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Do quê você gostaria de participar?  

 

Para definir turmas e horários, a Diretoria Social e Esportiva da AAPS quer

conhecer o interesse dos associados.  É importante que você faça contato
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informando quais dessas atividades gostaria de participar. Todas são pela

internet. Escolha sua preferida:   

 

1. Aulas de ginástica com o professor Eduardo – Às terças e quintas-feiras,

das 9h30 às 10h30

2. Aulas de flauta com o maestro Janoel (que atua no nosso Coral).

3. Canto -  Junte-se aos colegas do Coral e venha cantar com a gente.

4. Aulas de inglês - Vamos abrir turmas dependendo do número de inscritos.

 

Se você se interessou por uma dessas opções, ligue para 11 3372-1000 (São

Paulo), 13 3288-1162 (Baixada Santista) ou encaminhe seu e-mail para

aapsabesp@uol.com.br dizendo qual sua atividade preferida. Além da

atividade é uma ótima oportunidade de rever os amigos.

Divulgue seu trabalho
 

Você faz artesanato? Qualquer que seja o trabalho, bonecas, flores,

esculturas, pintura, tricô, crochê, tapeçaria ou gastronomia e artes em geral 
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enfim... o que você gosta de fazer, mande uma foto pra gente com seu

contato.

 

Queremos conhecer, divulgar e, se possível, até ajudá-lo a vender.

 

Encaminhe foto e seu contato para nosso e-mail aapsabesp@uol.com.br

   

Estamos esperando o seu retorno.

 

Até lá!

 

PERDEU A NOSSA FESTA DE SÃO JOÃO?  
A AAPS já disponibilizou o vídeo no site

para que você possa curtir os bons

momentos. Basta entrar em

www.aaps.com.br e clicar no vídeo no

canto direito da página.

 

 QUANTO MAIS UNIDOS, MAIS FORTES SOMOS!
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Procure os amigos e convide-os a se associarem na AAPS. Mais importante

que ganhar prêmios é fazer crescer a nossa Associação para defender os

direitos dos aposentados e pensionistas.

 

Mais informações em nosso site,  no link "Traga um amigo para a AAPS"

 

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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