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EDITORIAL

Edilson Júnior
Presidente da Diretoria Executiva da ASFARN

Por falar em Aplicativo, uma das grandes novidades 
desse ano, nele constam todas a prestação de contas 
mensais da ASFARN, em nome da TRANSPARÊNCIA da 
gestão, bem como outros serviços, como a carteira de 
identidade de sócio e extrato dos serviços contratados.

Apresentamos no início da gestão uma pesquisa de 
opinião, de modo a poder ouvir os anseios e demandas 
dos associados, e tivemos um excelente feedback, com 
ideias e sugestões bastantes proveitosas.

Estreitamos, neste ano, ainda mais, os laços de parce-
ria com nossa entidade co-irmã, o SINDIFERN, seja nas 
lutas e demandas do Fisco, seja na realização dos even-
tos sociais, bem como participamos de todas as reuni-
ões realizadas pela FEBRAFITE, incluindo comissões de 
trabalho, onde tratamos de assunto de interesse nacio-
nal da categoria.

Nada disso teria sido realizado se não fosse o empe-
nho, zelo e dedicação dos nossos funcionários, asses-
sores, diretores e conselheiros, além de amigos e asso-

ciados que, mesmo não ocupando cargo na gestão, nos 
ajudaram para uma melhor condução dos trabalhos. 

Nossa gratidão e reconhecimento a todos! 
Em 2022, nossa motivação e determinação serão ain-

da maiores para avançar cada vez mais! 
Apresentaremos, em janeiro, um novo produto de plano 

de saúde da UNIMED NATAL, com abrangência em 10 Esta-
dos, o qual possibilita o atendimento eletivo em grandes 
centros da medicina no país. Também, divulgaremos aos 
associados novos serviços de seguro de vida disponíveis.

Avançaremos no debate sobre as sedes de Macaíba e 
Barra de Cunhaú, discutindo democraticamente quais e 
onde os investimentos deverão ser realizados, em caso 
de alienação destas sedes. 

Cuidaremos da elaboração do novo regimento eleito-
ral, junto com nossa assessoria jurídica, a qual tem tra-
tado, com enorme atenção e zelo, a cobrança judicial de 
dívidas pretéritas oriundas do plano de saúde. 

Iremos, inclusive, aprimorar os serviços de comunica-
ção, do site e do aplicativo, de modo a facilitar a vida dos 
associados no uso dos serviços 
e demandas da ASFARN.

Encerro, desejando a todos 
que 2022 seja um ano de muita 
paz e realizações e que contem 
com uma Associação dos Audi-
tores Fiscais do RN sempre pu-
jante, altiva, democrática, trans-
parente e na busca constante 
da excelência no desempenho 
de suas atividades.

EDITORIAL

Prezados Associados,
Chegamos no ano de 2022, e completando nosso pri-

meiro ano de gestão à frente da ASFARN, temos o senti-
mento de dever cumprido. 

Todos os compromissos iniciais do programa de ges-
tão para o triênio foram cumpridos e encaminhados, 
quais sejam:  

1 – Promoção de amplos e democráticos debates 
com os associados para definir as futuras ações  
da ASFARN; 
2 – Manutenção da política de tolerância zero com a 
inadimplência do plano de saúde; 
3 – Criação de um portal da transparência e aplicativo 
da entidade; 
4 – Aprovação do regimento administrativo-financeiro; 
5 – Intensificação de realização das atividades sociais; 
6 - Ampliação de convênios com diversas entidades 
comerciais e associativas.  

Além de todas essas realizações, também avançamos 
na ampliação do rol de produtos do plano de saúde, 
incluindo 2 (dois) novos tipos, com COPARTICIPAÇÃO, 
que possibilitou o ingresso de cerca de 150 novas vidas  
no plano.

Criamos, ainda, o programa de premiação com o intui-
to de promover o incentivo à adimplência das obriga-
ções financeiras e o ingresso de novos filiados. Os dois 
objetivos foram bem-sucedidos, e com muita satisfa-
ção tivemos a entrada de mais de 60 novos associados  
em 2021.

Providenciamos, também, a regularização documental 
completa das 04 (quatro) sedes da ASFARN. Conclusão 
das escrituras públicas das sedes de Barra de Cunhaú 
e Tibau e a retificação cartorial da área da sede de Ma-
caíba, o que nos possibilitou ao final do ano realizar o 
debate acerca do destino das sedes da ASFARN. 

Contratamos seguro patrimonial para todas as sedes. 
Aprovamos em Assembleia Geral a proposta de reforma 
da sede da Ponta do Morcego. Realizamos serviços de 
melhoria e manutenção nas sedes da Ponta do Mor-
cego, de Macaíba e de Tibau, para melhor acolher os  
nossos Associados.  

Empreendemos na nova identidade visual da ASFARN, 
trazendo um novo layout e novas funcionalidades para 
o portal da ASFARN, para o aplicativo e para os brin-
des personalizados, como a caneca que foi distribuída  
aos associados. 
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DIRETORIA PLENA ASFARN

Raimundo Bezerra Filho
Diretor de Patrimônio

Mary Rejane P. Juvêncio
Diretora de Comunicação, 
Lazer e Eventos

Jaime Dantas
Conselho Fiscal

Maria de Fátima Santos
Diretora de Aposentados  
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Conselho Deliberativo
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Conselho Deliberativo
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Assembleia aprova 
autorização para 
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de alienação para as sedes 
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28 COMUNICAÇÃO

ASFARN avança na 
comunicação e lança 
aplicativo
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SAÚDE ASFARN SAÚDE ASFARN

ASFARN AMPLIA SERVIÇOS 
DE SAÚDE E OFERECE NOVO 
PLANO COM ABRANGÊNCIA 
EM 11 ESTADOS 

“A Unimed Natal também irá oferecer 
para os Associados que optarem pela 

contratação do Quality diferenciais 
exclusivos como SOS UNIMED (atendimento 

pré-hospitalar 24h), AEROMÉDICA 
(proteção 24h em todo território nacional 
com remoção aérea), e UNIMED ODONTO 
(plano odontológico com ampla rede de 

atendimento). E vale destacar que a adesão 
a este plano se dará sem o cumprimento 

de carência pelo usuário”, detalha Edilson 
Júnior, presidente da ASFARN.

Até 05/04 | 01 de maio 

De 06/04 a 10/05 | 01 de junho 

De 11/05 a 30/05 | 01 de julho 

Obs.: o mesmo período serve para o 
contrato que estará aniversariando. 

Confira no calendário a data 
limite de adesão e início da 
vigência dos serviços do novo 
Plano Quality:

Adesão | Vigência
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Desde o último ano, a ASFARN 
vem negociando com a Unimed 
Natal a viabilização de um novo 
Plano de Saúde que pudesse 
contemplar uma antiga deman-
da dos Associados relacionada 
a amplitude de abrangência 
nos atendimentos e consultas 
eletivas. E após inúmeras ne-
gociações e tratativas, a opera-
dora parceira e conveniada da 
ASFARN, criou um novo produto 
denominado PLANO QUALITY. 

O novo Plano Quality será ofe-
recido em duas modalidades 
diferentes: com atendimento 
integral e com coparticipação, 
sempre com possibilidades de 
contratação em enfermaria ou 
apartamento e englobando to-
das as faixas etárias. “Já somos 
parceiros da ASFARN há mais 
de 20 anos e procuramos trazer 
um produto diferenciado, abran-
gente além do RN, com preço 
acessível, para os associados”, 
informa Hilana Gomes, analista 
de relacionamento empresarial 
da Unimed Natal. 

A rede de atendimento, prin-
cipal razão da criação do Plano, 
terá cobertura em 11 estados 
do país: Rio Grande do Norte, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco,  
Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Santa Catarina,  
Espírito Santo, Rio Grande do 
Sul e Paraná. 

Os Associados interessados já 
podem entrar em contato com a 
sede administrativa da ASFARN 
para pedido de contratação ou 
migração, cuja adesão, na pri-
meira etapa, poderá ocorrer até 
05 de abril.
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SAÚDE ASFARN SAÚDE ASFARN

 

 
 
Linha QUALITY 
 
 
Seja de férias ou a negócios, nada como viajar pelo Brasil contando com o cuidado do Unimed Natal Quality. 
  

INTEGRAL 

 
 

COPARTICIPAÇÃO 

 
 

 

 

 

QUALITY EMP I-E QUALITY EMP I-A
480.098/18-2  480.097/18-4

0 a 18 R$ 263,06 R$ 321,83
19 a 23 R$ 305,37 R$ 374,71
24 a 28 R$ 355,29 R$ 437,12
29 a 33 R$ 407,68 R$ 502,59
34 a 38 R$ 468,41 R$ 578,52
39 a 43 R$ 538,88 R$ 666,59
44 a 48 R$ 671,71 R$ 832,64
49 a 53 R$ 839,07 R$ 1.041,84
54 a 58 R$ 1.082,39 R$ 1.345,99
59 ou + R$ 1.398,69 R$ 1.741,40

Faixa 
Etária

Registro do Produto
Nome Comercial

QUALITY EMP C-E QUALITY EMP C-A
480.100/18-8 480.099/18-1

0 a 18 R$ 208,81 R$ 254,02
19 a 23 R$ 241,36 R$ 294,70
24 a 28 R$ 279,77 R$ 342,71
29 a 33 R$ 320,04 R$ 393,06
34 a 38 R$ 366,77 R$ 451,48
39 a 43 R$ 420,97 R$ 519,22
44 a 48 R$ 523,15 R$ 646,94
49 a 53 R$ 651,89 R$ 807,85
54 a 58 R$ 839,07 R$ 1.041,82
59 ou + R$ 1.082,38 R$ 1.345,97

Faixa 
Etária

Nome Comercial
Registro do Produto

Proposta Comercial 

VALORES PARA CONTRATAÇÃO 
DO PLANO QUALITY

 

 
 
Linha QUALITY 
 
 
Seja de férias ou a negócios, nada como viajar pelo Brasil contando com o cuidado do Unimed Natal Quality. 
  

INTEGRAL 

 
 

COPARTICIPAÇÃO 

 
 

 

 

 

QUALITY EMP I-E QUALITY EMP I-A
480.098/18-2  480.097/18-4

0 a 18 R$ 263,06 R$ 321,83
19 a 23 R$ 305,37 R$ 374,71
24 a 28 R$ 355,29 R$ 437,12
29 a 33 R$ 407,68 R$ 502,59
34 a 38 R$ 468,41 R$ 578,52
39 a 43 R$ 538,88 R$ 666,59
44 a 48 R$ 671,71 R$ 832,64
49 a 53 R$ 839,07 R$ 1.041,84
54 a 58 R$ 1.082,39 R$ 1.345,99
59 ou + R$ 1.398,69 R$ 1.741,40

Faixa 
Etária

Registro do Produto
Nome Comercial

QUALITY EMP C-E QUALITY EMP C-A
480.100/18-8 480.099/18-1

0 a 18 R$ 208,81 R$ 254,02
19 a 23 R$ 241,36 R$ 294,70
24 a 28 R$ 279,77 R$ 342,71
29 a 33 R$ 320,04 R$ 393,06
34 a 38 R$ 366,77 R$ 451,48
39 a 43 R$ 420,97 R$ 519,22
44 a 48 R$ 523,15 R$ 646,94
49 a 53 R$ 651,89 R$ 807,85
54 a 58 R$ 839,07 R$ 1.041,82
59 ou + R$ 1.082,38 R$ 1.345,97

Faixa 
Etária

Nome Comercial
Registro do Produto

Proposta Comercial 

INTEGRAL

COPARTICIPAÇÃO

 

 

COPARTICIPAÇÃO 

 
Em seguida, apresentam-se as características de coparticipação e informações gerais dos produtos. 
 

Nome Comercial QUALITY EMP C-E QUALITY EMP C-A 

Registro do Produto 480.100/18-8 480.099/18-1 
Rede QUALITY QUALITY 

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s Tipo de Contratação Coletivo Empresarial Coletivo Empresarial 
Segmentação Assistencial A + H c/ Obst. A + H c/ Obst. 

