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Durante nossa caminhada, foram muitas as
mudanças e ações. É extremamente recompensador constatar que o projeto iniciado em 1989
- criar uma associação para reunir ex-colegas de
trabalho e, com eles, dividir momentos de lazer
- ficou muito distante da AAPS de hoje. Trinta
anos depois, vimos a AAPS transformar-se numa
instituição madura, experiente e atuante na defesa e preservação de direitos de milhares de
pessoas. Pessoas que dedicaram grande parte
de suas vidas na construção e evolução da nossa
Sabesp que, orgulhosamente ajudamos a transformar na maior empresa de saneamento básico
da América Latina.

“Uma andorinha sozinha não faz verão”, é um
provérbio que se encaixa na história da AAPS. É
preciso aqui registrar e reconhecer o empenho
de pessoas que dedicaram-se num trabalho voluntário e das instituições que nos cercam. Foi a
união daqueles que abriram mão de momentos
com suas famílias para dedicarem-se ao fortalecimento da AAPS, a parceria com associações e
sindicatos ligados ao segmento Sabesp, equipes
de trabalho e Diretorias da patrocinadora e da
Sabesprev, que ajudaram a AAPS chegar neste
patamar de grandeza e representatividade.
A todos, indistintamente, o nosso muito obrigado pelo que passou. E pelo que há de vir. Afinal, é preciso que a AAPS continue a crescer e se
perpetue por várias gerações.

José Luiz de Melo Pereira
Presidente

Revista comemorativa da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp

A

o comemorar 30 anos de existência
uma certeza é compartilhada entre nós,
dirigentes, conselheiros e parceiros:
Juntos, numa trajetória de trabalho voluntário e de absoluta dedicação, conseguimos
trazer mais união, qualidade de vida e, principalmente, visibilidade para a AAPS, o que permitiu
aumentar sua representatividade na defesa dos
interesses de seus associados.
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MUITO OBRIGADO!
PELO QUE PASSOU, E
PELO QUE HÁ DE VIR!

TODOS FAZEM PARTE
DESTA HISTÓRIA

D
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esde sua criação, a AAPS contou com treze Conselhos Deliberativos e quinze Fiscais, integrados por colaboradores que, de forma voluntária e com absoluta dedicação, foram fundamentais nos processos decisórios da vida da entidade nesses 30 anos. Nesta edição, nas
páginas 32 a 39, estão registrados todos os membros das Diretorias, Conselhos Deliberativo e Fiscal que atuaram na história da AAPS.
Os atuais Conselhos, com mandatos que vão até abril de 2021, estão assim constituídos:

Deliberativo

Fiscal

Presidente
Pérsio Faulim de Menezes

Presidente
José Luiz Trinca

Vice-Presidente
Paulo Roberto Menezes

Membros
Flávio Tsutomu Hirota
Nivacil da Silva

Membros
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 Antônio Oliva
José Francisco Furquim de Campos Jr. Lazaro Miguel
Rodrigues Maria Aparecida Gonçalves Marilza
Soares Mario Rubens Almeida de Mello Maximiano Bizatto Nelson Luiz Stábile Wagner de Jesus
Baptista.

Diretoria
De 1989 aos dias atuais, a AAPS teve dezessete Diretorias que, a exemplo dos integrantes de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, trabalharam de forma voluntária, participativa e exaustiva para cumprir os
compromissos assumidos com seus associados. Atualmente a Diretoria Executiva está assim constituída:

As Diretorias Administrativa, de Comunicação e
Marketing estão acumuladas pelo presidente da
Diretoria Executiva

Nossas equipes
A cada ação, a cada evento, e por trás de toda a caminhada histórica da AAPS, sempre esteve presente um grupo de pessoas se revezando em diferentes atividades para que os objetivos fossem concretizados. São os parceiros, colaboradores e funcionários que, ano após ano, acompanharam suas Diretorias. Na comemoração dos 30 anos de sua existência as equipes estão assim constituídas:

São Paulo
Zenilde Rigotti Nelson Rodrigues Rocha Sobrinho Regina Aparecida Rosa Tatiane de Fátima
de Oliveira Edna Ferreira de Lyra Santos (gestora) Sueli Maria de Lima Ariane Jacques Cabral
Renata Aparecida Marques Penha Colaboradores da equipe: Maria do Carmo Zagolin, Maria
Silvia Tavares Cardoso e Antonio Carlos Julião.

Baixada Santista
Estela dos Santos Rodrigues Peres (Diretora Regional) Ana Carolina Braga Sandra Aparecida Sato
Solé Alverina Maimoni de Abreu Colaboradoras
da equipe: Sandra Aparecida Sato Solé, Alverina
Maimoni de Abreu, Iracema Maria Teixeira Gião e
Olimpia Demar Mota.
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Presidente: José Luiz de Melo Pereira
Diretor Financeiro: Claudio Gabarrone
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
Diretor de Saúde e Serviço Social: Marcos Clébio
de Paula
Assessora de Assuntos Jurídicos: Iaci Coelho

COM A PALAVRA,
OS PRESIDENTES

E
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m trinta anos, muitas coisas aconteceram na jornada da AAPS. Crescemos em número de associados que apoiamos em diferentes momentos, lutamos pela preservação de direitos, dialogamos e nos unimos à Sabesp, - condecorada como empresa amiga dos seus aposentados -,
além das outras instituições ligadas ao segmento e que sempre serão consideradas parceiras
da nossa Associação.
Quem conta mais detalhes são os presidentes dessas instituições, a quem agradecemos pelo apoio
e participação nos compromissos assumidos pela AAPS.

A junção de todos foi fundamental para
transformar, crescer e valorizar a participação
daqueles que marcaram história na
evolução da patrocinadora Sabesp.

Benedito Braga
Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

A Sabesp é hoje a quarta maior empresa do mundo na área de saneamento ambiental
levando-se em conta o número de clientes. É internacionalmente conhecida por sua excelência técnica, capacidade de investimento e bons serviços prestados. Uma potência que
desenvolve dia a dia seu trabalho para oferecer um futuro com cada vez mais qualidade de vida e
conforto para as pessoas. Mas esse presente de grandes realizações não poderia existir se não fosse
toda a história da Companhia, o seu passado de visão, planejamento e dedicação. São décadas de
muito trabalho de pessoas com vocação para servir e capacidade para inovar que levaram à construção do que hoje é a Companhia. O estado de São Paulo tem muito a agradecer aos funcionários e familiares que fazem parte dessa história e por isso a nossa saudação e o nosso abraço a todos os aposentados e pensionistas da Sabesp.”

Pérsio Faulim de Menezes

Walter Sigollo
Presidente da Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev

Há 30 anos, a AAPS contribuía para direcionar os holofotes para um grupo que ainda não
recebia a devida atenção. Promovendo atividades voltadas aos aposentados e pensionistas
da Sabesp, a AAPS passou a ampliar as opções de cursos e lazer, favorecendo a qualidade
de vida desse público. Com o tempo, passou a conhecer os seus anseios e atuar como fundamental
ferramenta na luta pelos direitos dos atuais e futuros aposentados. A expressiva representação dos
aposentados e pensionistas, realizada nas últimas três décadas, deve ser motivo de orgulho para todos.
Afinal, cada uma de suas conquistas é o reconhecimento dos direitos daqueles que contribuíram, por
meio de sua força de trabalho, para o desenvolvimento da Sabesp. Por isso, é com grande satisfação que
a Diretoria Executiva e equipe da Sabesprev parabenizam a AAPS e reiteram seus votos de sucesso.”

