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Ano 2 - nº 47 - 18/11/2020

É amanhã!!!
Você pode ser um dos contemplados no sorteio da AAPS

 
 

Amanhã, quinta-feira, 19, será realizado o sorteio de Natal da AAPS que vai premiar   250
associados com vales-brinde no valor de R$200,00.
 
O sorteio começa às 10h na sede da AAPS, em São Paulo, acompanhado por diretores e
colaboradores. Em função da pandemia, não será permitida a participação de
associados, preservando o cuidado com a saúde de todos.
 
Um vídeo com a realização do sorteio estará disponível em nosso site bem como a
relação dos contemplados que também será publicada na próxima edição do nosso
jornal.
 
Premiar 250 associados foi uma decisão tomada pela Diretoria e aprovada por seus
Conselhos, já que não será possível a realização das festas de confraternização diante
da necessidade de distanciamento.
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Atenção: Diretores e integrantes dos Conselhos da AAPS não participam do sorteio. Eles
decidiram assim como forma de premiar o maior número possível de associados.
Participarão dos sorteios todos os associados que estiverem em dia com suas
mensalidades. É importante que seu cadastro esteja atualizado para que você possa
receber seu vale-brinde em sua residência, no próximo mês de dezembro.
Atualize seus dados o mais rápido possível pelo e-mail aapsabesp@uol.com.br ou ligue
para (011)3372-1000 (São Paulo) ou (013)3288-1162 (Santos).
 
Acompanhe novas informações em nosso site

 

 

Inscrições para as eleições da AAPS já começaram
 
Teve início no dia 9 de novembro, o  período de inscrição dos candidatos
interessados em participar das eleições   para membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da AAPS. O prazo vai até 3 de dezembro.
 
Conheça o regulamento das eleições com todas as etapas do processo.

Clique aqui

 

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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