Acomodação Enfermaria Apartamento 
Abrangência Geográfica Grupo Estados Grupo Estados 

Co
pa

rti
cip

aç
ão

 

Consulta Eletiva R$ 15,00 R$ 15,00 
Consulta PA R$ 30,00 R$ 30,00 

Exames Especiais R$ 45,00 R$ 45,00 
Exames Simples R$ 5,00 R$ 5,00 

Terapias Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Terapias Simples R$ 5,00 R$ 5,00 

Demais procedimentos ambulatoriais R$ 45,00 R$ 45,00 
Internação R$ 150,00 R$ 200,00 

Limite de coparticipação por usuário/mês R$ 150,00 R$ 150,00 
 

Nome Comercial QUALITY EMP I-E QUALITY EMP I-A 

Registro do Produto 480.098/18-2 480.097/18-4 
Rede QUALITY QUALITY 

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s Tipo de Contratação Coletivo Empresarial Coletivo Empresarial 
Segmentação Assistencial A + H c/ Obst. A + H c/ Obst. 

Acomodação Enfermaria Apartamento 
Abrangência Geográfica Grupo Estados Grupo Estados 

Co
pa

rti
cip

aç
ão

 

Consulta Eletiva R$ 0,00 R$ 0,00 
Consulta PA R$ 0,00 R$ 0,00 

Exames Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Exames Simples R$ 0,00 R$ 0,00 

Terapias Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Terapias Simples R$ 0,00 R$ 0,00 

Demais procedimentos ambulatoriais R$ 0,00 R$ 0,00 
Internação R$ 0,00 R$ 0,00 

Limite de coparticipação por usuário/mês R$ 0,00 R$ 0,00 
 

 

Proposta Comercial 

Em seguida, apresentam-se as características de 
coparticipação e informações gerais dos produtos.

COPARTICIPAÇÃO

 

 

COPARTICIPAÇÃO 

 
Em seguida, apresentam-se as características de coparticipação e informações gerais dos produtos. 
 

Nome Comercial QUALITY EMP C-E QUALITY EMP C-A 

Registro do Produto 480.100/18-8 480.099/18-1 
Rede QUALITY QUALITY 

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s Tipo de Contratação Coletivo Empresarial Coletivo Empresarial 
Segmentação Assistencial A + H c/ Obst. A + H c/ Obst. 

Acomodação Enfermaria Apartamento 
Abrangência Geográfica Grupo Estados Grupo Estados 

Co
pa

rti
cip

aç
ão

 

Consulta Eletiva R$ 15,00 R$ 15,00 
Consulta PA R$ 30,00 R$ 30,00 

Exames Especiais R$ 45,00 R$ 45,00 
Exames Simples R$ 5,00 R$ 5,00 

Terapias Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Terapias Simples R$ 5,00 R$ 5,00 

Demais procedimentos ambulatoriais R$ 45,00 R$ 45,00 
Internação R$ 150,00 R$ 200,00 

Limite de coparticipação por usuário/mês R$ 150,00 R$ 150,00 
 

Nome Comercial QUALITY EMP I-E QUALITY EMP I-A 

Registro do Produto 480.098/18-2 480.097/18-4 
Rede QUALITY QUALITY 

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s Tipo de Contratação Coletivo Empresarial Coletivo Empresarial 
Segmentação Assistencial A + H c/ Obst. A + H c/ Obst. 

Acomodação Enfermaria Apartamento 
Abrangência Geográfica Grupo Estados Grupo Estados 

Co
pa

rti
cip

aç
ão

 

Consulta Eletiva R$ 0,00 R$ 0,00 
Consulta PA R$ 0,00 R$ 0,00 

Exames Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Exames Simples R$ 0,00 R$ 0,00 

Terapias Especiais R$ 0,00 R$ 0,00 
Terapias Simples R$ 0,00 R$ 0,00 

Demais procedimentos ambulatoriais R$ 0,00 R$ 0,00 
Internação R$ 0,00 R$ 0,00 

Limite de coparticipação por usuário/mês R$ 0,00 R$ 0,00 
 

 

Proposta Comercial 
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TODOS OS PRODUTOS UNIMED NATAL OFERECEM 
COBERTURA COMPLETA

• Consultas em número ilimitado
• Exames complementares também em quantidade ilimitada
• Tratamentos e procedimentos ambulatoriais como fisioterapia, 
quimioterapia, radioterapia etc.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

• Cirurgias
• Internações clínicas ou cirúrgicas sem limites de diárias
• UTI sem limites de diárias
• Transplantes de córnea e rim

INTERNAÇÃO HOSPITALAR

• Consultas e exames especiais
• Parto

COBERTURA OBSTÉTRICA

• Com a COPARTICIPAÇÃO, o valor da mensalidade fica bem menor. 
Não há desembolso no ato do atendimento.
• A cobrança será feita juntamente com a mensalidade.

COPARTICIPAÇÕES

A Unimed Natal oferece opções diferentes de contratação, todas com a mesma cobertura, variando o tipo de aco-
modação e forma de coparticipação. Veja as opções (detalhamento e condições no Contrato de Assistência Médica, 
e guias de saúde). Avalie as diferenças e faça a opção que melhor se encaixa às suas necessidades e possibilidades.

SAÚDE ASFARNSAÚDE ASFARN

 

 
 

 

BENEFICIÁRIOS 

Somos o melhor plano de saúde do Rio Grande do Norte, com mais de 190 mil beneficiários.  

 

 

REDE 

Mais de 1.600 médicos cooperados para cuidar da sua saúde. Além de uma rede credenciada 
com 140 clínicas, 35 laboratórios e 12 hospitais.  

 

 

SERVIÇOS PRÓPRIOS 

A Unimed Natal oferece também vários serviços próprios como laboratórios, centros clínicos, 
maternidade e um hospital referência no estado. 

 

 

SOS UNIMED 

O SOS Unimed conta com atendimento pré-hospitalar 24h, por meio de unidades móveis, para 
situações de emergências e urgências médicas dentro do perímetro urbano de Natal. E agora 
você também conta com o serviço de orientação médica por telefone, evitando em muitos 
casos, a ida desnecessária aos hospitais. 

 

 

AEROMÉDICA 

Proteção pela Unimed Aeromédica 24h por dia, 7 dias por semana, em todo território nacional. 
Com plano anual de remoção aérea sem sair de casa. 

 

 

UNIMED ODONTO 

A Unimed Odonto oferece um plano odontológico de alta qualidade e com ampla rede de 
abrangência para você garantir um sorriso ainda mais bonito. 

 

 

 

Diferenciais DIFERENCIAIS DO PLANO QUALITY

Somos o melhor plano de saúde do Rio Grande do Norte, com mais 
de 190 mil beneficiários.

BENEFICIÁRIOS

Mais de 1600 médicos cooperados para cuidar da sua 
saúde. Além de uma rede credenciada com 140 clínicas,  
35 laboratórios e 12 hospitais.

REDE

A Unimed Natal oferece também vários serviços próprios como la-
boratórios, centros clínicos, maternidade e um hospital referência 
no estado.

SERVIÇOS PRÓPRIOS

O SOS Unimed conta com atendimento pré-hospitalar 24h, por meio 
de unidades móveis, para situações de emergências e urgências 
médicas dentro do perímetro urbano de Natal. E agora você também 
conta com o serviço de orientação médica por telefone, evitando 
em muitos casos, a ida desnecessária aos hospitais.

SOS UNIMED

Proteção pela Unimed Aeromédica 24h por dia, 7 dias por semana, 
em todo território nacional. Com plano anual de remoção aérea sem 
sair de casa.

AEROMÉDICA

A Unimed Odonto oferece um plano odontológico de alta qualida-
de e com ampla rede de abrangência para você garantir um sorriso 
ainda mais bonito.

UNIMED ODONTO
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PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO 
É SOLUÇÃO PARA ASSOCIADOS QUE 
BUSCAM CUSTO REDUZIDO, SEM ABRIR 
MÃO DA QUALIDADE

Os cuidados com a saúde nunca estiveram tão 
intensificados quanto nos últimos anos, e essa 
perspectiva só tende a seguir; por isso investir em 
um Plano de Saúde de confiança e com valores 
que cabem no seu bolso deve ser prioridade.

Em mais uma ação da ASFARN em prol dos Asso-
ciados, o convênio com a Unimed Natal passou a 
disponibilizar um produto com custos ainda mais 
reduzidos, e com a mesma credibilidade da maior 
operadora de saúde do RN.

O Plano de Saúde com COPARTICIPAÇÃO pode ser contratado em duas 
opções: GREEN FLEX, nas modalidades de ENFERMARIA e APARTAMEN-
TO; e o plano ESSENCIAL FLEX, na modalidade apenas de ENFERMARIA.

Para os casos de urgência e emergência, o atendi-
mento pode ocorrer em abrangência nacional, tan-
to no plano GREEN FLEX como no ESSENCIAL FLEX.

Para contratação, saber os valores cobrados pelo 
uso da coparticipação, dúvidas em gerais e maiores 
informações entre em contato pelo WhatsApp (84) 
98826-1355, com Denise Macêdo, de segunda a 
quinta, das 8h às 17h, e sexta, das 8h às 13h ou e-mail:  
planodesaude@asfarn.com.br

No GREEN FLEX a rede de atendimento é aberta, igual a ofe-
recida no plano green atual sem coparticipação; a diferença 
é que esse possui a COPARTICIPAÇÃO, isto é, possui um valor 
mensal fixo mais em conta; porém com custos para eventu-
ais de exames, consultas e internações.

Já no ESSENCIAL FLEX, a rede é fechada, isto é, somente 
possui atendimento em hospitais e centros clínicos dispo-
níveis 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. 

SAÚDE ASFARN

Adobe Stock



18 REVISTA ASFARN REVISTA ASFARN 19

CAMPANHA

CAMPANHA SOU + ASFARN UNIMED 
NATAL FECHA O ANO COM MAIS DE 
100 PRÊMIOS DISTRIBUÍDOS

Foram seis meses de ativação 
da Campanha SOU + ASFARN 
UNIMED NATAL; de junho a de-
zembro de 2021, a Associação in-
vestiu mais de R$ 40 mil em uma 
iniciativa inovadora para valori-
zar os Associados adimplentes; e 
ainda, os que possuem Plano de 
Saúde Unimed por meio do con-
vênio com a Associação.

A Campanha promoveu, ao 
todo, sete sorteios mensais, com 
média de 15 ganhadores e prê-
mios de R$6 mil, por edição. 

O presidente ainda traz o quan-
titativo de novos Associados que 
foram atraídos por este novo for-
mato de gestão participativa e 
moderna. “A ASFARN conquistou 
mais de 70 novos Associados em 
2021; e vamos continuar avan-
çando, podem aguardar que va-
mos ter novidades para este ano 
de 2022”, adianta Edilson Júnior.

Para 2022, a Diretoria executi-
va se prepara para novos proje-
tos, não só de valorização mais 
também de incentivo para atrair 

“Foi uma ação com resultados 
muito positivos. Conseguimos 

movimentar e trazer para 
mais perto nossos Associados, 

promovemos o combate à 
questão da inadimplência, e ainda 

valorizamos os adimplentes com 
premiações incríveis, como diárias 

de hotéis e vouchers para lojas e 
restaurantes renomados”, pontua 

o presidente, Edilson Júnior.

A Campanha SOU + ASFARN UNIMED NATAL premiou mais 
de 100 Associados, com vouchers de lojas, restaurantes 
e hotéis renomados como: Camarões, Outback, Madero, 
Brooksfield, MAC, Miranda Computação, L’occitane, Hotel 
Manary, Thermas Hotel, Chalés Paradise, e muitos outros, 
confira alguns dos ganhadores: 

novos Associados. “Precisamos 
oxigenar nosso quadro associa-
tivo, conquistar principalmente 
os auditores fiscais que entra-
ram nos últimos concursos e 
que ainda não fazem parte da 
ASFARN. Vamos nos dedicar para 
apresentar todos os benefícios 
que podemos proporcionar com 
convênios fortes e de confiança 
como o que temos com a Uni-
med Natal, por exemplo. 

