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AAPS ACOMPANHA GESTÃO DOS NOVOS PLANOS DE SAÚDE

 VEJA MAIS...   VEJA MAIS...   VEJA MAIS...
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A AAPS está empenhada em acompanhar de forma sistemática a gestão dos Planos de 
Saúde recentemente lançados pela Sabesprev.

Para isso, estamos em contato permanente e solicitamos relatórios específicos de cada 
Plano, com detalhamento de receitas e despesas das diferentes categorias que os integram 

(aposentados e dependentes / agregados e designados dos aposentados / 
agregados e designados dos ativos etc).

A Sabesprev esclareceu que os relatórios gerenciais estão sendo reformulados 
em função da inclusão dos novos planos Executivo (EXE) e Padrão (PAD) e que, em 
breve, serão disponibilizados para todas as entidades. Estaremos atentos e 

esperamos que nossa solicitação seja atendida no menor espaço de tempo possível.
A Sabesprev informou também que o Comitê de Saúde com a participação de representantes das diversas 

entidades vinculadas à Sabesp, e do qual a AAPS faz parte, será institucionalizado. Este grupo terá a função de 
acompanhar e avaliar o desempenho dos Planos de Saúde, zelando pela manutenção do padrão de qualidade dos 
serviços e propondo, de forma compartilhada e negociada entre os diversos agentes, o encaminhamento de medidas e 
ações para assegurar o equilíbrio e auto-sustentabilidade dos mesmos.

Importante! Constatamos que a Sabesprev não tem um acompanhamento sistemático sobre os valores 
descontados indevidamente quando das migrações dos Planos de Saúde.

Em vista disso, é necessário que os usuários que tiveram problemas entrem em contado com a Central de 
Atendimento da Sabesprev a fim de registrarem as incorreções.

Central de Atendimento da Sabesprev – Tel: 08000 55 1827

Concurso para Criação da Logomarca AAPS – 20 ANOS
Confira o regulamento completo e não perca o prazo de inscrição.

Premiação em dinheiro e a chance de fazer parte da história da Associação!
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Seletivas nos jogos de salão 
vão definir equipes 

para representar a AAPS.



  
 

   NOVA OPÇÃO DE LAZER

BARRACA DE PRAIA EM SANTOS

Importante! Para usufruir do local e ter direito aos descontos 
é necessário apresentar a carteira de associado da AAPS.

DEMISSÕES NA SABESP

SUGESTÕES DA AAPS JÁ ENCAMINHADAS À SABESPREV

Mudou de endereço, de número de telefone? 
Não esqueça de atualizar seus dados junto a nossa secretaria!

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO

PLANOS DE SAÚDE 

A AAPS acaba de fechar uma nova parceria com a Associação 
Sabesp para a utilização da Barraca de Praia localizada na praia do 
Gonzaga, ao lado do Posto 03, em Santos, pelos nossos 
associados.

É uma nova opção de integração e lazer, tanto para os 
associados residentes na Baixada Santista como para aqueles que 
estejam a passeio nos finais de semana e feriados

Esta é a primeira de uma série de parcerias que pretendemos 
firmar com as associações vinculadas à Sabesp.

Com o novo convênio, os associados da AAPS passam a ter à 
sua disposição para utilização gratuita, mesas e cadeiras fixas, 
guarda-sóis e cadeiras reclináveis, todos os finais de semana e 
feriados prolongados. E também, preços diferenciados na compra 
de alimentos e bebidas com descontos de no mínimo 20% do preço fixado para as demais pessoas. 

Agora é só aproveitar para curtir a praia com mais conforto neste novo ponto de encontro! 

Detalhamento de despesas - Para que os usuários da Sabesprev possam visualizar e entender os 
pagamentos efetuados foi solicitado que os boletos sejam emitidos com especificação das despesas 
(mensalidade, co-participação etc). E também, que sejam emitidos informativos para os usuários que se 
utilizam do débito automático em conta corrente.

 também informou que está realizando uma pesquisa junto à rede credenciada de Santos e Região, 
com o objetivo de avaliar a qualidade do relacionamento entre esses prestadores de serviços e a Fundação. O 
resultado implicará na implementação de melhorias na qualidade de atendimento.

A Sabesprev se comprometeu a analisar as sugestões apresentadas e responder a AAPS o mais breve 
possível, e

Comunicação - A AAPS entende que a Sabesprev deve rever o sistema de comunicação com seus 
usuários. A prática da comunicação pela internet não é abrangente, considerando-se que a maioria não possui 
ou não está habituada a utilizar computadores. As notícias relevantes e de interesse geral devem ser 
veiculadas em tempo hábil, através de mala direta, com uma linguagem simples compatível com o nível cultural 
da população a ser alcançada.

Cadastre seu e-mail e receba notícias de seu interesse com mais rapidez pela internet!
Ligue: (11) 3289-8511ou acesse o nosso site: www.aaps.com.br
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Como integrante do Fórum das Entidades da Sabesp, a AAPS está acompanhando e apoiando 
todas as medidas que visam a defesa dos interesses dos aposentados ainda em atividade na 
empresa e ameaçados de demissão em decorrência do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).



Dia    
Sócios e
Cônjuges

Convidados  EventoHorário                                                  

03
      Segunda-feira

16 horas         

R$ 10,00
13

Quinta-feira       

grátis

  Agosto

grátis

R$ 15,00

grátis

grátis

grátis

grátis

Jogos de Salão
Lanche e bebidas gratuitos 

Local

 Salão Social da AAPS

Salão da sede da AAPS

Salão da sede da AAPS
18

Terça-feira       15 horas          grátis grátis

19
      Quarta-feira

12 horas          Torneio de Bocha
com churrasco

C.C. Albino Grandi 
(antigo Santa Maria)

Av. Condessa Elizabete Rubiano 
(em frente ao Corinthias)

27
Quinta-feira      19 horas          grátis grátis Salão Social da AAPS

Videokê e 
Happy Hour

Bebidas e petiscos gratuitos 

Mais informações sobre preços e programação entrar em contato com a secretaria através do telefone: (11) 3289-8511.