José Antonio Faggian
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente - Sintaema

Em tempos em que se está sob ameaça o direito às aposentadorias no Brasil por meio da
reforma da Previdência e dos efeitos da reforma trabalhista, é muito bom ver uma entidade como a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp, que representa os
aposentados e pensionistas de uma categoria tão importante, chegar aos 30 anos. A AAPS sempre
teve papel relevante em organizar os aposentados da Sabesp, e agora, mais do que nunca, sua ação
torna-se imprescindível, e tenho certeza que os companheiros, como sempre, não se furtarão à luta
dos interesses de seus associados e dos interesses das futuras gerações, afinal, pretendemos todos,
no futuro, engrossar as fileiras dessa importante entidade. Grande abraço aos companheiros e companheiras da AAPS! Vamos juntos na luta rumo a mais 30 anos de grandes vitórias.”
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A Associação Sabesp e todos os integrantes da atual gestão “O Lazer ao Alcance de Todos”
externam seus votos de Parabéns à AAPS, pela comemoração de seus 30 anos, muito bem
construídos! Consideramos que a AAPS é uma entidade fundamental da história de todos
os funcionários da empresa, tanto para aqueles que dedicaram anos de sua atividade profissional à
Sabesp, quanto para os que estão na ativa, mas vislumbram desfrutar de sua maturidade, com qualidade de vida. Nosso muito obrigada à AAPS pelo oferecimento de atividades de lazer, espaços de convivência, consultorias, orientações e demais atividades, que sempre nos fazem evoluir com fé no futuro.”
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Presidente da Associação Sabesp

Viviana Borges
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Presidente da AESabesp – Associação dos Engenheiros da Sabesp

Com carinho e reconhecimento pela sua importância histórica, a AESabesp cumprimenta
a AAPS, pelos seus 30 anos de produtiva existência. Temos muito respeito por esta entidade, que agrega os trabalhadores que deixaram de exercer as suas atividades na Sabesp
e encontram, nesta casa, ações sociais e institucionais que permitem sua continuidade participativa
nas atividades do setor de saneamento. Essa dinâmica resgata a autoestima das pessoas e propicia
um eterno rejuvenescimento interior. Nossos sinceros votos de mais muitos e muitos anos de vida!”

Ricardo Rodrigues Ferreira
Associação dos Administradores e Profissionais de Ciências Humanas da Sabesp – Admsabesp

As Associações são importantes para os empregados da Sabesp pois buscam sua valorização e bem estar. Muitos dos melhores anos de nossas vidas são passados na Sabesp,
onde fazemos amigos, participamos de eventos e de projetos muito interessantes! São
muitas realizações! Após a aposentadoria, é importante que o empregado se associe à AAPS para ter
a oportunidade de continuar convivendo com a família Sabesp, fortalecendo a Associação além de
ficar atualizado com a programação de benefícios que a empresa disponibiliza ao aposentado. Sem
falar das festas, que são oportunidades muito agradáveis de convívio nessa nova fase da vida!”

Murilo Pinheiro
SEESP - Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo

A Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp (AAPS), que completa seus 30
anos em 2019, é uma entidade extremamente importante. Em primeiro lugar, por trabalhar por aqueles profissionais que em muito já colaboraram com uma empresa que é essencial ao bem-estar de milhões de cidadãos paulistas. Também por ter demonstrado, ao longo dessas três décadas, competência e seriedade em sua atuação, contribuindo assim de forma decisiva
para o bem-estar dos seus associados e também pela valorização desses trabalhadores perante a
sociedade. Vida longa à AAPS, que essa valorosa instituição continue com o ótimo desempenho por
muitos e muitos anos.”

Francisca Adalgisa

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso
Sintius – Sindicato dos Urbanitários de Santos

A AAPS tem fundamental importância para todos os trabalhadores independentes da sua
condição sendo aposentado ou não. É o futuro de todos! Entidade dedicada com extremo
vigor às lutas em defesa de uma aposentadoria mais justa e com qualidade, por isso nós
parabenizamos todos aqueles que passaram por gestões nestes anos e para os que estão, que continuem firmes com a mesma disposição de luta em defesa de todos nós. Parabéns AAPS são os votos
não só do presidente dos urbanitários, mas de toda a sua categoria e diretores.”

Fábio Gaspar
Presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo

Parabéns à AAPS por seus 30 anos. O Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo
parabeniza a AAPS - Associação de Aposentados Pensionistas da SABESP por seus 30
anos de existência. A AAPS nasceu com a redemocratização em 1989 e até hoje é um
símbolo de luta e resistência em defesa dos trabalhadores aposentados da SABESP. O Sindicato dos
Advogados esteve junto aos trabalhadores da SABESP em várias lutas, tendo em nossas fileiras alguns de seus representantes, o que muito nos orgulha. Parabéns a todos e todas da AAPS, e que
continuemos juntos nesta luta por mais 30 anos!”
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A aposentadoria é uma fase muito importante na vida dos trabalhadores. Após anos de
dedicação e muito trabalho, espera-se, ao se aposentar, por momentos de descanso e
lazer. Fazer parte de uma associação, é uma forma de se buscar apoio, manter as relações
com amigos da área profissional, compartilhar momentos de lazer, reivindicar direitos e buscar por
mais qualidade de vida. Acredito que a AAPS contribui para que população Sabespiana se mantenha
unida, além de lutar pelos direitos dos aposentados e garantir oportunidade de lazer e de celebrações. Em seus 30, ansiamos para que venham mais 30 e que gerações de trabalhadores continuem
sendo beneficiados. Parabéns AAPS! Que a entidade possa crescer e se manter oferecendo importantes serviços de lazer a todos seus associados.”
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APU – Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp

PERFIL DE NOSSOS
ASSOCIADOS
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Número de associados
1989

2004

2009

2014

2019

85

2.859

3.030

3.154

3.213

Sexo

Estado civil
Solteiros
Casados(as)
Separados(as)
Divorciados(as)
Viúvos(as)
União Estável
Não informado

2.067
1.146
270 2.003 65

185

653

24

13

Localização

Faixa etária
Abaixo de 49
De 50 a 59
De 60 a 69
De 70 a 79
De 80 a 89
Até 90

São Paulo
(Capital)

São Paulo
(Litoral)

São Paulo
(Interior)

Grande
São Paulo

1.674

412

402
Outros estados

13

151 1.082 1.418 479

70

Proventos AAPS

1.658
COMPLEMENTAÇÃO FAZEND 116
SUPLEMENTAÇÃO BENEFÍCIO DEFINIDO 956
SUPLEMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 38
ATIVO 313
COLABORADOR 47
INSS 85
COMPLEMENTAÇÃO SABESP

113
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COMO TUDO
COMEÇOU

A

vontade de manter o vínculo com as
pessoas com quem passaram juntas
grande parte de suas vidas, foram decisivas para que o sonho de criar uma
associação de aposentados e pensionistas virasse realidade.
Dois fatos reforçaram o propósito da criação
da AAPS para, além de eventos sociais, proteger
os direitos dos aposentados. O primeiro, em 1981,
quando Cyro Bernardes, um dos integrantes do
grupo, conseguiu na Justiça o direito de receber
a complementação de aposentadoria. A partir de
então, passaram a orientar os aposentados a procurar seus direitos através do Poder Judiciário.
O segundo fato veio cinco anos depois, com
a assinatura de um Ato Normativo pelo então
governador Franco Montoro, que determinou que
várias empresas do estado, inclusive a Sabesp,
passassem a conceder a complementação de aposentadoria, bem como o pagamento de pensão.
Em 1989, ano em que os brasileiros viviam a
expectativa de votar pela primeira vez para presidente da República, - depois de mais de vinte anos
de regime militar -, o grupo que já contava com
85 aposentados da Sabesp, realizou no dia 22 de
junho, uma assembleia no Sindicato dos Eletricitários do Estado de São Paulo: Ali nasceu a AAPS
– Associação dos Aposentados e Pensionistas da
Sabesp.

A eleição da primeira Diretoria aconteceu em
15 de abril de 1990, com mandato de dois anos,
conforme previsto em estatuto. Esse mesmo estatuto já foi motivo de várias revisões para adaptar-se aos novos tempos e ao atendimento das
necessidades de seus associados, inclusive, ampliando o mandato de suas Diretorias, a partir de
2003, para três anos.
Em nossa linha do tempo, registramos alguns
dos principais acontecimentos que marcaram as
três décadas de atuação da AAPS.