Vem muita coisa boa e nova 
por aí! Ressalta o presidente.
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INADIMPLÊNCIAINADIMPLÊNCIA

FIQUE ATENTO: INADIMPLÊNCIA 
NO PLANO DE SAÚDE PODE CAUSAR 
EXCLUSÃO, PERDA DE CARÊNCIAS E 
COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA

Ficar sem Plano de Saúde não é 
bom em nenhuma ocasião; e em 
um momento como o que vive-
mos, de enfrentamento à COVID e 
surtos de gripe, pior ainda. 

Para a ASFARN, a questão da 
vida é prioridade e por essa ra-
zão a Associação se empenha 
tanto na qualidade dos serviços 
relacionados à saúde oferecidos 
aos Associados; o convênio com a 
Unimed Natal é um dos exemplos. 
E é justamente para esses Asso-
ciados, que já possuem contratos 
de Plano de Saúde, que a ASFARN 
se posiciona para o importante 
alerta sobre os perigos da inadim-
plência das mensalidades.

A presidente da Comissão 
Gestora do Plano de Saúde da 
ASFARN e Diretora Jurídica, Alze-
nete Moura, amplia a discussão 
do tema dizendo que atualmen-

te são mais de 1.500 vidas per-
tencentes ao convênio ASFARN 
junto a UNIMED NATAL, e que a 
manutenção do pagamento em 
dia por parte dos Associados é 
condição essencial para a higi-
dez e regularidade deste junto 
à operadora de saúde. “Portanto, 
continuaremos cumprindo com 
rigor os trâmites administrativos 
de exclusão de eventual asso-
ciado inadimplente, para segu-
rança de todos demais usuários 
do Plano. Desde 2018, foram 
mais de 50 exclusões do plano 
e temos cerca de R$ 300.000,00 
em andamento em cobrança ju-
dicial”, alerta a presidente. 

Ficar em situação de inadim-
plência, definitivamente, pode 
causar prejuízos imensos para o 
Associado e dependentes do Pla-
no, como a paralisação imediata 

do serviço de saúde, a exclusão 
do usuário levando à perda de 
carências (caso este queria retor-
nar futuramente ao Plano), além 
de ensejar cobrança judicial da 
dívida, com acréscimos financei-
ros e de honorários advocatícios, 
negativação do nome nos órgãos 
de proteção ao crédito, e impedi-
mento para participação na Cam-
panha de prêmios “Sou+ASFARN 
| Unimed Natal”.

A Associação vem se moderni-
zando a cada dia para atender os 
Associados que precisam quitar 
débitos como mensalidades do 
Plano de Saúde. Uma máquina de 
cartão de crédito já está à dispo-
sição podendo ser utilizada para 
parcelamento de eventual débi-
to pendente, com os encargos da 
operação ficando por conta do 
usuário inadimplente. 

“A inadimplência sempre foi uma grande 
preocupação desde as gestões anteriores 

porque é um ponto crítico que abala não só as 
finanças da ASFARN como também põe em risco 

a utilização dos serviços, já que dependendo 
do nível da dívida o Associado pode chegar a 

ser excluído; por isso, nos dedicamos tanto para 
que cada Associado consiga ter sensibilidade ao 

assunto, assumindo essa responsabilidade que 
só ele pode administrar”, pontua o presidente 

da ASFARN, Edilson Júnior.
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No ano em que o Brasil
celebra 200 anos da 
Independência, a primeira 
capital do país, Salvador/BA, 
será a sede do Congresso 
Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais. 

Com palestrantes de alto nível,
o evento, se propõe a debater
a agenda para o futuro na 
perspectiva da Democracia
e do Desenvolvimento. 

Sua presença é a razão desse 
evento. Venha participar!

CONTATO@CONGRESSOLUSOBRASILEIRO.ORG.BR

DA INDEPENDÊNCIA
200 ANOS

ENTIDADES REALIZADORAS ENTIDADES APOIADORAS PARCERIAS ACADÊMICAS ENTIDADE ANFITRIÃ

CAROS (OS) AMIGOS (AS) AUDITORES (AS) FISCAIS ESTADUAIS,

RODRIGO SPADA, 
PRESIDENTE DA FEBRAFITE

Este ano teremos mais uma edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores 
Fiscais que será, sem dúvida, um evento inesquecível para nossa classe. Renomados 
palestrantes do cenário nacional e internacional irão debater conosco o contexto 
econômico, político, jurídico e social e reflexos no trabalho do Fisco. 

O evento é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, de contato com 
pesquisadores e de congregação entre colegas Auditores Fiscais dos três níveis 
federal, estadual, distrital e municipal e de Portugal. Procure sua Associação estadual 
e se organize para participar deste que é, sem dúvida, o maior evento do Fisco 
brasileiro.  

Para nós, Auditores Fiscais, é fundamental compreender o papel do Estado e os 
nossos desafios, como servidores públicos, nessa nova ordem econômica mundial e 
como podemos contribuir para a construção de propostas que levem ao 
aperfeiçoamento do modelo tributário, do desenvolvimento econômico e à redução 
das desigualdades sociais.

Até lá! Um abraço

INSCREVA-SE JÁ!
WWW.CONGRESSOLUSOBRASILEIRO.ORG.BR

12 A 15 DE JUNHO/22

ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!

Associado
(Entidades organizadoras e filiadas)
Valor: 

Não associado
Valor:

• Acesso às palestras / certificado 
de participação (carga horária:24h) / 
material do Congresso
• Participação da cerimônia de abertura / 
evento cultural / coquetel  
• Almoços no restaurante do hotel do evento 
nos dias 13, 14 e 15 de junho
• Coffee breaks 
• Jantar e apresentação cultural no encerramento

R$590,00

R$1.180,00

R$390,00

Acompanhante
(Entidades organizadoras e filiadas)
Valor: 

• Participação na cerimônia de abertura / 
evento cultural e coquetel  
• 3 almoços no restaurante do hotel do evento
• Coffee breaks 
• Jantar e apresentação cultural no encerramento

ESTAMOS ESPERANDO POR VOCÊ!

LOCAL: FIESTA BAHIA HOTEL
Av. Antônio Carlos Magalhães, 741  

Itaigara, Salvador - BA 
fiestahotel.com.br
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ASFARN RENOVA A 
IDENTIDADE VISUAL

COMUNICAÇÃO

Logo nos primeiros meses de 
2021, a nova diretoria conside-
rou a criação de uma identidade 
visual, projetada para marcar um 
tempo diferenciado na história 
da ASFARN; a logomarca da As-
sociação ganhou cores mais mo-
dernas, o ícone com coqueiros 
que indica a valorização para se-
guimentos do lazer e qualidade 
de vida foi suavizado, e a fonte 
das letras ganhou mais leveza  
e transparência. 

Com as modificações, a imagem 
como um todo foi renovada e so-

fisticada, com o cuidado de pre-
servar os valores já conquistados 
nas últimas seis décadas de vida. 
“Cada tempo tem a sua marca, o 
seu estilo, e a ideia de atualizar a 
logomarca vem daí. Com respeito 
a tudo já vivido, trouxemos uma 
identidade visual que pudesse 
acompanhar os projetos e avan-
ços programamos para os novos 
tempos”, reflete o presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior.

E assim, teve início a renovação 
em todos os processos comu-
nicacionais da entidade, com o 

intuito de aproximar as conexões 
com os Associados, com estra-
tégias cada vez mais modernas, 
ágeis e eficientes.

A nova identidade visual foi 
aplicada em todos os cenários 
que formam a comunicação da en-
tidade, fazendo parte dos unifor-
mes da equipe, das plataformas 
digitais como site, redes sociais 
e aplicativo para smartphone, 
papelaria e peças promocionais 
como as canecas personalizadas, 
produzidas para presentear Asso-
ciados e parceiros. 

Associada ganhando a caneca personalizada 
com a nova logo ASFARN

Governadora do RN, Fátima Bezerra recebendo a 
caneca e a revista ASFARN

Presidente da ASFARN, Edilson Júnior, e a funcionária Denise Macêdo, 
no XIII CONEFISCO apresentando a nova identidade da Associação

Canecas personalizadas com a nova identidade

COMUNICAÇÃO
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NOVO SITE DA ASFARN 
MARCA UMA GESTÃO 
MODERNA E INTERATIVA

COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO

Já seguindo a nova identidade visual, 
a ASFARN coloca à disposição seu novo 
web site. A plataforma acompanha não só 
o conceito renovado mais também as di-
retrizes de uma gestão que prioriza para 
os Associados os acessos simplificados 
para utilização dos serviços e resultados 
da Associação. 

O endereço continua o mesmo www.as-
farn.com.br, mas as funcionalidades am-
pliaram significativamente. Há agora, por 
exemplo, um link específico para retirada 
de segunda via de boletos; basta o Asso-
ciado clicar no botão, acessar com seus 
dados pessoais e conferir se há algum 
boleto em aberto, seja de taxa associati-
va ou de serviços, como Plano de Saúde. 
Caso haja algum boleto em aberto, basta 
clicar na área correspondente ao boleto 
que ele será aberto já com nova data de 
pagamento e com cálculo atualizado. O 

documento fica disponível tanto para ser 
impresso como para fazer download.

O novo site traz também um Portal da 
Transparência, onde ficam registradas to-
das as prestações de contas da Associa-
ção, o acesso a essa área é restrita aos 
Associados, que podem entrar fazendo 
login inicial com CPF e data de aniversário 
(o sistema possibilita alteração de senha 
a qualquer momento, caso seja a vontade 
do usuário).

Todas as demais áreas seguem o pa-
drão de facilidades e praticidades. “O site 
funciona como uma sede virtual no qual 
o Associado tem acesso às informações 
mais relevantes, os serviços oferecidos 
pela Associação e maneiras mais ágeis 
para pagamentos de serviços; o resultado 
ficou excelente e vamos continuar avan-
çando neste sentido”, reforça o presiden-
te da ASFARN, Edilson Júnior.

Adobe Stock
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ASFARN AVANÇA NA 
COMUNICAÇÃO E LANÇA 
APLICATIVO COM ACESSO A 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
BOLETOS E DECLARAÇÃO DE IR

COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO

Os avanços na comunicação 
vêm sendo um dos pontos for-
tes e com mais investimento por 
parte da nova gestão da ASFARN. 
Depois do desenvolvimento de 
renovação da identidade visual 
e site, a Associação lançou um 
aplicativo gratuito para smar-
tphones, disponível nos siste-
mas Android e IOS.

“Todos os serviços importantes estão 
disponíveis e acessíveis na palma da mão dos 

Associados; cada um poderá, por exemplo, 
a partir de agora, emitir segunda via de um 
boleto ou baixar seu próprio relatório para 
declaração do imposto de renda”, explica o 

presidente da Associação, Edilson Júnior.

As funcionalidades continu-
am, e, no botão “Segunda via”, o 
associado pode consultar o seu 
extrato de pagamentos; além de 
ter acesso ao boleto bancário 
com detalhamento, valor pago, 
data e forma de pagamento. 
“O sistema permite também o 
download do extrato de cada co-
brança para acompanhamento 

ainda mais minucioso”, pontua  
o presidente.

O mesmo sistema de down-
load pode ser utilizado para a 
emissão do relatório anual para 
imposto de renda; o App dispõe 
de um botão exclusivo para que 
cada Associado possa baixar ou 
salvar seu próprio relatório sem 
precisar mais solicitar por te-

lefone ou ir buscar presencial-
mente na sede administrativa.

