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UM ESPLENDOR  
CHAMADO ASFARN

Em atividade plena há mais de 60 anos, a Associação se consolida como uma das 
entidades mais fortes e de credibilidade do Rio Grande do Norte
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“O tempo é o maior aliado na história da ASFARN; 
foi como a vida deve ser, abriu espaço para agregar 
o Fisco RN e transformá-lo em uma família, trouxe 
maturidade para administrar às adversidades, 
e paciência para que o patrimônio pudesse ser 
construído de forma sólida e concreta”.

José Ribamar Pinto Damasceno
Presidente da ASFARN
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EDITORIAL

Tempo de agradecimento

José Ribamar Pinto Damasceno
Presidente da ASFARN

Prezados Associados,
Estamos chegando ao final de um ciclo de 06 

anos à frente da Associação dos Auditores Fiscais 
do RN - ASFARN. Não foi uma tarefa fácil! Muitas 
dificuldades ocorreram no meio deste caminho, 
em especial os reiterados atrasos no pagamento 
dos salários dos servidores públicos estaduais no 
RN, nos anos de 2013 a 2018, o que ocasionou 
reflexos negativos nos compromissos dos asso-
ciados para com a nossa Associação.

No entanto, com muita criatividade e com o to-
tal engajamento da nossa equipe de diretores e 
funcionários, nos dois mandatos, começamos a 
realizar, não na velocidade que gostaríamos, os 
nossos compromissos de campanha assumidos.

O primeiro e mais marcante destes atos foi a 
acertada decisão de retornar a nossa casa, (re)ins-
talando a nossa sede administrativa na Ponta do 
Morcego. Um local que marcou gerações de asso-
ciados por estar numa localização extremamen-
te privilegiada pela natureza, vizinho do mar da 
Praia do Meio em Natal. Certamente, sem caboti-
nismo algum, temos a sede administrativa com a 
vista mais bonita do país!

Inspirados por este cenário, passamos a nos 
debruçar sobre um grave problema que acometia 
as finanças da Associação, o qual estava travan-
do o desenvolvimento completo desta: a inadim-
plência do plano de saúde. Via assembleia geral,a 
acertada criação da comissão de gestão de plano 
de saúde passou, de forma impessoal e incisiva, a 
adotar uma rotina de trabalho importante, de ex-
clusões e cobranças judiciais das dívidas dos ina-
dimplentes. Com o passar dos tempos, as medidas 
adotadas surtiram o efeito esperado e reduzimos 
a inadimplência de cerca de 15% para menos de 
1% por mês.

Após este fato, com a estabilização financeira e 
orçamentária projetada pela redução drástica da 
inadimplência, passamos também a fazer outros 

investimentos e parcerias em benefício de todos 
os associados. No interior do Estado, fizemos par-
ceria importante com o Hotel Thermas – um dos 
maiores do Estado –proporcionando aos associa-
dos de Mossoró e região uma excelente e diária 
opção de lazer. Fizemos também a revitalização 
completa da sede praiana de Tibau, local onde a 
praia é belíssima e aconchegante.

A nossa sede campestre de Macaíba também foi 
revitalizada e hoje está aberta aos finais de sema-
na para receber nossos associados. Inclusive, está 
instalada e em pleno funcionamento na sede de 
macaíba a nossa usina de energia solar;um inves-
timento em energia limpa e renovável, que está 
proporcionando uma economia de 95% nas con-
tas de energia da ASFARN.

Estamos, dessa forma, concluindo nosso man-
dato com muita alegria, com o sentimento de de-
ver cumprido e repassando para a próxima ges-
tão, que tenho a absoluta certeza que conduzirá 
brilhantemente a nossa ASFARN, uma Associação 
melhor, equilibrada financeiramente, e com as 
nossas sedes e muitas parcerias e convênios em 
pleno funcionamento.

Agradeço, por fim, a todos os colegas associa-
dos e colaboradores que, imbuídos do sentimento 
de servir ao coletivo, contribuíram para que todos 
estes trabalhos realizados e conquistas fossem 
alcançados nos últimos 06 anos. 
Tudo isto feito em prol dos nossos 
associados, que são a razão da 
existência da nossa Associação.  
Meu muito Obrigado!

asfarn.com.br
asfarn@asfarn.com.br

84 3206-5756

Sede Ponta do Morcego
Rua Dr. José Augusto Bezerra Medeiros, 08
Praia do Meio - Natal - RN
CEP 59010-003

 
     @AsfarnRN       
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DIRETORIA PLENA ASFARN

José Kesler Bezerra da Costa
Conselho Fiscal

Clarival Alberto Chaves
Conselho Fiscal

Juarez Moura Cavalcante
Conselho Deliberativo

José Juvenal de Macêdo
Conselho Deliberativo

Gibelmar Pereira de Macêdo
Conselho Deliberativo

Maria Alzenete X. Moura
Conselho Deliberativo

José Vieira de Figueiredo
Conselho Deliberativo

Pedro Lopes de Araújo Neto
Conselho Deliberativo

Rosemblatt F. Gomes Lima
Conselho Deliberativo

Ricardo Luiz M. Pinheiro
Conselho Fiscal

Sebastião Cassis da Silva
Diretor financeiro

José Antônio Jacinto Filho
Diretor de patrimônio  
e administrativo

Francisco de Assis Oliveira
Diretor Jurídico

Reinaldo Serafim da Silva
Diretor de Comunicação, 
Lazer e eventos

Sebastião A. S. de Macêdo
Diretor de Saúde

Genilde Lima Santos
Diretor de aposentados
e Pensionistas

Cleonilson Moura da Silva
Delegado Regional 6ª URT

Lúcio Roberto de M. Pereira
Delegado Regional 3ª URT

Jaime Dantas
Conselho Fiscal

Eliezer Cosme de Melo
Conselho Fiscal

DIRETORIA PLENA ASFARN

José Ribamar P. Damasceno
Presidente

Edilson de O. Bezerra Jr.
Vice-presidente

Alcides Pereira de Castro
Diretor Jurídico

Regina Nasser
Diretora de Comunicação, 
Lazer e eventos
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FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES ASFARN FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES ASFARN

Aquele ditado popular que diz: “juntos vamos ainda mais longe”, é clichê mas é verdade! 
A ASFARN é um organismo vivo, composto pelos associados, diretoria plena, funcionários e 
colaboradores; e esse espaço é justamente para valorizar os que se dedicam para manter 
em pleno funcionamento essa Associação que faz parte da história do Rio Grande do Norte.

“Minha eterna 
gratidão à ASFARN que 
me ajudou a evoluir 
como profissional. 
Agradeço especialmente 
ao Sr. Ribamar e ao 
Sr. Sebastião por toda 
confiança e incentivo, 
exemplos de esforço e 
profissionalismo que 
sempre levarei comigo”. 
Simone Farias

“Sempre fui uma 
pessoa de expressar 
os sentimentos com 

sinceridade; por isso, 
gostaria de registrar 

que, mesmo com todos 
os desafios, trabalhar 

com a família ASFARN é 
parte positiva da minha 

vida; agradeço por 
todas as oportunidades 

e respeito com que 
sempre fui tratada”. 