Inicialmente, os sóciosfundadores se reuniam
em suas próprias casas.
A ideia era reunir amigos,
programar atividades
sociais e esportivas.
Ninguém imaginava que
a AAPS, no decorrer dos
anos, se tornasse tão
importante, com uma
presença marcante na
defesa dos interesses
e direitos de aposentados
e pensionistas.
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LINHA DO
TEMPO
15

É NA DEFESA DOS INTERESSES
DOS ASSOCIADOS QUE NÓS
SEMPRE TRABALHAMOS
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Para marcar a presença, evidenciar a importância de sua
representatividade e defender os interesses de seus associados,
a AAPS percorreu um longo caminho. Valeu a pena!
Sua atuação beneficiou centenas de aposentados,
pensionistas e suas famílias.

1989
Em 22 de junho nascia oficialmente a AAPS.

1990
Em 25 de abril, primeira assembleia com
mandato de Diretoria de dois anos, conforme primeiro estatuto.

1994
Após várias atuações, a Sabesp consolidou
uma série de deliberações de Diretoria. A
Norma Interna nº 056, de 30/08/1994,
continha as condições para os aposentados,
conhecidos até hoje como o grupo “G Zero”,
requererem o benefício da complementação
de aposentadoria. Além disso, assumia a
responsabilidade pelo pagamento da complementação de forma definitiva. Tratava-se
de um ato administrativo que poderia ser
questionado ou revogado por outra Diretoria da empresa eleita no futuro. Isso preocupava a AAPS, afinal, mudanças políticas poderiam comprometer os direitos dos aposentados e pensionistas beneficiados. No
entanto, esta norma foi rigorosamente seguida pela Sabesp, até setembro de 2003.

2003
Em setembro, a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo comunicou, através
de cartas enviadas para aproximadamente
2.000 aposentados, que o benefício da complementação estava sendo pago de maneira
indevida. Informava que tal benefício seria
objeto de revisão e que, a partir de janeiro
de 2004, o pagamento das aposentadorias
e pensões seria transferido da Sabesp para
aquele órgão. Além disso, a AAPS tomou
conhecimento, naquela época, que vários associados (quase 500) teriam suas complementações suspensas.

Foi obtida uma liminar determinando o restabelecimento do pagamento do benefício,
confirmada posteriormente pela sentença
que julgou procedente a ação, decisão mantida no TRT e TST.

2009
Foi a partir desse ano que o grupo de suplementados (empregados que não se enquadravam como “G0” e recebiam ou receberiam suplementação de aposentadoria), enfrentou sérios problemas com o benefício de
suas suplementações. A Sabesprev, criada
em 1991, lançou o Plano SABESPREV MAIS.
Com ele, os direitos adquiridos pelos aposentados e pensionistas, inseridos no grupo
suplementados, foram praticamente ignorados, colocando em risco a sobrevivência do
Plano Benefício Definido, em vigor desde a
criação da Fundação.
Defender o grupo ocupou todas as atenções
da AAPS que ingressou com ações na Vara
da Fazenda Pública, questionando o novo
modelo previdenciário proposto pela Sabesprev, principalmente com relação à quitação
do serviço passado, tendo relação direta
com o déficit apresentado pelo Plano Básico
– Benefício Definido.

Liminar concedida em ação coletiva suspende o processo de migração dos participantes que integram o Plano Básico (Benefício
Definido) para o SABESPREV MAIS (Contribuição Definida). Nessa ação discute-se a
falta de aportes da Sabesp para o Plano Previdenciário (Benefício Definido), referente ao
serviço passado, que altera o cálculo do
déficit do Plano BD.
17

Depois de meses lutando contra a determinação da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, a AAPS ingressou na Justiça do
Trabalho com uma Ação Civil Pública para
manter aos aposentados complementados o
direito ao recebimento das complementações de aposentadoria e pensão pagas pela
Sabesp, como ocorriam até dezembro do
ano anterior, de acordo com a Norma 56.

2010

2011
Em relação aos planos de saúde disponibilizados pela Sabesprev aos aposentados da
Sabesp, a AAPS, na defesa de seus associados, ingressou na Justiça com uma ação coletiva para que a Sabesp transferisse os aposentados e pensionistas da Sabesp para o
plano de saúde dos ativos – Plano Pleno, condição facultada pela Lei 9.656 de 3/6/98 e a
Resolução Normativa ANS 279 de 24/ 11/2011.

2012
Em audiência na Previc – Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, em
Brasília, a AAPS manifesta sua predisposição em continuar negociando, confiando na
mediação da Previc, com relação à manutenção da vitaliciedade, seja no Plano BD ou
no CD, como um direito conquistado pelos
assistidos e solicita negociação do déficit do
Plano Benefício Definido.
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2013
A AAPS, na execução provisória da ação civil
pública proposta contra a Sabesp e a Fazenda
do Estado de São Paulo, conquistou mais uma
vitória judicial: Foi deferido pelo Juiz da 8ª
Vara do Trabalho da Capital, o pagamento dos
benefícios de complementação de aposentadoria e pensão a todos os associados da AAPS,
admitidos até 13 de maio de 1974, independentemente da data de ingresso na Associação. Assim, a decisão estendeu os efeitos da
ação civil pública a todos os associados da
AAPS.
Inicialmente, a liminar beneficiava os aposentados e pensionistas que tinham se associado antes de janeiro de 2004 na AAPS.
Portanto, com essa decisão, foi ampliado o
quadro de beneficiários da complementação
de aposentadoria e pensão.
A AAPS não recomendou a adesão ao novo
plano de saúde, o Pleno 279, criado para aposentados e ex-empregados demitidos sem
justa causa em atendimento à Resolução nº
279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que regulamenta os artigos 30
e 31 da Lei nº 9.656/1998 e seguindo as diretrizes da Patrocinadora Sabesp. O plano não
oferecia nenhum subsídio da Patrocinadora e
o beneficiário era o único responsável pelo
custeio integral do plano, para ele e seu grupo
familiar. A adesão dos aposentados foi muito
reduzida, tendo em vista os valores cobrados.

2014
Início do programa “A AAPS vai até você”,
com eventos descentralizados nas várias regiões do estado, para esclarecer dúvidas e
ouvir as opiniões e críticas dos associados
relativas à atuação da entidade. Nesses eventos, a AAPS procurava definir uma representação regional.

2015
Desenvolvido estudo mostrando que os reajustes dos planos Sabesprev Saúde foram
superiores a 70%, enquanto o FIPE Saúde
ficou em torno de 30%. As mensalidades e
coparticipações cada vez mais altas trouxeram como consequência a evasão de 25%
de beneficiários que buscaram planos de
menor valor de mercado ou optaram pela
rede pública, além daqueles que precisaram
mudar do Plano Executivo para o Padrão. O
estudo foi apresentado à Diretoria da Sabesp, solicitando-se nova modelagem para
os planos Sabesprev.

2016
A AAPS reivindica judicialmente que nas
migrações do Plano BD para o Sabesprev
Mais, fossem transferidos apenas os valores
da poupança individual e respectivos rendimentos, deixando no Plano BD a parte da
patrocinadora Sabesp já que esses valores
fazem parte do Fundo que pertence a todos
os participantes (mutualista) e administrado pela Sabesprev. Em 1o de setembro uma
nova liminar garantiu esse direito.
No mesmo ano, no mês de dezembro, os altos valores apresentados no momento da
cobrança das contribuições extraordinárias
(déficit atuarial) chocaram os participantes.
Tais parcelas chegavam a atingir até três vezes mais do que os previstos na simulação
apresentada anteriormente.

Com o início de um novo desenho dos planos Sabesprev Saúde, a AAPS conseguiu o
direito de representar os aposentados e pensionistas nessas negociações. Era previsto
um aumento de 35,58% nos planos de saúde dos aposentados e agregados, o que inviabilizaria a permanência deles e de seus
agregados nos planos, obrigando-os a ficar
sem a assistência médica em função do alto
custo. Em negociação com a Sabesp e Sabesprev, a AAPS, após aprovação em Assembleia Geral, concorda com a proposta da
Sabesp em suspender o aumento de 35,58%
nos Planos de Saúde, até a implantação de
nova modelagem, bem como redução de
30% no pagamento do déficit previdenciário
do Plano Benefício Definido da Sabesprev,
além do aumento do prazo de pagamento.

