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DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AFFESC

Na primeira quinzena de dezembro estaremos concluindo a instalação de 
grill e forno de pizza a lenha, no Salão Principal, restaurante.

Essa modificação permitirá uma melhor qualidade na elaboração dos 
pratos do buffet e possibilitará também a abertura do restaurante à noite, 
para conforto e segurança dos associados que não precisarão sair da 
AFFESC para saborear uma boa pizza.

GRILL E FORNO PIZZA

REVEILLON 2019/2020

TEMPORADA DE VERÃO

A AFFESC convida seus Associados e familiares para mais uma grande festa, 
para recepcionar o novo ano, com muita alegria e a tradicional queima de 
fogos de artifício.

Os preparativos estão em pleno andamento, com a elaboração do cardápio, 
contratação dos músicos, encomenda do Chopp, aquisição de fogos de 
artifício, material de decoração. A festa acontecerá no ambiente da piscina e 
churrasqueiras laterais e temos a expectativa de reviver o sucesso do ano 
anterior.

Os valores para participar do evento são os mesmos dos anos anteriores:

- Adultos R$ 100,00 (cem reais) por pessoa.

- Crianças de 0 a 4 anos não pagam.

- Crianças de 05 a 10 anos R$ 50,00 (cinquenta reais).

Além do cardápio Especial estão inclusos no valor o Chopp, refrigerante e 
água.

Quem quiser, pode trazer sua garrafa de champagne ou espumante, para brindar com os colegas amigos e 
familiares. Vamos ter música ao vivo a cargo da cantora Patrícia Mell e tecladista.

Assegure sua participação fazendo a inscrição e, se desejar, reservando apartamento. Contato com a secretaria por 
telefone, e-mail ou whatsapp.

ESPORTE E RECREAÇÃO

Também haverá atividades recreativas 

destinadas às crianças.

Para os meses de janeiro e fevereiro de 2020, a AFFESC 

firmou contrato com a professora Camila Teodósio 

Bento, para a realização de atividades de natação e 

hidroginástica na piscina da AFFESC.

Estas aulas serão ministradas nas quartas e sextas 

feiras das 7h às 10h da manhã. O valor das aulas terá 

um desconto de 50% para o Associado e seus 

dependentes. 

JANTAR COM MÚSICA

Toda quinzena será servido jantar, por adesão, 

acompanhado de boa música, sempre às sextas 

feiras. Foram definidas as seguintes datas: 

27/12/19; 10/01/20; 24/01/20; 07/02/20; 

21/02/20;
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TERÇA DA CONVIVÊNCIA

LEGALIZAÇÃO IMÓVEIS AFFESC

Todas as construções da sede social estão sem registro na Prefeitura e demais órgãos públicos. Tornou-se 

necessário contratar os serviços de arquiteto para proceder à regularização o que deverá acontecer no prazo de 90 

dias.

ENERGIA SOLAR

Foi concedido tratamento tributário diferenciado pela SEFAZ/SC para o diferimento do ICMS relativo à energia 

elétrica gerada e não consumida pela AFFESC. Quer dizer que não haverá cobrança de imposto sobre a energia 

excedente que será transmitida para a rede elétrica da CELESC.

PESQUISA AFFESC

Estamos encaminhando em anexo o formulário, com envelope de retorno, para os associados nos sinalizarem por 

qual meio de comunicação desejam receber os informativos e demais comunicados da AFFESC, a pesquisa 

também poderá ser respondida por meio eletrônico, na página da AFFESC: www.affesc.com.br. Com isso 

esperamos satisfazer a preferência de cada um e economizar com custos de remessa via correio.

CONVENIOS AFFESC

Oferecemos ao associado e seus dependentes diversos convênios:

- Unimed: Planos com opções de abrangência, tipo de acomodação, com e sem co-participação, contratação pode ser feito 

pelo associado(a) efetivo, com inclusão de dependentes cônjuge/companheiro(a) e filhos/netos até 33 anos incompletos.

- Uniodonto: Abrangência Nacional, cobertura em diagnósticos, radiologia, urgência e emergência, prevenção em saúde 

bucal, entre outros conforme Resolução da ANS.

- Help Emergências Médicas: O plano da Help não é plano de saúde, o foco é atender urgências e emergências no local da 

chamada. Quando solicitado atendimento na central é feito uma triagem conforme os sinais e sintomas do paciente, em 

situações graves é deslocada uma equipe para o local.

- Clube Energia: Seguro de vida, Residencial, Veículos e Viagem, cotação de acordo com o perfil do beneficiário.

-Funerária Vaticano: Desconto no plano preventivo de cremação, pacote que abrange processo de cremação, 

documentação, capela velatória, opção de parcelamento entre outros serviços.

- Cemitério Parque Jardim da Paz: Desconto para associados e dependentes na cessão do uso perpetuo de jazigo e lóculo. 

Além dos convênios, oferecemos o Auxilio Funeral da AFFESC, constituído por contribuição especial, de cada associado 

inscrito no plano, equivalente a 20% (vinte por cento) da mensalidade do associado efetivo, cobrado no mês do pagamento do 

benefício. O valor de resgate é pago aos beneficiários indicados na declaração de auxilio funeral que deverá ser preenchido, 

assinado e autenticado em cartório pelo associado.  

Para mais informações entrar em contato nos telefones 48 3266-1933 e 48 9 9603-2973.

Durante o ano o evento vem acontecendo sempre na última terça-feira de cada mês, em dezembro a terça da 

convivência acontecerá dia 17, em janeiro e fevereiro serão em todas as terças feiras até o dia 03/03/2020. É uma 

tarde especial de confraternização, jogos e conscientização. O café com doces, salgados e sucos, servidos sempre a 

partir das 15h 30min é patrocinado pela AFFESC.


