Mensalidades do Plano Odontológico serão alteradas em novembro
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As obras e os novos investimentos
na ASSESP/SC não param. Depois
de trocar a grama natural pela
sintética e substituir a antiga
iluminação por uma mais moderna de
Led, a Associação concentra agora
seus esforços na construção da
estrutura que vai abrigar os vestiários,
o bar, a churrasqueira e os banheiros
exclusivos dos usuários do campo de
futebol, na Sede Social do Campeche.
As obras do salão estão a todo
vapor. Elas vão complementar as
diversas melhorias que vem sendo
realizadas ao longo dos últimos
meses, tanto na Sede Social, quanto
no Hotel de Trânsito, no centro de
Florianópolis. No Campeche, além do
campo, os associados ganharam
também equipamentos para ginástica
na terceira idade e uma nova quadra
para vôlei de praia.
Desde o início do ano, cumprindo
deliberações aprovadas por sua
diretoria no final de 2016, a ASSESP
vem realizando uma série de obras em
suas sedes, como a troca do portão
entrada e a construção de um prédio
exclusivo para a administração, na Sede
Social, e a ampliação dos banheiros, a
colocação de condicionadores de ar,
cortinas e telas de proteção e a compra
de uma nova TV para a sala no Hotel de
Trânsito, no centro.
Você já deve ter notado também
que a Associação está de site novo,
mais moderno, melhor organizado e
totalmente adaptado para dispositivos
móveis, o que vai permitir a leitura das
notícias e demais informações
diretamente no seu celular, tablet ou
laptop. O novo site, no entanto, ainda
está em fase de testes e nesse
período é comum ocorrerem erros,

tanto de conteúdo quanto no
preenchimento dos formulários. Por
isso, pedimos desde já a sua
compreensão. Em breve, tudo estará
funcionando normalmente.
No futuro, a ASSESP pretende
implantar também um serviço de
newsletters, a fim de levar
informações aos seus associados
também através de e-mail.
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Diretor da ASSESP é o novo Secretário
Adjunto de Segurança na capital
O Diretor de Esportes, Cultura e
Eventos da ASSESP/SC, Augusto
Luiz Fernandes Júnior, popularmente
conhecido como Juninho Mamão, é o
novo Secretário Adjunto da Segurança
Pública de Florianópolis. Ele foi
nomeado pelo Prefeito Gean Loureiro,
em março, no lugar do guarda
municipal, Silvio Odair, que deixa a
pasta em meio a protestos por ter sido
condenado em primeira instância por
uso irregular de veículo público. A
Prefeitura divulgou uma nota
informando que Silvio teria solicitado
seu afastamento, alegando motivos
pessoais.
Nas eleições de 2012, Mamão
obteve 1.461 pela coligação
proporcional PSDC/PSB. Em outubro
de 2015, ele assumiu como vereador
da Capital no lugar de Roberto Katumi
(PSB), que na época havia se
licenciado para assumir a Secretaria
Municipal de Pesca, Maricultura e
Agricultura. No ano passado, o Diretor
da
ASSESP/SC
concorreu
novamente a uma vaga na Câmara
Municipal de Florianópolis pelo PDT,

obtendo desta vez 1.541 votos.
Aos 51 anos, o Agente de Polícia
Civil natural de Florianópolis é
conhecido não apenas pela atuação
profissional na Polícia, com
passagem destacada pela DEIC, mas
principalmente pelo trabalho que
desenvolve junto às comunidades da
região. Sua vocação para o trabalho
comunitário é inspirada, sobretudo, no
espírito de luta de seu pai, o servidor
público federal, Augusto Fernandes,
que foi cassado e perseguido pela
Ditadura Militar. Mamão é formado em
economia e atualmente faz mestrado
em Gestão do Conhecimento, na
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
(Foto: Róbinson Gambôa / Tudo
Sobre Floripa)

ASSESP fecha contrato com a Agemed
A fim de oferecer novas opções
de acesso a atendimento na área de
saúde, a Associação acaba de fechar
contrato com mais uma empresa de
saúde complementar, a AGEMED, que
a partir de agora passa a disponibilizar
aos filiados uma série de planos com
desconto.
A AGEMED possui hoje uma
excelente rede credenciada de

médicos, clínicas, laboratórios e
hospitais, garantindo atendimento de
urgências e emergências em todo o
Brasil, em parceria com a rede
ABRAMGE. Os beneficiários podem
incluir como dependentes filhos
acima de 24 anos, mãe, pai, sogro e
sogra, com valores bastante atrativos.
Mais informações, entre em
contato pelo fone (48) 9 8469-3940.

Unisul oferece pós em Segurança Pública
Associados
da
ASSESP
interessados em continuar os estudos
ou aprimorar conhecimentos em sua
área devem ficar atentos, pois a Unisul
Virtual está finalizando o período de
inscrições para os seus cursos de
Especialização em Segurança. O
programa, em nível de pósgraduação, é formado pelos cursos de
Inteligência de Segurança, Segurança
Privada, Gestão Integrada de
Segurança
Pública,
Polícia

Comunitária e Defesa Civil. Os cursos
possuem duração mínima de 360
horas e são compostos por três
certificações, com disciplinas
específicas e mais uma voltada ao
projeto de pesquisa e ao Trabalho de
Conclusão do Curso (TCC). São
desenvolvidos a distância (pela
Internet) no Espaço UnisulVirtual de
Aprendizagem (EVA), com avaliações
presenciais realizadas nos polos de
apoio presencial.
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UniCesumar
A UniCesumar – Educação à
distância, está lançando uma
excelente promoção para os
associados da ASSESP/SC.
Além de garantir um desconto
especial de 10% na primeira
mensalidade, a Universidade
ainda oferece mais 20% de
desconto na segunda, sendo
10% pelo convênio e 10% pela
pontualidade. A UniCesumar não
cobra taxa de matrícula, nem de
vestibular. Considerada uma
das melhores instituições de
ensino do país, a instituição
obteve ótimos resultados no
índice geral de cursos (IGC) do
MEC, ficando com o primeiro
lugar em Jaraguá do Sul e
Guaramirim e com a terceira
colocação em Blumenau. São
atualmente 36 cursos de
graduação e mais de 30 de pósgraduação. Confira mais
informações no site
www.unicesumar.edu.br ou pelo
fone 0800 600 6360. Para os
associados das regiões de
Blumenau e Jaraguá, os
telefones para contato são,
respectivamente, o (47) 30356646 e o (47) 3084-0484.

Unimed
Se você ainda não sabe, a
ASSESP mantém um contrato
com a IBBCA, empresa que
administra os planos de saúde da
Unimed, visando oferecer aos
seus associados outras opções de
assistência à saúde. A Unimed
oferece os melhores planos e a
melhor cobertura de saúde do
Brasil, com modalidades de cabem
no seu bolso. Você pode ainda
incluir cônjuge ou companheira (o)
e seus filhos ou enteados até 23
anos. São diversos benefícios: A
maior rede de assistência médica
do Brasil, presente em 84% do
território nacional; 112 hospitais
próprios; 2.792 hospitais
credenciados; mais de 19 milhões
de clientes; mais de 113 mil
médicos credenciados, além de
pronto-atendimentos e laboratórios
sempre por perto. Ligue (48) 40421860 e fale com a Consultora
Comercial, Karla Duarte.