Denise Macêdo

“Há mais de uma 
década aceitei o desafio 
de assumir a assessoria de comunicação 
de uma das Associações de maior 
credibilidade do RN; eu tinha certeza que 
os desafios seriam tão grandes quanto a 
ASFARN, eu só não sabia que iria ganhar 
uma família de presente. Meu mais 
sincero sentimento de gratidão por toda 
confiança e parceria, que me fizeram 
evoluir como ser humano e profissional. 
Sou ASFARN de coração 
 
Dani Oliveira 
Jornalista da ASFARN
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Sede própria é 
recuperada e ativada

12 SEDE ADMINISTRATIVA

Sede própria é 
recuperada e ativada

20 SEDE CAMPESTRE

O esplendor da natureza em 
sua forma plena e de paz

24 ENERGIA SOLAR

Investimento em 
energia solar gera 
economia e valoriza 
patrimônio da ASFARN

26 CARNATAL

O maior carnaval fora 
de época do brasil com 
apoio da ASFARN

38 FEBRAFITE

Fortalecendo os laços e 
unindo forças

40 CONGRESSOS

Prarticipação da 
ASFARN nos Congressos

44 NOVO ESTATUTO

Novo estatuto para 
novos tempos

46 PERSONALIDADES

Falas das autoridades

50 BELEZA NATURAL

Seu evento com a vista 
mais linda de natal

CONVÊNIOS ASFARN

Todas as vantagens 
de ser um associado

70 BENEFÍCIOS 
E DESCONTOS

Garanta descontos 
e benefícios 
exclusivos com os 
convênios ASFARN

78 ASSESSORIA JURÍDICA

Os avanços da 
ASFARN por meio da 
assessoria jurídica

28 EVENTOS SOCIAIS

Proporcionar alegria: 
uma das missões mais 
bonitas da ASFARN

Revitalização da sede 
praiana garante mais 
conforto para associados

16 SEDE PRAIANA

34 60 ANOS ASFARN

ASFARN completa 60 
anos representando o 
fisco do RN

36 PLANO DE SAÚDE

Comissão de gestão 
de plano de saúde 
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Sh
ut

te
rs

to
ck

Sh
ut

te
rs

to
ck

66 SAÚDE

Parcerias para a sua 
saúde e bem-estar

5242 HOMENAGEM

Presidente da ASFARN 
é homenageado na 
assembleia legislativa
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Por mais de uma década a sede da 
Ponta do Morcego havia sido desativada 
e alugada. A propriedade, localizada em 
área privilegiada de Natal entre as praias 
de Areia Preta e dos Artistas, e com vis-
ta para o encontro do Rio Potengi com 

SEDE PRÓPRIA  
DA PONTA DO MORCEGO  
É RECUPERADA E REATIVADA

SEDE ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTRATIVA

“Do salão de eventos 
dessa sede, temos uma 
das vistas mais bonitas 

da cidade, um espaço 
amplo, agradável e que 

merecia voltar para suas 
origens, ou seja, se tornar 
novamente parte da vida 

dos Associados”, reflete o 
presidente, José Ribamar 

Pinto Damasceno.

o Oceano Atlântico, tendo ainda a Ponte 
Newton Navarro como testemunha, foi 
cenário de muitos momentos importan-
tes do Fisco no RN, principalmente pelos 
eventos de lazer realizados por anos na-
quele ambiente.

“Não fazia nenhum sentido nós 
continuarmos pagando aluguel de um 

imóvel, quando tínhamos um prédio 
próprio e em uma área da cidade muito 

mais valorizada. E, na verdade, o que 
recebíamos de aluguel do nosso prédio 

nem dava para cobrir as despesas da 
casa alugada”, relembra o presidente.

Quando Ribamar assumiu a 
presidência da ASFARN em seu 
primeiro mandato, em 2015, já 
havia colocado entre as metas a 
entrega da casa de aluguel, onde 
funcionava o escritório da Asso-

ciação, no bairro de Candelária, 
e a retomada do prédio da Ponta 
do Morcego, até então alugado.

A partir daí, as negociações 
com o locatário da sede própria 
da ASFARN começaram. Enquan-

to isso, um projeto de arquitetu-
ra já estava em andamento para 
que assim que o prédio voltasse 
para a Associação pudesse ser 
iniciada uma obra para a constru-
ção do escritório administrativo.

Investimento 
Sede administrativa  
 
R$ 92.313,32 
 
Obra: construção de salas para 
todos os setores, banheiros e 
recuperação da cozinha e copa.
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SEDE ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTRATIVA

E, em 2016, o prédio já estava 
completamente recuperado após 
investimentos para a construção 
das salas do escritório, aquisição 
de mobiliário, reforma dos ba-
nheiros sociais e construção de 
mais dois para os funcionários, 
instalação de sistema de seguran-

“Fizemos um projeto 
que contemplasse a 
base para nossa sede 
administrativa, onde 
também pudéssemos 
retomar a questão da 
realização de eventos, 
tanto para os Associados, 
quanto para aluguel, 
gerando recursos extras 
para a manutenção das 
despesas da Associação”, 
complementa o vice-
presidente, Edilson 
Bezerra Júnior.

“Ter reconquistado, 
investido na construção, 

na reforma e, com isso, ter 
conseguido entregar para o 
nosso Associado uma sede 

reativada, tão importante 
para o patrimônio da 

ASFARN, nos completa de 
satisfação. Valeu todo o 

esforço, que não foi só meu; 
e sim de cada membro da 

diretoria que contribuiu 
para termos hoje, nossa 
sede administrativa em 
pleno funcionamento”, 

ressalta o presidente.

ça eletrônica (com câmeras, sen-
sores e alarme) e revitalização do 
salão de eventos.

A reinauguração da sede admi-
nistrativa da Ponta do Morcego 
foi prestigiada pela Governadora 
do Estado, Fátima Bezerra, pelos 
membros da diretoria e associados.
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REVITALIZAÇÃO DA SEDE 
PRAIANA GARANTE MAIS 
CONFORTO PARA ASSOCIADOS

SEDE PRAIANA SEDE PRAIANA

O litoral do Rio Grande do Norte dis-
pensa apresentações. É conhecido no 
mundo inteiro por suas belezas e en-
cantos naturais e a ASFARN se orgulha 
em poder oferecer aos seus Associa-
dos parte desse paraíso, na sede praia-
na, localizada na Praia das Emanuelas, 
em Tibau.

Em 2019, Edilson esteve à frente da 
obra de revitalização da sede, que con-
templou melhorias nas estruturas de al-
venaria, parte elétrica, pintura, marcenaria 
(armários e bancadas), compra de apare-
lhos de ar-condicionado, aquisição de no-
vos colchões e manutenção das piscinas; 
com investimento de mais de R$40 mil.

