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OS PRIMEIROS 100 DIAS DA NOVA GESTÃO ASFARN

  Prezados Associados e Associadas,

  Com muita alegria no coração e muita disposição para o trabalho, completamos a marca de 100 dias de gestão da nova diretoria 
da nossa Associação dos Auditores Fiscais do RN.

  O fato de ter sido vice-presidente da entidade na última gestão, fez o que já tivéssemos bom conhecimento dos trâmites 
administrativos e não perdêssemos tempo no desenvolvimento de novas ações e metas a serem alcançadas nos próximos três anos.
NesteNeste período inaugural, o ritmo de afazeres foi bastante intenso e pudemos avançar e realizar diversas medidas, todas dentro da 
nossa plataforma de campanha, dentre as quais destacamos: 

  Lançamento da PESQUISA VIRTUAL para ouvir as opiniões e anseios dos associados sobre os investimentos a serem realizados;
Contratação de empresa para desenvolver NOVA IDENTIDADE VISUAL e criar um APLICATIVO DE SMARTPHONE, visando facilitar 
a transparência e acesso aos serviços da ASFARN;

    Realização de exitosa NEGOCIAÇÃO COM A UNIMED NATAL, na qual foi pactuado o menor reajuste do atual plano de saúde dos 
últimos 5 anos, bem como a disponibilidade de 03 novos tipos de planos de saúde para os associados;

  Lançamento de CAMPANHA PARA ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS, com a concessão de isenção de mensalidades e diárias 
nas sedes da ASFARN;

  Muitos outros trabalhos foram desenvolvidos nestes primeiros três meses, conforme poderá ser conferido ao longo deste 
informativo, e outros tantos estão em andamento no nosso planejamento para o restante do ano.

    Continuaremos, em conjunto com a importante contribuição de todos os diretores e os conselheiros, neste ritmo de trabalho sempre 
com muito diálogo, transparência, efetividade, inovação e sempre buscando proporcionar mais e melhores serviços aos nossos 
associados.  

  Tudo começa com a comunicação, seja visual, textual ou de áudio; e por isso, 
esse ponto vem sendo trabalhado com tanta dedicação pela nova gestão da 
ASFARN.

  Logo nas primeiras reuniões da pasta, comandada pela auditora fiscal e 
Diretora de Comunicação e Eventos, Mary Rejane Juvêncio, a diretoria 
estudou possibilidades para ampliar a comunicação e trazer ainda mais 
interação, transparência e agilidade para os associados.

    “Por essa razão, nosso primeiro investimento na área foi dedicado ao 
desenvolvimento de um Aplicativo para celular, gratuito e disponível para 
qualquer tecnologia de smartphone, onde o associado possa ter acesso a 
todos os serviços da ASFARN”, explica a Diretora.

    Por meio do App, o Associado poderá, por exemplo, ter acesso ao portal da 
transparência da ASFARN, emitir segunda via de boleto, carteirinha virtual de 
identificação, fazer reserva de hospedagem nas sedes de lazer da 
Associação, tudo isso de maneira fácil, intuitiva e pelo celular.

  Outro ponto relevante na comunicação foi a criação de uma nova identidade   Outro ponto relevante na comunicação foi a criação de uma nova identidade 
visual. “Estamos a frente de uma Associação com mais de 60 anos de história, 
durante todas essas décadas a identidade só foi ajustada uma única vez, 
acreditamos que agora seria um bom momento para trazer novas perspectivas 
por meio de uma identidade mais moderna, renovada, preservando, sem 
dúvida, o que temos de mais importante que é a nossa trajetória de 
credibilidade”, ressalta o Presidente da ASFARN, Edilson Júnior.

   Tanto o aplicativo quanto a nova identidade estarão disponíveis nas próximas 
semanas; acompanhe todas as atualizações nas nossas mídias oficiais.

LIVE SOBRE SAÚDE CELEBRA O DIA
INTERNACIONAL DA MULHER 

  O Dia Internacional da Mulher - 8 de março foi celebrado em parceria 
pela ASFARN e SINDIFERN por meio de uma LIVE especial com o tema 
mais importante do momento e da vida: A Saúde!

