos Previdenciários: 
Jenny Melo Leme 

Financeira: Cláudio 
Gabarrone 

Relações Institucionais: 
Edson Brasil Gabriel

Regional da Baixada 
Santista: Guaraci Nunes 

Saúde e Serviço Social: 
Alzira Amâncio Garcia 

Sóciocultural e Esportiva: 
Margarete R. de O. Zirpoli 

Assessoria Jurídica: Irene 
Álvaro Pinheiro

Conselho Deliberativo:  
Presidente: Ivan Norberto Borghi
Vice-presidente: Estela dos Santos Rodrigues Peres

“Atuar em todas as áreas buscando a defesa dos 
interesses dos associados é a principal 
responsabilidade da Diretoria Executiva da AAPS. 
Para isso ela precisa contar com o apoio deste 
Conselho, que tem a missão de avaliar e apoiar 
essas decisões. Neste momento, o plano de saúde 
exige maior atenção, mas faremos o Planejamento 
Estratégico reunindo todas as ações necessárias 
para chegarmos ao final dos nossos mandatos 
com a certeza do dever cumprido”.
Ivan Norberto Borghi

“Ser convidada a presidir o Conselho Fiscal da 
AAPS é a oportunidade de colaborar na 
gestão da entidade junto com outros 
parceiros que trazem uma grande bagagem 
profissional. A responsabilidade exigirá de 
nós uma atenção especial no cumprimento 
das atribuições do Conselho. Não será uma 
tarefa difícil. A AAPS sempre primou pela 
organização e transparência de sua 
administração”.
Nilza Terezinha Miguel

Conselho Fiscal:  
Presidente: Nilza Terezinha Miguel
Membros: Flávio Tsutomu Hirota e Yazid Naked

Como o espaço nesta edição é limitado, divulgamos os demais integrantes dos Conselhos no site www.aaps.com.br 

Diretorias:

Presidência: José Luiz de Melo Pereira Vice-Presidência: Paulo Roberto Menezes
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na defesa dos associados

O 
Vilhena Silva Advogados é um deles. O escritório é 
especializado na área de Direito à Saúde, com destaque 
para ações que envolvem planos de saúde no que se 
refere aos direitos dos consumidores.

Com uma equipe formada por cerca de 60 profissionais, sua atuação 
estará voltada ao cumprimento de sentença instaurada nos autos da 
ação no 0161765-88.2011.8.26.0100. Essa é a ação movida pela AAPS 
que exige o integral cumprimento do acordo firmado com a Sabesp 
e Sabesprev, que definiu a implantação de um plano de saúde único 
para os empregados ativos, aposentados e pensionistas da Sabesp. 

O processo encontra-se, atualmente, no Tribunal de Justiça de São 
Paulo aguardando o julgamento de um recurso. 

Novos escritórios

ESPAÇO JURÍDICO

A AAPS contratou dois escritórios jurídicos de reconhecida competência e especialização 
no mercado,  para acompanharem ações jurídicas em curso e de grande interesse dos 
associados em dois segmentos: Saúde e Previdência

O 
Escritório D’Avila & Coelho Advogadas Associadas, 
com mais de 20 anos de existência e sólida experiência 
no segmento da previdência complementar fechada 
acaba de ser contratado pela AAPS para desenvolver um 

trabalho de consultoria no que se refere às questões previdenciárias.

A necessidade dessa consultoria decorre do fato de que a 
previdência complementar fechada referente aos ex-empregados 
da Sabesp está sendo alvo de políticas desconstrutivas que 
implicam, em sua esmagadora maioria, em desproteção dos 
aposentados e assistidos dos planos de previdência complementar. 

O escritório conduzirá ainda a ação judicial coletiva, movida pela 
AAPS em face da Sabesp e da Sabesprev, na qual cobra o valor não 
repassado pela Sabesp ao Plano Previdenciário BD, identificado 
como serviço passado. Atualmente a ação encontra-se aguardando 
julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já que em 
primeira instância foi desfavorável aos assistidos e participantes e, 
por essa razão, foi interposto recurso de apelação dessa decisão. 

