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QUE TAL INVESTIR NO
CUIDADO COM A SAÚDE?
A ASFARN oferece agora Planos de Saúde com custos ainda mais reduzidos, e com a mesma 
credibilidade da maior do RN, a Unimed Natal. 

Os tempos não estão fáceis para ninguém; porém, mais do que nunca ter um bom plano de saúde 
se torna fundamental. Por isso,

um novo produto foi desenvolvido, com COPARTICIPAÇÃO, em dois novos planos: GREEN FLEX, nas 
modalidades de ENFERMARIA e APARTAMENTO e o plano ESSENCIAL FLEX, na modalidade apenas 
de ENFERMARIA.

NoNo GREEN FLEX a rede de atendimento é aberta, igual a do plano green atual sem coparticipação; a 
diferença é que esse tem COPARTICIPAÇÃO, isto é, possui um valor mensal fixo mais em conta, 
porém, com custos pelos usos eventuais de exames, consultas e internações.

Já no ESSENCIAL FLEX, a rede é fechada, isto é, somente possui atendimento em hospitais e centros 
clínicos disponíveis para este tipo de plano, sendo o hospital da Unimed, situado em Natal, o de 
maior referência. No plano Essencial Flex as consultas eletivas serão realizadas exclusivamente nos 
03 centros clínicos da Unimed, em Natal. 

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

CAMPANHA DE ADESÃO ASFARN CONQUISTA
MAIS DE 40 NOVOS ASSOCIADOS!
Foram dois meses da ação SOU + ASFARN | UNIMED NATAL para ampliar o número de associados; e 
adesões ao Plano de Saúde; e durante abril e maio, a ASFARN conquistou 43 novos associados, sendo 
17 efetivos e 26 contribuintes, e um total de 67 novas vidas no plano de saúde.

Os resultados foram apurados e avaliados em reunião na sede administrativa da Ponta do Morcego. 
A representante da Unimed Natal, Fabiana Mendes, foi recebida pelo presidente da ASFARN, Edilson 
Júnior, que estava acompanhado do assessor jurídico, Josinei Dantas.

CriamosCriamos muitos benefícios para oferecer aos associados e também aos colegas que ainda não 
tinham a chance de fazer parte da ASFARN; entre eles, migração sem carência, mensalidades 
competitivas, serviço Unimed Odonto incluso (gratuito), sem taxa de adesão e com 5 opções de 
planos para escolha de acordo com seu perfil, COM ou SEM Coparticipação. Por tudo isso, a 
campanha foi um sucesso”, comemora o presidente.

ParaPara os que aderiram à campanha até 31 de maio, os incentivos ainda foram além; a ASFARN 
ofereceu 4 meses de isenção de mensalidade associativa e mais 4 diárias nas sedes de Tibau e 
Macaíba. Outra vantagem que atraiu às novas adesões foi a possibilidade de participação nos sorteios 
de prêmios; até R$6 mil de premiação, todo mês, até dezembro desse ano; com vouchers para 
restaurantes renomados, lojas de grifes e hotéis.

AlémAlém disto, a Unimed também garante que até maio de 2022, os usuários do plano de saúde 
ASFARN/UNIMED NATAL terão acesso aos serviços de SOS UNIMED, AEROMÉDICA e UNIMED 
ODONTO, sem qualquer custo adicional.

ASSOCIADOS ASFARN COM PLANO UNIMED
NATAL PODEM SER ATENDIDOS NO NOVO CENTRO
COVID EM NOVA PARNAMIRIM

SOU + ASFARN UNIMED NATAL É SUCESSO COM PRIMEIRO SORTEIO E JÁ TEM DATA
PARA SORTEAR ATÉ R$ 6 MIL AGORA EM JULHO 

AUDITORAS COMEMORAM DIA DAS MÃES COM MÚSICA AO VIVO E SORTEIO
DE PRESENTES

A ideia foi matar a saudade juntando as colegas do Fisco RN, em uma noite especial em alusão ao Dia das Mães; e o momento foi mesmo completo.

