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Dia 14, sábado, aconteceu a 15ª Churrascada do Leste. Este é o maior evento beneficente do Rotary Club de Florianópolis.  

Além do churrasco com as tradicionais camisetas do evento houve bazar de roupas e calçados. Os valores obtidos no evento 

são revertidos em benefícios para as entidades assistidas pelo projeto. O evento ocorreu no Salão Nobre e contou com a 

presença de cerca de 600 pessoas.

CHURRASCADA DO LESTE

CANCELAMENTO PLANO AGEMED

Já se encontra em nosso site, tanto na seção ''documentos'' quanto 

na área restrita, a ficha de inscrições para uso de acomodações e 

camping referente à temporada de verão AFFESC 2019-2020. A mesma também foi 

enviada por e-mail e whatsapp para que todos possam ter acesso às inscrições.

INSCRIÇÕES TEMPORADA DE VERÃO 

Este mês também tivemos um grande evento do Colégio Geração. O evento ocorreu pela parte da manhã, intitulado: Festa da 

família Geração, contando com aproximadamente 400 pessoas entre alunos, pais e professores.

COLEGIO GERAÇÃO 

Dia 24 deste mês realizamos a quinta edição da Terça da Convivência, 

com transporte disponibilizado gratuitamente para que todos possam 

participar deste evento que visa a aproximação e confraternização dos 

nossos associados e seus familiares.

TERÇA DA CONVIVÊNCIA

Com base na Resolução Normativa nº 195/2009, a AGEMED suspendeu a relação 

contratual com a AFFESC. Solicitamos por gentileza a todos os associados que entrem 

em contato com o departamento responsável pelo plano de saúde através dos telefones 

(48) 3266-1933 - opção 1 / (48) 99603-2973 ou e-mail convênios@affesc.com.br para 

que possam ser realizados os procedimentos para análise da portabilidade para outra 

operadora.
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Durante os dias 09 a 11 de setembro, a Diretoria Executiva 

do Sindifisco/SC esteve reunida na Associação para 

realização do Planejamento Estratégico, que norteará os 

objetivos do sindicato para os trabalhos da gestão que 

iniciou em 2019.

Em uma parceria entre o Sindifisco e AFFESC o pergolado do 

Bosque da Integração foi totalmente revitalizado. Também 

foram confeccionadas placas identificatórias para as novas 

árvores plantadas no bosque em comemoração aos 30 anos 

do Sindifisco no ano passado. Mais um espaço para embelezar  

nossa associação e que futuramente poderá servir de local 

para eventos.

REVITALIZAÇÃO PERGOLADO

Profissionais da saúde de Rio do Campo, acompanhados pelo prefeito 

do município, Rodrigo Preis realizaram uma visita ao horto medicinal da 

Associação. O município está implantando o Programa de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde. O grupo fez um roteiro por 

Florianópolis para que os profissionais pudessem conhecer melhor os 

projetos ligados à saúde e ao bem estar da comunidade. AFFESC é uma 

das Instituições consideradas modelo. A Visita foi guiada pelos 

especialistas em plantas medicinais, Alésio dos Passos e Viviane Corazza.

VISITAS GUIADAS

A AFFESC doou mudas prontas e matrizes de plantas medicinais para o 

Centro Cultural de Blaneário Gaivotas/SC. As mudas doadas foram feitas 

no dia 16, segunda-feira, pelo secretário de Cultura de Balneário 

Gaivotas, Jorge Cunha, e voluntários no Viveiro da Associação. A idéia é 

construir um horto medicinal para a comunidade do município, em um 

espaço cedido para a população.

DOAÇÃO DE MUDAS

Vem aí a 2ª edição dos Jogos Fazendários 

de Santa Catarina, de 25 a 27 de outubro, 

na sede da AFFESC, em Canasvieiras - 

Florianópolis. Modalidades de esportes 

para adultos e crianças. Reserve a sua data!

Na mesma noite do dia 24 também 

houve a quarta edição da Noite do 

Vinho entre Amigos. 

NOITE DO VINHO 

DIA DAS CRIANÇAS 2019

JOGOS FAZENDÁRIOS 2019

Convidamos a todos os pequenos 

para a festa do dia das Crianças 

AFFESC, que ocorrerá no sábado, 

12 de outubro, a partir das 14h na 

pracinha da Associação. 

Inácio Erdtmann - Diretor Presidente - AFFESC

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
SINDIFISCO