Com o App, os Associados 
também podem fazer reservas 
de hospedagem nas sedes de la-
zer, ler as matérias mais relevan-
tes sobre a Associação, conferir 
todos os convênios e benefícios, 
ter a sua carteira de sócio digi-
tal, da mesma forma é caminho 
direto para o Portal da Transpa-
rência, com demonstrativos de 
receitas e despesas; e ainda, 
conexão com todos os canais de 
comunicação da ASFARN.

O primeiro acesso no App AS-
FARN é feito com login e senha 
pré-definidos, bastando o As-
sociado se cadastrar com CPF 
e data de nascimento; mas por 
segurança, sugerimos que cada 
um mude sua senha logo no se-
gundo momento.

Se você ainda não tem o App AS-
FARN não perca tempo, vá até sua 
loja de Aplicativos, baixe gratuita-
mente e entre para a era digital!

“Vamos trabalhar cada vez mais de forma digital, 
o Associado não vai mais precisar ligar ou se 
deslocar para ter acesso a documentos, tudo será 
feito por meio do App, de maneira rápida e de fácil 
manuseio”, diz o presidente.
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SALVE O NÚMERO DA ASFARN E 
MANDE UM “OI” PARA RECEBER 
TODAS AS NOVIDADES EM 
PRIMEIRA MÃO!

COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO

É provável que o aplicativo 
que você mais utilize no dia a 
dia seja o WhatsApp; ele está 
entre os Top 5 dos Apps mais 
baixados no mundo em 2021, 
mais de 5 bilhões de downloads 
só no sistema Android. Assim, 
para acompanhar as facilidades 
e rapidez desse App, a ASFARN 
coloca à disposição dos Associa-

dos a Lista de Transmissão insti-
tucional da Associação.

Por meio dessa funcionalida-
de, a comunicação da ASFARN 
dispara, sempre que necessário, 
informativos, notas e matérias 
relevantes para o conhecimento 
dos Associados, que conseguem 
receber tudo de forma rápida  
e ágil.

Não perca tempo e salve agora esse número como COMUNICAÇÃO ASFARN (84) 98726-6602 
e fique conectado com os conteúdos mais importantes sobre a Associação.

Você pode ficar sabendo mais 
rápido dos eventos, das notícias, 
dos descontos exclusivos dos 
convênios e dos informes sobre 
o Plano de Saúde. É só salvar  
o número do WhatsApp da  
ASFARN e mandar um “Oi”;  
desta forma você estará cadas-
trado na lista de transmissão  
da Associação.

Para fazer parte da Lista de Transmissão é fácil:  

Adobe Stock
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ASSEMBLEIA APROVA AUTORIZAÇÃO 
PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
DE ALIENAÇÃO PARA AS SEDES DE 
MACAÍBA E BARRA DO CUNHAÚ

Em formato híbrido, mais de 30 
Associados participaram em de-
zembro/21, da Assembleia Geral 
Extraordinária que deliberou pon-
tos fundamentais para o avanço 
das questões sociais e patrimoniais  
da ASFARN.

Por unanimidade, ficou delibera-
da a autorização para recebimento 
de propostas para alienação das se-
des de Macaíba e Barra do Cunhaú. 
“Apresentamos para deliberação 
em Assembleia aquilo que a Direto-
ria Plena entendeu ser o mais apro-
priado para o momento da ASFARN. 
Discutimos sobre o melhor destino 
das nossas sedes, e entendemos 
que é hora de avançar e ampliar as 
possibilidades de investimentos e 
melhor utilização social do nosso 
patrimônio”, pondera o presidente 
da ASFARN, Edilson Júnior.

Logo após a deliberação, uma 
comissão, composta por três mem-
bros, foi formada para acompanhar 
esse processo, que vai desde a ava-
liação dos imóveis até o recebimen-
to de possíveis propostas. 

A comissão é formada pelos Asso-
ciados Marleide Macêdo, Ribamar 
Damasceno, Roberto Fontes, Juarez 
Cavalcanti e Eliezer Melo. “A comis-
são, em conjunto com a Diretoria, 
irá avaliar e filtrar as propostas re-
cebidas e submeter, ao final, para 
deliberação em uma nova Assem-
bleia Geral”, explica o presidente.

Na Assembleia, também foi apro-
vado o projeto de ampliação e re-
forma da sede da Ponta do Mor-
cego. “Aprovamos, também por 
unanimidade, o projeto idealizado 
pela arquiteta Marília Bezerra, que 
irá proporcionar não só mais con-
forto para a realização das deman-
das sociais do Fisco RN, mais tam-
bém para geração de recursos com 
aluguel para eventos corporativos 
e festas em geral, já que estamos 
falando de um espaço localizado 
com uma das vistas mais bonitas de 
Natal, com alta potencialidade para 
esse seguimento. Ainda não temos 
recursos assegurados para a obra, 
mas é importante termos como 
prioridade”, finaliza o presidente.

ASSEMBLEIA ASSEMBLEIA
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SEDE DA PONTA DO 
MORCEGO GANHA PROJETO 
MODERNO COM AMPLIAÇÃO 
DE FUNCIONALIDADES, 
ASSINADO PELA ARQUITETA 
MARÍLIA BEZERRA

A capital do Rio Grande do 
Norte, Natal, é consagrada por 
suas belezas naturais, e a Ponta 
do Morcego, é um dos lugares 
mais privilegiados, com vista 
para o mar e a ponte Newton Na-
varro. Este é o cenário da sede 
administrativa da ASFARN, que 
recebe agora atenção maior para 
potencializar os diferenciais não 
só em localização, mas também 
de estrutura.

O renomado escritório de ar-
quitetura do RN, Marília Bezerra, 
criou e desenvolveu o projeto 
para o prédio, que depois de 

concluído, contará com dois pa-
vimentos e espaços amplos para 
realizações de reuniões e even-
tos. “Todo o projeto foi pensado 
para que o prédio possa atender 
melhor os Associados; e tam-
bém, para que se torne um am-
biente lucrativo, no sentido de 
podermos locar as áreas para 
eventos corporativos ou sociais. 
Já tínhamos a vista mais incrível 
da cidade, só falta a estrutura, 
que assim que possível tirare-
mos do papel para tornar reali-
dade”, explica o presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior. 

CAPA CAPA
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CAPA CAPA

PLANTA LAYOUT – TÉRREO

PLANTA LAYOUT – PAV. SUPERIOR

No primeiro pavimento, tér-
reo, continua o conjunto de salas 
que formam a administração da 
Associação; porém com fachada 
completamente renovada, em 
traços de linhas retas e contem-
porâneas, e elementos naturais, 
com painel ripado de madeira e 
paisagismo que indicam o aco-
lhimento característico da en-
tidade. Os ambientes novos ou 

reformulados serão as cozinhas 
(funcionários e outra de suporte 
para eventos), depósito, banhei-
ros, solário, terraço, salão fecha-
do e bar.

Já no pavimento superior, o 
espaço recebe uma varanda des-
coberta com vista para a praia, 
salão fechado com capacidade 
média para 200 pessoas, copa, 
depósito e banheiros.

“Sem dúvida, será uma 
obra icônica para a 

ASFARN, um projeto 
que irá colocar a 

Associação em outro 
patamar na questão 

da valorização 
patrimonial. Estamos 

otimistas que em 
breve esse objetivo 

será concretizado 
e teremos uma das 

mais belas sedes 
associativas do Brasil”, 

ressalta o presidente.
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SEDE DE BARRA DO CUNHAÚ TEM 
DOCUMENTAÇÃO LEGALIZADA 
POR NOVA GESTÃO

BARRA DO CUNHAÚ BARRA DO CUNHAÚ

Registro do dia em que foi lavrada a escritura pública no cartório.

Sede de Barra do Cunhaú

No mês em que a ASFARN completou 62 
anos de história, junho de 2021, a Diretoria 
Executiva da Associação marca a data com 
a realização de uma significativa conquista 
para o patrimônio; a documentação de le-
galização da propriedade da sede de Barra 
de Cunhaú foi concluída junto ao cartório  
do município.

“Estivemos pessoalmente no cartório para 
lavrar a escritura pública dos 11 lotes do ter-
reno. Uma satisfação imensa para a gestão, 
no sentido da garantia e proteção do patri-
mônio associativo”, ressalta o presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior, que esteve acompa-
nhado de seu vice, Sebastião Cassis, do dire-
tor de patrimônio, Raimundo Bezerra; além 
do ex-presidente, Ribamar Damasceno.

A escritura de imóvel é um documento 

que assegura a validade jurídica da negocia-
ção de compra e venda de um imóvel e ga-
rante o direito à propriedade ao novo dono. 
A disposição do Código Civil em seu artigo 
108 diz: “A escritura pública é essencial à 
validade dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou 
renúncia de direitos reais sobre imóveis de 
valor superior a trinta vezes o maior salário 
mínimo vigente no país”.

E a partir de agora, com a situação regula-
mentada, abrem-se possibilidades sobre no-
vos investimentos para a sede. “Já abrimos 
um processo de licitação para recebimento 
de propostas para venda da sede; desta for-
ma, iremos proporcionar ainda mais benefí-
cios aos nossos associados”, pontua o dire-
tor de patrimônio.
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PORTARIA SOBRE ALIENAÇÃO DA SEDE DE 
BARRA DO CUNHAÚ É PUBLICADA PELA ASFARN

Já está em vigor as condições estabelecidas 
na Portaria que regulamenta o processo de li-
citação simplificado para alienação da sede de 
Barra de Cunhaú. 

Publicado no último dia 2 de fevereiro, o 
documento traz o prazo para recebimento de 
propostas de aquisição da propriedade, esta-
belecido até o dia 31 de março de 2022; com 
as seguintes disposições:

I – O valor fixado de avaliação do imóvel para 
efeito do recebimento de propostas é de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

II – A proposta deve ser exclusivamente so-
bre a área total disponível dos 11 lotes, ou seja, 
4.118m2, cuja propriedade está comprovada 
mediante escritura pública de titularidade da 
Associação.

III - As formas de pagamento ofertadas podem 
ser em até 04 (quatro) parcelas iguais, mensais 
e sucessivas; e, se for para pagamento à vista, 
poderá haver um desconto de até 10%, ou seja, 

“Estamos otimistas para o 
recebimento de propostas 

interessantes para a ASFARN, já que 
a área da sede de Barra do Cunhaú 
é muito valorizada, de frente para 

o mar conhecido como Caribe 
brasileiro”, pondera o presidente 

da ASFARN, Edilson Júnior.

BARRA DO CUNHAÚ BARRA DO CUNHAÚ

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sobre o 
valor previsto no item I.

IV – Somente serão aceitas propostas devi-
damente formalizadas mediante assinatura e 
identificação do propoente em que conste o 
NOME, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, CPF, ENDERE-
ÇO, TELEFONE do proponente comprador, bem 
como o valor de compra proposto e a respec-
tiva forma de pagamento. As propostas devem 
ser enviadas para o e-mail: asfarn@asfarn.com.
br ou whatsapp: (84) 99972-4443, dentro do 
prazo estipulado no art. 1.

V - Caso ocorra proposta por intermédio de 
Corretor de Imóveis, a ASFARN pagará o valor 
de 3% (três por cento) sobre o valor final de 
venda do bem, quando do efetivo recebimen-
to pela ASFARN do valor pago pelo comprador, 
seja na modalidade à vista ou parcelada.

A Portaria, na íntegra, está disponível para 
acesso no site institucional www.asfarn.com.br, 
no link Comunicação, no botão Portarias.
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RESTAURANTE DA SEDE 
PRAIANA É DESTAQUE NO 
CENÁRIO GASTRONÔMICO 
DO LITORAL POTIGUAR

A sede praiana de Tibau, dis-
tante 40km de Mossoró, litoral 
norte do RN, tem um dos restau-
rantes beira-mar mais agradáveis 
da região; e além da localização 
privilegiada, o BeachSea ainda 
possui um cardápio variado de 
petiscos, pratos regionais e com 
crustáceos que atrai turistas e 
apreciadores da boa culinária.

