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Ano 2 - nº 22 - 14/01/2020

Atenção beneficiários dos Planos Digna Sabesp
 
 

A partir deste mês – janeiro/2020, as mensalidades dos planos de saúde Digna Sabesp,
destinados aos aposentados, ex-empregados, pensionistas e agregados passarão a ser
cobradas pela Funcesp. Os respectivos boletos serão emitidos e encaminhados pela
Fundação CESP. Os boletos também podem ser acessados pelo
portal  www.funcesp.com.br  ou pelo aplicativo Funcesp Sabesp.
 
A data de pagamento permanece a mesma: sempre no dia 25 de cada mês.
 
Se o vencimento coincidir num fim de semana ou feriado, o pagamento deve ser feito
no dia útil seguinte.  

Leia mais
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Não perca esta programação

Festa dos Aposentados 2020  

A programação promete animação e
muitas surpresas!  Show com Banda
Imagem e Escola de Samba Unidos de Vila
Maria. Você não pode perder!

O evento encerra as comemorações de 30
anos da AAPS.

Será dia 1º de fevereiro, das 12h às 18 hs, no Espaço Hakka (Rua São Joaquim 460,
bairro da Liberdade -  São Paulo).   

Leia mais

Viagem à Aparecida do Norte  

Dia 19/02/2020. O ônibus sairá de Santos
às 6h (Av. Francisco Glicério em frente à
estação do VLT). Em São Paulo, a saída
será às 7h na sede da AAPS. 

Os interessados podem ligar para fazer
suas inscrições na AAPS em São Paulo ou
na subsede em Santos.  

Leia mais

A Diretoria e equipe da AAPS desejam que, em 2020, possamos trazer

novos associados e que todos participem ativamente de sua atuação.

  Acima de tudo, que seja um ano de muita paz e saúde a todos.

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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