
 

 

 
Ofício n° 012/2023-FEBRAFITE                                                 Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. 

 
Ao (a) Ilustríssimo (a) Senhor (a) 
Presidente de Associação Filiada à Febrafite e 
Dirigentes dos Planos de Saúde do Fisco Estadual 

 
 

ASSUNTO: AGO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FEBRAFITE E FEBRAFITE SAÚDE 
 

Ao saudá-lo (a) respeitosamente, conforme decidido na última reunião do Conselho 
Deliberativo da FEBRAFITE, realizada em novembro de 2022, em Brasília, nos dias 22 e 23 de março deste 
ano a AFFEMG recepcionará os membros do Conselho da Febrafite e Dirigentes dos Planos de Saúde para 
a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2023 na sua Colônia de Férias, em Cabo Frio/RJ.  

 
Nesse sentido, encaminhamos informações prelimirares com o objetivo de organizar a 

participação no evento. 
 
HOSPEDAGENS  
A AFFEMG bloqueou 53 apartamentos no período de 20 a 25 de março, disponibilizado até 02 

apartamentos/chalés por Entidade Filiada, praticando valores de diárias de hospededagens, conforme 
tabela para conveniado: 

O valor da diária é calculado por pessoa –  R$ 113,00 (café da manhã incluso) 
As reservas devem ser feitas diretamente no setor responsável  para reserva das Colônias de Férias 

da AFFEMG. Contato com Tiago ou Fabrícia:  WhatsApp (31) 97562-0328 ou (31) 99254-0450 ou e-mail: 
colonia@affemg.com.br 

 
ALMOÇOS 
Nos dias 22 e 23 de março, a Colônia de Férias oferecerá almoço no local, cujo valor individual é 

de  R$ 50,00, que deverá ser pago juntamente com a reserva de hospedagem. 
 
PAGAMENTOS 
As formas de pagamento aceitas pela Colônia de Férias de Cabo Frio/RJ são transferência bancária, 

pix e dinheiro. Cartões de débito e crédito não são aceitos. 
 

AÉREO 
Informação que a cidade de Cabo Frio conta com um aeroporto. Sugerimos consultar a 

disponibilidade de voo direto. 
Outra alternativa:  passagens aéreas para o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 

 
TRANSFER 
Indicamos saídas para Cabo Frio/RJ a partir do Aeroporto do Rio de Janeiro Santos Dumont, com 

a sugestão da empresa Campos Serves  ( Sr. Carlos José). Reforçamos que o agendamento deve ser feito 
com antecedência. 

Tel: 22 - 99259 8135 
Valor individual: R$ 450,00 



 

 

 
A Colônia de Férias da AFFEMG está localizada na Avenida dos Robalos, n° 2, bairro Ogiva, 

Cabo Frio/RJ .Telefone: (22) 2623-0682, em caso de dúvidas entrar em contato com a Gerente 
Sra. Geise.  Clique nos links para mais informações: https://www.affemg.com.br/colonia-de-
ferias/cabo-frio  e https://goo.gl/maps/zh37zZHGPvw36rXPA  (localização).  

 
Informamos ainda que a pauta será encaminhada o mais breve possível. 
 
Ressaltamos a importância da participação de todas as Associações Filiadas e dos Planos 

de Saúde.  
 

 
Subscrevemo-nos cordialmente, 

 
 

RODRIGO KEIDEL SPADA 
Presidente da Febrafite 

 
 

MARIA APARECIDA NETO LACERDA E MELONI 
Vice-Presidente (Região Sudeste) 

 
 

MARCELO RAMOS DE MELLO 
Vice-presidente (Região Sul) 

Vice-Presidente (Região Centro-Oeste) 
 
 

GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 
Vice-Presidente (Região Norte) 

 
 

JOSÉ CAETANO MELLO JÚNIOR 
Vice-Presidente (Região Nordeste) 

 
Associações Filiadas à FEBRAFITE: 

 

RUBENS RORIZ 

https://www.affemg.com.br/colonia-de-ferias/cabo-frio
https://www.affemg.com.br/colonia-de-ferias/cabo-frio
https://goo.gl/maps/zh37zZHGPvw36rXPA