Dezenas de auditoras participaram da festa virtual, por meio do Google Meet, foram recepcionadas pelos presidentes da ASFARN Edilson Júnior e do SINDIFERN 
Juarez Cavalcante; e ainda, pelas diretoras de comunicação das entidades, Mary Rejane Juvêncio e Marleide Macêdo.

TodosTodos puderam contar com a alegria do músico Macedoc, com repertório que trouxe grandes sucessos da MPB e com sorteio de presentes. As Auditoras Fiscais 
Eliuma Santos, Maria Ledimar Kamentz e Eliane Prietto Dias ganharam presentes da MAC, L’occitane e voucher para o restaurante do Hotel Marary.

“Ficamos muito felizes em proporcionar esse evento; vamos continuar atuando para manter a categoria sempre unida”, comemoram as diretoras.

PARCERIA COM HOTEL THERMAS É RENOVADA
COM DESCONTO PARA HOSPEDAGEM
E PASSAPORTE DE LAZER GRATUITO
Tudo que a gente precisa em um tempo como esse é de segurança em um ambiente 
aberto, arejado, com natureza em volta para viver momentos de alegria. A ASFARN 
juntou tudo isso em um único convênio para oferecer aos seus associados; renovando a 
parceria com o Hotel Thermas, em Mossoró.

OO Presidente da ASFARN, Edilson Júnior, acompanhado do Delegado Regional da 6º 
URT, Cleonilson Moura, esteve pessoalmente com os representantes do Hotel, Arikemer 
(diretor geral) e Evangelista, para assinatura do termo de convênio que contempla a 
compra de Passaportes de lazer, que funcionam como um Day Use, dando acesso 
gratuito do associado a todas as áreas de lazer. Ficam disponíveis 16 Passaportes, por dia, 
para os associados.

DESCONTOS EXCLUSIVOS, SORTEIO DE PRÊMIOS,
EVENTOS ASSOCIATIVOS: SALVE O CELULAR DA
ASFARN E PARTICIPE DE TUDO!

ASFARN PRESTIGIA SOLENIDADE QUE MARCA
ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS DOS 
EXPRESIDENTES DO SINDIFERN
Mais uma foto inserida na galeria de ex-presidentes do Sindifern. Na tarde desta sexta-feira (28), o auditor fiscal 
Roberto Fontes, que ocupou a presidência do Sindicato dos Auditores Fiscais de 2019 a 2021, passou a fazer parte 
da galeria dos ex-dirigentes na parede principal da sede sindical.

Em cerimônia limitada a poucos convidados, devido à pandemia, 

Roberto Fontes agradeceu a homenagem prestada, como forma de valorizar a atuação dos dirigentes que já 
passaram pela Instituição.

“Foi“Foi uma grande honra ser presidente do SINDIFERN. Agradeço a todos que assumiram esse desafio ao meu lado, 
e encerro esta passagem feliz e agradecido a Deus por esta oportunidade”, exaltou. 

A ASFARN marcou presença, com a participação do presidente Edilson Júnior, que valorizou o momento e a 
parceria entre as duas entidades. “Temos orgulho de, juntamente com o SINDIFERN, representar a categoria Fisco 
RN; e para isso a afinidade com os presidentes é fundamental. Seguimos juntos, Roberto merece toda nosso 
respeito e consideração por toda dedicação ao Sindicato e Juarez já tem nosso apoio”, reforça o presidente.

OO atual presidente do SINDIFERN, Juarez Moura, também, prestou os agradecimentos e parabenizou a gestão 
anterior pela exímia execução dos trabalhos, que mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia, 
cumpriu com a missão de unir e fortalecer a categoria Fisco RN. 

Também prestigiou a solenidade o ex-presidente do SINDIFERN e Controlador Geral do Estado, Pedro Lopes.

FIOLASER SPA: MAIS UM CONVÊNIO PARA VOCÊ
APROVEITAR DESCONTOS EXCLUSIVOS!

INADIMPLÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE PODE
CAUSAR EXCLUSÃO, PERDA DE CARÊNCIAS E
COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA
Os associados que fazem parte do plano de saúde do convênio ASFARN/UNIMED NATAL, 
têm que ficar atentos ao cumprimento das suas obrigações financeiras. A inadimplência 
mensal relativa ao plano de saúde poderá causar grandes prejuízos ao usuário e sua 
família.

