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A AFFESC reabre a sede para os Associados
Definida em reunião de Diretoria a reabertura da Sede para associados será feita de maneira lenta e
gradual cumprindo as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias.
Desde meados de setembro são permitidas visitas e caminhadas, sendo que, a partir de outubro, serão
definidas regras com limitação de quantitativos para associados juntamente com seus familiares. As
liberações se restringem a atividades esportivas, uso de algumas churrasqueiras e alguns apartamentos. Para
isso, é necessário seguir as regras de uso de máscaras, uso de álcool gel, distanciamento e principalmente
evitar aglomerações.
Precisa-se ter muita cautela e paciência!

TEMPORADA VERÃO 2020/2021
A temporada de verão está
chegando e a AFFESC, pensando em seus
associados buscou nesse momento de
isolamento, organizar o espaço para melhor
atendê-los.
Encontra-se na Área Restrita do
Associado AFFESC a pontuação para uso de
acomodações e camping referente à
temporada de verão 2020-2021.
Considerando a situação do
momento e levando em conta a lentidão das
entregas de correspondências, o formulário
para a inscrição de hospedagem será em
formato digital.
O acesso será pela Área Restrita no
site da AFFESC: www.affesc.com.br ou pelos
telefones (48) 3222-6111 ou (48) 996032973 com Mariana, até 31 de outubro 2020.

PERÍODO

DATA

A
B
C
D
E

10/12 a 28/12/2020
04/01 a 17/01/2021
20/01 a 02/02/2021
05/02 a 18/02/2021
21/02 a 10/03/2021

Temporada

VERÃO
20
21

ABERTURA DAS
PISCINAS

Meio ambiente
Ultimamente se deparou com uma infestação de sagüis nas
dependências da AFFESC causada pela prática indevida da sociedade em
alimentá-los. Isso contribui para sua reprodução e prejudica em muito a
fauna regional. Apesar de parecerem animais amigáveis, o sagüi transmite
doenças e perde a capacidade de procurar alimento na natureza.
O sagüi é uma espécie de macaco trazida do Cerrado para a ilha de
Florianópolis. Ao longo dos anos a sua população cresceu
assustadoramente por não possuir predador, já que não faz parte do
ecossistema local.
Solicitamos aos frequentadores da AFFESC
que não os alimentem. Valorizemos e preservemos a
fauna local!
Para incentivo e recuperação da flora foi
plantado na AFFESC árvores frutíferas de espécie nativa:
araçá-amarelo, aroeira, bacupari, baguaçu, guabiroba,
jaboticaba e pitanga. Todas espécies nativas.

Reajuste UNIMED - como ficou
Os planos de saúde que a AFFESC mantém com a Unimed Grande
Florianópolis, deveriam ter sido reajustados em setembro/2020. Porém, por
determinação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes
foram suspensos até 12/2020.
Além deste reajuste, foram suspensos os reajustes por mudança da faixa
etária, nos meses de setembro a dezembro/2020. Os valores cobrados a maior referentes a este quesito em setembro,
serão abatidos na próxima mensalidade.
A partir da competência janeiro/2021, as cobranças voltarão a ser feitas considerando os percentuais de reajuste
anual, no caso da AFFESC de 8,88%, conforme acordo firmado. A recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes
de setembro a dezembro/2020, será realizada ao longo de 2021.
Lembramos que as mensalidades da Unimed são cobradas antecipadamente e a mensalidade de 01/2021, será
debitada na data do pagamento do salário de 12/2020.

Planejamento estratégico
da AFFESC 2020/2023
O processo de planejamento estratégico
para o triênio 2020/2023, segue sendo efetuado
com a participação de toda a diretoria executiva
da AFFESC. Já foram cumpridas as etapas
conceituais e agora estamos na etapa dos
objetivos aprofundando a análise das receitas e
despesas.
O triênio anterior 2017/2020, foi
norteado pela recuperação da capacidade
financeira e da execução de investimentos,
melhoria da sede e projeções estruturais e
arquitetônicas visando a sustentabilidade no
futuro.
A atual gestão tem como macro objetivos
a busca por receitas adicionais reduzindo a
dependência das mensalidades, aumento na
participação e receitas na ampliação de novos
associados, ampliar a comunicação com os
associados através das ferramentas tecnológicas,
além de consolidar o modelo de gestão.

Aniversários Outubro
MARIA EMILIA BAUER

01
01

MARIO ABE
NEY CLAUDIO FRANZONI VIEGAS

17

NANCI SOLANGE ZIMMERMANN
NATALIA DE OLIVEIRA ROQUE

01

EDU LEMOS FILHO

19

FLERIDE ITALIA BELLONI BITTENCOURT
JAIME AUGUSTO BRUGGEMANN
ANDRE LUIZ ALVES

02

22

02

EVA ALVES FARIA SOGABE
HENRIQUE ROBERTO KUNZLER

05

ODICEA FANTAZZINI RUSSI

22

FRANCISCO JOSE GRANEMANN
GEMEA JOANA FERREIRA MIRANDA
ALVARO JOAO ZIMMERMANN

05

OSMAR FURLAN

22

05

FLAVIO LUIZ GOMES

23

06

23

VILDA MACIEL VIEIRA

06

LUIZ CARLOS RIHL DE AZAMBUJA
MARA IZILDA P. M. RACHID

FRANCISCO JARES FILHO
RENATO VARGAS PRUX

09

SUELI MARI V ZIMMERMANN

25

10

CARLOS ANTONIO QUARESMA

27
27

17

22

25

WALDIRIA BORINI DIOTALLEVY

11

JOSE BARBOSA DA SILVA

12

JOAO CIRO MOREIRA MUSSI
PAULO ROBERTO POLIZEL

LIBERO LUIZ CIRIMBELLI
RENATO LUIZ HINNIG

12

PEDRO SALOME DUTRA

28

12

29

EDEGAR ANTONIO CASTEGNARO

13

JOSE RUBENS SCHIDOLSKI
CLAIR SERGIO RODEGHERI

HENRIQUE ARRUDA RAMOS

13

DAIANA DE SORDI
FABIANO DADAM NAU

30

FLAVIO ROBERTO COLLACO

30

14
LENIO ROCHA
ANTONIO CARLOS LOPES BLASCZKIEWICZ 15

27

30
30

EDISON LUIZ DA SILVEIRA
FERNANDO FERREIRA DE MELLO JUNIOR

15

GUIOMAR NUNES DE LARA RIBAS

30

15

DULCE STURM

31

RAFAEL MELQUIADES ELIAS

16
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