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Mensagem do Presidente

Modernidade na palma da sua mão

Com o objetivo de proporcionar autonomia aos associados, foi 

implantado um Sistema de Reservas Online no novo website. A 

partir de agora você poderá realizar reservas para os apartamentos, 

quitinetes e camping totalmente online, diretamente no site. 

Calendário de Eventos

Quintas da Convivência

Confraternização das Quinzenas 

Tardes de convivência para os associados, com jogos, café e orientações úteis. 

Todas as quintas-feiras durante o verão, das 15 às 18 horas na Sala Vip.

Evento para os associados de cada quinzena, com palestra da Diretoria para apresentação dos 

projetos, Planejamento Estratégico e discussão de alterações estatutárias, além de jantar dançante 

após a palestra.

Próximas datas: 8 de fevereiro e 22 de fevereiro, das 20 horas até a meia noite no Salão Principal. 

Valor: R$ 20,00

Sistema de Reservas Online implantado

Inácio Erdtmann - Diretor Presidente 

O novo website já está no ar! Mais moderno e intuitivo, o novo 

layout é responsivo, ou seja, agora você pode acessar e fazer tudo o 

que precisa também pelo celular. 

Acesse e confira: www.affesc.com.br

Caro Associado, 

Esta é a 3º edição do nosso novo Informativo Mensal. Abaixo apresentamos novidades da nossa gestão, 

realizações, melhorias e também o Calendário de Eventos da Temporada de Verão. Boa leitura! 
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Modernizando a AFFESC

Visando a adequação e 

modernização da entidade, 

estão sendo apresentadas aos 

Associados, propostas de 

alterações ao Estatuto, que vão 

ser submetidas a votação em 

Assembléia Geral Extraordinária. 

O texto com as alterações 

propostas está disponível no 

website da Associação.

Mais Economia

O Projeto de Eficiência Energética 

está avançando com o objetivo de 

enxugar os custos da entidade e reduzir as 

despesas com energia. Com contrato 

assinado e equipamentos comprados, em 

breve a AFFESC terá um Sistema de 

Geração de Energia Fotovoltaica ativo. 

Os equipamentos adquiridos da 

empresa WEG, devem suprir 37% do 

consumo de energia da AFFESC, gerando 

82,7 kWp. O investimento será realizado 

com recursos próprios e a previsão do 

retorno do capital investido é de 5 anos, 

sendo que a vida útil dos equipamentos é 

de 30 anos.

Em breve a Sede da Affesc terá Autossuficiência Hídrica através da coleta e estoque de água da 

chuva para uso interno. Com contrato assinado e projeto aprovado, os equipamentos já estão sendo 

instalados.

Sustentabilidade e Economia