Área previdenciária
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A luta continua

“E
stamos dedicando nossos dias no estudo das melhores teses e 
argumentos na busca do melhor resultado possível para os 
associados da AAPS”. A afirmação é do Dr. Rafael Robba, do  
escritório Vilhena Silva Advogados, especializado na área de Direito 

à Saúde, feita durante a live (reunião pela internet) promovida pela Associação no 
último dia 7 de junho. O foco do encontro foi o andamento da ação promovida 
contra a Sabesp pela quebra de acordo firmado com a AAPS e os abusivos reajustes 
impostos aos aposentados e pensionistas participantes dos planos de saúde.

Mais recentemente, a AAPS entrou com um pedido de tutela de urgência, 
solicitando ao Tribunal de Justiça de São Paulo um julgamento o mais rápido 
possível diante da grave situação financeira que afeta aposentados e pensionistas. 
O pedido foi negado sob a alegação de ser uma matéria complexa e que exige uma 
avaliação mais minuciosa.

O Dr. Rafael informou que já fez uma defesa oral junto ao desembargador que 
analisa a ação a premência desse julgamento. A expectativa de todos é sobre o 
tempo que isso pode levar, mas não há prazo determinado. “Pode ser entre três a 
seis meses”.

A live contou também com a participação do advogado Dr. Arlindo da Fonseca 
Antônio e diretores da AAPS. Com uma hora de duração, esclareceu várias dúvidas 
dos participantes, inclusive sobre o ingresso de outros recursos pela AAPS e os 
riscos de ações individuais. 

PLANO DE SAÚDE

pelos direitos dos aposentados e pensionistas

Estudo de alternativas
A Diretoria da AAPS acredita na 
justiça e no resultado positivo 
dessa ação. Mas não está parada 
enquanto a sentença judicial 
não sai. Os integrantes do 
Grupo Saúde estudam 
alternativas para colaborar com 
seus associados e está 
programando reuniões com 
representantes da Vivest e 
Sabesp, para subsidiar a 
Diretoria em novas negociações. 
Eles debatem melhorias nos 
Planos Essência para atender o 
interesse de alguns associados 
que procuraram a AAPS, 
avaliando a possibilidade de 
suas migrações. 

A live sobre a ação judicial do 
plano de saúde foi esclarecida por 
advogados e diretores da AAPS.

Para quem não pode acompanhar 
a live, a AAPS disponibilizou sua 
gravação no site www.aaps.com.br
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ENTREVISTA

redobrar os cuidados 

Sabespapo: Todas as vacinas oferecem 
proteção?
Dra. Telma: Sim. Todas as vacinas 
disponibilizadas aqui até o momento 
passaram por rígidos e específicos testes 
e oferecem proteção. Grande parte 
delas previne casos graves e óbitos por 
Covid-19, desde que tomadas as duas 
doses e que haja tempo para o organismo 
desenvolver a imunidade necessária.

Sabespapo: Mesmo após as duas doses, 
quais os cuidados que precisam ser tomados?
Dra. Telma: Os principais são: Garantir o distanciamento 
físico, deixar o ambiente ventilado, o uso de máscaras e a 
higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel. 

Sabespapo: É possível que, mesmo vacinadas, as 
pessoas possam ser infectadas?
Dra. Telma: Sim, mesmo após as duas doses, já que a 
segurança da vacina não é 100%. Nenhum imunizante 
disponível no mundo atualmente tem eficácia de 100% 
contra o vírus Sars-CoV-2. Mesmo não sendo comum, 
algumas pessoas podem ser infectadas apesar de terem 
tomado as duas doses. Vale lembrar que, após a segunda 
dose, a eficácia é esperada após duas a quatro semanas. 

Sabespapo: O que são as variantes do 
Coronavírus e como isso acontece?

Dra. Telma: Os vírus possuem uma 
composição simples e apresentam 
uma taxa de evolução muito rápida, 
com surgimento de novas variantes. 
Quando o vírus está no organismo 
de uma pessoa ele se replica e com 

isso, pode surgir uma variante. Assim, 
quanto maior o número de pessoas 

infectadas pelo vírus, maior a taxa de 
replicação  e maiores são as chances de 

surgirem novas variantes. É fundamental que o 
vírus pare de circular para as variantes pararem de surgir. 
As vacinas que temos atualmente no Brasil têm mostrado 
proteção contra as variantes que já surgiram, mas não se 
sabe a duração dessa proteção.