2018
Assinado acordo com Sabesp e Sabesprev
iniciado em 2017, para suspender o aumento
dos planos de saúde dos aposentados, pensionistas e agregados, bem como redução no
pagamento do déficit previdenciário do plano Benefício Definido.
Assembleia Geral autoriza a AAPS a ingressar com ação judicial contra a Secretaria da
Receita Federal, reivindicando que os valores
pagos pelos suplementados do plano BD, a
título de contribuições extraordinárias, sejam consideradas para efeito do cálculo do
Imposto de Renda descontado na fonte e não
na declaração anual do Imposto de Renda.

Na ação de contribuição previdenciária foi
deferida a liminar para que os associados da
AAPS possam depositar em juízo o valor em
discussão, a ser realizado mensalmente pela
Sabesprev, suspendendo-se a exigibilidade
do crédito tributário até a decisão final do
processo.
Intensa participação da AAPS na negociação
de novo plano de saúde Sabesprev que, após
licitação da Sabesp, teve desistência de operadoras vencedoras. A Fundação Cesp é indicada para assumir a gestão. A previsão de
implantação dos novos planos é julho de 2019.
Mais uma grande vitória: Depois de uma
longa e difícil luta que durou 15 anos, a ação
civil pública proposta pela AAPS, em 2004,
e que objetiva o reconhecimento do direito à
complementação de aposentadoria transitou em julgado. Esta ação civil pública, que
assegura o pagamento da complementação
de aposentadoria e pensão aos ex-empregados da Sabesp, beneficiários da Lei estadual nº 4.819/58, foi julgada e o processo
está retornando para a Vara do Trabalho de
origem, onde deverá ser cumprida, na íntegra, a decisão judicial.
Agora, inicia-se a execução para que a Sabesp e a Fazenda do Estado de São Paulo cumpram as determinações da sentença, garantindo os pagamentos das complementações
aos associados da AAPS.
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A AAPS interpôs recurso judicial questionando método utilizado nos cálculos da cobrança das contribuições extraordinárias, solicitando a apresentação do estudo que deu
origem aos valores descontados. A decisão
judicial exigiu que a Sabesprev cumprisse a
liminar e que fosse transferida somente a
poupança individual, além de exigir a apresentação dos cálculos. A Sabesp e a Sabesprev recorreram dessa decisão. O Tribunal de
Justiça não chegou a apreciar tal recurso em
face da suspensão do processo e do acordo
firmado posteriormente entre as partes.

2019
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CONSTRUÇÃO DE
SEDE PRÓPRIA
3.200 PNEUS DOADOS
PELA SABESP

C

riada a AAPS, onde se instalar? O primeiro espaço físico foi o empréstimo de
uma pequena área, pela Associação
dos Engenheiros da Sabesp. Em 1992,
surgiu a “salinha”, emprestada pela Associação
Sabesp, na Rua 13 de Maio, no bairro da Bela Vista. Naquele tempo, a sede própria ainda era um

sonho. Mas a Diretoria da época, presidida por
Valdemar Venâncio, conseguiu do presidente da
Sabesp, Luiz Appolonio Neto, a cessão do espaço, no mesmo local, para a construção da sede
própria da AAPS. Em 1994, Ariovaldo Carmignani assumiu a Presidência da empresa e apoiou o
projeto.

Entram os pneus

A inauguração da nova
sede aconteceu em
dezembro de 1998 e leva
o nome de Edifício Afrânio
Gomar, homenagem
ao sócio fundador
nº 1 da AAPS.

Muita gente acha estranho quando se fala
que a construção da sede começou com 3.200
pneus usados. Mas foi isso mesmo. Cedidos pela
Sabesp, a venda dos pneus arrecadou, naquela
época, R$ 249. 549,11, valor que deu para concluir a obra e ainda contabilizar um superávit de
R$ 4.019,98.

A instalação de um elevador foi pra lá de comemorada: Passou a permitir o acesso de associados com dificuldades de locomoção aos andares superiores do edifício, onde se localizam o
salão social e o escritório da administração.

Espaço exclusivo na Baixada Santista
Conseguir um espaço para a AAPS na Baixada Santista não teve uma história diferente da
que ocorreu na capital paulista. Mais uma vez, a
Associação Sabesp apoiou emprestando uma
sala no Bairro José Menino. Depois mudou-se
para outra sala na área operacional da Sabesp
(Torre) no bairro do Macuco.
O atendimento e prestação de serviços na
subsede tem crescido consideravelmente e hoje
já reúne mais de 410 associados. A proposta é
dar continuidade a esse projeto em outras regiões, como Lins e São José dos Campos, cidades que já contam com representantes regionais. As demais Unidades de Negócios da Sabesp ainda serão visitadas.

A subsede veio em 2009, com
a locação de um espaço mais
confortável na sede da
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos, onde
permanece até os dias atuais.
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Foi preciso ir adaptando a sede às novas necessidades para melhorar o atendimento aos
seus associados. O andar térreo foi totalmente
remodelado e passou a oferecer um ambiente
exclusivo de convívio social com revistas semanais, jornais, TV, acesso à internet, entre outras
facilidades e atividades da entidade. O espaço
de leitura reúne livros de diferentes estilos aos
associados e familiares.
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Mudando para melhor
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30 ANOS DE
BONS SERVIÇOS
PARA VOCÊ

A

AAPS chega aos seus 30 anos de existência com a mesma determinação do início e com
a preocupação permanente de atender cada vez melhor seus associados. E é para seus
associados e familiares que a AAPS disponibiliza uma série de serviços. Entre eles, merecem destaque:

Plantão do Serviço Social

Auxílio Funeral

Prestado aos associados, cônjuges e filhos de
até 18 anos, na sede e na subsede da Baixada
Santista, ali eles encontram alternativas conjuntas para solução de problemas de ordem pessoal, social e econômica. As principais situações
em que há atuação do plantão em que a profissional atua são: Falecimentos; Relacionamento
familiar ou conjugal; Desequilíbrio orçamentário; Relações de consumo; visitas hospitalares e
domiciliares a casos graves, Dúvidas sobre planos de saúde; Dependência química e alcoolismo; Previdência Social; Incidentes críticos (acidente de trânsito, aéreos, enchentes, violência
urbana, etc.).

Para apoiar as famílias daqueles que não possuem cobertura de plano de seguro, a AAPS colabora nesses momentos, reembolsando um percentual das despesas ocorridas com funeral de
associado titular (aposentado ou pensionista).

Com sua postura ética e
sigilosa os atendimentos
são gratuitos e feitos
por profissionais
especializados.

Plantões da Diretoria
É feito um revezamento entre os membros
da Diretoria Executiva da AAPS de forma que
possam garantir a presença deles nas instalações da Associação, para acompanhar o andamento dos trabalhos diários bem como atender
eventuais necessidades de seus associados ou
familiares.

Imposto de Renda
Esclarecer ou realizar declarações anuais de
Imposto de Renda é mais um dos serviços oferecidos gratuitamente pela AAPS aos seus associados.

“Existe um provérbio popular que define a
atuação da AAPS na defesa dos direitos de seus
associados, durante seus 30 anos de vida:
“A união faz a força.”
Arlindo da Fonseca Antonio

Entre os principais serviços oferecidos, destacam-se: Orientação aos associados e pensionistas sobre pagamentos efetuados pela Sabesp
e benefícios previdenciários; Cálculo dos benefícios (complementação ou suplementação), Análise e orientação para pedido de revisão dos benefícios de aposentadorias e pensões pagos pelo
INSS; Orientação às viúvas dos associados complementados, suplementados e previdenciários
(INSS) sobre os procedimentos para habilitação
e recebimento do benefício da pensão por morte; Esclarecimento sobre Direito de Família (separação judicial, divórcio, união estável etc.);
Orientação sobre questões sucessórias (inventário, herança etc.); Relações de consumo e Código de Defesa do Consumidor (contratos de
locação, de prestação de serviço etc.); Esclarecimentos sobre a aplicação do Estatuto do Idoso, e

prestação e serviços de auxílio na declaração
anual de Imposto de Renda. 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.

