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Cancelamento
3º Encontro de Aposentados e Pensionistas

Tempos de Reflexão

As Diretorias da Affesc e do Sindifisco, organizadoras do 3º Encontro de Aposentados e Pensionistas, que 
se realizaria durante os dias 27 a 29 de março, vem informar que por cumprimento das orientações 
emanadas pelo Ministério da Saúde de prevenção e controle da infecção pelo novo Coronavírus o evento 
está cancelado. 

Contamos com a compreensão de todos e esperamos em breve marcar nova data para o evento.

O Coronavirus-Covid 19, tem 
nos imposto restrições de 
locomoção, de convívio 
social e de cancelamento de 
atividades. O Vírus agride 
sobremaneira o estado de 
saúde das pessoas da 
terceira idade, que são 
maioria no nosso quadro 
social.

Desta forma as imposições restritivas emanadas 
pelas autoridades, são de extrema valia e 
necessitam ser acatadas. Estamos descobrindo da 
forma mais penosa, que somos frágeis perante um 
vírus desconhecido. Nem as sociedades mais 
tecnificadas escapam desta pandemia.

Reflexão sobre nossos valores, nossos hábitos de 
higiene, nossos costumes sociais, tornam-se uma 
necessidade. Nosso bem estar físico e psíquico 
devem ser a nossa fortaleza no enfrentamento dos 
novos tempos. Pois o mundo depois do Covid-19, 
deve sofrer uma transformação relevante.

A Associação assim como os demais locais 
públicos tem tido cautela na conduta para 
eliminação do Coronavirus. Para isso, tomamos 
algumas medidas preventivas como: distribuição 
de álcool Gel em todos os espaços, suspensão das 
atividades na Sede, continuidade dos trabalhos 
administrativos em Home Office e cancelamento 
dos eventos conforme exigência dos órgãos 
competentes.

ÁGUA E SABÃO

OU ÁLCOOL GEL 70%

ESFREGUE AS PALMAS

DAS MÃOS ENTRE SI

ESFREGUE ENTRE 

OS DEDOS

ESFREGUE O 

POLEGAR

PRESSIONE AS DIGITAIS 

E LINHAS DAS MÃOS

LAVE BEM OS 

PULSOS

- ENXÁGUE BEM COM ÁGUA

- SEQUE AS MÃOS COM PAPEL TOALHA OU DESCARTÁVEL DE

PREFERÊNCIA.

HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS:

CUIDE-SE! 

venceremos esta doença.

Se cada um fizer a sua parte,

DICAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS:

Evite o contato desnecessários com outras pessoas; prefiro um

cumprimento com a cabeça, ou use a criatividade.

Use máscara apenas se estiver com os sintomas, do contrário,

deixe para uso dos profissionais de saúde, cuidadores de

idosos ou que realmente necessitam da sua utilização.

Higienize utensílios de uso próprio e coletivos.

Lave as mãos com frequência, principalmente, depois de tossir ou 

espirrar, quando cuidar de alguém doente, ter contato com crianças 

e idosos, antes e depois de preparar alimentos e comer.
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Curta nossa página
NOVA E OFICIAL
no Facebook.

facebook.com/AFFESC.OFICIAL

Jornal Online Diário Catarinense

A Affesc está disponibilizando aos seus Associados acesso ao jornal online 

Diário Catarinense. Segue abaixo dados e orientações de acesso:

O.B.S.: Todas as letras minúsculas. 

clique em "entrar" e insira seu e-

mail como usuário e senha, após clique em entrar.

USUÁRIO: affesc@affesc.com.br

SENHA: affesc

Acesse o portal:

https://www.nsctotal.com.br/home 

COMUNICADO RETIFICADO

Prezados,
Como já exposto no informativo de fevereiro 
nosso ex-colaborador, Claudio da Costa, relatou 
grave situação financeira em função de um 
câncer, na ocasião ele nos passou uma conta para 
deposito que no momento está desativada. 
Sendo assim, estamos encaminhando as 
informações correta para contribuição. 
Caixa Econômica Federal
Claudio da Costa
Agência: 4625   |   Operação: 013
C/C: 9711-0   |   CPF.:430.461.429-00

Durante o mês de abril, será publicado o Edital para as eleições da Affesc.

Com a mudança no Estatuto Social, este ano ocorrerão as renovações da 
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal

Eleições AFFESC


