ENCONTRO DE COLECIONADORES - AFSC
FLORIANÓPOLIS - 6 e 7 DE AGOSTO DE 2022
COMUNICADO N° 01/2022 de 27/03/2022.
A AFSC – Associação Filatélica e Numismática de Santa Catarina (AFSC), convida para o
Encontro de Colecionadores em Florianópolis, a ser realizado nos dias 6 e 7 de agosto de 2022,
sábado e domingo, nas dependências do HOTEL CASTELMAR, no centro de Florianópolis - Rua
Felipe Schmidt 1260, CEP 88010-002. Telefone (048) 3144-5400.
Aos expositores que desejarem locar mesas para expor seus materiais,
disponibilizaremos 54 mesas, com medidas aproximadas de 1,60m x 0,80m, além, também
mesas de 0,80m x 0,80m.
Valores para ocupação das mesas, válidos para sábado e domingo:
a)
Mesas numeradas de 1 a 16: R$ 380,00. Localizadas no hall de entrada no
Complexo Florianópolis.
b)
Mesas numeradas de 17 a 35, R$ 330,00. Localizadas na segunda metade do
salão, na sala Florianópolis;
c)
Mesas numeradas de 36 a 54, R$ 280,00. Localizadas na salas anexas, Lagoa e
Joaquina.
d)
Mesas de 0,80m x 0,80m: R$ 160,00. Com localização à critério da AFSC.
Observação: Os expositores que forem utilizar notebooks, trazer extensão pela
limitação de tomadas.
A partir de 06/04/2022, quarta-feira, divulgaremos no website www.afsc.org.br o layout
dos salões do Encontro, com a respectiva identificação das mesas.
Importante: Divulgado o layout, dia 06/04/2022, quarta-feira, os expositores que
desejam reservar as mesmas mesas que locaram no Encontro de Colecionadores de 2019,
deverão manifestar-se impreterivelmente até o dia 30/04/2022, sábado, após o qual as mesas
serão disponibilizadas para outros expositores.
As reservas de mesas serão aceitas apenas pelo e-mail: afsc@afsc.org.br, por ordem de
postagem.
As reservas serão válidas até o dia 06/07/2022, data limite para pagamento.

O pagamento deverá ser efetuado por depósito bancário, na agência 5255-8 do Banco
do Brasil S/A, conta corrente 5.049.097-4, em nome da AFSC (Associação Filatélica e
Numismática de Santa Catarina) - CNPJ 82.898.305/0001-27 ou pelo PIX Chave CNPJ
82.898.305/0001-27.
Após efetuar o pagamento, os expositores deverão enviar cópia do comprovante para o
e-mail afsc@afsc.org.br para a confirmação da reserva.
Informamos que, após a data de 06/07/2022, todas as mesas não pagas estarão livres
para reserva e pagamento por quaisquer novos expositores interessados.
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones: (48) 99612-0549, Sr. Ernani; 48)
99931-4733, Sr. Romeu e; (048) 98419-4569, Sr. Peter.
Para hospedagem no HOTEL CASTELMAR, haverá tarifas especiais*, com os seguintes
valores:
Apartamento
Single/Double
Triplo
Quádruplo
Standard
183,00
236,00
290,00
Standard Plus
205,00
244,00
Superior
258,00
274,00
Família
235,00
317,00
428,00
Acréscimo de 2,5% de ISS (Imposto Municipal) no valor da diária.
* Citar que é para participar do Encontro de Colecionadores da AFSC.
Demais informações sobre hospedagem, estacionamento e marcação de reservas,
consultar diretamente o setor de reserva do HOTEL CASTELMAR pelos telefones (48) 3144-5400
ou (48) 98843-1276.

Atenciosamente,
Diretoria da AFSC