O serviço tem beneficiado
centenas de associados
ao longo dos anos e é
considerado essencial
nos momentos de
grande preocupação,
principalmente diante
dos altos custos
cobrados no mercado.
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Uma série de serviços são oferecidos através
do Plantão Jurídico com postos de atendimento
na sede e na subsede da Baixada Santista.
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Plantão Jurídico
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Campanhas de Vacinação

Palestras

A sede paulista da Associação é ponto de referência em diferentes campanhas de vacinação.
Além de oferecer aos seus associados e familiares atende também os moradores da região.

Associados e familiares são convidados a
participar de palestras com temas ligados à saúde, qualidade de vida, benefícios previdenciários,
entre outros.

Cadeira de Rodas

Acesso à Internet

Associados com dificuldades de locomoção
contam com o apoio de empréstimo de cadeiras
de rodas cedidas pela AAPS.

Computadores são colocados à disposição
dos associados que podem utilizá-los tanto na
sede de São Paulo como na da Baixada Santista.

Biblioteca

Salão de Festas

Livros dos mais diferentes gêneros literários
formam um variado acervo que é oferecido aos
interessados.

Um espaço agradável e arborizado é oferecido aos seus associados para realização de festas, reuniões e encontros de congraçamento.

“Raras instituições dão espaço para os
aposentados. Na AAPS, que nos protege e
orienta, buscamos o que se perdeu: o resgate
da juventude interior de cada um. Participo do
coral, dança e ginástica. Foi aqui que me achei.”
Carmem Célia Albuquerque de Carvalho

Bando Urina’s Soltas: União de talento e de bons amigos

Concursos

União musical de sucesso

Vários concursos fomentam a integração entre seus associados. Os temas são os mais variados: Literatura, fotografia e pintura, entre outros.

Eles tinham em comum o gosto pela música,
em especial Samba de Raiz e são amigos desde o
tempo em que trabalharam na Sabesp. Juntaram
os talentos, instrumentos e o resultado tem agradado em cheio associados e familiares que dançam
e cantam em diferentes eventos ao som do grupo
que prima pelo bom humor e ótimo repertório.

Valorização dos talentos

“Este é o nosso ponto de
encontro depois que nos
aposentamos. Meu grupo
sempre se encontra para
almoçar e bater papo. É no
social que está o forte da
AAPS e que precisa ser cada
vez mais estimulado.”
Shigueo Makita

A publicação de textos de associados e de
seus dependentes é compartilhada com o grupo
de internautas no site da AAPS, assim como a
divulgação de livros de autoria de sócios são disponibilizados para leitura.

Feira Nacional de Saneamento
e Meio Ambiente – Fenasan
Considerado o maior evento técnico mercadológico da América Latina no setor de saneamento ambiental, a AAPS participa anualmente
da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan, com estande próprio onde recebe vários visitantes durante os dias de duração da Feira.
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Várias ações são organizadas voltadas à auxiliar instituições de caridade, que recebem alimentos não perecíveis, agasalhos, produtos de
higiene pessoal, entre outros, arrecadados pelos
sócios da AAPS em eventos sociais ou esportivos ou em situações específicas de acordo com
as demandas apresentadas.
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Solidariedade
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LAZER BENEFICIA
SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA

É

indiscutível a importância do lazer para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Estudos
comprovam a necessidade do lazer para o bem-estar e manutenção da saúde. Essa é uma
iniciativa abraçada pela AAPS que, além de seu calendário anual de eventos, promove diferentes ações de união, cultura e diversão entre seus associados.

Viagens
Várias iniciativas são organizadas pela AAPS
que cuida de toda infraestrutura necessária para
proporcionar viagens aos seus associados e familiares. Os valores cobrados são restritos às
despesas para permitir que um número cada vez
maior de pessoas possa participar. A ida à Aparecida do Norte, já é uma tradição. Também são
organizadas viagens a cidades turísticas.

Festas no interior
Para permitir que os associados residentes no
interior possam participar de festividades junto

à categoria, a AAPS mantém parceria com a Associação dos Funcionários da Sabesp que os recebe nos eventos locais que realiza.
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Esportes

A Diretoria Social conduz um calendário
anual de diferentes comemorações. Uma das
principais é o Dia Nacional do Aposentado que
recebe a adesão de centenas de associados. A
festa junina é bastante animada e normalmente
acontece em sítios próximos da capital paulista.
Outro exemplo de união ocorre durante das festas de confraternização, em dezembro, realizadas na sede paulista e na subsede da Baixada
Santista. Eventos de menor porte marcam as
comemorações do Dia da Mulher e outras datas
de interesse dos associados.

A prática de esporte é desenvolvida semanalmente pelos associados. Ali, eles contam com
aulas e jogos realizados nas dependências da
sede social da AAPS, em São Paulo.

Atividades Físicas
A prática de exercícios funcionais é acompanhada por um preparador físico, contratado especialmente para esse fim, orientando adequadamente o tipo de exercício de acordo com a
necessidade de cada participante.

Música e dança
Aulas de dança de salão reúnem grupos de
associados semanalmente na sede paulista.

Barraca de praia
Diferentes eventos e encontros reúnem, na
beira mar, os associados e familiares na barraca
de praia da Associacao dos Engenheiros e Arquitetos de Santos que já se tornou um ponto de
encontro dos amigos, aos fins de semana.

“A AAPS não é só encontros e festas. Está
sempre presente nos bons e difíceis momentos
de nossas vidas, além de permitir a união com
quem trabalhamos. A AAPS nos atende em tudo.
É gente como a gente.”
Olímpia Demar Mota (Naná)
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Eventos

PURA EMOÇÃO
EM DEZENAS DE VOZES
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B

atizado de “Canto das Águas”, o Coral da AAPS, foi criado
em 2007, por Dirce Sgorlon Rascado, e já levou a diferentes locais do estado e do Brasil apresentações exclusivas
e com diversas premiações. Ali estão reunidos ex-empregados da Sabesp e seus familiares, numa junção de vozes de tenores, sopranos e contraltos, sob a batuta do maestro Janoel de
Souza Cardoso Alves.

O Coral da AAPS
foi batizado de
“Canto das Águas”,
em homenagem
à Sabesp.

Dirce Sgorion, a
fundadora do Coral
“Canto das Águas”

Antonio Carlos Julião:
Dedicação marcante na
coordenação do Coral

“Com dirigentes íntegros, brilha pela defesa
dos interesses de seus associados. Aplausos a
todos que construíram nossa história. Estamos
orgulhosos da AAPS e da nossa ligação com a
Sabesp, que leva saúde, qualidade de vida e
progresso à população.”
André Monteiro de Fazio

COMUNICAÇÃO MUDA
PARA ACOMPANHAR
EVOLUÇÃO
www.aaps.com.br
Em seu site é possível acessar com rapidez
e confiança várias informações, imagens,
fotos, vídeo institucional, entre outros.

“Depois de trabalhar durante muitos anos na
Sabesp, encontramos na AAPS um trabalho
sério e de conquistas. O lado humano está
presente nos eventos e viagens. Promove o
encontro com os amigos, o que representa muito
para todos nós.”
Elias Domingos da Silva
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Com o crescimento de ações foi preciso avançar nos meios de comunicação
para manter seus associados e familiares sempre bem informados

“Quando se perde um ente querido, nos
sentimos inseguras e sem saber por onde
recomeçar. A AAPS me apoiou em tudo que
precisei e isso marca para o resto das nossas
vidas como forte lembrança da empresa que
meu marido trabalhou.”
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Ivone Prevedello Baradel

Jornal SabesPapo
Como parte das comemorações dos 30 anos da
AAPS, o jornal passou por mudança visual e editorial acompanhando a modernidade dos veículos de comunicação. A primeira edição do jornal
SabesPapo circulou em março de 1995, e seu
nome foi escolhido em concurso. O vencedor foi
Coligny Ferraz Domingues que associou Sabesp
à APO, de aposentados, de Papo, ou seja, conversa e comunicação.

