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Com o objetivo de acolher os novos aposentados, comemorar aniversários e realizar 

homenagens, a Asapp (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas de 

Piracicaba) promove mensalmente o evento Manhã Social. Nesta sexta-feira (17), o 

evento celebrou o início do Carnaval e realizou homenagens referentes ao Dia dos 

Aposentados, comemorado em 24 de janeiro. 

Os eventos da Asapp contam com apoio do IPASP (Instituto de Previdência e Assistência 

Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba) e do Sindicato dos Trabalhadores 

Municipais de Piracicaba e Região. “Após a longa jornada laboral dos servidores 

municipais, o IPASP tem o papel de garantir as aposentadorias e pensões até o fim da 

vida de cada um deles e seus dependentes, respectivamente. A Asapp foi criada 

justamente para proporcionar a essas pessoas lazer, divertimento, atividades física e 

social, durante os eventos que a Associação realiza. Isso é muito importante para manter 

a saúde e a mente em dia dos associados. E, por conta do compromisso que tem com os 

aposentados, o IPASP está junto nessa jornada”, enfatiza Antonio Carlos Schiavon, o 

Carlinhos do Semae, presidente do IPASP. 

Durante a Manhã Social desta sexta-feira (17), foram homenageados pelo Dia dos 

Aposentados, Luiz Benedito Del’abio, diretor financeiro da Asapp, e Antonio dos Santos 

Martins de Oliveira, o Santão, presidente em exercício da Asapp. O evento aconteceu na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região. 

13º ENCONTRÃO – Fundada há 26 anos, a Asapp conta com mais de 2.700 associados, 

entre aposentados e pensionistas do funcionalismo municipal. Anualmente, a Associação 

realiza o Encontrão de Aposentados e Pensionistas, que neste ano está em sua 13ª edição. 

De acordo com Santão, presidente em exercício da Asapp, e Carmem Carlet, 

coordenadora do Grupo Viva Melhor do IPASP, o 13º Encontrão será no dia 26 de maio, 

na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. “Em cada edição, participam cerca 

de 500 pessoas. A programação inclui café da manhã, almoço, apresentação de banda ao 

vivo, bingo e sorteio de brindes”, destacam Carmem e Santão. 
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