Sabespapo: O público jovem continua sendo uma 
preocupação como vetor de contaminação nos lares. 
Que cuidados a família deve adotar?
Dra. Telma: Os cuidados já citados, mas principalmente 
orientar o público jovem para que evite aglomerações, pois 
mesmo assintomático o jovem pode ser um transmissor. 
Importante lembrar que atualmente os jovens estão no 
público mais afetado pela doença.
 

Mesmo vacinados é preciso

A vacinação contra a Covid-19 traz segurança para quem foi imunizado. No entanto, mesmo 
depois das duas doses, os cuidados precisam ser mantidos até que se atinja o que se chama 
de imunidade de rebanho, ou seja, quando grande parte da população estiver imunizada. 
Para orientar nossos leitores, a reportagem do Sabespapo conversou sobre o tema com 
a Dra. Telma de Cássia dos Santos Nery, (médica sanitarista e médica do trabalho) que 
também é nossa associada. Acompanhe:
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redobrar os cuidados 
Mesmo vacinados é preciso

No quadro abaixo, é possível conhecer dados 
de 29/5/2021, do estado de SP, dos óbitos por 
fatores de risco:

*O somatório excede o número total de pessoas com fatores de risco devido às 
múltiplas respostas. 
Fonte: SIVEP-Gripe, dados sujeitos a alteração.

A íntegra da entrevista 
está disponível no site 

www.aaps.com.br

Óbitos por COVID-19 por fatores de risco*
Estado de São Paulo

Cardiopatia 58,9%

Diabetes Mellitus 42,8%

Obesidade 12,4%

Doença Neurológica 8,3%

Doença Renal 7,6%

Pneumopatia 6,7%

Imunodepressão 4,5%

Asma 3,0%

Doença Hepática 1,7%

Doença Hematológica 1,3%

Síndrome de Down 0,4%

Gestante 0,2%

Puérpera 0,1%

Sabespapo: Teve início a Campanha de 
Vacinação contra Influenza. Quais as 
orientações para receber essa vacina?
Dra. Telma: A Organização Mundial da Saúde 
- OMS recomenda que as vacinas contra a 
COVID-19 não sejam aplicadas ao mesmo 
tempo que outras vacinas, inclusive contra a 
Influenza. Deve haver um intervalo de pelo 
menos 14 dias entre elas. A prioridade é a 
vacina da COVID-19. Primeiro esta e 14 dias 
depois a vacina contra influenza. Atenção para 
o periodo entre a primeira e a segunda dose.

Sabespapo: Com medo da contaminação, 
muitos portadores de doenças crônicas 
deixaram de fazer acompanhamento 
médico. É um comportamento perigoso?
Dra. Telma: Sim. As doenças cronicas NÃO 
entraram em quarentena. Continuam a se 
manifestar e podem ser agravadas pelos fatores 
atuais que vivenciamos como alteração do 
padrão alimentar, redução da atividade física, 
aumento do peso, alteração de sono e outros. 
É preciso fazer o acompanhamento regular. As 
doenças crônicas são também fatores de risco 
para COVID-19. 
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Reajuste das

Quem não fizer corre o risco de ter o benefício suspenso

E
m face dos reajustes dos salários da Sabesp, Sabesprev e INSS, em 2020 e em 2021, as mensalidades 
da AAPS serão também reajustadas na mesma proporção, uma vez que são calculadas em 0,6% da 
remuneração total do aposentado, e 0,3% dos salários dos associados ativos. Esse reajuste é 
necessário diante dos aumentos de custos com contratos com prestadores de serviços e demais 

despesas da AAPS, que se acumulam desde 2019, quando a AAPS decidiu não reajustar as mensalidades em 
maio de 2020. 

C
om a pandemia do Covid-19, foi suspenso o processo de prova de vida feito anualmente pelos beneficiários 
do INSS. A previsão era retornar no mês de maio, mas acabou sendo adiado para este mês de junho. O INSS 
alerta que voltará a bloquear os valores dos beneficiários que foram convocados a fazer a prova de vida, mas 
não a realizaram. Em decorrência da continuação da pandemia, e para garantir maior segurança, será feito um 

revezamento dos prazos de vencimento para o recadastramento presencial.

mensalidades

Prova de vida

FIQUE POR DENTRO

Mês em que a prova de vida venceu Novo prazo para o recadastramento

Março e abril/2020 Junho/2021

Maio e junho/2020 Julho/2021

Julho e agosto/2020 Agosto/2021

Setembro e outubro/2020 Setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021

Março e abril/2021 Dezembro/2021

COMO FAZER
Quem estiver com a 
prova de vida vencida no 
período anterior a março 
de 2020 serão os 
primeiros a fazer a 
comprovação, conforme 
quadro ao lado:

NO BANCO
Beneficiários que possuem biometria 
cadastrada podem realizar o 
recadastramento da senha direto no 
caixa eletrônico. Aqueles sem 
biometria deverão ir até a agência 
bancária, com CPF e documento com 
foto.