SabesPapo online
Novo boletim com o resumo das principais informações é encaminhado via internet aos associados. Ele é distribuído com notícias de interesse
que não podem esperar pela edição do Jornal
SabesPapo, com periodicidade trimestral.
Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Ano 1 - nº 1 - 15/02/2019

Chegou o Sabespapo On Line!

A partir de agora você estará recebendo periodicamente em seu e-mail o Sabespapo
On Line, com informações importantes que não podem aguardar o nosso informativo,
que vai para a sua residência, com periodicidade trimestral. Fique de olho no seu email e oriente seus amigos associados a atualizarem seus cadastros em nosso site
www.aaps.com.br

É a AAPS se modernizando para ȴFDUFDGDYH]PDLVSUµ[LPDGHYRF¬

6DLOLPLQDUIDYRU£YHO¢D©¥RFROHWLYDGD$$36
FRQWUD5HFHLWDFederal
A $$36b obteve a liminar em sua Ação Coletiva Tributária. A ação objetiva dar às
contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento do G«ȴFLW os mesmos

Além das orientações divulgadas no jornal, a
AAPS criou nova forma de encaminhar, por e-mail, informações voltadas à prevenção e promoção da saúde de seus associados e familiares.

Fale conosco
Em tempo real é possível conversar com a equipe da Associação, através do Fale Conosco, disponível para esclarecer dúvidas de seus associados de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

“Da salinha à sede social
organizei muitos dos
eventos. É um orgulho
participar e acompanhar seu
progresso num trabalho de
apoio aos associados que não
conheci em nenhuma outra
instituição.”
Gilberto Mathias (Giba)
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No ano da comemoração de seus 30 anos, a direção da AAPS passou a encaminhar mensagens
aos seus associados por WhatsApp. São informações de interesse dos aposentados, pensionistas e seus familiares acessadas rapidamente
em seus celulares.

Dicas de Saúde
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WhatsApp

DIRETORIAS
E CONSELHOS
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Nossa homenagem a todos aqueles que se dedicaram à consolidação
e crescimento da nossa Associação.
A Diretoria, Conselhos e equipe da AAPS agradecem pelo apoio e
profissionalismo de cada um, estendendo um abraço carinhoso aos
familiares daqueles que não estão mais entre nós.

1989
Presidente: Clodoaldo Antonio Ruck
Conselho Deliberativo:
Afrânio Gomar (in memoriam)
Carlos Luiz de Carvalho (in memoriam)
Clodoaldo Antonio Ruck
Ângelo Roberto de Capitani
Albertino Rodrigues de Faria
Cyro Bernardes
Daisy Barbosa Gama
Carlos Rolim Affonso
Cyro de Camargo Penteado (in memoriam)
Conselho Fiscal:
Almir Tessari (in memoriam)
Álvaro Pinto da Silva
Genésio Graciano dos Santos

1990
Presidente: Cyro de Camargo Penteado
Conselho Deliberativo:
Daisy Barbosa Gama
Cyro de Camargo Penteado (in memoriam)
Cyro Bernardes
Albertino Rodrigues de Farias
Juvino Florêncio da Silva
Valdemar Venâncio
Cleyde Escobar Westin (in memoriam)

Audemar Alvarenga
Ubirajara Jimenez
Conselho Fiscal:
Ângelo Roberto de Capitani
Hélio Teixeira Alvares
Genésio Graciano dos Santos

1992
Presidente: Valdemar Venâncio
Conselho Deliberativo:
Afrânio Gomar (in memoriam)
Carlos Rolim Affonso
Valdemar Venâncio
Celso Valio Machiaverni
Abrahão Gilteman
Itys Jairo de Andrade Lima
Gracinda do Santos Massaro (in memoriam)
Noêmio Brzostek
Ângelo Roberto de Capitani
Conselho Fiscal:
Hélio Teixeira Alvares
Genésio Graciano dos Santos
Álvaro Pinto da Silva

1993

Diretor 1º Tesoureiro: Newton Assu Colombo
Martini (in memoriam)

Diretor Presidente: Valdemar Venâncio

Diretor 2º Tesoureiro: Álvaro Pinto da Silva

Diretor Vice-Presidente: Celso Valio
Machiaverni

Diretor Social: Pedro David

Diretor 1º Tesoureiro: Newton Assu Colombo
Martini (in memoriam)

Diretor Presidente: Valdemar Venâncio
Diretor Vice-Presidente: Clodoaldo Antonio
Ruck

Diretor 2º Tesoureiro: Nivacil da Silva

Diretor 1º Secretário: Sergio Simondi
(in memoriam)

Diretor Social: Clodoaldo Antonio Ruck

Diretora 2ª Secretária: Nair Garcia

Conselho Fiscal:
Álvaro Pinto da Silva
Genésio Graciano dos Santos
Hélio Teixeira Alvares

Diretor 1ª Tesoureiro: Pedro David

1o semestre de 1994
Diretor Presidente: Valdemar Venâncio
Diretor Vice-Presidente: Clodoaldo Antonio
Ruck
Diretor 1º Secretário: Sergio Simondi
(in memoriam)

Diretor 2º Tesoureiro: Lazaro Cyriaco
de Camargo (in memoriam)
Diretora Social: Denizete de Lima Dolenc
Conselho Deliberativo:
Carlos Rolim Affonso
Valdemar Venâncio
Clodoaldo Antonio Ruck
Dilza Almeida Carvalho Persicano (in memoriam)
Cyro de Camargo Penteado (in memoriam)
Daisy Barbosa Gama
Hermes Paulo de Barros
Lucival de Jesus Santos Figueiredo

Diretora 2ª Secretária: Denizete de Lima Dolenc

“A importância do trabalho da AAPS
ultrapassa o que conhecemos e que é feito
dentro da sua sede e na subsede da Baixada
Santista, onde eu encontro suporte e apoio em
minhas necessidades. É um trabalho de grande
valor.”
Daniel Pedro Lima
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Diretor 2º Secretário: Sergio Simondi
(in memoriam)

2o semestre de 1994
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Diretora 1ª Secretária: Dilza Almeida Carvalho
Persicano (in memoriam)

CONTINUAÇÃO 2o SEMESTRE DE 1994

Conselho Fiscal:
Edson Brasil Gabriel
Fernando do Couto Henriques
Kiyoshi Kato (in memoriam)

1995
Diretor Presidente: Valdemar Venâncio
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Diretor Vice-Presidente: Clodoaldo Antonio
Ruck
Diretor 1º Secretário: Sergio Simondi
(in memoriam)
Diretora 2ª Secretária: Nair Garcia
Diretor 1ª Tesoureiro: Pedro David

“Ingressei na AAPS bem antes
de me aposentar. Fiz parte de
seu Conselho Deliberativo e
sou grato pela existência de
uma entidade fundamental
para a categoria, tanto nos
aspectos jurídicos como nos
sociais.”
Alberto Bovo

Diretor 2º Tesoureiro: Lazaro Cyriaco
de Camargo (in memoriam)
Diretora Social: Denizete de Lima Dolenc
Representante da AAPS para Assuntos
Previdenciários: Maria de Lourdes A.
de Mendonça
Conselho Fiscal:
Fernando do Couto Henriques
Kiyosi Kato (in memoriam)
Edson Brasil Gabriel

1996/1998

Conselho Deliberativo:
Carlos Rolim Affonso
Cyro de Camargo Penteado (in memoriam)
Denizete de Lima Dolenc
Hermes Paulo de Barros
Itys Jairo de Andrade Lima
Lazaro Cyriaco de Camargo (in memoriam)
Lucival de Jesus Figueiredo
Luiz Freitas
Valdemar Venâncio
Conselho Fiscal:
Fernando do Couto Henriques
Newton Assu Colombo Martini
Paulo Joel Bruno

Presidente: Denizete de Lima Dolenc
Vice-presidente: Valdemar Venâncio

8/12/1998

1ª Secretária: Dirce Sgorlon Rascado

INAUGURAÇÃO DA SEDE

2º Secretário: Sergio Simondi (in memoriam)