“É uma sede de lazer 
à beira mar, com serviço 
de restaurante e bar, 
apartamentos equipados 
com ar-condicionado, 
televisão e friogobar e 
varanda para rede, tudo 
em um ambiente familiar, 
descontraído e muito 
agradável. Sem dúvida, 
um espaço importante, 
principalmente para os 
associados da região do 
oeste potiguar”, pontua o 
vice-presidente da ASFARN, 
Edilson Bezerra Júnior que, 
por morar em Mossoró, 
acompanha pessoalmente 
a manutenção e 
necessidades da sede.
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A confraternização de reinaugura-
ção também reuniu associados, mem-
bros da Diretoria, presidentes de 
gestões anteriores, o presidente do 
SINDIFERN, Roberto Fontes; além do 
Controlador Geral do Estado do RN, 
Pedro Lopes, que representou a Go-
vernadora Fátima Bezerra.

“A sede praiana da ASFARN tem muito potencial e 
está numa praia incrível para a prática de esportes como 
nado, corrida e kite surf. Sem dúvida, essa Revitalização 
vai ampliar ainda mais as possibilidades de incremento 
na receita da Associação, por meio das reservas de 
hospedagem”, pontuou o então presidente da FEBRAFITE, 
Juracy Soares, que prestigiou o evento de reinauguração 
da sede, logo após a conclusão das obras.

“Ficamos honrados com 
tantas presenças ilustres 
– o que, certamente, 
valorizou ainda mais a 
comemoração. Fizemos um 
esforço grande para ajustar 
as finanças e investir em 
nosso patrimônio praiano; 
e o que vemos é que valeu 
toda a dedicação”, ressalta 
o presidente da ASFARN, 
José Ribamar Pinto 
Damasceno.

Investimento 
Sede Praiana - Tibau 
 
R$82.655,01 
 
Obra: reforma dos aparta-
mentos (marcenaria, elétrica, 
hidráulica, pintura, compra de 
equipamentos), revitalização 
da piscina, do mirante, área do 
restaurante, sistema de segu-
rança eletrônica.

SEDE PRAIANA
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SEDE CAMPESTRE SEDE CAMPESTRE

Tem uma mistura simples do 
verde das árvores e plantas, com 
o azul das águas límpidas das 
piscinas. A força desse envolvi-
mento traz para a sede campes-
tre de Macaíba uma essência 
única, em um ambiente vivo, de 
natureza esplendorosa.

O visitante é recebido pelo 
corredor de palmeiras imperiais. 
O chão do pomar ganha um tom 
róseo notempo dasmangas que,-
devárias espécies e sabores, di-
videm o espaço com o gramado 
verdinho quando caem do pé – 

MACAÍBA: O ESPLENDOR DA NATUREZA 
EM SUA FORMA PLENA E DE PAZ

para a sorte dos pássaros que ali 
fazem morada.

É possível apreciar tudo isso 
deitado uma rede, na varanda de 
um dos chalés, passar o fim de 
semana com a família na estru-
tura com dois quartos (um deles 
com ar-condicionado), banhei-
ro, sala com televisão e cozinha 
equipada com fogão, geladeira e 
utensílios. Os sete chalés rece-
beram investimentos para refor-
ma, com recuperação em alve-
naria, pintura, elétrica e compra 
de colchões e ar-condicionado.

“É uma sede grandiosa 
em todos os aspectos e, 
desde que assumimos, 
estamos atentos para as 
constantes manutenções; 
além de reformas 
maiores, como foi o 
caso da última, onde 
investimos no Parque 
Aquático”, lembra o 
Diretor Financeiro, 
Sebastião Cassis.
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O Parque Aquático é um dos 
espaços preferidos das crianças 
e também dos adultos. Conta com 
três piscinas diferentes, incluindo 
tobogã e brinquedos que garan-
tem a alegria dos pequenos.

Outra reforma significativa na 
sede foi a construção de dois ba-

“A construção 
dos dois banheiros 
valorizou a sede, trouxe 
mais conforto para os 
nossos associados e 
ainda ampliou nossa 
capacidade de locação 
do salão de festas para 
eventos, tornando nossa 
propriedade ainda mais 
atrativa”, diz Cassis.

nheiros que atendem o salão de 
eventos. Os que haviam no local 
tiveram que ser derrubados pelo 
desgaste do tempo. As novas es-
truturas foram erguidas totalmen-
te modernas, amplas e seguindo 
os padrões de segurança exigidos 
para esse tipo de ambiente.

À beira do lago, a sede tem 
ainda outro ambiente para even-
tos menores e um campo de fu-
tebol. Os dois espaços passaram 
por recuperação e se somam aos 
muitos encantos do local.

Investimento 
Sede Campestre - Macaíba 
 
R$162.024,64 
 
Obra: construção de banhei-
ros para salão de eventos, 
reforma do parque aquático, 
reforma dos chalés (alvenaria, 
pintura, elétrica, hidráulica), 
compra de aparelhos de 
ar-condicionados, compra 
de colchões, recuperação do 
campo de futebol, revitaliza-
ção do espaço gourmet, da 
cozinha industrial, implanta-
ção do sistema de segurança.

SEDE CAMPESTRE
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ENERGIA SOLAR ENERGIA SOLAR

Economia financeira, utiliza-
ção de energia limpa, susten-
tável e renovável, consciência 
responsável em relação ao meio 
ambiente são alguns dos pon-
tos positivos quando se decide 
investir em geração de energia 
solar. A ASFARN, atenta à todas 
essas questões, aprovou em as-
sembleia a contratação de ser-
viço para implantação de uma 
Usina Solar para abastecer todas 
as suas sedes.

O contrato com a Megga So-
lar, renomada empresa do se-
guimento, teve em sua primeira 
fase a montagem e ativação do 
sistema, que durou três meses. 
Depois disso, as placas solares 
foram instaladas na Sede Cam-
pestre de Macaíba e a energia 

excedente gerada é distribuída 
para as outras sedes na Ponta do 
Morcego, em Natal, e em Tibau, 
próximo a Mossoró.

A Usina de Energia Solar está 
em pleno funcionamento, com 
90 placas fotovoltaicas insta-
ladas, gerando uma média de 
4.000kwh/mês.

O Diretor de Patrimônio da AS-
FARN, Jacinto Filho, que acompa-
nha de perto o desenvolvimento 
do sistema, ressalta que a aqui-
sição da Usina de Energia Solar 
trouxe ainda outro benefício 
importante: o da valorização do 
patrimônio da Associação. “Sem 
dúvida nossa propriedade, patri-
mônio de todos os Associados, se 
tornou ainda mais valorizada com 
esse relevante investimento”.

INVESTIMENTO EM 
ENERGIA SOLAR GERA 
ECONOMIA E VALORIZA 
PATRIMÔNIO DA ASFARN

Edilson Júnior 
Vice-presidente da ASFARN, em visita às instalações da usina de energia solar.

Edilson Júnior (Vice-presidente da ASFARN), José Ribamar 
Pinto Damasceno (Presidente da ASFARN) e Jacinto Filho 
(Dir. de Patrimônio e Adm), em vistoria nas instalações da 
usina de energia solar.

