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Ano 1 - nº 3 - 21/05/2019

No ano do 30º aniversário da AAPS, a comemoração está pra lá de convidativa.

Tem viagem, teatro com sessão exclusiva, festa e muito mais!

Viagem Capitólio MG  

 

Conheça as belezas naturais desta maravilhosa cidade mineira.

 

De 13 a 15/09/2019  

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/179?email=[email]&c=1558382665&contact_id=[id]


Reservas antecipadas com desconto!!

Sócios e acompanhantes que reservarem suas viagens  até o próximo dia 30 de maio,

terão um subsídio/desconto de R$100,00. 

 

O pagamento pode ser feito em cheque ou cartão, da seguinte forma:

Até 30/05: De R$ 750,00 por R$ 650,00 em 3 parcelas

ou

De R$ 856,00 por R$ 756,00, em 8 parcelas.

 

Após 30/05: R$ 750,00 em 3 parcelas

ou

R$ 856,00 em 8 parcelas. 

 

Pagamento em cartão teremos plantão no dia 24/05 na Sede em SP, no

período da tarde.

 

Sessão exclusiva para os associados e familiares

 

A peça “Brasil de cabelos brancos”, bateu recorde de bilheteria e a AAPS contratou

uma sessão exclusiva para associados e familiares.

 

Data: 13/06/2019 - Horário: 19h30 Local: Teatro Bibi Ferreira

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 - Bela Vista, São Paulo - SP



 

Valores:

Sócio/Acompanhante: R$ 20,00 (cada)

Convidado: R$ 30,00 (cada)

 

Festa Junina e 30 anos da AAPS

 

Data: 29/06/2019 - Horário: 11h00

Local do evento: Chácara Paraíso Das Águas

Endereço: Estrada Maria Cristina, 883 - Eldorado, Diadema - SP

Valores: Sócio/Acompanhante - R$ 30,00 (cada)

Convidado: R$ 50,00 (cada)

Crianças de 05 a 10 anos: R$ 10,00 (cada)

 

Saída do ônibus SP: 09h30 - Rua Treze de Maio 1642, Bela Vista (Sede AAPS)

Saída do ônibus Santos: 09h30 - Avenida Francisco Glicério (em frente à estação do

VLT e hipermercado Extra)

Mais informações no site www.aaps.com.br ou

ligar na Sede (11) 3372-1000 falar com Ariane

ou na Subsede (13) 3288-1162 falar com Carol
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FIQUE ATENTO AO RECADASTRAMENTO SABESPREV 2019 PARA

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O recadastramento garante o recebimento do benefício em dia. A não atualização dos

dados cadastrais poderá comprometer o pagamento do benefício mensal dos

aposentados e pensionistas.

 

Em 2019, o recadastramento será feito em apenas uma etapa, independentemente do

mês de aniversário. O prazo para garantir a manutenção do benefício vai até

05/07/2019.

Saiba mais sobre o Recadastramento

 

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.  

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/179/clicks/[id]/222
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/unsubscribes/179/[id]?emkt_c=[emkt_c]