Presidente: Valdemar Venâncio

1ª Tesoureira: Sandra Maria Candalaf Lambiasi

Vice-Presidente: Sergio Simondi (in memoriam)

2ª Tesoureira: Antônia Lucia Coresse Xella

1º Secretário: Ronny Opdebeeck

Diretor Social: Áureo Baradel (in memoriam)

2ª Secretária: Berenice de Paula Posso Baruffaldi

2001/2003
Presidente: Valdemar Venâncio
Assessor do Presidente: Edson Brasil Gabriel

CONTINUAÇÃO 8/12/1998

1º Tesoureiro: Ângelo Roberto de Capitani

Vice-Presidente de Administração: Daniel
Castilho Azevedo
Vice-Presidente de Finanças: José Amaury
Teles Fontenele

Representante da Baixada Santista: José Luiz
Fonseca

1998/2000
Presidente: Valdemar Venâncio
Vice-Presidente: Sergio Simondi (in memoriam)
1ª Secretária: Tomoe Saka
2ª Secretária: Maria Nícia Gomes Neto
(in memoriam)
1º Tesoureiro: Ângelo Roberto de Capitani
2º Tesoureiro: Daniel Castilho Azevedo
Diretor Social: Décio Levada (in memoriam)
Conselho Deliberativo:
Lucival de Jesus S. Figuereido
Clodoaldo Antonio Ruck
Gert Wolgang Kaminski
Mario Rubens Almeida de Mello
Sergio Simondi (in memoriam)
Sylvio Ribeiro Leite
Valdemar Venâncio
Amilton de Castro Pimentel (in memoriam)
Denizete de Lima Dolenc
Conselho Fiscal:
Newton Assu Colombo Martini (in memoriam)
Vicente Sole Junior (in memoriam)
Paulo Joel Bruno

Vice-Presidente de Assistência Social e Saúde:
Jesus Antonio L. Beillard
Vice-Presidente Social: Dirce Sgorlon Rascado
Conselho Deliberativo:
Jairo Bonifácio
Antonia Lucia Corasse Xella
Antonio Simões Carvalho Neto
Célia Regina Gervásio da Silva Botelho
Alberto Bovo
Décio Levada (in memoriam)
José Taniguti
Adalberto Girone (in memoriam)
Mario Rubens Almeida de Mello
Sylvio Ribeiro Leite
Nilton Monteiro da Silva
Antonio Martins (in memoriam)
José Antonio Oliva
Sérgio Simondi (in memoriam)
Vicente Solé Jr. (in memoriam)
Egídio Perroni Neto
José Carlos Machado Scheffauer
Gert Wolgang Kaminski
Claudio Gabarrone
Wilson Arruda (in memoriam)
José Salvador
José Antonio Fernandes
Conselho Fiscal:
Gerson de Oliveira
José Luiz Trinca
Reinaldo André Franzini
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Diretor Social: Décio Levada (in memoriam)
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2º Tesoureiro: Daniel Castilho Azevedo

Revista comemorativa da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp

36

2003/2006

2006/2009

Presidente: Jairo Bonifácio

Presidente: Valdemar Venâncio

Vice-Presidente Administrativo: José Luiz
de Melo Pereira

Diretor de Administração: Edson Brasil Gabriel

Vice-Presidente de Finanças: José Amaury
T. Fontenele

Vice-Presidente de Assistência Social e Saúde:
Daniel Castilho Azevedo
Diretor Social: Antonio Martins (in memoriam)

Vice-Presidente Assuntos Jurídicos: Valdemar
Venâncio
Vice-Presidente Social: Antonio Martins
(in memoriam)
Vice-Presidente de Saúde e Assistência Social:
Daniel Castilho Azevedo
Conselho Deliberativo:
Alberto Bovo
Maria Aparecida Gonçalves
Antonio Carlos Julião
Carlos Alberto Fernandes Fonseca
Carlos Rolim Affonso
Celso Valio Machiaverni
Clodoaldo Antonio Ruck
Egídio Perroni Neto
José Amaury Teles Fontenele
José Antonio Oliva
José Carlos Machado Scheffauer
José Luiz de Melo Pereira
José Taniguti
Mario Rubens Almeida de Mello
Nelson Luiz Stábile
Nilton Monteiro da Silva
Sérgio Simondi (in memoriam)
Conselho Fiscal:
Eladio Stabile Castello
Minetoshi Horita
Nivalcil da Silva

Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos: Gisela
Zilsch
Diretor de Finanças: Nivacil da Silva
Conselho Deliberativo:
Jairo Bonifácio
José Taniguti
Antonio Carlos Julião
Carlos Rolim Affonso
Celso Valio Machiaverni
Claudio Gabarrone
Décio Levada (in memoriam)
Egídio Perroni Neto
Gert Wolgang Kaminski
José Amaury Teles Fontenele
José Antonio Oliva
José Luiz de Melo Pereira
Maria Aparecida Gonçalves
Minetoshi Horita
Nelson Luiz Stábile
Paulo Joel Bruno
Paulo Roberto Menezes
Sérgio Simondi (in memoriam)
Shigueo Makita
Conselho Fiscal:
Gerson de Oliveira
Flávio Tsutomu Hirota
José Luiz Trinca

Presidente: Daniel Castilho Azevedo

Presidente: José Luiz de Melo Pereira

Diretor Administrativo: Celso Valio
Machiaverni

Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira
de Andrade

Diretor Financeiro: Jeferson José Elias Barbosa

Diretor de Saúde e Serviço Social: José Luiz
de Melo Pereira (acumulando)

Diretor Sociocultural e Esportivo: Antonio
Martins (in memoriam)

Diretor Administrativo: Jairo Bonifácio

Diretor de Saúde e Assistência Social: José
Luiz de Melo Pereira

Diretor de Comunicação e Marketing: Egidio
Perroni Neto

Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando
Silva Filho

Diretora Sociocultural e Esportiva: Ilka Maria
Machado

Assessor de Relações Externas: Valdemar
Venâncio

Diretor de Relações Institucionais: Valdemar
Venâncio

Assessor de Comunicação e Marketing: José
Roberto Guimarães de Almeida

Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando
Silva Filho

Diretora Regional da Baixada Santista: Estela
dos Santos Rodrigues Peres

Diretora Regional da Baixada Santista: Estela
dos Santos Rodrigues Peres

Conselho Deliberativo:
Jairo Bonifácio
Maximiano Bizatto
Alberto Bovo
Antonio Carlos Julião
Celia Regina Gervásio da Silva Botelho
Egídio Perroni Neto
Gerson de Oliveira
Ivan Norberto Borghi
José Amaury Teles Fontenele
José Antonio Oliva
Maria Aparecida Gonçalves
Mario Rubens Almeida de Mello
Minetoshi Horita
Nelson Luiz Stábile
Paulo Roberto Menezes
Sergio Simondi (in memoriam)
Shigueo Makita
Silvia Lotti

Diretor de Assuntos Jurídicos: José Luíz
de Melo Pereira (acumulando)

Conselho Fiscal:
José Luiz Trinca
Ilka Maria Machado
Flávio Tsutomu Hirota

Conselho Deliberativo:
Maximiano Bizatto
Vicente Solé Jr. (in memoriam)
Benedita Vera Lucia Bueno
Berenice de Paula Posso Baruffaldi
Celia Regina Gervásio da Silva Botelho
Cid Barbosa Lima Jr.
Egídio Perroni Neto
Gerson de Oliveira
Jairo Bonifácio
José Antonio Oliva
José Carlos Machado Scheffauer
Maria Aparecida Gonçalves
Maria Lucia de Paiva Castro
Mario Rubens Almeida de Mello
Nelson Luiz Stábile
Nilton Monteiro da Silva
Paulo Roberto Menezes
Pérsio Faulim de Menezes
Sérgio Simondi (in memoriam)
Shigueo Makita
Silvia Lotti
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CONTINUAÇÃO 2012/2015

Conselho Fiscal:
Flávio Tsutomu Hirota
Newton Assu Colombo Martini (in memoriam)
José Luiz Trinca

