Mensalidades do Plano Odontológico serão alteradas em novembro
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IPREV confirma
aposentadoria
especial à ASSESP
A ASSESP/SC reitera a todos os
seus associados que a medida
liminar obtida por sua assessoria
jurídica no Mandado de Segurança
nº 0045817-53.2015.8.24.0023
continua em plena eficácia.
Em reunião realizada com o
jurídico do IPREV, no dia 19 de
outubro, a Dra. Débora Rieth pediu
esclarecimentos a respeito da
negativa aos pedidos de
aposentadoria dos associados da
ASSESP, momento onde lhe foi
informado que no dia anterior o
IPREV encaminhou ofício ao setor
de
Recursos
Humanos
esclarecendo que a liminar dos
autos
n.
004581753.2015.8.24.0023, obtida pela
ASSESP/SC, está em plena
eficácia.
Sobre o vídeo que circulou pela
internet, do Deputado Maurício
Skudlark, onde ele fala sobre a
suspensão das liminares, dando a
entender que todos os Agentes da
Segurança Pública foram atingidos,
a ASSESP/SC informa que tais
informações afetam tão somente
aqueles amparados pelas liminares
suspensas do SINPOL e ADEPOL.
Sendo assim, a orientação do
Jurídico da ASSESP é para que
seus associados que já
preencheram os requisitos para a
aposentadoria especial ingressem
com seus pedidos junto ao setor de
Recursos Humanos.
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Em mais uma importante ação
assistencial, a ASSESP encerrou o
ano de 2017 oferecendo, através da
Sancor, um seguro de vida totalmente
gratuito a todos os seus associados.
A apólice, já em vigor, garante
coberturas por morte acidental do
titular ou do cônjuge, por invalidez total
ou parcial permanente por acidente do
titular e assistência funeral para a
família.
A apólice tem validade até outubro
de 2018, com os seguintes valores:

Morte acidental do titular: R$ 10.000,00;
Invalidez total ou parcial permanente
por acidente do titular: R$ 10.000,00;
Morte acidental do cônjuge: R$
5.000,00; Assistência funeral familiar:
R$ 3.300,00, com cobertura para
titulares, cônjuge e filhos até 21 anos.
O número telefônico da Central de
Atendimento da Assistência 24 Horas
é o 0 800 888 0393. No site, você
encontra também todas as
informações e procedimentos sobre
a apólice.
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No início de outubro,
diretores da ASSESP/SC
estiveram na Academia da
Polícia Civil (Acadepol),
em Canasvieiras, no norte
na ilha de Santa Catarina,
para apresentar a
Associação aos novos
agentes e delegados,
aprovados no último
concurso
público
promovido pela Instituição.
A recepção não poderia
ter sido melhor, tanto por
parte dos alunos quanto pela direção
da Academia.
Na ocasião, os diretores contaram
um pouco da história da associação,
explicaram seus principais objetivos,
mostraram os serviços e benefícios
oferecidos atualmente pela entidade

e, por fim, exibiram o vídeo
institucional que traz um resumo do
que é a ASSESP/SC hoje.
Os novos agentes e delegados
receberam o convite e todas as
orientações sobre como proceder
para se tornarem sócios da entidade.
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Novos Convênios

Escola da Ilha
Nestes dois últimos meses de
2017, a ASSESP firmou mais dois
importantes convênios para seus
associados. O primeiro foi com a
Escola da Ilha, localizada no bairro
Córrego Grande, na capital. O
convênio firmado com a
associação vai garantir para o
ensino infantil um desconto de 20%
no valor da mensalidade para
quem pagar em dia (15% acima do
padrão). Já para o ensino
fundamental e médio, o desconto
para quem for pontual será de 10%
(5% acima do que normalmente é
oferecido). Mas fique atento. Para
obter o benefício, os pais devem
apresentar alguma prova de que
estão filiados à ASSESP/SC.

Colégio Energia
Outro convênio foi com a Unidade
II do Colégio Energia, localizada na
Rua Santos Dumont, 36, no centro
de Florianópolis. O convênio
estabelece que o desconto nas
mensalidades para os associados
varia de acordo com o número de
matrículas. Para uma matrícula, o
desconto será de 15%. De duas a
cinco matrículas, o desconto já
sobe para 25%. Acima de cinco
matrículas, o valor poderá ser
livremente negociado. Os
interessados deverão se
apresentar na Unidade II do
Sistema de Ensino Energia,
munidos de documentos
obrigatórios para a efetivação da
matrícula, juntamente com
documento de identificação que
comprove o vínculo com a
ASSESP. Mais informações
poderão ser obtidas diretamente
através do telefone (48) 2107-5899
ramal 5602. Como esse convênio
abrange apenas a unidade II, no
centro da Capital, a ASSESP já
programou para o próximo ano o
início das negociações, visando
ampliar a parceria com as demais
unidades do Sistema de Ensino
Energia, tanto na região da Grande
Florianópolis quanto nos demais
municípios onde a empresa
também possui licenciados.

Começa a temporada de
verão na Sede Social
Teve início no último dia 19/12
mais uma temporada de verão na
S e d e S o c i a l d a A S S E S P, n o
Campeche. As inscrições para o
uso dos apartamentos foram
encerradas no dia 31 de outubro
e o sorteio das vagas aconteceu
nos dias 6 e 7 de novembro, com
ampla divulgação, para quem
quisesse acompanhar ao vivo.
O sorteio é realizado
eletronicamente de maneira
isenta, tendo como primeiro

critério a prioridade para quem não
foi beneficiado na temporada
anterior. Se o número de inscritos
para determinado período for
menor que o número de vagas
existentes, aí sim são sorteados
também os inscritos que
usufruíram na temporada
passada.
A lista dos contemplados foi
divulgada no dia 10 de novembro.
A temporada vai até o dia 26 de
fevereiro de 2018.

Desde a última semana de
outubro, os associados da ASSESP
contam com mais duas importantes
benfeitorias na Sede Social do
Campeche, em Florianópolis. A
primeira é a significativa melhora no
sinal de internet, obtida com a troca
de operadora de telefonia, instalação
de novo sistema e aumento da
velocidade de conexão dos atuais três
para 15 megabytes.
A segunda obra, na verdade uma
das mais antigas reivindicações dos
associados, é a climatização de todos
os apartamentos, que a partir de
agora vai garantir ainda mais conforto
e comodidade para os sócios e suas
famílias, sobretudo durante os dias
quentes do verão.
A instalação de 24 aparelhos de
ar condicionado gerou um custo
alto que, embora necessário, vai
também trazer consigo um
aumento relativamente grande no
consumo de energia elétrica,
principalmente no pico da
temporada de veraneio. Esse foi

um dos motivos que levaram a
diretoria a reajustar em R$ 10,00 os
valores das diárias da temporada
2017/2018. Esse aumento na conta
de luz deverá ser minimizado, no
futuro, com a instalação de painéis
fotovoltaicos para produção de
energia solar, que deverão gerar
algo em torno de 60% da energia
atualmente
consumida,
compensando em parte o
crescimento dessas despesas.
A melhoria do sinal de internet e a
climatização dos apartamentos eram
dois compromissos previstos no
Plano de Administração da atual
diretoria, nas letras “b” e “h”, que
agora viraram realidade. O trabalho,
no entanto, não pode parar e novos
projetos continuarão sendo
implementados, visando sempre a
melhoria do atendimento aos
associados e seus dependentes.
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