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Ano 3 - nº 64 - 02/03/2021

Chegou o momento da sua participação na escolha de quem vai estar à
frente da gestão da AAPS defendendo os interesses e promovendo bem-

estar aos seus associados. Por isso é importante receber seu voto.
 

Atenção: Conforme regulamento só podem votar os eleitores
que se associaram à AAPS até 31/08/2020

 
Pelo correio:
Quem optar em enviar pelo Correio deve anotar na cédula os seus candidatos, até 21
para o Conselho Deliberativo e 3 para o Conselho Fiscal.  Não é obrigatório preencher
essa quantidade. Você pode indicar apenas os candidatos de sua preferência para cada
Conselho.
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Não é preciso selar a carta. O porte já foi pago pela AAPS.
 
Não deixe para votar na última hora. Só serão aceitas as correspondências postadas até
dia 8 de março.
 
 

Internet: Começou dia 1º e vai até o próximo dia 9. Para votar use a senha eletrônica
encaminhada com o material e acesse https://votar.srv.br/aaps21/index.html
 

Para quem está fora do endereço cadastrado na AAPS: Pode votar
acessando https://votar.srv.br/aaps21/index.html A senha de acesso será enviada por e-
mail.
 
Também há a opção de votar através do site da AAPS www.aaps.com.br, clicando em
“Vote eleições 2021”. É só seguir as instruções e escolher até 21 candidatos para o
Conselho Deliberativo 3 para o Conselho Fiscal. Você pode indicar apenas os candidatos
de sua preferência para cada Conselho.
 

Voto eletrônico na AAPS: Apenas no dia 9 de março, estarão disponíveis
computadores das 9h às 17h em uma das sedes. É preciso agendar horário para evitar
aglomeração. Em São Paulo, (11)3372.1000. Em Santos (13)3288.1162.
 

Atenção: Se o associado utilizar as duas opções (correio e internet), será considerado
apenas o voto eletrônico.
 
Mais informações no site www.aaps.com.br
 
 

Não perca o prazo. A AAPS é sua, é de todos nós!
 

 

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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