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Divulgada a lista dos contemplados
para a Sede Social na temporada
A lista dos contemplados para o
uso dos apartamentos da Sede Social
do Campeche, em Florianópolis,
durante a temporada de verão 2015/
2016, pode ser conferida no site da
entidade. A temporada começa no dia
22 de dezembro e vai até o dia 15 de
fevereiro de 2016. Para garantir uma
estadia tranquila a todos, a
Associação recomenda a leitura
atenta do Regulamento da Sede, que
já está disponível no banner da “Sede
Social”, na página inicial do site.
PRAZOS
É importante que os contemplados
fiquem atentos ao prazo para o
depósito das diárias. A reserva só será
efetivada mediante o pagamento
integral até o dia 04/12/15. O
comprovante, em caso de depósito,
deverá ser digitalizado e enviado via
e-mail para reginalda@assesp.org.br,
impreterivelmente, até o dia 09/12/15.
Quem optar por transferência
bancária, não precisa enviar o
comprovante, pois o nome já sai
identificado na operação.
VALORES
Os valores são os seguintes:
- R$ 180,00 por período, para os
apartamentos de 1 dormitório no
caso dos Sócios e Dependentes,
mais R$ 120,00 por período para
cada convidado.
-R$ 300,00 por período para os
apartamentos de 2 dormitórios no
caso dos Sócios e Dependentes,
mais R$ 120,00 por período para
cada convidado.

CONTA PARA DEPÓSITO
O depósito deverá será feito em
nome de ASSESP/SC – Banco do
Brasil, Agência 5201-9, Conta
Corrente 641.157-6, até o dia 04/12/
15, impreterivelmente. Quem não
fizer o depósito dentro do prazo,
perderá a vaga.

Todas as demais pessoas são
consideradas "convidados" e, se
hospedadas, devem pagar taxa de R$
20,00 por dia. Não será admitido o
ingresso destes convidados sem o
respectivo pagamento. A ASSESP
lembra que crianças até 7 anos são
isentas de taxas.

ENTRADA E SAÍDA
A partir de agora, a entrada na
Sede Social será nas terças-feiras,
a partir das 14h. O dia de saída
também mudou. Agora, os
associados podem deixar a Sede na
segunda-feira até o meio dia.

CAPACIDADE
Em hipótese alguma será admitido
nos apartamentos número de
pessoas superior ao da capacidade
permitida (4 nos apartamentos de 1
dormitório e 6 nos apartamentos de
2 dormitórios).

DEPENDENTES
A ASSESP esclarece, mais uma
vez, que são considerados
dependentes apenas e tão somente
os filhos, cônjuges e outros que
tiverem relação de dependência
comprovada junto à Associação.

VAGAS EM ABERTO
Quem tiver interesse em vagas
remanescentes deve entrar em
contato com Marcelo Garcez,
através dos telefones (48) 3338-2006
ou 8482-1012, de segunda a sexta,
no horário das 13h às 19h.
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Circular enviada pela Unimed à
ASSESP/SC no final de 2015 alerta
sobre importantes mudanças que
passarão a vigorar a partir do próximo
mês de fevereiro, alcançando todos
os associados que possuem plano de
saúde conveniado junto à entidade.
A primeira mudança se refere aos
valores de coparticipação. Seguindo
índices definidos por órgãos que
regulam as instituições de saúde no
país, a Unimed Grande Florianópolis
passará a utilizar, a partir do dia 1º de

fevereiro de 2016, um novo índice para
o cálculo dos valores da tabela de
coparticipação vigente. O reajuste
sobre a tabela, que não ocorria desde
2011, será de 13,55%, tendo como
base o índice definido pela Agência
Nacional de Saúde – ANS.
Já em relação às consultas, os
valores praticados pela Unimed
seguirão o padrão definido
nacionalmente. Como consequência,
as consultas em consultório serão
reajustadas para R$ 77,00 e em
pronto-socorro para R$ 66,00.
Esclarecimentos para eventuais
dúvidas podem ser obtidos por meio
do atendimento 24 Horas, no telefone
0800 48 35 00.
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Uma
notícia
importante para os
associados
da
ASSESP/SC que
pretendem fazer
uma especialização.
A Unisul está com inscrições abertas
para seleção e ingresso no curso de
pós-graduação latu senso de Gestão
Integrada da Segurança Pública, na
modalidade à distância.
Com 18 meses de duração, o
curso, que desenvolve habilidades
para a elaboração de estudos,
diagnósticos e pesquisas aplicadas
em segurança pública, é direcionado
a policiais civis, militares, federais e

rodoviários, bombeiros, guardas
municipais, agentes penitenciários e
de segurança institucional de
Tribunais e demais instituições
públicas ou privadas. As aulas iniciam
no dia 14 de março.
A Unisul concede 10% de desconto
no valor das mensalidades para exalunos e alunos a partir de 60 anos.
Além disso, dois ou mais integrantes
da mesma família têm direito a
descontos que variam de 5% a 20%.
Os documentos exigidos para a
inscrição, bem como todas as demais
informações sobre o processo
seletivo, podem ser encontrados no
site da entidade, na internet.

Recesso no
final do ano
A ASSEP/SC comunica aos
associados que não haverá
expediente em sua Sede
Administrativa, no centro de
Florianópolis, no período que
vai do dia 21 dezembro
próximo até o dia 3 de janeiro
de 2016. Durante o recesso, os
assuntos relacionados à Sede
Social, no Campeche, deverão
ser tratados diretamente com o
funcionário Marcelo Garcez,
nos telefones (48) 3338-2006 e
(48) 8482-1012, das 13h às
19h. Da mesma forma, as
reservas para a utilização do
Hotel de Trânsito durante o
período de recesso devem ser
feitas, impreterivelmente, até o
próximo dia 18/12 (sexta-feira).
A Associação voltará a atender
normalmente na segunda-feira,
dia 04/01/16, sempre no
horário das 13h às 18h.

Uniodonto anuncia reajuste das mensalidades
A Federação das
Cooperativas
Odontológicas do
Estado de Santa
Catarina (Uniodonto)
informou em meados
de fevereiro à ASSESP, por meio
de ofício, o reajuste anual dos
planos odontológicos contratados
junto à Associação. Com a

aplicação do índice, a partir de
março/2016
o
valor
da
mensalidade descontado dos
associados passa a ser de R$
24,60.
Nos termos da lei, os valores dos
serviços e inscrições são
reajustados anualmente pela
variação do Índice de Preços ao
Consumidor do Setor Saúde, da

Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (IPC-Saúde/FIPE) ou
pelo índice que venha a substituílo.
Permanecem inalterados o
custo de inscrição de R$ 5,00 por
beneficiário e o valor da emissão
da segunda via do cartão de
identificação, que também é de R$
5,00.
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