“O investimento 
acompanha uma tendência 
de melhor interação com 
os recursos naturais, tanto 
no sentido da preservação 
quanto na economia 
nos gastos, por isso, 
depois de muita análise e 
considerações, optamos 
por investir na aquisição 
desse tipo de serviço que 
proporciona uma economia 
mensal entre 90 e 95% nas 
despesas que temos com 
energia em todas as nossas 
sedes, o que significa 
pelo menos R$ 3.000,00 
a menos em gastos por 
mês” – explica o presidente 
da ASFARN, José Ribamar 
Pinto Damasceno.

Investimento em Energia Solar 
Sede Campestre de Macaíba 
 
R$133.493,76 
 
Aquisição e implantação de 
Usina de energia solar.

Shutterstock
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CARNATAL CARNATAL

O Rio Grande do Norte se orgulha 
em ter o maior carnaval fora de épo-
ca do país que, em 2019, completou 
29 anos de história: o Carnatal. E pela 
primeira vez, a ASFARN participou des-
se grande evento apoiando, com ofe-
recimento de copos personalizados, o 
Lounge Nota Potiguar.

O espaço do Governo do Estado do 
RN foi elaborado para valorizar os ci-
dadãos que participaram durante todo 
o ano do aplicativo Nota Potiguar, pe-
dindo nota fiscal na hora da compra, 

O MAIOR CARNAVAL FORA 
DE ÉPOCA DO BRASIL 
COM APOIO DA ASFARN

Carlos Eduardo Xavier 
Secretário de Estado da Tributação do RN

Fátima Bezerra 
Governadora do Estado do RN

“O Carnatal é um dos 
maiores eventos culturais 
do RN. Movimenta nossa 
economia, gera trabalho e 
impostos e a ASFARN fica 
feliz em ser parceira de uma 
iniciativa tão importante 
do Nota Potiguar”, pontua o 
presidente da ASFARN, José 
Ribamar Pinto Damasceno.

cadastrando no App e trocando os 
pontos acumulados por abadás para 
brincar no Carnatal.

Durante os quatro dias de evento, de 
12 a 15 de dezembro, os foliões que 
estiveram no Lounge Nota Potiguar 
foram presenteados com os copos ex-
clusivos da ASFARN. A Governadora do 
Estado, Fátima Bezerra e o Secretário 
de Estado da Tributação, Carlos Edu-
ardo Xavier, também ganharam o pre-
sente e fizeram questão de registrar  
o momento.
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

Realizar momentos que propor-
cionem memórias inesquecíveis 
de alegria para os Associados e 
familiares é uma das missões mais 
importantes da ASFARN. Por isso, 
nos últimos anos, os eventos do 
calendário festivo foram valori-
zados, como o Carnaval, São João 
e Dia do Servidor, além de outros 

PROPORCIONAR ALEGRIA:  
UMA DAS MISSÕES MAIS 
BONITAS DA ASFARN

eventos pontuais. As tradicionais 
festas de São João são exemplos 
dessa união do Fisco-RN. Realiza-
das, principalmente, na sede cam-
pestre de Macaíba, reúnem sempre 
uma média de 250 participantes 
por edição e, em uma das oportu-
nidades, trouxe Eliane, a Rainha do 
Forró, para animar os convidados.

“Podemos dizer que muitas lembranças 
positivas foram geradas a partir dos eventos 
que oferecemos ao longo dos anos para os 
nossos associados e isso nos traz uma imensa 
alegria. Tenho que ressaltar aqui também 
as festas que fizemos em parceria com o 
SINDIFERN que, além do apoio financeiro, 
trouxe integração da categoria”, explica o 
presidente José Ribamar Pinto Damasceno.

Governadora do RN, Fátima Bezerra, ao lado de Maria Clara, 
neta do presidente da ASFARN

O Dia do Servidor Público é ou-
tra data significativa. Em uma das 
maiores festas dos últimos anos, 
mais de 250 convidados puderam 
se divertir ao som do cantor Mes-
sias Paraguai,que levou uma banda 
para animar o ambiente. A varieda-
de no buffet de churrasco, o cho-
pp gelado e as caipirinhas deram 
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

“A festa de São João é 
esperada o ano inteiro. 

A sede campestre fica 
linda, toda decorada, com 
música ao vivo, quadrilha 

improvisada e mesa de 
comidas típicas. A gente 

encontra os amigos e 
confraterniza com muita 

alegria. Não dá para 
perder esse evento”, 

diz animada a associada 
Marlúcia Lourenço.

“Entendemos que eventos assim 
são formas de valorizar os servidores 
públicos do RN, em especial os que 
compõe o Fisco. Por isso mesmo, com 
bastante esforço, fizemos questão 
de proporcionar festividades como 
essas durante minhas duas gestões”, 
ressalta o Presidente da ASFARN, José 
Ribamar Pinto Damasceno.
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EVENTOS SOCIAIS EVENTOS SOCIAIS

ainda mais sabor ao evento que 
foi prestigiado pelos presidentes e 
diretores das entidades organiza-
doras, ASFARN e SINDIFERN, assim 
como pelo Controlador Geral do 
RN, o auditor Fiscal Pedro Lopes.

As crianças puderam se di-
vertir nas piscinas do Parque 
Aquático. E o campo de futebol 
recebeu a 1º Partida do Servi-
dor Público, com disputa entre o 
time da AGN e SET.

Outros eventos importantes 
foram realizados na sede da Pon-
ta do Morcego como a Roda de 
Samba, com os músicos do grupo 
Batuque de um Povo, e serviço 
com comidas de boteco; o Luau 
da ASFARN, com a cantora Larissa 
Costa; e a Feijoada com músicos 
do samba. Além da Confraterni-
zação de Fim de Ano para funcio-
nários e membros da Diretoria.
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60 ANOS ASFARN 60 ANOS ASFARN

O auditório do Sindifern ficou 
lotado para celebrar os 60 anos 
de fundação da ASFARN, em 1959. 
A cerimônia foi marcada por mui-
ta emoção, não só por parte dos 
associados, mas principalmente 
pelos homenageados da noite e 
seus familiares.

Todos os ex-presidentes da As-
sociação receberam honraria; os já 
falecidos foram representados por 
algum membro da família. Houve 
ainda homenagem para prestigiar 
os fundadores e também os associa-
dos de todas as regiões do Estado.

O homenageado representan-
te da região do oeste, José Vieira 
de Figueiredo, falou em nome dos 

demais e, emocionado, ressaltou 
a importância da ASFARN para a 
categoria do Fisco-RN. “Somente 
uma Associação de força e credibi-
lidade resiste com vigor a 60 anos 
de história, sinto-me extremamen-
te honrado por viver esse momen-
to”, disse Figueiredo.

Além dos associados e membros 
da diretoria plena, o evento foi 
prestigiado ainda pelo Vice-gover-
nador do Estado, Antenor Roberto; 
pelo Controlador Geral do Estado, 
Pedro Lopes; pelo Secretário de 
Estado da Tributação, Carlos Edu-
ardo Xavier; e pelo Presidente do 
Sindifern, Roberto Fontes.

