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Ano 2 - nº 24 - 28/02/2020

Tarde Festiva homenageia aniversariantes e novos sócios
Marque na sua agenda: Dia 24 de março, às 17h

 
 

Nesse dia e horário, a Diretoria e equipe da AAPS estarão promovendo um evento para
comemorar o seu aniversário e de demais colegas. No encontro, poderão reencontrar
colegas de trabalho e terão a oportunidade de conhecer nossos novos sócios.
 
Mas lembre-se: é preciso confirmar sua participação até o próximo dia 10 de março
pelos telefones (11) 3372.1000, ou pelo e-mail aapsabesp@uol.com.br,  ou em Santos,
pelo fone (13) 3288.1162, e-mail  anacarolina@aaps.com.br.
 
Muito trabalho e carinho estão investidos nessa comemoração. Não deixe de vir!
 
Até lá!
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A AAPS ajuda a fazer sua declaração
 O prazo de entrega já começou 

 
Chegando a hora de preparar a Declaração de Imposto de Renda e a AAPS já está com
tudo organizado para ajudar seus associados.  Profissionais especializados vão ajudar a
fazer a declaração, mas é preciso marcar um horário para o atendimento e levar todos
os documentos necessários. Não deixe para a última hora. O prazo de entrega vai até o
dia 30 de abril.   

Leia mais
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Coronavirus
 
Ministério da Saúde diz que não há motivos para pânico e a população deve seguir
orientações, especialmente quanto à limpeza constante de mãos, evitar ambientes
fechados e com grande quantidade de pessoas e, se possível, evitar viagens para locais
onde há o risco de transmissão.

Leia mais

 

Próximos eventos, não perca

Dia Internacional da Mulher - Santos  

06/03/2020 - 17:30
 
Happy Hour
 
HORÁRIO: 17h30 às 21h30
 
Separe essa data para comemorar junto a
gente e suas amigas, o mês da mulher.

Leia mais

 

Dia Internacional da Mulher - São Paulo  

10/03/2020 - 16:00
 
Jazz Restô e Burgers 
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HORÁRIO: 16h00 às 19h00
 
Separe essa data para comemorar junto a
gente e suas amigas, o mês da mulher.

Leia mais

 

Encontro Tropical na Praia

04/04/2020 - 10:00
 
HORÁRIO: 10:00 ÀS 17:00
 
Com a Banda Urina's Solta
 
 

Leia mais

 

Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  
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