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Durante o mês de agosto finalizamos a instalação de 247 novos painéis 

solares. O projeto, criado e executado pela empresa Elektsolar 

Innovations, resultará em 37% da energia consumida na Associação. É 

um sistema de produção de energia limpa, necessitando apenas do sol 

para sua geração e trazendo inúmeros benefícios, tanto para o meio 

ambiente como para redução de custos. A vida útil do equipamento é 

de pelo menos 20 anos e estima-se em 5 anos a recuperação total do 

valor investido.

A instalação de painéis solares ajuda a combater as emissões de gases 

do efeito estufa e reduz a dependência dos combustíveis fósseis como 

o petróleo. 

Finalizada a instalação de painéis solares 

Novas Taxas e Regras para uso 
da Sede estão em vigor

Propostas pela Diretoria Executiva e aprovadas 

pelo Conselho Deliberativo da Associação, nos 

termos do inciso X do artigo 32 do Estatuto 

Social, as novas taxas e regras para uso da sede 

foram regulamentadas e entraram em vigor no 

dia 1º de setembro de 2019.

O documento completo está disponível no site 

da AFFESC, na página "Documentos".

Reajuste Unimed

O comportamento financeiro dos planos de saúde da Unimed 

mantidos pela AFFESC apresentou equilíbrio entre receitas e 

despesas no período. Desta forma o reajuste contratual, a 

partir da competência de setembro, cobrada em agosto, será 

somente de 7,66%, referente ao IGP-M do período.

Dentro das negociações com a Unimed foi aditivado o 

contrato, que agora permite a entrada de filhos e netos de 

sócios até 33 anos nos planos de saúde. Anteriormente a 

permissão era somente para filhos, até 24 anos.

As tabelas completas dos planos foram enviadas pelo correio, 

por e-mail e também estão disponíveis no nosso site, na seção 

"Convênios".

Vantagens da energia solar:

Ÿ É totalmente renovável e infinita

Ÿ Não polui e não faz barulho

Ÿ Baixo custo, considerando a vida 

útil de um sistema fotovoltaico e 

manutenção mínima

Ÿ Fácil instalação e possibilidade de 

uso em áreas remotas onde não 

chega energia



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

Grupo da UFSC visita Horto Medicinal da AFFESC

Um grupo formado por alunos e professores do Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade do EJA (Educação para Jovens e Adultos) e do Curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

visitou o Horto Medicinal da Associação no dia 9 de agosto.

Durante a Aula-Passeio sobre Plantas Medicinais, cerca de 30 alunos e 

professores conheceram o trabalho realizado pelo nosso Centro 

Ambiental, as plantas cultivadas e também colheram algumas mudas. 

Dia dos Pais

No dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, aconteceu um 

almoço especial no Salão Nobre da Sede com música ao vivo, e brindes 

especiais. O Restaurante Pimenta da Costa elaborou um cardápio 

diferenciado para a data. 

Muitos associados preferiram festejar o dia de forma mais reservada, no 

Espaço das Churrasqueiras, que estava quase lotado. Ficamos muito 

felizes em perceber a frequência dos sócios no uso da nossa sede social. 

Evento de carros antigos

No dia 25 de agosto sediamos o "Grandes Amigos’’, o maior evento 

de apreciadores de carros antigos dentro da Ilha de Florianópolis, 

com cerca de 500 participantes e 300 expositores. Houve 

arrecadação de alimentos não perecíveis para entidades 

assistenciais e mercado de pulgas com peças para reposição de 

carros antigos.

 Terça da Convivência 

No dia 27 de agosto, realizamos mais uma Terça da Convivência. Foi a quarta edição do evento, que tem obtido 

muito sucesso entre associados e familiares. Além das conversas entre amigos, acontecem jogos e um café com 

bolos e sanduíches. O transporte foi disponibilizado para os associados se deslocarem gratuitamente até a sede. 

Noite do Vinho entre Amigos

Também no dia 27 de agosto, aconteceu a segunda edição da “Noite do Vinho entre Amigos”, evento que tem por 

finalidade aproximar os associados apreciadores de vinho e de momentos agradáveis entre amigos. Cada 

associado trouxe um vinho de sua preferência para compartilhar. Foram servidas tábuas de frios para acompanhar 

a degustação e depois um jantar. 


