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No dia 16 de outubro, a Associação promoveu em parceria com o 

Restaurante Pimenta da Costa, um jantar especial para profissionais do 

ramo de eventos. Decoradores, fotógrafos, músicos e chefes 

confeiteiros puderam conhecer o potencial da AFFESC de sediar 

grandes eventos.

Isto se confirma a cada ano 

com novos investimentos e a 

demanda tanto de associados 

como de terceiros,  por 

espaços para a realização de 

diversos tipos de eventos.

Dia 12 de outubro, realizamos uma festa para os 

pequenos, um Almoço Especial com direito a cardápio 

kids, recreação, cama elástica e o Mr. Delícias 

distribuindo doces e crepes para a criançada. 

Todos os anos fazemos um dia especial para as 

crianças, em que pais e avós também possam se 

divertir e passar um dia agradável, em família, na 

Associação. 

Dia das Crianças

Novo sistema inscrições via web

Evento Colégio CSC

Jantar para Promotores de Eventos

Estamos sempre procurando novas formas de tornar mais práticos e 

rápidos os processos de solicitações e esclarecimentos dos nossos 

associados. De modo a facilitar o acesso às inscrições para 

classificação da temporada de verão 2019-2020, criamos um 

formulário online onde o associado pode acessar de qualquer parte 

do mundo e na hora em que desejar, dispensando impressões ou 

configurações especiais. 

No dia 11 de outubro, a AFFESC sediou o evento do 

Colégio Santa Catarina. Estudantes e professores 

passaram a manhã e início da tarde na Associação onde 

foram realizados jogos, brincadeiras e confraternização 

em comemoração ao Dia das Crianças. Este ano o 

evento contou com um total de 250 participantes. 
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Energia Solar

Jogos Fazendários

Terça da Convivência

A nossa usina de geração de energia solar entrou em 

funcionamento no dia 10 de setembro de 2019. No primeiro mês, 

após a instalação dos painéis fotovoltaicos a redução da nossa 

conta de luz foi de 41%. A redução no consumo foi de 39%.

Conta de Energia/Mês           Valor                 kwh Consumido

10/2018                                 R$ 10.633,81     13.532,75

10/2019                                 R$ 8.210,00       8.210,00

Economia Gerada                  R$ 4.612,38       5.322,75

Foram realizados entre os dias 25 e 27 de 

outubro, os Jogos Fazendários 2019, evento 

destinado aos servidores fazendários e seus 

familiares. A solenidade de abertura contou 

com a presença do secretário da Fazenda 

Paulo Eli e os dirigentes dos sindicatos e 

associações patrocinadoras do evento. Esta 

edição dos Jogos fazendários teve a 

participação de 340 inscritos. 

Em um clima de muita descontração e 

harmonia, foram disputadas modalidades de 

futebol suíço, beach tennis, canastra, dominó, 

entre outros. As crianças também ganharam 

uma programação especial. Foram realizadas 

brincadeiras e competições como caça ao 

tesouro, futebol e corrida de saco. 

Durante todo o evento foram disponi-

bilizados picolés e chopp à vontade aos 

participantes. Também contamos com a 

animação do grupo ChoppCicleta direto de 

Blumenau. 

Em vários espaços da Associação, foram 

distribuídos estandes de parceiros ex-

positores, que ofereceram tratamentos 

estéticos, maquiagem, massagem e 

consultoria. 

No sábado, dia 26, após o final das 

competições do dia, foi oferecido um 

churrasco aos participantes e no domingo, 

dia 27, fechamos com chave de ouro com uma corrida de cinco quilômetros ao longo da pista de cooper da Associação. 

O evento contou também com o patrocínio financeiro do SICOOB/ Credisc e do Clube Energia. 

Neste mês mesmo com as atenções voltadas para os 

Jogos Fazendários, não deixamos de realizar a terça-

feira especial para os nossos associados. No dia 29 

oferecemos além do café especial,uma deliciosa 

rodada de pizza, que fez muito sucesso entre os 

convidados! Também aproveitamos para falar sobre o 

mês de prevenção ao câncer de mama e houve uma 

surpresa especial para os aniversariantes do mês