Os mais de 150 convidados pu-

ASFARN COMPLETA 60 ANOS 
REPRESENTANDO O FISCO DO RN

deram também se confraternizar, 
logo após a parte solene, em um 
coquetel com música ao vivo.

Na sede administrativa da AS-
FARN, na Ponta do Morcego, uma 
galeria foi montada com todos 
os presidentes que já contribuí-
ram com a Associação. “Tivemos 
o cuidado de pesquisar em docu-
mentos resgatados todos os pre-
sidentes que estiveram à frente 
da ASFARN – o que nos rendeu 
bastante dedicação. A reverência 
a cada um deles é o que importa 
e, a partir de agora, os presidentes 
têm lugar de destaque registrado 
em nossa sede”, se orgulha o pre-
sidente atual.

“Estar à frente da ASFARN em um 
momento tão significativo é motivo de 
muito orgulho, mas também de grande 
responsabilidade; por que sabemos do 
esforço de cada um que nos antecedeu. 
Então, continuemos na luta para tornar 
a nossa Associação ainda mais forte 
para nossos Associados e familiares”, 
ressalta o Presidente da ASFARN, José 
Ribamar Pinto Damasceno.
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PLANO DE SAÚDE PLANO DE SAÚDE

As inadimplências relacionadas 
ao Plano de Saúde oferecido pela 
ASFARN aos seus associados e de-
mais débitos somavam mais de 
R$500 mil, contabilizados ainda 
no primeiro mandato do presiden-
te José Ribamar Pinto Damasceno, 
em 2015.

Cerca de 80% do montante des-
sas inadimplências estavam relacio-
nadas somente ao Plano de Saúde. 

Diante do grave comprometi-
mento financeiro imposto pela 

COMISSÃO DE GESTÃO DE PLANO 
DE SAÚDE É CRIADA PARA CONTER 
INADIMPLÊNCIAS

situação, foi deliberada em As-
sembleia Geral Extraordinária a 
formação de uma Comissão de 
Gestão do Plano de Saúde, que 
iria, a partir dali, atuar com pleno 
poder para solucionar a questão, 
que já se arrastava há anos.

“Adotamos regras objetivas e 
procedimentos firmes para que 
os Associados adimplentes não 
ficassem prejudicados, por isso 
endurecemos os processos de 
cobrança e ativamos o setor jurí-

dico de forma contundente para 
contribuir nos casos mais graves. 
Até julho de 2020, mais de 30 
associados inadimplentes foram 
excluídos do plano e as ações 
judiciais de cobrança já ajuiza-
das superam um montante de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil re-
ais)”, conta o vice-presidente da 
ASFARN, Edilson Bezerra Júnior, 
que atua também como o presi-
dente da Comissão de Gestão do 
plano de saúde.

“Essa foi uma realidade 
muito dura de enfrentar, já 

que a falta de pagamento 
de alguns comprometia 
seriamente a utilização 

do Plano para os que 
pagavam regularmente 

seus compromissos, 
tivemos que agir com 

efetividade”, recorda o 
presidente.

Shutterstock
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FEBRAFITE FEBRAFITE

A cada ano a ASFARN se dedica ao fortalecimento 
 das relações com a  FEBRAFITE, mantendo um 
diálogo aberto, participando ativamente das 
Assembleias e mobilizando os Associados para 
prestigiar os principais eventos da Federação, 
como o Congresso Luso-brasileiro de Auditores 
Fiscais, realizado uma vez por ano, sendo alter-
nado entre Brasil e Portugal. Na última eleição 
de diretoria da FEBRAFITE, realizada no início de 

FEBRAFITE: FORTALECENDO  
OS LAÇOS E UNINDO FORÇAS

2020, Ribamar Damasceno foi eleito como Dire-
tor de Assuntos Parlamentares. “É uma honra e 
um enorme desafio fazer parte de um time tão 
comprometido e competente como esse da nova 
Diretoria da FEBRAFITE. Espero contribuir com 
todo meu afinco e experiência, já que anterior-
mente tive a responsabilidade de ter sido elei-
to como Diretor de Turismo e Eventos”, fala com 
emoção o presidente.

“Há no relacionamento com a  
FEBRAFITE, além de muito respeito 

e admiração, uma parceria, uma 
troca de conhecimentos e ideias 

que cada vez mais nos aproxima e 
isso fortalece a categoria do Fisco 

nacionalmente, faz com que a 
ASFARN esteja inserida no contexto 
das discussões de temas relevantes 

para a categoria no país”, pondera 
o presidente da ASFARN, José 

Ribamar Pinto Damasceno.
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É uma honra e um enorme 
desafio fazer parte de um time tão 
comprometido e competente como 
esse da nova Diretoria da FEBRAFITE. 
Espero contribuir com todo meu afinco 
e experiência, já que anteriormente tive 
a responsabilidade de ter sido eleito 
como Diretor de Turismo e Eventos”, 
fala com emoção o presidente.



40 REVISTA ASFARN

CONGRESSOS CONGRESSOS

O Congresso Luso-brasileiro 
está na sua 4° edição e a ASFARN 
marcou presença em todos eles, 
com participação expressiva dos 
seus Associados.

No último evento, em 2019, 
realizado em São Paulo, no hotel 
Maksoud Plaza, com abertura na 
Sala São Paulo, a delegação da 
ASFARN contabilizou 40 partici-
pantes – uma das maiores do país.

E na edição anterior, na cidade 
do Porto, em Portugal, a ASFARN 
ganhou o prêmio de maior de-

PARTICIPAÇÃO DA ASFARN NOS CONGRESSOS
legação, com 23 congressistas 
inscritos. O segundo lugar ficou 
com São Paulo, que teve 19 ins-
critos e em terceiro, Minas Ge-
rais com 17 congressistas.

“Esse envolvimento expressa 
nosso compromisso com a FE-
BRAFITE e esperamos solidificar 
a cada ano essa parceria de su-
cesso”, comemora o presidente 
da ASFARN, José Ribamar Pinto 
Damasceno, que esteve presen-
te em todos os eventos
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PRESIDENTE DA ASFARN É HOMENAGEADO 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

HOMENAGEM HOMENAGEM

Por proposição do deputado 
estadual Albert Dickson (PROS), 
dez auditores fiscais do Rio 
Grande do Norte foram homena-
geados, em 2018, na Assembleia 
Legislativa do Estado. A soleni-
dade aconteceu em razão do Dia 
do Auditor Fiscal, celebrado em 
21 de setembro em todo o Brasil.

“O trabalho dos auditores fis-
cais tem relação direta com o de-
senvolvimento do Estado, já que 
eles são os responsáveis por ar-
recadar os recursos necessários 
para propiciar investimentos em 
áreas como Educação, Saúde 
e Segurança”, declarou Albert 
Dickson, que é auditor fiscal há 
25 anos e elaborou um discurso 

baseado na história de São Ma-
teus, coletor de impostos que 
motivou a data. 