  As duas entidades que representam os Fiscos do RN organizaram o 
evento que reuniu duas personalidades da área: a psicóloga Agda 
Procópio e a nutricionista Thatianne Cortez. 

   A jornalista Dani Oliveira conduziu a Live que abordou assuntos 
relevantes como alimentação para combater a ansiedade e o estresse do 
isolamento social; e ainda, dicas da psicóloga para manter o equilíbrio 
emocional durante a pandemia.

  A Live especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher ficou gravado 
no canal do YouTube do SINDIFERN e pode ser vista a qualquer tempo, 
basta acessar: youtube/user/sindicatoauditoresrn

ASSOCIADOS ASFARN GANHAM NOVO CONVÊNIO DE LAZER E HOSPEDAGEM EM 
BARRA DO CUNHAÚ

  No litoral potiguar temos uma praia, onde a beleza da natureza 
privilegiada e exuberante encanta não só os 
Norte-rio-grandenses, mas também turistas do mundo inteiro; um 
desses paraísos se chama Barra do Cunhaú, conhecido como o 
"Caribe brasileiro", e o elogio faz jus ao lugar.

    O vilarejo, distante 90km da capital Natal, é de tranquilidade e 
paz; a recepção, para quem vem pela BR 101, é feita pelo visual 
do rio Cunhaú, que se encontra com um mar verde Esmeralda 
formando a Barra mais harmoniosa. 

    À beira mar desse cenário está o novo conveniado ASFARN, o   
Hotel Chalés Beira Mar Paradise. A propriedade tem 
apartamentos espaçosos, com quarto, sala, banheiro e varanda, 
todos com vista para o mar; área de piscina, restaurante e 
integração com um Kite Point, para prática de kite surf, com 
aluguel de equipamentos e aulas.

  O convênio oferece descontos para hospedagem e Day Use.
 
  O sistema de Day Use, de utilização das áreas comuns sem necessidade de hospedagem, funciona com acesso das 10h às 17h, 
e oferece utilização da piscina, espreguiçadeiras, chuveiro e banheiro; com desconto de 25% do valor regular, com direito a 
consumação de parte desse valor (valor regular para o mês 03/21 é R$80 com o desconto exclusivo da ASFARN fica R$60, sendo 
que R$50 pode ser revertido em consumo).

    Para a reserva de hospedagem, os descontos são de 15% no período de baixa temporada e 10% na alta (meses de dezembro a 
março, e de 1 de junho a 16 de julho; além de feriados e datas comemorativas, como Carnaval e Semana Santa).

   As reservas podem ser feitas diretamente com o hotel pelo WhatsApp (84) 99438-8500, com Carla. A apresentação da carteira de 

ASFARN MARCA PRESENÇA NACIONAL COM PARTICIPAÇÕES
EFETIVAS NA FEBRAFITE

  Mesmo em meio a tantas dificuldades impostas pela pandemia, a FEBRAFITE segue firme em 
suas missões e propósitos em defesa do Fisco Nacional; e a ASFARN soma neste contexto, 
prestigiando e participando ativamente de todas as Assembleias gerais e comissões de trabalho 
sobre reforma do estatuto e reforma administrativa, nos primeiros meses de 2021.

  “Estamos atentos a todos os movimentos da Federação, não só para contribuir com as causas, 
mas, principalmente, para levar força para as lutas”, reforça o presidente da ASFARN, Edilson 
Júnior.

   Além disso, como estratégia ao enfrentamento de propostas que podem ser apreciadas no 
Congresso Nacional a qualquer momento, vindo a precarizar o serviço público, entre elas as 
Propostas de Emenda à Constituição 186/2019, conhecida como PEC Emergencial, e a 32/2020, 
que trata da Reforma da Administração Pública, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da 
FEBRAFITE aprovou a criação de uma comissão parlamentar para acompanhar pautas 
legislativas de interesse da entidade. 