 

DIGITAL
Os aposentados e pensionistas que 
têm biometria cadastrada no 
governo, como pela CNH digital por 
exemplo, podem fazer pela biometria 
facial sem precisar sair de casa. Para 
isso, será necessário baixar o app do 
Meu INSS e seguir as orientações 
fornecidas.

EM CASA
O recurso é exclusivo para 
aposentados com mais de 80 anos ou 
maiores de 60 com problemas de 
locomoção que deverão comprovar 
suas condições através de laudos 
médicos. Quem estiver nessas 
condições pode solicitar o 
agendamento da prova de vida em 
domicílio, pelo telefone 135 ou fazer a 
solicitação no site Meu INSS. 
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A 
AAPS realizou sorteios em dezembro último e premiou 250 associados com 
vales-brinde no valor de R$ 200,00. A decisão foi tomada em função do 
cancelamento das festas de confraternização programadas para o final do ano, 
diante da necessidade de distanciamento na pandemia. Alguns associados não 

se manifestaram e por isso não foi possível transferir os valores para suas contas bancárias. 
Se você está entre eles, ou conhece algum desses colegas, faça contato e avise-os.  
Eles precisam contatar a AAPS e informar os dados bancários e CPF pelo e-mail 
aapsabesp@uol.com.br 

Prêmios de Natal
Tem gente que ainda não recebeu

ATENÇÃO:  
o prazo final para 
contatar a AAPS e 
receber o prêmio 

termina no próximo 
dia 30 de julho.

Antonio Eduardo Bronca 
Ardino Evangelista da Silva 
Benedicto Vidal 
Benedito de Araujo I 
Benedito de Oliveira I 
Benedito Jurandir de Almeida 
Carlos Alberto Silva Pacifico 
Carlos Antonio Santana da Silva 
Celso Luiz da Silva 
Crispim Souza Santos 
Decio Hermes Cestari 
Dionisio Olivares 
Dirce Deliberador Barrella 
Edson de Almeida 
Eduardo Augusto Ribeiro Bulhoes 
Elisabeth Coutinho Garcia 
Francisco Masano Neto 
Geraldo Bernardo Peixoto 
Geraldo Francisco Ribeiro 
Gertrudes Gines Maranho 
Inez Rosemeri Moraes Scodelari 
Isauro Oliveira dos Santos 
João Antonio Rosetti 

João Nogueira 
Joaquim dos Santos Ribeiro 
Joaquim Martins 
Jonas Ferreira dos Santos 
José Borges de Lima 
José Dantas da Silva 
José Fernando Santos Toller 
José Kazuyuki Koga 
José Lúcio da Silva I 
José Morais Sobrinho 
José Pinto de Andrade 
Justiniano Elias da Silva 
Kouji Kitahara 
Lauro Jose Ricio 
Luiz Alberto de Camargo Cordon 
Luiz Gonzaga da Silva 
Luiz Terusi Takehama 
Madalena Fernandes Catalano 
Marco Antonio Lopes Monteiro 
Maria da Graça Vernizzi 
Maria de Jesus Antunes Alves 
Maria José Ramos dos Santos 
Maria Luci Roiz Medaglia 

Maria Lúcia Martins Duprat Cardoso 
Mario Otsubo 
Martimiano Dias de Melo 
Mauro Luiz Reginaldo 
Miriam Bernardino Campos 
Nedelandi Torman Macedo 
Nélson Lopes 
Nirse Naoko Noguchi 
Olavo Jose Ferri 
Olinda Rosa Silva 
Reginaldo Batista dos Santos 
Rubens Celio Gabriel Sales 
Sebastião Avelino da Silva 
Sidinei Jorge Marinheiro 
Sidnei Soares de Souza 
Sônia Gomes da Silva 
Tamore Barros Costa 
Umberto Benedetti 
Waldeles Pontes Ramires 
Walter Ennser 
Zuleica Lilian Mintti 

