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Interdição das Quadras de Tênis e Futebol Suíço

A AFFESC iniciou no mês de maio, em parceria com a empresa InfoBR o programa de automação dos 

nossos sistemas de trabalho, objetivando automatizar tarefas e introduzir controles informatizados. Para 

maior garantia e segurança nossos arquivos e sistemas estão armazenados em servidor no sistema de 

nuvens. A partir de junho está prevista a integração do nosso sistema financeiro com a contabilidade, em 

julho o módulo administrativo será implantado incluindo a gestão dos recursos humanos, a partir de 

agosto será a vez do patrimônio, com levantamento físico dos nossos bens, e em setembro pretendemos 

implementar o módulo de compras e controle de estoques.

Automação dos Sistemas

As quadras estarão interditadas até o dia 30 de junho. A quadra de Tênis está sendo reformada e a de 

Futebol Suíço está sendo reparada, com a troca da grama das goleiras, devido aos estragos ocasionados 

pelo uso intenso. É importante salientar que as obras estão condicionadas às condições do tempo e 

poderá haver variação no prazo estimado para o término.

56º Aniversário da AFFESC
22/06/2019

† Programação

††10h – Assembleia Geral Ordinária com 

prestação de contas

††12h – Churrascada com música ao vivo

††15h – Café da tarde com corte do bolo 

de aniversário
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Tarde da Convivência

Com muita alegria, na última terça-feira, dia 28 de maio 

reiniciamos a Tarde da Convivência AFFESC. O evento, que a partir 

de agora será realizado todas as últimas terças-feiras de cada mês, 

tem por objetivo proporcionar uma tarde agradável, de 

confraternização com jogos e um delicioso café da tarde para os 

associados e famílias. Para as próximas Tardes de Convivência 

também será disponibilizado transporte gratuito até a associação 

e retorno, como aconteceu nesta primeira edição. Contamos com 

a participação de todos.

O serviço de Home Care da Unimed, que é a assistência médica domiciliar para casos específicos, 

necessita de autorização prévia e solicitação médica. A autorização deve ser solicitada na Rua Antônio 

Dib Mussi, 351 - Florianópolis, SC ou pelo Portal do Cliente cliente.unimedflorianopolis.com.br.  O SOS 

Unimed, que é o atendimento de emergência pode ser solicitado pelo telefone 0800-488-488.

Plano Diretor

A AFFESC assinou contrato com a empresa IMPAR Arquitetura e Meio Ambiente, para realização de um 

Plano Diretor da nossa sede social. Este planejamento tem o objetivo de dotar a AFFESC de um projeto 

urbanístico, contemplando desde o acesso a SC-401, acessos internos, áreas públicas e privativas, com 

uma linguagem arquitetônica e identidade visual, com projeções futuras para localização de salão de 

treinamento/multiuso e outros imóveis que possam a ser projetados no futuro, observando os aspectos 

legais e diretrizes de sustentabilidade aplicados ao local.

Novo Estatuto Social

As alterações promovidas em Assembleia Geral Extraordinária, já foram devidamente registradas no 

Cartório de Títulos e Documentos. O documento está disponível no site da AFFESC, na página 

Documentos. Estamos providenciando a impressão de cadernos com o novo Estatuto, para quem 

desejar.

Unimed SOS e Home Care 

Inácio Erdtmann - Diretor Presidente 