A fama é tanta que as delícias 
do BeachSea ficaram ainda mais 
conhecidas já que os pratos fo-
ram destaque nos programas 
especiais de verão da emissora 
de televisão TCM - TV a Cabo  
de Mossoró.

“Os créditos positivos dos 
pratos e drinks disponíveis no  

BeachSea são merecidos, a comi-
da é elaborada com ingredientes 
frescos e temperos de primeira 
qualidade, vale realmente a pena 
a experiência gastronômica; sem 
falar do ambiente extremamen-
te agradável para toda a família, 
com barracas de praia e salão 
coberto”, pontua o presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior.

O Restaurante BeachSea é ad-
ministrado por terceirização e 
além de receber os Associados 
ASFARN também é aberto ao pú-
blico, e funciona de segunda a 
quinta, das 8h às 17h, e de sexta 
a domingo, das 8h às 19h (todos 
os dias com serviço também de 
café da manhã).

Sede praiana de Tibau 
Rua Dr. Assis Cachacinhas, s/n
Praia das Emanuelas - Tibau - RN

RESTAURANTE TIBAU RESTAURANTE TIBAU
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REVITALIZAÇÃO TIBAU REVITALIZAÇÃO TIBAU

REVITALIZAÇÃO VALORIZA 
SEDE PRAIANA DE TIBAU E 
ATRAI ASSOCIADOS PARA 
LAZER E DIVERSÃO

A ideia é investir cada vez mais em me-
lhorias que possam atrair os Associados, 
proporcionando espaços de lazer atraen-
tes, equipados e modernos. Neste senti-
do, a sede praiana de Tibau, litoral norte 
do RN, passou por um processo intenso de 
revitalização e reformas que potencializou 
ainda mais as belezas naturais do local.

Serviços de hidráulica, elétrica, reves-
timentos, pintura e aquisição de novos 
equipamentos fizeram parte do momento 
que trouxe vida nova para a sede. A varan-
da, na parte superior do prédio, ganhou re-
vestimento nas paredes, os apartamentos 
passaram por revisão elétrica e hidráulica, 

assim como pintura nova que se estendeu 
para a fachada e área da piscina.

Os apartamentos podem ser reserva-
dos também para não associados, com ta-
rifa diferenciados, e são equipados com 
cama de casal, ar condicionado, televisão, 
frigobar; com possibilidade de contrata-
ção de café da manhã à beira mar, junto 
ao restaurante da sede, BeachSea.

Para reservar ligue (84) 3206-5756, 
de segunda a quinta, das 8h às 17h, 
e sexta, das 8h às 13h; ou ainda, dire-
to com a funcionária da Associação em  
Mossoró, Zete Medeiros, pelo WhatsApp  
(84) 98726-6597.

“A sede praia é a mais utilizada 
por nossos Associados e 

merece nossa atenção para que 
todos possam ser recebidos não 

só com carinho mas também 
com uma estrutura física 

adequada”, coloca o presidente 
da ASFARN, Edilson Júnior.
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SEU EVENTO MERECE O 
ESPAÇO GOURMET ASFARN

ESPAÇO GOURMET ESPAÇO GOURMET

Já pensou poder realizar seu 
evento em meio ao campo com 
vista para um lago? Então, prepa-
re-se porque esse é o cenário da 
sua próxima comemoração com 
os amigos ou família.

O Espaço Gourmet ASFARN fica 
na sede campestre de Macaíba e 
é estruturado em uma área super 
apropriada para esse momento de 
enfrentamento sanitário; é total-
mente aberto e arejado, com co-

bertura para proteção solar, sete 
mesas e 24 cadeiras e cozinha de 
suporte para buffet, com freezer, 
fogão, e geladeira. A capacidade 
estipulada para até 50 pessoas.

Os Associados ASFARN pos-
suem benefício no valor de alu-
guel, garantindo 50% de des-
conto do preço regular, ficando 
cotado em R$250,00 reais pelo 
período de até seis horas, com 
disponibilidade entre sexta, sá-

Complexo de Lazer Paulo Diógenes 
Av. Eustáquio de Farias, 496
Estrada de Mangabeira - Macaíba - RN

bado ou domingo. Os não sócios 
também podem locar o Espaço 
Gourmet só que com tarifa cheia 
de R$500,00 pela mesma quan-
tidade de horas.

Para locar o Espaço Gourmet 
entre em contato com a sede ad-
ministrativa da Ponta do Morcego, 
de segunda a quinta, das 8h às 
17h, e sexta, das 8h às 13h, pelo 
(84) 3206-5756 ou WhatsApp (84) 
98826-1355, com Denise Macêdo.
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Talvez nunca tivéssemos pa-
rado para pensar tanto na im-
portância de um abraço, de um 
aperto de mão sincero, de estar 
reunido com amigos e familiares 
em torno de uma mesa; os últi-
mos anos foram difíceis, e não 
que tenham passado comple-
tamente as questões sobre as 
restrições sanitárias em relação 
a COVID-19, mas com o avan-
ço da vacinação já estamos em 
uma fase mais esperançosa e 
com possibilidades ampliadas 
de convívio social. 

E o novo cenário traz de volta 
um dos importantes pilares da 
ASFARN: a criação e desenvol-
vimento de eventos voltados 
para seus Associados e familia-
res; e ainda, para os parceiros 
do Fisco RN, como os filiados ao 
SINDIFERN. “Temos um caminho 
em comum acordo com o Sindi-
cato para que possamos ideali-
zar as ações sociais em conjun-
to, sempre que possível, já que 
esse não é o cerne de atividade 
deles. Vemos esse entendimen-
to não só com satisfação, mas 

EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

FISCO RN SE UNE 
PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS SOCIAIS
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

também como uma maneira de 
incentivar novas associações, 
precisamos de um Fisco cada 
vez mais forte e quando a cate-
goria está unida em suas entida-
des representativas essa potên-
cia reverbera com muito mais 
intensidade. A ASFARN está de 
portas abertas para os Auditores 
Fiscais do RN que ainda não são 
associados; a Associação vem se 

Mais do que nunca 
vale a pena ser 
associado ASFARN”, 
afirma o presidente 
da Associação, 
Edilson Júnior.

Comemoração do Dia Internacional da Mulher - 2021

consolidando ao longo dos anos, 
e hoje, conseguimos oferecer 
serviços de qualidade com valo-
res abaixo ou bem competitivos 
com o mercado, principalmente 
na área da saúde com Plano de 
Saúde Unimed e Uniodonto RN; 
além de benefícios por meio de 
convênios que conferem des-
contos exclusivos em hospeda-
gens, serviços e lojas.
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ASFARN PASSA A 
OFERECER SEGURO DE 
VIDA COM CORRETORA 
LIGADA A FEBRAFITE 

Não pode ter nada mais impor-
tante que cuidar de quem a gen-
te ama; e para isso um seguro 
de vida se transforma no melhor 
instrumento. Para oferecer mais 
esse serviço aos Associados, A 
ASFARN foi buscar credibilidade 
e confiança na Siena Corretora, 
que já oferece seus produtos  
à FEBRAFITE.  

O Grupo Siena oferecer ser-
viços diferenciados em seguros 
com foco na atuação e aten-
dimento a associados de en-
tidades de classe, com desen-
volvimento de produtos mais 
completos e de menor custo. A 
Corretora é líder no segmento 
de Seguros de Vida para Asso-
ciados de Entidades de Classe 
graças a uma estrutura ímpar, 
sistemas e profissionais compro-
metidos em proporcionar o me-
lhor atendimento aos clientes 
em todas as etapas do seguro.

Além do Seguro de Vida, JustVida, 

para você e sua família garanti-
rem um futuro tranquilo, a Siena 
ainda facilita as contratações 
com seguros online que combi-
nam com todas as necessidades, 
cuidando de tudo que é mais 
importante no seu dia a dia: tem 
o Seguro de Auto e o Seguro de 
Moto para dirigir por aí com mais 
tranquilidade, ou o Seguro Resi-
dencial para curtir mais a sua 
casa ou apartamento. 

O Seguro de Vida, um dos 
principais serviços da Corretora, 
garante, por meio do pagamento 
de indenização, a continuidade 
do padrão de vida de uma fa-
mília no caso de morte ou inva-
lidez permanente do principal 
provedor da renda familiar. Os 
valores de indenização estão 
diretamente relacionados à mo-
dalidade e ao valor do prêmio 
contratado pelo titular do plano. 
Está disponível nas seguintes 
modalidades:

SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA
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JUSTVIDA ESSENCIAL
Oferece coberturas que garantem uma indenização 
financeira para a sua família ou a quem indicar, caso 
algum imprevisto lhe aconteça.

JUSTVIDA SÊNIOR

JUSTVIDA MULHER

JUSTVIDA PLUS

SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA

Inclusão de Cônjuge

Se você tem entre 66 e 80 anos, este é o seguro para 
você. Sabemos que tem necessidades específicas e 
deseja um seguro descomplicado.

Conte com o apoio financeiro para cuidar da sua 
saúde. Indeniza, em vida, em caso de diagnóstico 
de câncer de mamas, útero ou ovários.

Esteja preparado para qualquer diagnóstico. 
Doença grave não tem hora para aparecer e 
exige atendimento imediato.

Os planos Essencial, Mulher e Plus, 
permitem a inclusão do seu cônjuge 
na apólice.

Confira as assistências que você pode ter na contratação do justvida
Fazendo um JustVida você terá, gratuitamente, essas assistências indispensáveis:

Assistência Pet Assistência Residencial
Cuidados emergenciais para que o seu 
pet tenha o melhor atendimento em 
qualquer situação.

Cuidados e manutenção para que sua 
casa esteja sempre perfeita, do jeito 
que você gosta.

Para contratar ou saber mais 
sobre os serviços de seguros 
disponíveis para os Associados 
ASFARN, acesse o site exclusivo:
http://sienaseguros.com/asfarn/
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UNIODONTO COM DESCONTO 
EXCLUSIVO SÓ ASSOCIADO 
ASFARN TEM!

Já pensou ter um Plano Odon-
tológico para você ser atendido 
no Brasil inteiro, com plantão 
24h, todos os dias da semana, 
com valor de mensalidade igual 
a de um sanduíche? É isso que 
você vai ter contratando a Unio-
donto RN por meio do convênio 
com a ASFARN.

A Cooperativa Uniodonto RN 
é a maior do ramo de Saúde 
Bucal de todo o Rio Grande do 
Norte, com 39 anos prestando 
atendimento aos beneficiários e 
à comunidade. São mais de 200 
cooperados, em sua maioria es-
pecialistas prontos para garantir 
o seu melhor sorriso. No Guia 
Odontológico, disponível no site 
www.uniodonto.coop.br você 
pode consultar os endereços e 
telefones dos dentistas cadas-
trados em cada cidade. 

Cada associado ou dependen-
te pode contratar o Plano de 
Saúde Odontológico por pou-
co mais de R$25,00 por mês. A 
mensalidade é individual e con-
templa serviços como consulta, 
prevenção, aplicação de flúor, 
odontopediatria, radiologia, pe-
riodontia, endodontia, cirurgia, 
urgência, dentística (área da cos-
mética e da restauração dental) 
e coroa dentária (com carência 
de 180 dias).

O atendimento de urgência 
tem funcionamento 24 ho-

UNIODONTO RN
Rua Açu, 665 Tirol - Natal RN 
www.uniodontorn.com.br

UNIODONTO UNIODONTO

“A parceria com a 
Uniodonto RN já está 
estabelecida há anos e 
seguimos firmes com o 
objetivo de ampliar cada 
vez mais esse benefício 
para os associados e 
familiares. O valor da 
mensalidade é imbatível 
e os serviços são de 
muita qualidade, com 
abrangência não só no 
RN como nos demais 
estados do país”, explica 
o presidente da ASFARN, 
Edilson Júnior. 

ras, todos os dias da semana, e 
abrangência nacional (em qual-
quer cidade que tenha um den-
tista Uniodonto), pelo sistema 
de Intercâmbio. E no RN, possui 
três polos de coberturas: Natal, 
Mossoró e no Seridó. 