ASSOCIADO
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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

 Angelina Marilu Theodoro Claudino, São Bernardo do Campo (SP)  Antonio Eurico Moreira, Piracaia 
(SP)  Augusto Cesar Fabrin, São José dos Campos (SP)  Carlos Roberto Palmeira de Mello, São Paulo 
(SP)  Carolina Eugenia T. C. S. Bruno, São Paulo (SP)  Claudete Bove Correia, São Paulo (SP)  Decio de 
Oliveira Vieira, Caieiras (SP)  Edson Mateus, São Paulo (SP)  Gilberto Takao Sakamoto, São Paulo (SP)  

José dos Santos Junior,  Taubaté (SP)  Luzia Alves  de Oliveira, São Paulo (SP)  Maildes Lima de Oliveira 
Passos, Cajamar (SP)  Marcos Augusto Campina, Santos (SP)  Maria do Carmo Alcantara, São Paulo (SP) 
 Maria Luiza Bueno Kunitake, Piracaia (SP)  Maria Neide da Silva Casarini, São Paulo (SP)  Miguel 

Domingo dos Anjos, São Paulo (SP)  Miriam Baptista Bovo, São Paulo (SP)  Natalina de Fátima F. de 
Oliveira, Ribeirão Preto (SP)  Paulo José dos Santos Junior, Taubaté (SP)  Regina Martino de Almeida, 
São Paulo (SP)  Rui Engracia Garcia Caluz, Franca (SP)  Vera Fátima Viscovini, Jundiaí (SP)  Vera Pereira 
Motonaga, São Paulo (SP)  Wagner Hauck da Silva, São Paulo (SP)  

e ganhe prêmios

E
ssa é a campanha lançada 
pela Associação que recebe 
inscrições de aposentados, 
pensionistas, empregados 

ativos e até dos seus amigos fora da 
Sabesp, que ingressam como sócios 
colaboradores. Para participar ligue 
para a sede de São Paulo (11) 
3372-1000 ou a da Baixada Santista 
(13) 3288-1162. Você também pode 
passar os nomes dos seus indicados 
para aapsabesp@uol.com.br. 

A campanha vai até novembro 
e vai premiar com valores em 
dinheiro os três primeiros sócios 
que indicarem o maior número 
de novos associados. Também  
será feito um sorteio de duas 
TVs. Uma entre quem indicou 
novos sócios e outra entre 
todos os sócios da AAPS (atuais 
e inscritos na campanha).  
Mais informações no site  
www.aaps.com.br 

Traga amigos para a AAPS
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 Akirvo Motonaga  5/4/21, aos 86 anos

