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FESTA NA PISCINA

Réveillon - A virada

Eventos da temporada

O ano de 2020 chegou com muito 

entusiasmo, branco nas roupas, 

espumantes nas taças e muita festa.   

Com um ambiente aconchegante ao 

redor da piscina, nossos Associados e 

familiares passaram a virada com 

muito requinte e segurança. 

Estamos com a programação intensa no nosso verão Affesc.

AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA

Tarde da convivência

Durante toda temporada as tardes de terças-feiras 

estão sendo premiadas com um delicioso café e 

muita diversão.  Sempre com um grande público 

há muita conversa entre amigos, jogos e risadas. 

Além das tardes de convivência também oferecemos 

quinzenalmente, na temporada, um jantar dançante e 

na ocasião acontece também a reunião com os 

diretores da Affesc.

Jantar Dançante

Com cardápio de massas 
Música ao vivo com Remi 

Confirme sua presença:(48) 99966-0411 
Próximas datas 07/02 e 21/02 



Rodovia José Carlos Daux, 19063 - Canasvieiras 

Florianópolis - SC - CEP: 88052-840
(48) 3222-6111 | 3266-1933 | 3266-1626 affesc.com.br

Inácio Erdtmann 
Diretor Presidente - AFFESC
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As crianças não ficaram de fora da 

temporada, aconteceu no dia 

17/01 a festa do pijama que 

reuniu cerca de 20 crianças, além 

de seus pais e avós, em uma noite 

cheia de doces, cachorro-quente, 

pipoca e muitos filmes.  

Matinê de Carnaval - 23/02

5º Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais

O Governo do Estado define o 

cronograma da folha de 

pessoal do Poder Executivo e 

empresas dependentes do 

Tesouro de Santa Catarina para 

o exercício de 2020.

3º Encontro dos Aposentados e
Pensionistas

Mais informações
próximo ao evento.

MATINÊ DE

23/02/2020
DOMINGO

Fonte: http://congressolusobrasileiro.org.br/

Com o tema “Os impostos e o combate às desigualdades”, a 5ª edição do evento 

acontece nos dias 08 a 10 de junho na cidade de Tavira, em Portugal. O congresso 

pretende contribuir com um debate urgente e necessário para toda a Sociedade 

Mundial e, em particular, para os Auditores Fiscais dos três entes federativos, do 

Brasil, e Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, de Portugal. Os 

interessados podem se inscrever e obter maiores informações pelo site:

http://congressolusobrasileiro.org.br/.  
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Confira as datas de pagamento 
dos salários:

30

Cronograma de pagamento de 

salário de 2020