Para solicitar a contratação 
com desconto exclusivo do Pla-
no Uniodonto RN, basta entrar 
em contato com a sede adminis-
trativa da ASFARN (84) 98826-
1355, com Denise Macêdo, de 
segunda a quinta, das 8h às 17h, 
e sexta, das 8h às 13h. 

Adobe Stock
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ASSOCIADOS ASFARN TÊM 
DESCONTOS EXCLUSIVOS COM O 
CLUBE DO CLIENTE UNIMED NATAL

DESCONTOS EXCLUSIVOS DESCONTOS EXCLUSIVOS

O que é melhor que adquirir um produto ou ser-
viço que você deseja muito e, ainda por cima, com 
descontos e condições especiais? 

Ao ser associado ASFARN com Plano de Saúde 
Unimed Natal, além de contar com todo o atendi-
mento especializado e a rede de assistência mais 
completa e de credibilidade do estado, o Plano 
de Saúde ainda oferece, gratuitamente, acesso a 
uma ampla rede de parceiros distribuídos em di-
versos segmentos por meio do Clube do Cliente  
Unimed Natal.

Não importa qual o seu objetivo: comprar pro-
dutos e medicamentos, curtir um evento, jogar 
Beach tênis, ir à academia ou Box, adquirir ócu-
los novo, ou chamar os amigos para experimentar 
uma tábua de frios, o Clube do Cliente Unimed 
Natal traz benefícios para todos com dezenas de  
parceiros conveniados.

Os benefícios variam entre porcentagens de 
desconto que vão de 10% a 45%, além de con-
dições exclusivas. Acesse o site www.unimednatal.
com.br e saiba mais sobre o Clube.
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DESCONTOS EXCLUSIVOS DESCONTOS EXCLUSIVOS
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PARCERIA SINDIFERN

PARCERIA POLÍTICA ENTRE 
ASFARN E SINDIFERN 
ESTREITAM RELACIONAMENTO 
COM GOVERNO DO ESTADO

Os laços políticos fazem parte das 
bases representativas de classes; e 
com as entidades que representam o 
Fisco RN não é diferente, ter acesso 
e interlocução aberta traz ainda mais 
força para a categoria. Em um desses 
momentos de abertura com o Gover-
no do Estado, a ASFARN esteve em 
audiência com a Governadora Fátima 
Bezerra, para entrega do convite para 
o XIII CONEFISCO - Congresso Estadu-
al do Fisco do RN, que em 2021 teve 
como tema “Reformas e Justiça So-
cial”. O evento, promovido pelo Sin-
dicato dos Auditores Fiscais, foi reali-

zado no último mês de setembro, no 
Hotel Holiday In, em Natal.

A Governadora recebeu o convi-
te das mãos do presidente do SIN-
DIFERN, Juarez Moura Cavalcante, 
acompanhado do presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior e do ex-pre-
sidente da Associação e Diretor Par-
lamentar da FEBRAFITE, Ribamar Da-
masceno. 

A comitiva formada pelos presiden-
tes também fez entrega de convite ao 
Secretário-Chefe do Gabinete Civil 
Raimundo Alves e ao Controlador Ge-
ral do Estado, Pedro Lopes.

“É uma satisfação 
para a ASFARN estar 

ao lado do SINDIFERN 
em um momento tão 

significativo para a 
categoria. O CONEFISCO 

já está consagrado no 
calendário do Fisco; e 

juntas, as entidades que 
representam a categoria 
conferem força no gesto 

junto a Governadora”, 
pontua o presidente da 

Associação, Edilson Júnior.

EDUCAÇÃO FISCAL

ASFARN E SINDIFERN APOIAM 
AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL QUE 
IRÃO BENEFICIAR ALUNOS DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DO RN

Com o apoio da ASFARN e do 
SINDIFERN o Grupo de Educação 
Fiscal do Estado do Rio Grande 
do Norte – GEFE-RN realizou, 
nos últimos meses de outubro 
e novembro de 2021, ações de 
sensibilização e educação junto 
a todas as Diretorias Regionais 
de Educação e Cultura do Esta-
do com o objetivo de desenvol-
ver palestras/atividades sobre 

a temática da Educação Fiscal, 
além da distribuição de exem-
plares do livro didático “A GALE-
RA SE LIGA EM CIDADANIA” para  
as Escolas.

Ação do GEFE-RN, grupo com-
posto pelas secretarias de Tribu-
tação, Educação, Planejamento 
e Controladoria do Estado, fará a 
distribuição de mais de 5 mil li-
vros intitulados “A galera se liga 

“É uma enorme alegria para a 
ASFARN apoiar uma ação de 
impacto tão positivo e relevante 
para centenas de estudantes do 
nosso estado. A Educação Fiscal é 
direito de todos e a oportunidade 
desse tipo de conhecimento logo 
nos primeiros anos de estudo, 
certamente, pode fazer toda a 
diferença no desenvolvimento 
humano”, ressalta o presidente da 
ASFARN, Edilson Júnior.

em cidadania” para estudantes e 
professores do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental de escolas 
públicas do RN. 

A primeira ação será nos mu-
nicípios de Angicos, Mossoró e 
Açu, com apoio do SINDIFERN 
e da ASFARN. Serão 9 ações do 
Grupo de Trabalho que bene-
ficiarão 151 escolas em todo o 
Rio Grande do Norte.
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APROVEITE OS BENEFÍCIOS 
E EXCLUSIVIDADES DOS 
CONVÊNIOS ASFARN

A área de convênios é uma das prioridades da 
ASFARN; constantemente os parceiros são amplia-
dos e renovados para proporcionar cada vez mais 
experiências positivas e exclusivas aos Associa-
dos e dependentes. Se você ainda não é Associa-
do aproveite para conhecer os benefícios e se já é 
programe-se para curtir ainda mais.

Quem tem direito aos convênios?
Todos os Associados ASFARN e seus dependen-

tes legais, adimplentes com suas obrigações, têm 
direito aos benefícios oferecidos por meio dos 
convênios. E ainda, todos os associados das enti-
dades filiadas à Febrafite.

Como é feita a identificação dos associados  
e dependentes?

Para fazer uso dos convênios, os Associados e 
seus Dependentes legais devem portar a Carteira 
Digital de Identificação ASFARN, liberada gratui-
tamente por meio do Aplicativo ASFARN. Se você 
ainda não tem a sua Carteira Digital, entre agora 
na sua loja de Apps e baixe de forma gratuita o 
Aplicativo ASFARN, disponível tanto para sistema 
Android quanto IOS.

Para qualquer dúvida, entre em contato de se-
gunda a quinta, das 8h às 17h, e sexta, das 8h às 
13h, pelo WhatsApp (84) 98826-1355.

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN
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BELEZA

FIOLASER SPA
Av. Eng. Roberto Freire 340 
Capim Macio - Natal RN
(84) 2010-3469 | 99895-4258
Insta: @fiolaser.natal

A empresa é referência no método de depilação a laser; são 
mais de 12 anos liderando o mercado, com mais de 1 milhão de 
procedimentos realizados. 
A partir de agora, por meio do convênio com a ASFARN, os 
Associados terão 50% de desconto para a compra de pacotes 
de depilação a laser; basta estar adimplente e apresentar sua 
carteirinha no dia do agendamento. 

SALÃO POUR LUMIÈRE BEAUTÈ
(84) 99951-1513
Insta: @pourlumierebeaute

O Salão Pour Lumière Beautè oferece descontos exclusivos para 
Associados ASFARN em serviços como corte de cabelo, escova, 
micropigmentação, estética, unhas, depilação, maquiagem, design de 
sobrancelha e muito mais. 
Faça uma visita à equipe do salão e aproveite ao máximo as 
exclusividades! Desconto: 15% para pagamento à vista 10% para 
parcelamento ou vencimento do cartão de crédito.Ad
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MODA

LOJA BENDITA - Roupas e Acessórios
Rua Raimundo Chaves, 2214
Lagoa Nova – Natal RN
(84) 99128-3807

Associados ASFARN têm desconto exclusivo para a compra de bolsas e 
sapatos de marcas como Luz da Lua, Carrano, Valentina, entre outras. 
Desconto: - 5% em produtos promocionais. Pagamentos em débito ou 
espécie. - 12% Pagamentos em débito ou espécie. - 10% de desconto 
para pagamentos no cartão de crédito parcelado. 
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EDUCAÇÃO
CENTEC CURSOS
www.centeccursos.com

Unidades:
Alecrim 
(84) 3223-6308 / 98756-9593 (WhatsApp)

Salgado Filho
(84) 2020-7070 / 98754-0660 (WhatsApp)

Parnamirim
(84) 2030-0304 / 99698-0008 (WhatsApp)

Zona Norte 
(84) 3614-5847 / 98755-0050 (WhatsApp)

É uma escola de formação profissional com 4 unidades na grande 
Natal. Oferece cursos nas áreas administrativa, de informática, 
eletrônica, segurança do trabalho, elétrica, automotiva, e 
refrigeração. Acesse o site e confira também a possibilidade de 
fazer cursos técnicos a distância. Desconto: Associados ASFARN 
têm 30% de desconto para todos os cursos. Como utilizar: estar 
em dia com as taxas associativas, e apresentar a carteirinha da 
ASFARN no momento da matrícula. Quem pode aproveitar o 
benefício: associados Asfarn, familiares de qualquer grau de 
parentesco e amigos indicados pelo associado. 
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GASTRONOMIA E ALIMENTAÇÃO

PIZZA HUT – NATAL
www.pizzahut.com.br

Loja 1 – Shopping Midway Mall – Av. Bernardo Vieira 3775, Tirol 
Loja 2 – Av. Prudente de Morais 1125 - Barro Vermelho
Loja 3 – Av. Engenheiro Roberto Freire 1912 - Capim Macio

Associados, dependentes e funcionários têm direito a 10% 
de desconto na compra de qualquer produto vendido nas 
lojas Pizza Hut, em Natal; além de condições exclusivas para a 
realização de eventos.
Desconto: 10% de desconto na compra de qualquer produto, 
nas lojas Pizza Hut, em Natal.
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AO PHARMACÊUTICO
Av. Ayrton Senna 357 - Mandacaru Mall - lojas 43 e 44 
Capim Macio – Natal RN
(84) 3615-6100

A partir de agora, Associados ASFARN poderão usufruir do 
benefício de 20% de desconto para compras de fórmulas 
manipuladas na farmácia Ao Farmacêutico (válido para 
pagamento à vista ou parcelado em 2 vezes); válido para a loja 
do bairro de Capim Macio, em Natal.
A farmácia de manipulação Ao Pharmacêutico vem construindo 
sua tradição, sem perder o tempo das inovações, desde 1983, 
e segue ampliando sua proposta de resgatar a tradicional 
farmácia magistral, oferecendo tratamentos com medicamentos 
personalizados, feitos na dosagem adequada, forma mais 
apropriada de uso e, principalmente, na quantidade exata do 
tratamento prescrito.

DROGARIA AMADEUS
WhatsApp: ZONA SUL (84) 98859-0240 
ZONA OESTE (84) 98866-5058 
ZONA NORTE (84) 98866-5068 
PARNAMIRIM (84) 98872-1384 
Site: www.grupoamadeus.com.br

É uma rede de farmácias com unidades em toda Natal e Parnamirim. 
Por meio do convênio com a ASFARN, associados e dependentes 
têm direito a descontos exclusivos para compra de medicamentos, 
entregas em domicílio e serviços ambulatoriais. - Medicamentos 
genéricos: de 30% a 92% de desconto - Medicamentos de 
referência: de 5% a 60% de desconto - Serviços ambulatoriais: 
50% de desconto - Entrega gratuita: compras acima de R$ 10,00. 