 Alberto Bovo   19/5/21, aos 69 anos

 Álvaro Sore  2/4/21, aos 86 anos

 Amália Ortega Lopes  18/4/21, aos 80 anos

 Antonio Augusto de Jesus  5/4/21, aos 76 anos

 Antonio Pereira Dias  19/5/21, aos 80 anos

 Áurea Heleno de Lima Neto  2/10/20, aos 73 anos

 Danilo Leite Vicentini  13/3/21, aos 71 anos

  Dorival Bezson  5/4/21, aos 78 anos

 Edson Carlos Lovatto  30/3/21, aos 71 anos

 Egidio Arruda de Oliveira   17/5/21, aos 84 anos

 Florentino de Albuquerque   6/2/20, aos 72 anos

 Gercina Virgilia Ribeiro   13/12/20, aos 77 anos

 Hilário Plinio Andrade  25/3/21, aos 75 anos

  Ibrahim Neder Khalil  5/5/21, aos 70 anos 

 Iolanda Deboni Targa  24/3/21, aos 87 anos

 João Baptista Covelli  25/10/20, aos 92 anos

 José Fuzetti Junior  5/12/20, aos 70 anos 

 José Luiz Scarpim  12/5/21, aos 71 anos

 Josefina Santana Marcondes  19/3/21, aos 79 anos

 Manoel Hermelindo de Moraes Ferreira  6/12/20, aos 85 anos

 Marcos Sérgio Duarte  18/4/21, aos 65 anos 

 Maria Antonia Custhowischi de Carvalho  15/3/21, aos 66 anos

 Maria Cardoso da Cunha  9/12/20, aos 76 anos

 Maria de Jesus Benicio Pereira  1/11/20, aos 76 anos

  Maria de Lourdes D. Mendes do Nascimento  7/4/21, aos 72 anos

 Maria Ivanilde Pinto Marinho  22/11/20, aos 84 anos

 Martimiano Dias de Mello  8/12/20, aos 90 anos

 Narciso Tadeu Gonçalves  7/12/20, aos 78 anos

 Nerias Pereira de Pádua  29/3/21, aos 75 anos

 Odila Camargo Penalva  27/11/20, aos 90 anos

 Osvaldo de Oliveira  14/3/21, aos 72 anos

 Osvaldo Nunes Fernandes  17/5/21, aos 69 anos

 Paulo Joel Bruno  16/12/20, aos 86 anos    

 Pedrina Leite Cunha  1/5/21, aos 71 anos

 Rubens da Silva Oliveira  6/10/20, aos 73 anos

 Sehlma Pfutzenreuter Rodrigues Carril  25/4/21, aos 75 anos 

 Valdomiro da Silva Sá  7/4/21, aos 82 anos

 Vito dos Santos  21/4/21, aos 71 anos

 Waldenira Moraes de Oliveira  11/2/20, aos 68 anos

NOSSA SOLIDARIEDADE

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

Homenagem 
póstuma
Com enorme pesar comunicamos o 
falecimento do associado e amigo  
Alberto Bovo, ocorrido no último dia 
19 de maio, em São Paulo. Profissional 
dedicado, após aposentar-se na Sabesp, 
trouxe sua participação para a vida da 
AAPS. Integrou o Conselho Deliberativo 
onde atuou como presidente, foi diretor 
de Finanças e, este ano, eleito para 
integrar a nova composição do Conselho 
Deliberativo.

A Diretoria, conselheiros e colaboradores  
da AAPS solidarizam-se com seus 
familiares. Seu legado de amizade, 
trabalho, respeito e caráter ficará para 
sempre na memória de todos nós.

Nossas desculpas
Erroneamente foi publicado o nome 
do sócio ativo Hiram Molina, na coluna 
dos falecidos de nossa última edição. 
Lamentamos o ocorrido e pedimos 
desculpas ao associado.  
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FIQUE POR DENTRO

Fique bem 
informado
Adicione  

(11) 3372-1000 
no seu WhatsApp e passe a 
receber informações de seu 
interesse, encaminhadas 
periodicamente pela AAPS. 

Serviço 
Social
Se precisar, pode ligar
Durante o período de pandemia, o 
atendimento é exclusivo pelo telefone  

(11) 99302-7022. As 
ligações são atendidas às segundas, 
terças e quintas-feiras, das 8h às 17h e 
às sextas-feiras das 10h às 17h. 

Festa Junina:
Quem disse que não vai ter?

E
m tempos de isolamento não dá para repetir o sucesso das tradicionais festas que marcam o 
aniversário da AAPS e reúnem dezenas de amigos. Mas a data não vai passar em branco. 

A atual diretora Sociocultural e Esportiva da AAPS, Margarete Zirpoli, manda o recado: “Prepare a 
pipoca, vista-se à caráter pra entrar no clima (chapéu, vestido florido ou uma camisa xadrez) e venha 
encontrar na telinha os amigos e curtir um programa e tanto.”

Fique atento: A AAPS estará divulgando por whatsApp e em seu site o endereço do encontro na telinha. 
Esperamos vocês! 

Marque na sua 
agenda: dia 25 

de junho,  
às 19h

Programa Estar Mais Leve: 
Atividade motivacional de 
reeducação alimentar e mudança de 
hábitos. Sem uso de medicamentos e 
similares levará orientações, palestras 
e material de apoio. 

Economizar e multiplicar recursos 
ao mesmo tempo: O consultor 
financeiro Fernando Savioli 
apresentará conceitos básicos de 
economia e de investimentos 
orientando sobre formas de investir, 
entre outros temas. 

Medicina Integrativa e suas 
vantagens: Uma roda de conversa 
debaterá o tema com profissionais da 
área médica. 

O que vem por aí
A Diretoria de Saúde e Serviço Social promoverá, em formato virtual, uma programação de interesse dos associados. As 
datas e horários serão informados por whatsApp, on line e em nosso site. Fique ligado e acompanhe: 


