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Informativo Maio/2021

Mensagem aos Associados (as),
Maio é o mês consagrado à Maria, mãe de Jesus Cristo,
segundo a Igreja Católica, com devoção ao
Santo Rosário. É o mês que se homenageia às Mães.
A roda do tempo não para. Esse é o último informativo do mês e
adentramos em Junho que tem um significado muito especial para a família
afesquiana. Dia 23 de Junho se comemora os 58 anos da sede que tantas
alegrias trouxe, continua trazendo e trará aos seus associados.
O momento ainda é de cuidados com restrições para a sua completa
utilização, mas, em momento algum deixou de receber atenção tanto na
preservação como em inovações. A Diretoria sempre atenta, os funcionários,
cada um na sua área de atuação, se esmerando para conservar essa
preciosidade que é a AFFESC.
Tudo o que se deseja é vida longa a esse recanto tão prazeroso onde
cada um dos associados colocou, e os novos que virão farão o mesmo, a sua
contribuição financeira e junto dela o seu carinho. Um muito obrigado a cada
sócio, que mesmo sem o direito de usufruir na sua totalidade, faz com que se
possa manter essa pérola cada dia mais bonita e atraente.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva decidiu realizar de forma virtual a
Assembléia Geral Ordinária (AGO) no sábado, dia 26 de Junho, às 10h,
sendo a 3ª e última convocação às 10:45h.
Na reunião o Presidente vai expor sobre os valores arrecadados,
os gastos e as principais ações desenvolvidas no último ano.
O Link de acesso será encaminhado por whatsapp e e-mail, mais
próximo à data.
Se você não está recebendo os e-mails da AFFESC verifique em
sua caixa SPAM. E se não tiver recebendo WhatsApp adicione o número
(48) 99603-2973 em sua agenda de contatos.
Caso necessite de ajuda, nesse sentido, ligue para o Setor de
Comunicação da AFFESC (48) 99603-2973.

UNIMED: Cartões com as versões QRCode
Informamos que os cartões Unimed na versão QR Code e com renovação de vigência a partir
de setembro de 2021 serão enviados à AFFESC no início de agosto de 2021. A AFFESC encaminhará
os cartões no endereço do responsável financeiro do associado. Para isso solicitamos a gentileza na
confirmação e, se necessário a atualização do endereço. A conferência dos dados pode ser feita via
área restrita no site https://www.affesc.com.br/.
O acesso à ÁREA RESTRITA se encontra localizada no canto superior direito do site acima.
Disponibilizamos também o contato pelo telefone/WhatsApp (48) 99603-2973. Lembramos que
o beneficiário Unimed Florianópolis tem opção do cartão digital. Basta baixar o Aplicativo
Unimed “Cliente UGF” no Google play ou App Store - fazer o cadastro com número do cartão e
seus dados pessoais. Em caso de dúvidas sobre a conferência e atualização dos dados entrar com
contato com Setor de Comunicação da AFFESC pelo telefone/WhatsApp (48) 99603-2973 ou por
e-mail comunicacao@affesc.com.br .

Reajuste do plano de saúde Unimed
A Diretoria Executiva da AFFESC, está atenta a questão do próximo
reajuste do plano de saúde da Unimed, que ocorrerá no mês de setembro 2021,
com a cobrança antecipada, no final de agosto 2021.O IGPM, índice que reajusta
nossos contratos, indica para um possível reajuste fora do padrão normal da
inflação. Para maio 2021 o índice anual de reajuste do IGPM é de 36,7%,
enquanto a inflação medida para os últimos 12 meses é de 7,59%.
Devido a este descompasso, estão ocorrendo reuniões entre a AFFESC e
a Unimed Grande Florianópolis, com objetivo de reavaliar a composição deste
índice ou até a sua substituição, para chegar a um reajuste compatível com a
nossa realidade. Devido a parceria de longa data, a Unimed está se mostrando
sensível aos nossos pleitos, mas a negociação definitiva somente ocorrerá daqui
a dois meses, quando fecha o período de 12 meses do relatório da sinistralidade
do período.

Herbário com novas placas
O Herbário da AFFESC ganhou novas placas para
identificação das ervas que lá se encontram
deixando mais fácil a identificação das plantas.

Desinfecção no aviário
A Diretoria do Meio Ambiente por recomendação da médica veterinária decidiu que
fosse realizada uma desinfecção nas instalações
onde se encontram as aves. A forma mais eficaz é
através do fogo. Assim, a desinfecção foi feita
com o emprego de vassoura de fogo e será
repetida mensalmente.

REVISÃO NOS TELHADOS DOS
APARTAMENTOS
Telhados dos blocos D e E estavam bem
comprometidos. nos blocos A, B e C algumas
poucas telhas estavam danificadas.
Alguns barrotes e várias ripas sofreram ataques
de brocas e cupins e acabaram sendo
danificados. Com a ocorrência de fortes ventos
muitas telhas se deslocaram e outras quebraram
causando infiltrações de água. Os serviços de
recuperação dos telhados foram finalizados a
poucos dias.
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ANDRÉ COUTO FERREIRA
JUCIANE FISCHER COSTA
FRANCISCO RICIERI FONTANELLA
WENER GERSON DANNEBROCK
MARIA DAS DORES F. DE ARAÚJO
JOÃO LUCIO MARTINS
JORGE MELLO FERREIRA
LUIZ JOSÉ COLLACO
ORLANDO JACO SILVA
ALYRIO ALVEDE PICCOLI
ANDREIA GOULART
MARCELO DOS SANTOS MELIM
HELIO SUSSUMU OBA
MARCOS AURÉLIO DE LEMOS
ELAINE ALIATTI
MAIONETE DE BEM COELHO
JOSÉ SCARPARI
LOURDES MARIA DA S. SILVESTRE
MANOEL F. C. P. ANDRADE NETO
OILSON CARLOS AMARAL
NEUSA R. DAVILA MARTINS
ALOISIO GESSER
JOÃO A. MARTINS DA LUZ
LUIZ MEIRELES SOARES NUNES
MARLENE JAHN
NORBERTO KUHNEN NETO
YRDLEY M. FIUZA LIMA
SALIM JOSÉ DA SILVA
PAULO DA COSTA RAMOS
NELSA DE OLIVEIRA DAMIANI
JOÃO JOSÉ JEREMIAS
ADRIANA DE BONNA
GELIO OSÓRIO FILHO
CLAUDIO ROBERTO CHIESA
VANDERLEY CANANI
ALOISIO ACACIO PIAZZA
JOSÉ ANTONIO FARENZENA
MARIA DOS SANTOS CARNEIRO
ROMÁRIO ARTHUR FERREIRA
DILZA ANDERSON MONTEIRO
GISLAINE VIANA DOS S. PIRES
IRACEMA SARDA VIEIRA
AFFESC
PAULO MITSUO MURAOKA
SILENE REBELO
ADENIR PEDRO DE SORDI
DORVALINA ANTONIO MORLO
MAURÍCIO DA ROCHA LINHARES
ALEX BOMFIN REIS
ELISABETE MARTINS
PEDRO PAULO BRODBECK

NOVOS SÓCIOS
- Enedina Zenaide dos Santos
- Ana Paula dos Reis Lisboa
(48) 3222-6111 | 3266-1933 | 3266-1626