SAÚDE
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SAÚDE

UNIODONTO RN
(84) 4009-4664 
Rua Açu 665 - Tirol - Natal RN
Site: www.uniodonto.coop.br

É a maior cooperativa odontológica do país, com atendimento 
de urgência 24 horas e abrangência nacional; em qualquer 
cidade que tenha um dentista Uniodonto, pelo sistema de 
Intercâmbio. E no RN, possui três polos de coberturas: Natal, 
Mossoró e no Seridó.

Entre no site e vá no espaço “Encontre um Dentista”, na parte 
superior direita da home page, para encontrar um profissional 
ou clínica mais próximo de você.

- Desconto: 39% de desconto no plano mensal.
- Serviços oferecidos no plano: consulta, prevenção, 
odontopediatria, radiologia, periodontia, endodontia, cirurgia, 
urgência, dentística (área da cosmética e da restauração dental) 
e coroa dentária (com carência de 180 dias).

Ad
ob

e 
St

oc
k

UNIMED NATAL
Para contratar, chame no WhatsApp: (84) 98826-1355
Site: www.unimednatal.com.br

A Unimed Natal tem 45 anos de história, e conta com uma 
ampla rede de atendimento formada por 12 hospitais, 34 
laboratórios e 129 clínicas, 1.530 médicos cooperados, além 
de uma complexa estrutura de serviços próprios: Hospital 
Unimed, Pronto Atendimento Pediátrico, Centros Clínicos, 
Unidade de Fisioterapia e Reabilitação, SOS, Centro de Imagem 
e laboratórios.

O Convênio com a ASFARN oferece:
- São 9 tipos de Planos dentro das categorias Green, Flex e Quality
- Valores competitivos nas mensalidades
- Planos apartamento e enfermaria, com e sem coparticipação; 
e ainda, com abrangência nacional
- Atende todas as faixas etárias (10 valores diferentes)
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SAÚDE

FISIOTERAPIA - Bianca Pereira Garcia
(84) 99931-1054

A parceria com a ASAFARN concede desconto exclusivo para 
contratação de serviços de fisioterapia, em modalidade domiciliar, 
como ventosaterapia, dry needling, reabilitação do aparelho 
locomotor, dores na coluna vertebral, bandagem elástica, terapia 
manual, auriculoterapia, crochetagem, reeducação postural 
global, e reabilitação neurológica (adulto). Os descontos podem 
ser de 15% para pagamento à vista e 5% para compra de pacotes 
com 10 sessões.
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QUALIDADE DE VIDA

ACUPUNTURA - Rodrigo Farias
(84) 99666-6851
Atendimento em domicílio: Natal RN

Tenha mais qualidade de vida com os benefícios da Acupuntura, 
Auriculoterapia e Ventosaterapia. Tratamentos indicados para 
dores em geral, estresse, medo, lombalgia, fibromialgia, tensão 
e distensão muscular, depressão, ansiedade, asma, infertilidade, 
emagrecimento, relaxamento, e muito mais. Os atendimentos são 
individualizados e em domicílio. Descontos: 30% de desconto para 
pagamento à vista. 20% de desconto para pagamento no cartão de 
crédito. 40% para pagamento de tratamentos em pacote.
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SEGURALTA SEGUROS
Av. Maria Lacerda Montenegro 2084 
Nova Parnamirim RN
(84) 2030-5565 | (84) 99909-1752 Daniel Carvalho
E-mail: daniel.natal@seguralta.com.br
Site: www.seguralta.com.br

A Seguralta atua desde 1968, com soluções em seguros, consórcios 
e produtos financeiros; operando com as principais seguradoras do 
país, oferecendo diversas opções em produtos e coberturas com 
condições comerciais competitivas. Com uma trajetória baseada 
em transparência e ética, a Seguralta é pioneira no segmento de 
franquias de seguros no Brasil e, segundo a ABF, a 17ª maior rede 
de franquias do Brasil. 
Tipos de seguros: Auto, Vida, Residencial, Viagem, Saúde, Portáteis, 
Pet, Bike, Moto, Empresarial, Condomínio e muito mais. 
O que a parceria oferece? Desconto de 15% para contratação de 
qualquer modalidade de seguro. 

TRAMPOLIM CORRETORA DE SEGUROS
BRADESCO
Rua Paraú 43 sl10 – Nova Parnamirim RN
(84) 3206-1966 | 2633
Site: www.trampolimcorretora.com.br

É uma empresa que atua fortemente na tranquilidade e qualidade 
de vida das pessoas, levando produtos e serviços de boa qualidade 
atendendo todos os ramos de seguros, como residencial, vida, previdência, 
automóveis, entre outros serviços.
Por meio de profissionais capacitados e experientes que possuem todas 
as condições necessárias para orientá-lo a escolher, dentre as várias 
opções existentes no mercado, o melhor seguro; principalmente sobre 
o principal serviço ofereci para os Associados ASFARN, sendo o Seguro 
de Vida - Pecúlio: que oferece auxílio funeral individual, contemplando 
exclusivamente o sócio titular.
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SEGUROS

RÉGIO CORRETORA DE SEGUROS
Av. Monsenhor Walfredo Gurgel 138 sl139 – Cidade Alta
Natal RN
(84) 3301-6225
Site: www.regioseguros.com.br

O convênio concede condições diferenciadas na contratação de todas 
as modalidades de seguro, aos Associados ASFARN e familiares.
O desconto especial será de no mínimo 10% em todos os ramos 
dos seguros, além do serviço personalizado de acompanhamento 
e assistência, com prazos de pagamentos diferenciados em  
algumas modalidades. 
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CONVÊNIOS DE HOSPEDAGEM

Hotel SERHS Natal
O Associado poderá obter condições 
exclusivas para hospedagens como:
- 15% de desconto (sobre a tarifa 
vigente no site) para compras com 60 
dias ou mais antes da data prevista 
do check-in. Para essa modalidade as 
reservas deverão ser feitas pelos canais 
de atendimento (84) 4005-200 ou 
reservas1@serhs.com.
- 10% de desconto (sobre a tarifa 
vigente) para compras com 59 dias 
ou menos antes do check-in. Para 
essa modalidade basta fazer a reserva 
pelo próprio site do hotel www.
serhsnatalgrandhotel.com e utilizar o 
Promocode ASFARN.
- Hospedagem de 2 crianças (até 12 anos 
e 11 meses) desde que acomodadas no 
mesmo apartamento e de acordo com a 
capacidade (luxo família).
- A partir de 5 noites, o Associado 
ganha 1 voucher por pessoa para o 
circuito das águas.                     
Ainda como forma de entender os 
benefícios, o pagamento pode ser 
parcelado em até 12 vezes sem juros 
nos cartões Visa e Master. Aproveite 
e já agende seu momento incrível de 
verão com a família!

CONTATO
Via Costeira - Natal RN
(84) 4005-200
E-mail: reservas1@serhs.com
Site: www.sehrsnatalgrandhotel.com

O desconto exclusivo para 
Associados é de 15% para 
hospedagem, com reserva feita 
exclusivamente pelo site do hotel, 
usando o código ASFARN.

CONTATO
Rua da Praia 150ª - Ponta Negra 
Natal – Rio Grande do Norte RN
(84) 3204-1313 | 1336
www.dbeachresort.com

D Beach Hotel
O Morro do Careca será seu 
próximo cenário para um momento 
de tranquilidade, no Hotel D 
Beach Resort, na praia de Ponta 
Negra. A estrutura de lazer do 
Resort é completa, com pracinhas, 
espaço redário, bar molhado, 
restaurante, segurança 24 horas, 
176 apartamentos e 44 charmosos 
chalés de estilo Europeu.
Para garantir o desconto exclusivo, 
as reservas devem ser feitas 
especificamente pelo site oficial do 
hotel, colocando o código ASFARN 
no campo destinado.
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Chalé Beira-Mar Paradise
O convênio oferece descontos 
exclusivos para dois tipos 
diferentes de serviço: hospedagem 
e Day Use. 
DAY USE: Sistema 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).

HOSPEDAGEM: Já para 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, e a apresentação da carteira 
de identificação da ASFARN é 
obrigatória no momento do check-in.

CONTATO
Av. Pontal 06 - Barra do Cunhaú
Canguaretama RN
(84) 99438-8500 | Carla

Pousada Beijo Mar
A estrutura oferece 15 suítes 
divididas em 5 categorias, sendo: 
02 Suítes Masters, 06 Suítes 
Especiais, 03 Suítes tipo Chalé, 01 
Suítes Maresia e 02 Suítes Maresia 
plus, além de uma suíte adaptada 
para portadores de necessidades 
especiais.  
O restaurante dispõe de cardápio 
diferenciado à beira mar, com uma 
estrutura que agrega tranquilidade e 
conforto. Além de uma playlist feita 
especialmente para você esquecer 
os problemas; com atendimento 
personalizado, carta de vinhos 
diversificada e várias opções de 
cachaças de todo o Brasil.

- Desconto de 20% para 
hospedagem, na baixa temporada.
- Desconto de 10% para hospedagem 
na alta temporada e feriados (que 
compreende o período de dezembro 
a março, e de 1 de junho a 16 de 
julho; além de Ano Novo, Carnaval, 
Semana Santa e demais feriados).

CONTATO
Av. Beira Mar 216 - Praia  
das Emanuelas 
Tibau – Rio Grande do Norte RN
(84) 99411-7794 Carina   
(84) 3326-2434 Saulo
Site: www.pousadabeijomar.com

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN
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Vogal Luxury Beach Hotel &Spa
A capital do RN ganha um hotel 
único, repleto de exclusividade e 
sofisticação. O Vogal é sinônimo 
de design, gastronomia, bem-estar 
e cultura; um hotel que nasce com 
personalidade e excelência na arte 
de servir, no conforto de um hotel 
de luxo à beira-mar. 
O desconto para os Associados 
é de 15% para hospedagens, 
com reserva feita exclusivamente 
pelo site do Hotel Vogal, 
acessando o www.vogalhotel.
com.br, preenchendo os campos 
referentes as datas desejadas e 
número de pessoas e apertando 
“Ver disponibilidade”, na página 
seguinte, coloque o código 
promocional 72635 e a sua tarifa 
irá aparecer com o desconto 
exclusivo.

CONTATO
Rua Cel. Inácio Vale 8861 - Ponta 
Negra - Natal RN
(84) 3227-1000
E-mail: reservas@vogalhotel.com.br
Site: www.vogalhotel.com.br

Hotel Vila do Mar - eSuites
O hotel reserva para você um espaço 
diferenciado, com apartamentos 
família, de frente mar, para até 6 
pessoas, pé na areia, em meio a 
natureza, na melhor praia de Natal, 
com comodidade e segurança, 
oferecendo lazer para todas as 
idades; contando com espaço kid’s 
com monitor, jogos, parquinho, baby 
copa e quadra de areia; e ainda, 4 
piscinas, sendo 1 de borda infinita 
com vista para o mar, bar 24h, bar 
na praia, restaurantes com opções 
de Buffet contínuo e SPA com sauna 
e hidromassagem. São 500 metros 
de praia, praticamente exclusiva, 
localizados entre as praias de Ponta 
Negra e Praia dos Artistas.
Para fazer a reserva, acesse o site 
do hotel www.viladomar.com.br, 
clique no botão Reservas, no canto 
superior direito, preencha os campos 
com data, tipo de apartamento e 
quantidade de pessoas. no campo 
“o seu código” escrever ASFARN e 
aperte o botão Buscar e a sua tarifa 
já irá aparecer com o desconto

- Desconto de 10% para 
hospedagem, reserva feita 
exclusivamente pelo site do Hotel.
- Desconto de 33% para Day Use, de 
segunda a sexta, com valor integral 
revertido em consumação.
- Desconto de 16% para Day Use, 
nos fins de semana e feriados, 
com valor integral revertido em 
consumação.
- Crianças até 11 anos não pagam 
para entrar no Day Use.