AA atual presidente da comissão gestora do plano de saúde da ASFARN e Diretora Jurídica, 
Alzenete Moura, esclarece que: “São mais de 1.000 vidas pertencentes ao atual plano de 
saúde do convênio ASFARN/UNIMED NATAL. A manutenção do pagamento em dia pelos 
associados do plano de saúde é condição essencial para a higidez e regularidade deste 
junto à operadora de saúde. Portanto, continuaremos cumprindo com rigor os trâmites 
administrativos de exclusão de eventual associado inadimplente, para segurança de 
todos demais usuários do plano. Desde 2018, foram mais de 50 exclusões do plano e R$ 
300.000,00 em andamento em cobrança judicial”.300.000,00 em andamento em cobrança judicial”.

Além da paralisação imediata do serviço de saúde, a exclusão do usuário do plano leva à 
perda de carências, caso este queria retornar futuramente ao plano, além de ensejar 
cobrança judicial da dívida, com acréscimos financeiros e de honorários advocatícios, 
negativação do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, e não 
participação na campanha de prêmios “Sou+ ASFARN/Unimed Natal”.

SEDE DE BARRA DO CUNHAÚ TEM
DOCUMENTAÇÃO LEGALIZADA POR NOVA GESTÃO 
No mês em que a ASFARN completa 62 anos de história, a nova gestão marca a data com a 
realização de uma significativa conquista para o patrimônio da Associação; a documentação 
de legalização da propriedade da sede de Barra de Cunhaú foi concluída junto ao cartório do 
município.

“Estivemos“Estivemos hoje (22), pessoalmente, no cartório para lavrar a escritura pública dos 11 lotes do 
terreno. Uma satisfação imensa para a gestão, no sentido da garantia e proteção do patrimônio 
associativo”, ressalta o presidente da ASFARN, Edilson Júnior, que esteve acompanhado de seu 
vice, Sebastião Cassis, do diretor de patrimônio, Raimundo Bezerra; além do ex-presidente, 
Ribamar Damasceno.

ComCom a situação regulamentada, o próximo passo é a abertura da discussão sobre os 
investimentos futuros para a sede. “A partir de agora, a ideia é ampliar o assunto sobre as 
possíveis modalidades de investimentos que poderemos adotar para o espaço; e desta forma, 
proporcionar ainda mais benefícios aos nossos associados, já que a sede está muito bem 
localizada, de frente para o mar, em uma das praias mais bonitas do RN”, pontua o diretor de 
patrimônio.

A sede administrativa da Ponta do Morcego ganhou muita cor e sabor junino para comemorar o Dia de São Pedro e os 62 anos de fundação da ASFARN, ocorrido no 
último dia 25 de junho. 

Somente para funcionários, diretores, conselheiros e pouquíssimos convidados, o momento trouxe união e descontração para tempos tão difíceis de pandemia.

TodosTodos os participantes usaram máscara e utilizaram álcool em gel antes da confraternização. “Sabemos que os festejos juninos fazem parte da cultura nordestina; 
infelizmente não poderemos ter uma festa para os associados, mas tentamos levar um pouco de diversão pelo menos para os funcionários e mais próximos da 
Associação”, ressalta o presidente da ASFARN, Edilson Júnior. 

Cada funcionário ganhou uma cesta junina; e a entrega foi prestigiada pelos Secretários de Tributação do RN Carlos Eduardo Xavier e Álvaro Bezerra, pelo Diretor 
Parlamentar da Febrafite, Ribamar Damasceno e pelo ex-presidente da ASFARN, José Juvenal de Macêdo.

SÃO PEDRO FOI COMEMORADO COM ALEGRIA E UNIÃO NA ASFARN

QUER VISTA PARA O MORRO
DO CARECA COM DESCONTO EXCLUSIVO?
A ASFARN TEM PARA VOCÊ!

ASFARN FECHA MAIS UM CONVÊNIO DE HOSPEDAGEM, O DESTINO AGORA É PIPA!!
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