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Ano 3 - nº 89 - 16/08/2021

Recadastramento dos aposentados e pensionistas
suplementados pela Sabesprev
Prazo termina dia 30 de agosto

 
Fique atento ao prazo. O recadastramento anual é obrigatório e quem não fizer dentro
do prazo poderá ter seu benefício suspenso. Devem fazer todos os aposentados e
pensionistas de qualquer um dos Planos Previdenciários da Sabesprev com benefício
iniciado até 12/2020. O recadastramento será feito em apenas uma etapa com todos
os assistidos, independentemente da data de aniversário.
 
Os associados que precisarem de ajuda para o preenchimento do material disponível
na área restrita do site da Fundação www.sabesprev.com.br, podem contatar a AAPS,
pelos telefones (11) 3372-1000 ou (13) 3288-1162.
 
Os telefones da Sabesprev são: (11) 3145-4600  e
Central de Atendimento: 08000-551827.

Clique aqui para mais informações

Recadastramento dos aposentados e
pensionistas G-ZERO 

 
Até o fechamento deste boletim não recebemos a informação do cronograma da
Sabesp para o recadastramento dos complementados G-Zero. Assim que formos
informados estaremos divulgando em nosso site e enviando por WhatsApp e e-mail
aos nossos associados. 
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Não perca esta programação
 
 
Marque na sua agenda: A AAPS promove no próximo dia 18(quarta-feira), às 15h,
uma live sobre Educação Financeira. Especialistas experientes vão abordar e dar dicas
sobre conceitos básicos e investimentos para alcance dos objetivos financeiros pessoal
e familiar. Vai ser uma oportunidade de conhecimento e para tirar dúvidas.
 
Não deixe de assistir! Clique no link https://youtu.be/os-dQkNsgGs e em “Definir
Lembrete” para o YouTube avisar no dia da Live. Repasse aos seus familiares e
amigos.
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Conselho de Administração Sabesp
 
O recado é para nossos associados ativos. Termina nesta quarta-feira, dia 18, o prazo para
indicar, em eleição eletrônica, o representante dos empregados que vai integrar o Conselho
de Administração da Sabesp, com mandato de dois anos.
 
Ronaldo Coppa, funcionário de carreira e com longa experiência na empresa conta com o
apoio da AAPS e outras entidades.
 
Participe! Essa é uma antiga reivindicação dos empregados. 

Cursos estão agradando em cheio
 

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/301/clicks/[id]/576
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/301/clicks/[id]/577
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/301/clicks/[id]/577


A AAPS está oferecendo aos seus associados os cursos de inglês, ginástica, flauta e
canto, com aulas pela internet. As de inglês já começaram  no último dia 10/08.
Além do aprendizado e do envolvimento com atividade cultural enquanto permanece a
necessidade de distanciamento é uma ótima oportunidade de rever os amigos.
Ligue para as sedes de São Paulo (11)3372.1000 ou Baixada Santista (13) 3288.1162 e
informe-se.
 

Encontro vai esclarecer ações judiciais
 
A AAPS está programando para o próximo dia 10 de setembro uma live com todos os
escritórios jurídicos contratados pela Associação. O objetivo é atualizar os associados
sobre o andamento das principais ações judiciais em curso.
 

Aguarde: Estaremos divulgando horário,  programação e link. 



A AAPS tem intensificado sua comunicação nas redes sociais para atingir o maior
número possível de seus associados. Por e-mail e WhatsApp para quem tem seus
dados cadastrais atualizados e também por Facebook e Instagram.
 
Para acessar, basta pesquisar por @aaps.sabesp, tanto no Facebook quanto no
Instagram.
 
Endereços:  
https://www.facebook.com/aaps.sabesp  e https://www.instagram.com/aaps.sabesp/

Atualize seu cadastro no site www.aaps.com.br e
receba informações de seu interesse rapidamente

Siga-nos nas redes sociais:  

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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