    E mais uma vez o Rio Grande do Norte reafirma o compromisso participativo, e o Diretor de 
Assuntos Parlamentares da FEBRAFITE, auditor fiscal do RN e ex-presidente da ASFARN, 
Ribamar Damasceno foi eleito como coordenador-geral do novo grupo de trabalho.

COMUNICAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA,
INTERAÇÃO E AGILIDADE



   ASFARN quer ouvir você! 

  Esse é o slogan da pesquisa de opinião criada pela Associação e que está 
valendo desde o último mês de março. A ideia da ação é disponibilizar aos 
associados uma oportunidade inédita de opinião com objetivo de detectar 
pontos relevantes para o desenvolvimento de ações, investimentos e 
melhorias nas estruturas das sedes.

    “Nosso objetivo é fazer uma gestão cada vez mais participativa, transparente, 
democrática e, dessa forma, queremos identificar onde o associado gostaria 
de ver os recursos da entidade aplicados; a partir daí saberemos como 
conduzir de forma mais assertiva cada ação”, ressalta o presidente Edilson 
Júnior.

   A pesquisa está disponível de forma digital no site www.asfarn.com.br; e 
também pode ser enviada por WhatsApp (se quiser se cadastrar basta enviar 
um “oi” para o número (84) 98726-6602).

ASFARN LANÇA PESQUISA DE OPINIÃO PARA IDENTIFICAR SETORES PARA 
INVESTIMENTOS E MELHORIAS PARA A ASSOCIAÇÃO 

  “Comunicação é tudo! A participação de todos é super importante, não só para validar uma gestão integrada com o corpo 
associativo, mas também para que cada associado tenha voz e decisão nas definições relevantes sobre os recursos da entidade”, 
ressalta a Diretora de Comunicação, Mary Rejane Juvêncio.

REVISTA CONEXÃO FISCO É LANÇADA, CELEBRANDO AS CONQUISTAS DA ASFARN 
NAS DUAS ÚLTIMAS GESTÕES 

PRIMEIRA VISITA TÉCNICA
DO NOVO PRESIDENTE DA
ASFARN É REALIZADA NA
SEDE DE MACAÍBA

   A sede campestre da ASFARN, em 
Macaíba, recebeu a visita do novo Presidente 
da Associação, Edilson Júnior acompanhado 
pela Diretora Jurídica, Alzenete Moura. 

    O ex-presidente, Ribamar Damasceno 
recebeu os membros da Diretoria Executiva 
em um movimento de transição dos trabalhos, 
que contou com apresentação de 
funcionários e suas devidas funções, assim 
como vistoria técnica nas instalações para 
identificação de melhorias para a sede.

  O tempo de reconhecer as conquistas demora mais a chegar, mas 
quando vem, merece ser celebrado; pelas ideias, pelo 
planejamento, pelas estratégias traçadas, pela execução 
bem-sucedida, e, principalmente, pela entrega. 

    Por isso, a ASFARN vive esse momento compartilhando com seus 
Associados a compilação das ações e conquistas mais importantes 
dos últimos anos, traduzidas e registradas em uma revista, lançada 
agora, nos formatos impresso e digital. 

    “A publicação Conexão Fisco é um resumo da nossa dedicação à 
categoria, é a mostra de um pouco de cada um que compôs a 
diretoria e doou o seu tempo de vida para oferecer ainda mais força 
e estrutura para nossa entidade”, diz o então presidente José 
Ribamar Pinto Damasceno, idealizador do projeto.

   A revista tem projeto gráfico moderno e arrojado, e utiliza 
elementos estéticos contemporâneos para levar ao leitor 
mensagens objetivas, com apelo estético apurado. “É uma 
satisfação receber a gestão tendo um elemento de comunicação 
como esse, que funciona, inclusive, como uma prestação de contas; 
muito relevante o associado poder acompanhar de perto tudo que 
está sendo feito com o patrimônio associativo”, pondera o atual 
presidente dapresidente da ASFARN, Edilson Júnior.

ADESÃO AOS NOVOS PLANOS DE SAÚDE UNIMED JÁ É SUCESSO!