Durante a solenidade, foram ho-
menageados os auditores fiscais 
José Ribamar Pinto Damasceno 
(presidente da ASFARN), Manoel 
Assis Borges, Antônio Ribeiro, Ge-
nilde Santos, José Kelser da Cos-
ta, Fernando Carvalho de Freitas, 
Manoel Rodrigues de Farias, Lúcio 
Roberto Pereira e Maria Alzenete 
Xavier. Além disso, o auditor Cleu-
ton da Silva, já falecido, recebeu 

homenagem in memoriam.
“Trata-se de uma das profis-

sões mais antigas do mundo e o 
auditor é incumbido de mostrar 
à sociedade que pagar imposto é 
ser cidadão. A nós, cabe a defesa 
do direito legal de a sociedade 
ter acesso à saúde, segurança e 
educação. Saímos no meio da 
noite para autuar o mal contri-
buinte para trazer à população 
mais recursos, pois a sonegação 
é tão maléfica quanto a corrup-
ção”, disse Manoel Assis Borges, 

usando de poesia em sua fala.
Também prestigiaram a sole-

nidade os deputados estaduais 
Getúlio Rego (DEM), George So-
ares (PR), Nelter Queiroz (PMDB), 
Fernando Mineiro (PT), Cristiane 
Dantas (PCdoB) e Márcia Maia 
(PSDB). Getúlio Rego pediu a 
palavra para sugerir ao Governo 
do Estado que aproveite a data 
alusiva ao Fisco para normalizar 
o calendário de pagamento dos 
auditores fiscais, reconhecendo 
a eficiência da categoria.

“É um momento único 
que recebemos com 

imensa honra e satisfação. 
Dedico essa homenagem 

a todos os auditores 
fiscais que se esforçam 

continuamente para um 
RN cada vez mais próspero 

e justo”, disse na época o 
presidente da ASFARN.
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NOVO ESTATUTO NOVO ESTATUTO

Uma entidade com mais de 
60 anos tem muita história para 
contar. Além das memórias de 
cada um, fundadores, diretores, 
presidentes e associados, ali 
deixaram um pouco de si. As-
sim segue a ASFARN, nascida em 
1959, como representante sin-
dical da categoria do Fisco nor-
te-rio-grandense e que ao lon-
go de sua trajetória ajustou sua 
missão, logo após a fundação 
do SINDIFERN–sindicato que há 
mais de 30 anos vem honrando 
o Fisco-RN.

De lá para cá, muitos pontos 
foram sendo balizados pelo ca-
minho. Um deles merecia aten-
ção já que não passava por re-
visões significativas até então: o 
Estatuto da Associação.

Assim que assumiu a presi-
dência, em sua primeira gestão, 
em 2015, José Ribamar Damas-
ceno se ateve a esse compro-
misso, e com pouco mais de um 
mês à frente da ASFARN, decla-
rou renúncia pela remuneração, 
prevista em Estatuto Social, para 
o cargo máximo da Diretoria ple-
na. De acordo com o documento 
que regia a Associação, o ocu-
pante do cargo de Presidente 
tinha direito a uma remuneração 
mensal equivalente a 6 salários 
mínimos vigente no país.

NOVO ESTATUTO  
PARA NOVOS TEMPOS

“Renuncio a esse benefício 
porque entendo que a liberação 
do trabalho rotineiro do cargo 
de auditor, seja suficiente para 
que eu possa me dedicar com 
exclusividade à presidência da 
ASFARN. Por essa e outras tantas 
razões acredito que o Estatuto 
precise passar por novas ade-
quações, mas enquanto isso não 
acontece, já estamos adiantando 
esse importante ponto”, explicou 
na época o presidente eleito.

Partindo desse importante 
item, as discussões entre os 
membros da diretoria começa-
ram a ampliar o assunto; reuni-
ões sistemáticas foram criadas 
para debater ponto a ponto do 
Estatuto e novas ideias foram 
sendo adaptadas ao documento, 
que chegou a sua versão final 
em julho de 2017.

Vale ressaltar também al-
gumas modificações, como a 
criação de apenas dois tipos 
de associados (efetivos e con-
tribuintes), a possibilidade de 
exclusão de associado por ina-
dimplência, a criação de regras 
sobre eleições, direitos e deve-
res dos associados.

O Estatuto Social pode ser lido, 
na íntegra no site www.asfarn.com.
br, no botão ASFARN > ESTATUTO, 
disponível na página principal. Sh
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PERSONALIDADES PERSONALIDADES

“As gestões da ASFARN sempre foram evolutivas, mas cada novo 
presidente sempre se deparou com muitos desafios e com o Ribamar 
Damasceno não foi diferente. Em 2015, tínhamos uma ASFARN 

bem estruturada patrimonialmente, com boas sedes campestres, mas 
apresentando déficit financeiro pelos seus altos custos de manutenção. 
Havia também alta inadimplência no plano de saúde, o que impedia 
a realização de melhores ações voltadas para os associados. Participei 
da construção do planejamento estratégico da sua gestão, que focava 
principalmente na reestruturação administrativa e ampliação dos serviços e, 
hoje, 6 anos depois, constatamos o êxito na sua gestão.

Lembro que as sedes campestres de Tibau e Macaíba foram revitalizadas e apresentam atualmente 
custos operacionais menores que em 2015. Voltamos a administrar a Ponta do Morcego, que é a nossa 
atual sede administrativa, local maravilhoso e que nos proporciona momentos de lazer. Os filiados 
passaram a ter acesso às piscinas do Thermas, um sucesso total de adesão dos filiados e, principalmente, 
dentre outras ações, a diretoria enfrentou e conseguiu sanear os débitos da gestão do plano de saúde. 
Hoje, o presidente Ribamar, junto com as suas diretorias, entrega uma ASFARN rodando com superávit 
financeiro e pronta para alçar novos desafios.

Mas para finalizar não poderia deixar de falar sobre o homem Ribamar Damasceno: além de ter se 
mostrado um grande administrador, foi ao longo da sua carreira –seja na atividade de auditor fiscal, 
dirigente sindical e, nesse momento, da associação – uma grande referência de caráter, integridade, 
serenidade, amizade e lealdade, características essas que consolidaram cada vez mais sua posição de 
líder natural da nossa categoria. Todo meu apreço e gratidão, amigo!

“

Pedro Lopes 
Auditor Fiscal, Membro do Conselho Deliberativo da  

ASFARN e Controlador Geral do Estado do RN
Fátima Bezerra

Governadora do Estado do RN

Tenho profunda admiração pelos auditores 
fiscais, que realizam um trabalho tão necessário 
e importante para o Estado do Rio Grande do 

Norte. E em especial ao meu amigo José Ribamar 
Pinto Damasceno que esteve à frente da ASFARN 
por seis anos, durante dois mandatos, e fez uma 
verdadeira arrumação na casa, revitalizando diversas 
sedes da categoria, como a sede campestre, que fica em 
Macaíba e a praiana, que fica em Tibau. E foi mais além, devolvendo 
aos seus associados a sede que fica na Ponta do Morcego, um lugar 
privilegiado e que agora tem de volta a sede administrativa da ASFARN, 
reformada e pronta para ser usufruída pela categoria. Todo esse trabalho 
que ele realizou demonstra uma sensibilidade e um comprometimento 
com a gestão; coisa que se coaduna com o meu pensamento sobre como 
devemos trabalhar em prol daqueles que nos confiam a escolha e o voto. 
Deixo meus parabéns a Ribamar Damasceno e desejo a todos e todas que 
fazem a ASFARN uma nova gestão tão profícua quanto a que ele deixa.