Incrições R$ 10,00 até 15/08

PROGRAME-SE!G DAA EN

NOVO

OVN O

OVN O

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS E ESPORTIVAS

Todas as quartas-feiras - das 19 às 21 horas - em nossa sede social.
Inscrição e participação gratuitas.

VENHA FAZER PARTE DO NOSSO CORAL 

9 horas          

15 horas          
04

terça-feira

Jogos de Salão 
Lanche e bebidas gratuitos

PORCO NO ROLETE  
Almoço do Dia dos Pais 

   Tarde da Pipoca
         Filme: A cor Púrpura

 Pipoca e refrigerantes gratuitos

           Caminhada no Parque
      Lanche e condução gratuitos

08
sábado

11
terça-feira

12 horas          

Parque do Ibirapuera

Associação Sabesp - Santos

Salão Social da AAPS

NOVO

NOVO

18 horas          
Bingo

Lanche, bebidas e 3 cartelas grátis

Sócios e
Acompanhates

R$ 10,00

Convidados
R$ 25,00  

As seletivas para formação de nossas equipes terão início 
entre os participantes dos Jogos de Salão da programação de agosto.

SELETIVAS PARA O TORNEIO ENTRE ENTIDADES

A AAPS promoverá os Jogos de Salão entre entidades
como parte dos eventos 

comemorativos do aniversário de 20 anos da Associação.

Participe!

     CORAL AAPS
     O Coral AAPS é uma atividade já consagrada marcando presença nos 

principais eventos internos de nossa entidade. Frequentemente, 
também somos convidados para apresentações por entidades 
externas aumentando o nosso prestígio.               

Queremos “reforçar o nosso Coral” e, para isso, contamos com você!
Venha assistir a um ensaio e quem sabe você passa a integrar a nossa 

equipe.



O Concurso de Criação da Logomarca AAPS – 20 ANOS criado pela Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da Sabesp ( AAPS) marcará o início das atividades comemorativas do 
vintenário de fundação da entidade.

O objetivo é estimular a participação dos associados e seus dependentes para a criação de um 
símbolo que expresse o espírito deste momento tão significativo para a entidade através da 
representação gráfica e que seja um marco histórico.

O símbolo gráfico escolhido entre as propostas inscritas será devidamente editado e passará a 
integrar todo o sistema de comunicação institucional, associado a logomarca oficial da AAPS, a partir do anúncio do 
resultado oficial do concurso até 22 de junho de 2010, através de adesivos nos documentos, nos cartazes, nas faixas e 
informativos da entidade.

1. Concurso válido para todos os associados admitidos na AAPS até 21 de junho de 2008, bem como seus 
dependentes legais;

2. Não poderão participar deste concurso diretores, conselheiros ou empregados da AAPS;

3. Para se inscrever no concurso os participantes deverão enviar uma única proposta  (através de desenho) para a 
Sede da AAPS, até 15 de setembro de 2009, às 17 horas, indicando no verso da mesma: Autoria (nome completo), 
idade, endereço, telefone e e-mail para contato;

4. A proposta (desenho) deverá ser colorida, apresentada em papel  no tamanho  A4 (210 x 297 mm), orientado 
para o formato retrato (vertica);

5. A proposta (desenho) inscrita será entregue acondicionada em envelope lacrado endereçado à Comissão de 
Festejos AAPS – 20 Anos; 

6. As propostas recebidas serão avaliadas por júri especialmente designado pela Comissão de Festejos – AAPS 
20 Anos, considerando os aspectos: qualidade e equilíbrio estético, relação imagem x tema do evento e outros fatores a 
critério da Comissão Julgadora;

7. O julgamento será realizado  durante o mês de setembro de  2009, na Sede da AAPS, em data e horário a ser 
divulgado aos participantes inscritos; 

8. A decisão da comissão julgadora é soberana, não cabendo questionamento ou recurso por parte dos 
participantes do Concurso; 

9. A proposta escolhida e eleita como a logomarca AAPS - 20 ANOS, receberá um prêmio no valor de R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos mil reais);

Parágrafo único: as propostas classificadas em 2º e 3º lugares serão agraciadas, respectivamente, com prêmios 
no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) e R$ 500,00 (Quinhentos reais);

10. Os vencedores receberão seu prêmio em evento especial constante da programação  AAPS – 20 Anos, na 
forma e em data  a ser definida pela Comissão de Festejos;

11. Os participantes ficam desde já cientes de que as propostas inscritas 
passarão a fazer parte do acervo da AAPS, ficando ao seu exclusivo critério publicar e utilizar as imagens nas edições de 
seus informativos, cartas, circulares, diplomas, troféus, brindes e demais materiais promocionais; 

12. O envio da proposta para a AAPS significa o aceite tácito das normas e condições previstas neste regulamento.

não serão devolvidas aos participantes e 

REGULAMENTO
Concurso Criação da Logomarca AAPS – 20 ANOS

Antonio Martins (coordenador), Carlos Rolim Affonso, Sergio Simondi, Valdemar Venâncio, 
Pérsio Faulim de Menezes, Armando Silva Filho,

 José Luiz de Melo Pereira e José Roberto Guimarães de Almeida.

COMISSÃO DE FESTEJOS AAPS – 20 ANOS