2015/2018
Presidente: Maximiano Bizatto
Diretor Administrativo: Celso Valio
Machiaverni
Diretor Financeiro: Affonso Celso Nogueira
de Andrade
Diretor de Comunicação e Marketing: Wagner
de Jesus Baptista
Diretora Sociocultural e Esportiva: Célia Regina
Gervásio da Silva Botelho
Diretor de Saúde e Serviço Social: Cid Barbosa
Lima Junior

Cid Barbosa Lima Jr.
Egídio Perroni Neto
Gerson de Oliveira
Gert Wolgang Kaminski
Gilberto Margarido Bonifácio
Iracema Maria Teixeira Gião
Jairo Bonifácio
José Antonio Oliva
José Carlos Machado Scheffauer
José Francisco Furquim de Campos Jr.
José Taniguti
Mario Rubens Almeida de Mello
Nelson Luiz Stábile
Pérsio Faulim de Menezes
Shigueo Makita
Conselho Fiscal:
José Luiz Trinca
Flávio Tsutomu Hirota
Walter Antônio Orsatti

2018/2021
Presidente: José Luiz de Melo Pereira

Diretor de Assuntos Previdenciários: Armando
Silva Filho

Diretora Administrativa: Edna Ferreira de Lyra
Santos (2018-2019)

Diretor de Relações Institucionais: Valdemar
Venâncio

Diretor Financeiro: Claudio Gabarrone

Diretora Regional da Baixada Santista: Estela
dos Santos Rodrigues Peres

Diretora Sociocultural e Esportiva: Célia Regina
Gervásio da Silva Botelho

Conselho Deliberativo:
José Luiz de Melo Pereira
Paulo Roberto Menezes
Antonio Carlos Julião
Antonio Martins (in memoriam)
Berenice de Paula Posso Baruffaldi

Diretor de Relações Institucionais: Valdemar
Venâncio
Diretor de Assuntos Previdenciários: João
Francisco Arcoverde Lopez
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Diretora Regional da Baixada Santista: Estela
dos Santos Rodrigues Peres
Diretor de Saúde e Serviço Social: Marcos
Clébio de Paula
Assessora de Assuntos Jurídicos: Iaci Coelho
Conselho Deliberativo:
Pérsio Faulim de Menezes (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.
Lazaro Miguel Rodrigues
Maria Aparecida Gonçalves
Marilza Soares
Mario Rubens Almeida de Mello
Maximiano Bizatto
Nelson Luiz Stábile
Wagner de Jesus Baptista
Conselho Fiscal:
José Luiz Trinca (presidente)
Flávio Tsutomu Hirota
Nivacil da Silva

“Criada há 30 anos por um grupo de
aposentados para agregar, socializar e defender
seus interesses e direitos. Isto vem sendo feito
com muita garra e dedicação por voluntários
associados. O grupo da ginástica é um exemplo
de oportunidade de cuidar da saúde, de forma
lúdica e associativa.”
Celso Valio Machiaverni
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SÓCIOSFUNDADORES
Adelson Neves (in memoriam)
Afrânio Gomar (in memoriam)
Albertino Rodrigues Faria
Alcides A. Thomas dos Santos
Alcídio Pereira Gomes
Aldemar de Andrade Figueiras
Alfredo de Oliveira (in memoriam)
Almir Tessari (in memoriam)
Álvaro Pinto da Silva
Ângelo Roberto de Capitani
Antônio Garcia Filho (in memoriam)
Antônio Lino da Silva
Antônio Paschoal (in memoriam)
Antônio Ramos (in memoriam)
Arnoldo Figueiredo Cassiano
Audemar Alvarenga
Benedita de S. Petrenoli (in memoriam)
Benedito Rosário
Bianor João Cirilo (in memoriam)
Carlos Beraldi da Silva (in memoriam)
Carlos Luiz de Carvalho
Carlos Rolim Affonso
Chang Yi Pu
Cid Rômulo Del Porto (in memoriam)
Clodoaldo Antônio Ruck
Cleyde Escobar Westin (in memoriam)
Coligny Ferraz Domingues
Cyro Bernardes
Cyro de C. Penteado (in memoriam)
Daisy Barbosa Gama
Darcy Simões (in memoriam)
Dilza A. Carvalho Persicano
Douglas Jacobick
Eufrásio Manoel de Sant’Anna
Fernando Von Gal Filho (in memoriam)
Flávio M. de Camargo (in memoriam)
Francisco de Oliveira (in memoriam)
Francisco Garcia Diaz (in memoriam)
Genésio Graciano dos Santos
Geraldo Albuquerque Prazeres
Hélio Teixeira Álvares
Idílio Francisco dos Santos Filho
Igor Veinert (in memoriam)
Ivo João

Jesuíno Félix Neto
João Candido de Paula
João Elias Filho (in memoriam)
João Rodrigues dos Santos
José Alves de Oliveira
José dos Santos Correia
José Inoue (in memoriam)
José Leite de Barros
José Mário C. C. Malta (in memoriam)
Juvino Florêncio da Silva
Laurindo Teodoro
Leônidas A. Cabral
Luiz Henrique Horta de Macedo
Luzia Eurydice A. Faria (in memoriam)
Maria Socorro S. Reis Santos
Miguel Zwi (in memoriam)
Minetoshi Horita
Miriam Laranjeira Zocchio
Muriz Cury Queiroz
Nicola Pacileo Neto
Onofre José de Souza
Otto Rubens Henne (in memoriam)
Paulo Pereira
Régis Puzipe (in memoriam)
Ronny Opdebeeck
Rubens Silva Martins (in memoriam)
Sarah Corralero Rosa
Satyro Sakamoto (in memoriam)
Sebastião da Silva
Sebastião Pereira dos Santos
Silvestre Hilário da Silva (in memoriam)
Silvio Pavan Dijuli (in memoriam)
Sylvio Simionato
Trasibolo Rangel dos Santos
Ubirajara Jimenez
Valdemar Venâncio
Vicente G. Marcondes (in memoriam)
Waldomiro A. dos Santos (in memoriam)
Waldemar da Cruz (in memoriam)
Walter Prado do Amaral Barbosa
Walter M. Cabral de Vasconcellos

No momento em que compartilhamos os 30 anos de existência é preciso
pensar no futuro da AAPS, para que se perpetue e beneficie novas gerações

C

om espírito empreendedor, os atuais dirigentes, colaboradores e membros de
seus Conselhos Deliberativo e Fiscal se
reuniram para discutir sobre o futuro da
instituição. Com vontade de querer fazer mais e
melhor, o grupo formalizou seu Planejamento
Estratégico 2018 a 2020, estendendo ações para
os empregados ativos da Sabesp.
Foram constituídos grupos de trabalho volun-

tários que priorizaram os objetivos estratégicos
e as principais atuações. Definiram perspectivas
no mapa do planejamento, com 22 objetivos que
passaram a compor seus planos de ação.
Mapear programa prioritários, desafios, temas
em foco e macroprogramas com seus respectivos
coordenadores é um passo rumo à profissionalização, capacitação e, acima de tudo, proteger e
garantir direitos e interesses de seus associados.

Proteção
dos GO’s
Controversos

Perpetuação
do Plano
Previdenciário BD

Câmaras
Deliberativas GO’s/
Assistidos

Empregabilidade
dos Aposentados

Profissionalização
da Gestão
e Eficiência
Administrativa

COMPROMISSOS
AAPS

Desempenho
dos Planos
de Saúde
Desempenho
do Déficit
Previdenciário

Gerenciamento
de Riscos

Atividades
de Lazer
e Cultura

Governança
Corporativa
AAPS

TEMAS EM FOCO

DESAFIOS DA AAPS

Modernização
do Estatuto
Social
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COMPROMISSO
COM O FUTURO

EXPEDIENTE
AAPS – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SABESP
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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
Diretor Financeiro: Claudio Gabarrone
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
Diretor de Saúde e Serviço Social: Marcos Clébio de Paula
Assessora de Assuntos Jurídicos: Iaci Coelho
As Diretorias Administrativa, de Comunicação e Marketing estão acumuladas pelo
presidente da Diretoria Executiva.
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