Rodrigo Spada
Presidente da FEBRAFITE e AFRESP

Eu gostaria de fazer um justo e necessário reconhecimento à liderança que 
o Ribamar exerce e a participação efetiva da ASFARN na pessoa do seu 
presidente na FEBRAFITE. Eu conheço o Ribamar já há seis anos e pude 

aferir em todo esse período o quanto ele é participativo e consegue congregar 
os colegas em torno de objetivos comuns. 

É uma liderança ímpar que usa o bom humor também para criar um ambiente 
amigável, mesmo nas dificuldades, que não são poucas para o serviço público. Eu 
pude aferir nesse período de seis anos que o Ribamar participou de quase todas 
ou senão todas as reuniões da Febrafite. E não só isso. Até pela sua personalidade 
muito agradável ele consegue agregar tanto os dirigentes da Febrafite, quanto os seus associados. 

Haja vista que no congresso em Portugal a delegação do Rio Grande do Norte ganhou como maior 
delegação participante daquele congresso. Isso só é possível por meio de laços de amizade, de 
companheirismo, de união. E certamente o Ribamar é o pivô de tudo isso. Então quero aqui agradecer e 
falar para todos e especialmente para o meu amigo Ribamar que é um prazer tê-lo na Febrafite e espero 
que agente tenha a agradável companhia dele por muitos e muitos anos ainda. Um abraço e até breve.

“
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PERSONALIDADES PERSONALIDADES

A ASFARN chega aos 
seus 61 anos exibindo 
a força e o vigor de 

uma jovem entidade. É como 
o Juazeiro, que – mesmo na 
seca – se destaca, mantendo 
suas folhas verdes, quando tudo 
à sua volta está cinza.

Aproveito a oportunidade para me referir à pessoa 
que eu tenho o orgulho de chamar de Amigo. O Amigo 
Ribamar é um exemplo de servidor público, líder 
classista e empreendedor.

Fui agraciado com a oportunidade de conhecer, 
aprender e abraçar esse exemplo de ser humano. Tenho 
aquela humildade prazerosa de chamar o Presidente 
“Riba” de professor, por todas as lições que pude 
receber dele. O Professor Ribamar é daqueles mestres 
que mais demonstram excelência, já que a arrogância e 
a vaidade jamais fizeram parte de seu caráter.

Habilidoso com todos os que se socorrem de seus 
conselhos, é por demais atencioso e não se furta à 
tarefa de ensinar tudo aquilo que sabe.

O Presidente Ribamar, à frente da ASFARN por duas 
gestões, de três anos cada, entrega em janeiro de 2021 
uma entidade em condições muito melhores do que 
encontrou. Deve estar se sentindo muito bem, com a 
sensação de seu dever cumprido.

Caro Amigo, Presidente, Professor Ribamar, deixo 
aqui o meu carinhoso abraço e beijo na sua careca. 
Receba essa singela homenagem de uma pessoa que 
aprendeu a te admirar desde os primeiros eventos da 
FEBRAFITE dos quais você fez parte – representando 
honrosamente a valorosa ASFARN.

Não seria possível descrever aqui todas as valiosas 
contribuições que você deu à nossa Federação, 
sempre se posicionando de modo sereno, inteligente 
e revelando-se experiente articulador.

Meu Amigo, creia, neste momento em que escrevo 
essas poucas linhas, meus olhos marejam. Sinto-me 
honrado de poder chamá-lo de Amigo Irmão e, mais 
ainda, por saber que a recíproca é verdadeira.

Sua história de vida pode ser contada pelo honroso 
legado que vem construindo.

“

Juracy Soares 
Auditor Fiscal do Ceará e ex-presidente da FEBRAFITE

Roberto Kupski
Presidente de honra da FEBRAFITE

Estimados amigos, colegas do FiscoRio Grande do Norte, é uma alegria poder trazer um 
registro de reconhecimento ao trabalho do meu grande amigo Ribamar, de toda sua grande 
diretoria, conselheiros, associados pelos seis anos de muito trabalho à frente da ASFARN. 

Trabalho reconhecido, não só, dentro do Estado potiguar, mas sim em todo o Brasil. 
Essa liderança que é o Ribamar nos traz segurança nas nossas lutas, nos traz firmeza e esperança. 

Temos dias difíceis sendo enfrentados nesse momento, mas como tem sido nos últimos anos, eu 
não tenho dúvida que a nossa união em torno de nossas associações assim como na ASFARN 
é o que nos leva a frente, faz engrandecer a nossa categoria que é extremamente consciente 
da responsabilidade que ela tem perante a sociedade, perante o Estado e em especial junto a 
população mais carente. Pois é para isso que o Estado existe. Fazer o trabalho social. E ele só se 
faz através da busca das receitas próprias, receitas públicas e que é em nossa atividade. E por isso 
que somos uma carreira essencial para o funcionamento do Estado. 

Passadas, agora, essas duas gestões, o Ribamar está deixando a presidência junto com a sua 
diretoria, mas tem o seu trabalho reconhecido por todos nós. E assim essa liderança, repito, 
respeitada em todo o Brasil, não só no ambiente associativo, mas também no ambiente sindical, 
é sem dúvida, um patrimônio moral construído ao longo de tantos anos; e a ASFARN tem um 
patrimônio de pessoas, um patrimônio material muito especial onde podemos ver acontecimentos, 
confraternizações, crescimento pessoal, profissional através de realizações de ações e eventos 
corporativos que fortalecem a nossa categoria. 

Vamos permanecer juntos! Desejo sucesso, felicidades ao Ribamar nesse momento 
que está passando a Associação para uma nova etapa; mas ficará conosco, pois não 

podemos deixar afastar pessoas como ele e como tantos outros que continuam 
contribuindo significativamente, como os Presidente Macêdo e Moacir. Suporte 
que sempre senti da ASFARN ao longo dos 16 anos que estive como Presidente 
da FEBRAFITE.

São lembranças como essas que me deixam muito orgulhoso de ver o que 
acontece nesse Estado irmão do meu que é o Rio Grande do Sul, esse Rio Grande 

do Norte de tanta beleza natural, de tanto acolhimento e de tanta pujança. Sucesso 
a todos, parabéns Ribamar por esse trabalho!

“

“A gestão da ASFARN, conduzida pelos colegas José Ribamar Pinto Damasceno 
e Edilson de Oliveira Bezerra Júnior pode ser considerada muito exitosa 
pelos significativos avanços e conquistas para a nossa Associação.

Entre outras ações, merece destaque o esforço empreendido para regularizar 
as pendências do plano de saúde e as reformas e melhorias realizadas nas 
sedes administrativa, praiana e campestre. Parabéns pelo trabalho!