     Solicitações feitas de 16 de abril a 05 de maio de 2021 terão efeito a partir de 01 de junho.

     Solicitações feitas de 06 de maio a 30 de maio de 2021 prazo terão efeito a partir de 01 de julho.

Para mais informações e detalhes sobre os novos planos,  ligue ou envie zap para (84) 98826-1355, com Denise Macêdo, ou 
consulte nosso site: www.asfarn.com.br e confira o tira dúvidas no link do PLANO DE SAÚDE.
.

  Mais de 85 vidas já ingressaram nos novos produtos do convênio do plano de saúde da ASFARN/UNIMED NATAL, durante os 
primeiros 15 dias de abril.  Até agora, 50 associados migraram para as novas opções de planos, dos quais 7 são novos filiados, e 
outros 8 que já eram filiados, mas não estavam no convênio do plano de saúde. 

  Além do plano GREEN, sem coparticipação, os associados agora têm a opção de planos com COPARTICIPAÇÃO, em dois novos 
tipos: GREEN FLEX, nas modalidades de ENFERMARIA e APARTAMENTO e o plano ESSENCIAL FLEX (rede fechada), na 
modalidade apenas de ENFERMARIA.

    Para aderir aos planos de saúde do convênio ASFARN/UNIMED NATAL, sem o cumprimento de qualquer carência, os atuais e 
novos associados devem ficar atentos aos seguintes prazos: 

ASFARN OFERECE NOVOS PLANOS DE SAÚDE  UNIMED COM CUSTOS REDUZIDOS

  Saúde é prioridade em qualquer momento da vida; e agora, em plena 
pandemia pela COVID-19, ainda mais. Sensível a essa difícil fase que o 
mundo enfrenta, que abala não só as questões da saúde, mas também 
econômicas, a ASFARN se mobilizou e conseguiu articular junto a Unimed 
Natal, parceira por meio de convênio há mais de 20 anos, novos modelos de 
planos com custos reduzidos.

   A partir de agora, os associados ASFARN podem aderir a duas novas 
propostas de planos de saúde com COPARTICIPAÇÃO: GREEN FLEX, nas 
modalidades ENFERMARIA e APARTAMENTO; e ainda, outro plano: 
ESSENCIAL FLEX, na modalidade exclusiva para ENFERMARIA.

  No GREEN FLEX a rede atendimento é aberta, mas com COPARTICIPAÇÃO; 
ou seja, possui o valor mensal fixo e mais custos eventuais por uso de 
exames, consultas e internações.

    No ESSENCIAL FLEX, a rede é fechada; possui somente atendimento em 
hospitais e centros clínicos disponíveis para este tipo de plano, sendo o 
hospital da Unimed, em Natal, o de maior referência; e as consultas eletivas 
serão realizadas exclusivamente nos 03(três) centros clínicos da Unimed, 
também em Natal. 

  Para os casos de urgência e emergência, o atendimento pode ocorrer em abrangência nacional, tanto no plano GREEN FLEX como 
no ESSENCIAL FLEX.

  Além disto, para adesão aos novos planos, a Unimed Natal garante aos usuários, durante 12 meses, acesso aos serviços de SOS 
UNIMED, AEROMÉDICA e UNIMED ODONTO, sem qualquer custo adicional.

  Para aderir, tirar dúvidas ou mais informações ligue (84) 98826-1355, com Denise Macêdo.

   Para a Diretora de comunicação e eventos da Associação, Mary Rejane Juvêncio, a perspectiva é dar continuidade às publicações 
para criar um elo ainda mais estreito no relacionamento entre gestão e associado. “A revista pode ser essa ferramenta de conexão; 
além disso, está atrativa esteticamente, tem um formato diferenciado, se assemelhando a um livro bonito de foliar. A gente tem 
certeza que os associados vão gostar”, ressalta.

  A revista Conexão Fisco, no formato digital, já está disponível no site www.asfarn.com.br, no link exclusivo de nome “nova revista 
ASFARN”, bastando clicar para ter acesso, e a versão impressa será enviada para o endereço cadastrado de cada associado.