CONTATO
Via Costeira - Sen. Dinarte Medeiros 
Mariz 4223
(84) 4009-4999
E-mail: viladomar@viladomar.com.br
Site: www.viladomar.com.br

Site Esuites Vila do Mar

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN
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Praia Bonita Resort
Localizado na praia de 
Camurupim, 30km de Natal, 
possui 150 apartamentos 
modernos e aconchegantes, 
além de uma área de lazer com 
super piscina de 1.200m adulto 
e infantil, hidromassagem; 
e ainda, playground, sauna, 
jacuzzi, mini golf, quadra 
de vôlei de areia, campo de 
futebol de areia, espaço kids e 
academia. Desconto: 15% para 
hospedagem; com exceção do 
Ano Novo e feriados. 
Para fazer a reserva acesse o 
site do hotel www.praiabonita.
com, clique no botão Reservas, 
no canto superior direito, 
preencha os campos com 
data, tipo de apartamento e 
quantidade de pessoas, no 
campo “Código Promocional”, 
escreva: ASFARN15. aperte o 
botão “Pesquisar” e a sua tarifa 
já irá aparecer com o desconto 
exclusivo. 

CONTATO
Av. Monsenhor Antônio Barros 13 
- Praia de Camurupim
Nísia Floresta RN
(84) 3230-1200
Site: www.praiabonita.com

Pousada Ponteiros
A pousada fica em São Miguel 
do Gostoso, uma das praias mais 
descoladas do RN. Possui piscina 
de areia compactada, área rodeada 
de coqueiros e flores; e oferece 
ainda, serviço de bar, salão de jogos 
com ping-pong, bilhar e uma mesa 
apropriada para quem é fã de cartas; 
além de espaços para relaxar e um 
mirante para apreciar a orla. Desconto: 
20% para hospedagem. 

CONTATO
Av. Enseada das Baleias 1000  
Praia do Maceió 
São Miguel do Gostoso RN
(84) 3263-4007
Site: www.pousadadosponteiros.com.br
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Pipa Beleza Spa Resort
Pipa é um dos destinos mais famosos 
do mundo, e agora está na lista de 
conveniados ASFARN. O Condomínio 
Hotel é rodeado por palmeiras e fica 
a 4 minutos a pé da Praia do Amor 
e a 4 km do Santuário Ecológico de 
Pipa. Os Apartamentos possuem 
ar-condicionado, wi-fi gratuito, 
TV com tela plana, minicozinha, e 
sacada mobiliada. Alguns ainda 
têm sofá-cama, banheira de 
hidromassagem externa, e serviço 
de quarto disponível. Há também 
estacionamento incluso; e diversão 
com piscina externa, playground, 
espaço Kids, salão de jogos e terraço, 
além de restaurante e bar seco/
molhado.
O convênio com a ASFARN 
proporciona 10% de desconto 
para hospedagem, com exceção de 
feriados e datas comemorativas, 
fazendo a reserva exclusivamente 
pelo WhatsApp do hotel. A parceria 
também isenta o associado de pagar 
taxa de acesso e consumação mínima 
no Clube Pipa Beleza e Spa (o serviço 
de massagem deve ser agendado 
com antecedência); e para o bar e 
restaurante só será cobrado o que for 
consumido.

CONTATO
Av. Baía dos Golfinhos 1665   
Praia da Pipa
Tibau do Sul RN
(84) 99423-7907 | Danyllo
Site: www.pipabelezasparesort.com.br

Hotel Thermas
O Resort é uma das atrações da capital do 
oeste, Mossoró, com suas famosas piscinas 
de águas termais. O parque aquático “Planeta 
Água” é sinônimo de diversão garantida 
para adultos e crianças, assim como as 
demais áreas de lazer. Os apartamentos são 
confortáveis, modernos e bem equipados. 

Desconto Day Use: Acesso gratuito para a 
área de lazer, sistema Day Use. 
Desconto Hospedagem: 10% nos valores 
de diárias anunciadas em qualquer site de 
viagem, em qualquer tarifa encontrada em 
canais de venda on line; o que inclui o site do 
próprio do hotel, e ainda sites como Hoteis.
com, Booking, Decolar, Kaiak ou qualquer 
outro com menor tarifa. 

Para fazer a reserva de hospedagem, acesse 
o site do hotel www.hotelthermas.com.br, 
clique no botão Reservas, no canto superior 
direito, preencha os campos com data, tipo 
de apartamento e quantidade de pessoas, 
no campo “o seu código”, escreva: ASFARN, 
aperte o botão Buscar e a sua tarifa já irá 
aparecer com o desconto exclusivo. 
Por sites de viagem: 1) Acesse o site de 
viagem de sua preferência (como Hoteis.
com, Booking, Decolar, Kaiak...); 2) Faça sua 
busca para hospedagem no Hotel Thermas; 
3) Quando encontrar a menor tarifa saiba 
que ainda terá 10% de desconto em cima 
do valor encontrado; 4) Faça o print da tela e 
envie para o setor de reservas (reservas1@

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

hotelthermas.com.br) do hotel, identificando 
que se refere ao desconto exclusivo para 
associados ASFARN. 
Como obter o passaporte gratuito para o 
Day Use? Basta entrar em contato com a 
funcionária da ASFARN, em Mossoró, Zete 
Medeiros, e solicitar os passaportes, ligue 
(84) 99411-2291.

CONTATO
Av. Lauro Monte 2001 - Santo Antônio
Mossoró RN
(84) 3422-1200
E-mail: reservas1@hotelthermas.com.br
Site: www.hotelthermas.com.br
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Balneário AFRAFEP - Campina Grande
Localizado no Bairro de Bodocongó, na cidade 
de Campina Grande, possui quatro apartamentos 
climatizados, moderno parque aquático, serviço 
de bar, salão de jogos, campo de futebol, quadra 
de esportes, e amplo salão de festas. 
Desconto: conforme disponibilidade de reserva; 
mesmo valor cobrado aos associados Afrafep. 

CONTATO
Rua Luiz Mota s/n – Bodocongó 
Campina Grande – Paraíba PB
(83) 99996-0289 | 3048-5604
Site: www.afrafep.com.br

Balneário AFRAFEP - João Pessoa
O balneário fica na Praia da Penha, 
em João Pessoa, e oferece 25 
apartamentos, salões de jogos, 
campo de futebol society, confortável 
restaurante climatizado, lanchonete, 
churrasqueira coletiva com dois 
funcionários postos nos finais de 
semana e feriados para atendimento 
das demandas, instalação voltada à 
venda de carnes dos mais variados 
tipos, moderno parque aquático, amplo 
salão de festas. 
Desconto: diária com mesmo valor 
cobrado aos associados Afrafep; 
apartamento para até 6 pessoas 
(sem café da manhã) e conforme 
disponibilidade.

CONTATO
Rua da Falésia s/n – Ponta do Seixas 
João Pessoa – Paraíba PB
(83) 3048-5604 - Adriana Carla
Site: www.afrafep.com.brD
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Clube Cáceres da AFFEMAT
Localizado às margens do Rio 
Paraguai, região de uma beleza 
encantadora, o Clube Cáceres 
possui uma estrutura completa para 
o bem-estar e lazer dos visitantes, 
com salão de jogos, quadra de 
areia, campo de futebol, piscina 
adulto e infantil, playground para 
as crianças, quatro apartamentos 
suítes, restaurante, churrasqueira e 
salão para festas. 
Desconto: mesmo valor cobrado 
para associados Affemat; conforme 
disponibilidade.

CONTATO
Rua Corredor Projetada s/n – 
Garcez 
Mato Grosso - Cuiabá
(65) 3223-4281 | 9911-9933
Site: www.affemat.com.br
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Clube de Campo AFFEMAT
Localizado próximo ao Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães, uma região rica pelo 
seu ecossistema, banhada pelo Rio Coxipó 
do Ouro, o Clube Cuiabá da Associação dos 
Funcionários da Fazenda do Estado do Mato 
Grosso - AFFEMAT possui uma estrutura 
completa com salão de jogos, piscina, quadra 
de areia, campo de futebol, 10 apartamentos, 
salão de festa com capacidade para 600 
pessoas, playground para as crianças e 
churrasqueiras. 
Desconto: mesmo valor cobrado para 
associados Affemat. 

CONTATO
Rodovia Emanuel Pinheiro, km 22 
Mato Grosso - Cuiabá
(65) 3624-3672 | 4009-0909
Site: www.affemat.com.br
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Complexo de Lazer AFFESC
São 5 hectares arborizados na praia de 
Canasvieiras; com 3 salões para eventos, espaço 
gourmet, quadras esportivas (futebol, tênis, 
basquete, futsal, vôlei de praia, beach tênis, 
bocha), churrasqueiras, camping com 40 box, 32 
apartamentos (para até 4 pessoas) e 20 apart-
hotel (para até 3 pessoas), biblioteca comunitária, 
400 vagas de estacionamento, 3 piscinas sendo 
uma semi-olímpica, parque com lago e aves, casa 
de chá, herbário, horta, pista para caminhadas, 
redódromo, academia ao ar livre, parque infantil, 
sala de jogos. 

O espaço ainda conta com serviços como equipe 
de apoio (limpeza, segurança, manutenção), 
monitoramento via câmeras de segurança, área 
protegida Unimed, WiFi e portaria 24 horas. 
Desconto: exclusivo para baixa temporada; ou 
conforme disponibilidade de reserva. 

CONTATO
Rodovia José Carlos Daux Canasvieiras 19063 km 21 
Florianópolis – Santa Catarina SC
(48) 3222-6111 | 3266-1933
Site: www.affesc.com.br
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Colônia de férias AAFIT
A aconchegante Colônia de Férias Baldur 
Meurer da Costa é composta por 17 
apartamentos mobiliados, churrasqueira, 
duas piscinas, sendo uma infantil, área 
esportiva e camping. 
Desconto: mesmo valor cobrado para os 
associados Aafit. 

CONTATO
Q 16, lote 09 - Bairro Basevi 
Prado – Bahia BA
(61) 3468-1808 | Cleide.
Site: www.aafit.org.brD
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COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
Rio de Janeiro - Cabo Frio 
A Colônia de Férias em Cabo Frio, no 
Rio de Janeiro, oferece 36 cabanas com 
capacidade para até cinco pessoas. O 
espaço possui salão social e refeitório, 
cozinha e lanchonete, cozinha de 
hóspede, duas piscinas (adulto e 
infantil), playground, quadra de tênis 
cimentada; quadra de areia para peteca 
ou vôlei, campo de futebol society e 
estacionamento descoberto. 
Desconto: exclusivo para baixa 
temporada ou conforme disponibilidade 
de reserva. 

CONTATO
Av. dos Robalos 02 – Ogiva 
Cabo Frio – Rio de Janeiro RJ
(22) 2623-0682 | (31) 3289-5636
Site: www.affemg.com.br

Divulgação / Site AFFEMG
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COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
São Paulo – Guarujá 
O Guarujá é uma das praias mais bonitas 
do litoral de São Paulo. A Colônia de Férias 
da Affemg oferece 36 apartamentos, sendo 
um deles adaptado para portadores de 
necessidades especiais. Instalações de 
uso comum com sala de estar e área de TV, 
cozinha, lanchonete, piscina (adulto e infantil), 
sauna, área coberta com churrasqueira, uma 
vaga de garagem coberta por apartamento. 
Desconto: exclusivo para baixa temporada ou 
conforme disponibilidade de reserva. 

CONTATO
Av. Santa Maria 84 - Praia da Enseada 
Guarujá - São Paulo SP
(31) 3289-5636 | 3289-5691
Site: www.affemg.com.br
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COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
Bahia - Porto Seguro 
A colônia da AFFEMG, em Porto Seguro, possui 28 
apartamentos equipados com ar condicionado 
split, TV LED e frigobar; e grande parte conta com 
varanda, churrasqueira e cozinha. Possui também 
amplo estacionamento. 
Desconto: exclusivo para baixa temporada ou 
conforme disponibilidade de reserva. 

CONTATO
Santa Cruz Cabrália - altura do quilômetro 78 da 
rodovia 367 Porto Seguro - Bahia BA
(31) 3289-5636 | 5691
Site: www.affemg.com.br
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