Vamos deixar no ano velho
tudo o que foi ruim.
Levar para o ano novo
as boas lembranças
e a esperança.

Boas Festas!

EDITORIAL
Este ano de 2020 não passou, voou. Estamos
chegando ao fim de um ano conturbado. Desde o início da
pandemia tivemos que mudar os nossos hábitos, a nossa
vida social e familiar, deixamos de nos reunir com amigos
e familiares, mas sejamos otimistas, a vacina está para
chegar e voltaremos a nossa vida normal recebendo,
novamente

o

calor

e

carinho

dos

nossos

amigos

e

familiares.
Teremos em 09 de dezembro de 2020 nossa eleição
para os cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e
Conselho Deliberativo.
Desde já agradeço aos amigos que durante estes
três anos que se findam fizeram parte voluntariamente,
sem nada a receber, como Diretores e Conselheiros:
Tiveram que abdicar de seu convívio Social e Familiar
para participar de diversas reuniões, para decidir o
caminho da nossa Associação(APAS), demonstrando o real
sentido das palavras dedicação e comprometimento. Em meu
nome e de todos os associados mais uma vez o nosso MUITO
OBRIGADO.
Que possamos ter como meta para 2021, uma melhor
qualidade

de

vida,

seja

por

meio

de

uma

melhor

alimentação, pela pratica de exercícios, pela busca do
equilíbrio emocional e pelas pequenas coisas que possuem
o poder de transformar o nosso modo de ver o mundo.
Todos nos da administração da APAS/Marília,
Presidente, Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal e
colaboradores, desejamos a todos nossos associados um
excelente NATAL, prosperidade no ANO NOVO e que todos
alcancem seus objetivos.

C O M U N I C A D O S
Eleições na APAS
Prezado Associado(a),
O Diretor Presidente da Associação Policial de
Assistência à Saúde - APAS/Marília comunica que apenas a
Chapa “LEALDADE E CONSTÂNCIA” se inscreveu para concorrer à
eleição aos cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal
e Conselho Deliberativo da APAS/Marília para o triênio de
2021/2023.
Nos termos do Artigo 59, parágrafo 7º do Estatuto
Social da APAS/Marília, havendo uma única chapa inscrita, a
eleição será por aclamação.
Em face disso, as 16:30 horas do dia 09 de
dezembro de 2020, a Comissão Eleitoral elegerá por
ACLAMAÇÃO, nos termos do Artigo 59, parágrafo 7º do
Estatuto Social da APAS/Marília, a única chapa inscrita
para concorrer à eleição que realizar-se-ia no dia 09 de
Dezembro de 2020.
Na oportunidade, respeitando as normas e o
distanciamento social em razão da Covid-19, convida a todos
os associados a participar do evento. Convida também para a
posse da nova diretoria que ocorrerá no dia 05/01/2021 as
09:30 horas. Informa também a composição da Chapa “LEALDADE
E CONSTÂNCIA”, se encontra na página 4 desse informativo.

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO
Atenção!
A apresentação do Cartão de Identificação de
Usuário APAS/UNIMED é obrigatória para a realização de
consultas, exames ou outros procedimentos. No entanto esse
cartão vencerá em 31/12/2020, para evitar transtornos,
solicitamos que o sócio titular ou dependente compareça na
sede da Associação trazendo os cartões vencidos a fim de
efetuar a sua substituição e a atualização dos dados
cadastrais, a partir do dia 10/12/2020.
A não substituição do cartão acarretará o bloqueio
do usuário no momento de qualquer atendimento a partir de
01/02/2021.
Obs.: Esclarecemos que este aviso refere-se aos
cartões da UNIMED DE MARILIA.
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