ASFARN NEGOCIA COM UNIMED E GARANTE O MENOR REJUSTE ANUAL DOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS

  Dos reajustes anuais ninguém escapa! 

  Com crise ou não, os aumentos chegam. E em um ano como o que estamos 
vivendo, pensar em valores mais altos para planos de saúde é mais que 
preocupante.

    Foram semanas de negociação; a primeira proposta apresentada pela 
Unimed Natal, com quem a ASFARN possui convênio, foi de um reajuste de 
8,14% agora para 2021, no entanto, após as articulações, ponderações e 
condução das negociações por parte da ASFARN, a porcentagem do aumento 
diminuiu sensivelmente.

    Os pontos considerados pela Unimed têm relação, especialmente, com o 
atual  momento imposto pela pandemia, a continuidade de dificuldades 
financeiras para os servidores públicos estaduais; que ainda têm 02 salários 
atrasados a receber, como também pelo fato do uso consciente pelos 
associados do plano no ano de 2020, quando a taxa de sinistralidade foi de 
apenas 61,70%, 11,57% abaixo do ponto de equilíbrio contratual; e com isso, 
o valor final do reajuste negociado ficou em 5,8%, que é o menor reajuste 
anual obtido em negociações dessa natureza, nos últimos 5 anos.anual obtido em negociações dessa natureza, nos últimos 5 anos.

  A satisfação é imensa em saber que conseguimos causar o mínimo de impacto possível nas finanças dos nossos associados”, 
comemora o presidente da ASFARN, Edilson Júnior.

  Os boletos com os novos valores do reajuste começam a valer a partir do mês de abril.

QUE TAL GARANTIR DIÁRIAS GRATUITAS DE HOSPEDAGEM E
ISENÇÃO DA TAXA ASSOCIATIVA ASFARN?

   Se você já é associado ASFARN chegou a hora de convidar seu colega para 
fazer parte da Associação, com benefícios exclusivos.

    A campanha de incentivo à novas filiações “Venha também para a ASFARN” 
já está valendo; e logo nos primeiros dias de ação conquistou 10 novos 
associados.

    Até dia 31 de maio de 2021, quem se filiar será beneficiado com as 2 
primeiras taxas associativas; e ainda, 2 diárias de hospedagem gratuitas para 
serem utilizadas nas sedes de lazer da ASFARN, em Tibau ou Macaíba. 

  E não para por aí, se o novo associado decidir aderir ao Plano de Saúde 
Unimed Natal, por meio do convênio com a ASFARN, todos os benefícios 
serão dobrados; ou seja, serão 4 meses de isenção da taxa associativa e mais 
4 diárias de hospedagem.

    Para mais informações ligue (84) 3206-5756, de segunda a sexta, das 8h às 
14h.

ASFARN APOIA CHAPA ÚNICA NAS ELEIÇÕES
SINDIFERN PARA BIÊNIO 2021/2023 

  O dia 16 de abril de 2021 entra para a história do Fisco Norte-rio-grandense. Em 
mais de três décadas de existência do SINDIFERN, os filiados ativos e aposentados 
tiveram a oportunidade de exercer seu direito de voto na primeira eleição híbrida 
(virtual e presencial) do sindicato.

   A ASFARN registrou publicamente o apoio à chapa única Unidade e Luta, 
encabeçada pelos auditores fiscais Juarez Moura Cavalcante e Márcio Medeiros. E 
o vice-presidente da Associação, Sebastião Cassis fez questão de exercer o voto de 
forma presencial, no sindicato, representando a ASFARN. 

   A soma das apurações do sistema virtual desenvolvido pela empresa Maxmeio 
Tecnologia Digital, e da urna instalada na sede do SINDIFERN contabilizaram 330 
votos para CHAPA UNIDADE E LUTA, equivalentes a 95,37% dos votos. Foram 
registrados 16 votos em branco, ou 4,63%. 

  Acesse o site do SINDIFERN para conferir todos os eleitos: sindifern.org.br

ASFARN.COM.BR
@asfarn_/asfarnRN