Somos parceiros – SINDIFERN e ASFARN –e vamos continuar unindo forças nos 
eventos e lutas de interesse do Fisco-RN.

Antecipo votos de pleno êxito para próxima gestão da nossa ASFARN.
Um forte abraço,

“
Roberto Fontes 

Presidente do SINDIFERN

Quero aqui registrar o 
meu reconhecimento 
a José Ribamar Pinto 

Damasceno, ou simplesmente 
Ribamar, pelo excelente trabalho 
realizado à frente da ASFARN nos últimos anos.

Ribamar, que também já foi presidente do 
SINDIFERN, e que é uma das grandes lideranças 
do nosso Fisco, imprimiu um novo estilo de gestão 
à frente da associação;primeiro, pela capacidade 
de liderar uma diretoria que mesclava colegas 
antigos e novos, promovendo uma integração 
entre perfis diferentes e já alicerçando uma 
sucessão com um novo perfil, conforme se 
apresentou quando colocou Edilson Júnior como 
futuro presidente;segundo, pela forma como 
reestruturou as finanças da ASFARN, enfrentando 
problemas históricos, reequipando seus ativos 
e colocando a associação em condições de dar 
passos muito significativos em busca de uma 
gestão moderna que possibilite ao associado 
serviços dos quais outrora não dispunha.

Certamente que todo esse trabalho ficará como 
legado de uma nova ASFARN que se apresenta, 
possibilitando que muitos colegas que ainda não 
são associados se sintam atraídos pela entidade.

Parabéns, Ribamar, pelo trabalho, pela 
transparência, pelo legado e pela forma cortês 
com que você sempre lidou com a gestão da SET, 
colocando a ASFARN à disposição para contribuir 
no que fosse possível, pensando sempre no bem 
da categoria.

“

Carlos Eduardo Xavier
Auditor Fiscal e Secretário de Estado da Tributação do RN
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BELEZA NATURAL BELEZA NATURAL

A capital potiguar é linda e muita 
gente sabe. Para aproveitar dessa 
beleza, você tambémpode fazer o 
seu próximo evento emuma das vis-
tas mais de incríveis de Natal.

A sede da ASFARN, na Ponta do 
Morcego, fica em um braço de mar, 
entre as praias de Areia Preta e dos 
Artistas. O salão de festas possui 
vista para a Ponte Newton Navarro, 
que recebe abaixo o encontro do 
Rio Potengi com o imenso mar do 
oceano Atlântico.

Além do salão amplo, com capacida-
de para 150 pessoas, o espaço ainda 
oferece cozinha industrial e banhei-
ros.”É uma área primorosa para quem 
quer tornar seu evento inesquecível. 
A sede já tem o principal que é a at-
mosfera com todo aquele cenário e o 
barulhinho das ondas quebrando no 
mar”, reflete o Diretor de Comunica-
ção e Eventos, Reinaldo Serafim.

Para reservar o espaço, entrar em 
contato com a sede administrativa da 
ASFARN pelo telefone (84) 3206-5756

SEU EVENTO COM A VISTA 
MAIS LINDA DE NATAL

Quando a gente pensa em fazer 
uma festa, a vontade que dá é tornar 
aquele momento único, especial e 
inesquecível, por isso o lugar escolhi-
do é tão importante. A ASFARN tem o 
espaço perfeito para você que procura 
um ambiente onde a natureza faz par-
te do cenário.

A sede campestre da Associação, em 
Macaíba (25km de Natal), é cercada 
por muito verde, palmeiras imperiais, 
árvores frutíferas, gramados verdinhos 
e floridos e um lago natural. O amplo 

salão de eventos é coberto, tem capa-
cidade para 500 convidados e o es-
paço possui ainda estrutura de apoio 
com cozinha industrial e banheiros.

“Temos também um campo de fu-
tebol, com grama natural, que pode 
ser alugado para partidas entre 
amigos e campeonatos”, acrescenta 
o presidente da ASFARN, José Ri-
bamar Pinto Damasceno.

Para mais informações e reservas, 
entrar em contato com a sede adminis-
trativa pelo telefone (84) 3206-5756.

A NATUREZA COMO 
TESTEMUNHA DO SEU EVENTO

Canindé Soares
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CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

Ser Associado ASFARN é, antes de tudo, fortalecer o Fisco-RN. É somar corpo a 
uma categoria essencial para o desenvolvimento de todo Estado, de toda a nação. 
Na ASFARN, esse caminho vai além equem faz parte da Associação recebe a chan-
ce de desfrutar de benefícios e oportunidades únicas por meio dos convênios 
firmados nas mais diversas áreas, desde saúde até gastronomia.

“Essa é uma área muito dinâmica da Associação porque estamos sempre bus-
cando novos convênios para oferecer aos associados e familiares. O ideal é bus-
car sempre pelo nosso site oficial, já que a atualização se torna mais constante”, 
orienta o Diretor de Comunicação, Reinaldo Serafim.

No site da ASFARN (www.asfarn.com.br), no link Convênios, o associado poderá 
escolher, por meio de uma barra de menu, a área que deseja acessar, como hos-
pedagem e educação, por exemplo, em uma plataforma bem intuitiva e simples.

Para aproveitar os convênios, o associado só precisa estar em dia com seus com-
promissos estatutários e estar de posse da carteira de identificação da ASFARN, 
feita gratuitamente. “Esse é um documento de identificação da Associação, com 
foto, nome e número de CPF. Uma maneira de garantir segurança, tanto para quem 
utiliza os serviços, quanto para o parceiro que está oferecendo”, explica o Diretor.

BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES 
ÚNICAS ESPERAM POR VOCÊ, 
ASSOCIADO ASFARN!

SOLICITE SUA CARTEIRA DE 
ASSOCIADO ASFARN

A Carteira ASFARN deve ser 
apresentada no momento da 
utilização de todos os serviços de 
convênio, pelo Associado Titular  
e Dependentes.
Para os que ainda não possuem 
o documento de identificação, 
orientamos solicitá-lo (de forma 
gratuita) pelo telefone  
(84) 3206-5756, momento em 
que também pode ser realizada a 
atualização dos dados cadastrais

CONVÊNIOS DE HOSPEDAGEM - ASFARN

Pousada Beijo Mar
Tudo que você for viver aqui será à 
beira mar!
São 15 suítes divididas em cinco 
categorias: duas masters, seis 
especiais, três chalés, uma maresia 
e duas maresias plus, além de outra 
suíte adaptada para portadores de 
necessidades especiais. 
O restaurante oferece iguarias da 
região, com pratos elaborados à 
base de frutos do mar e frutas, 
carta de vinhos diversificada e 
várias opções de cachaças de todo 
o Brasil.
A que a parceria dá direito?
- 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).
Como fazer a reserva  
para hospedagem?
Pelo WhatsApp da Pousada:
Ligue (84) 99411-7794,  
com Carina. 
Contatos: Saulo (84) 3326-2434
Av. Beira Mar, 216 - Praia  
das Emanuelas
Tibau – Rio Grande do Norte
www.pousadabeijomar.com
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CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

Vogal Luxury Beach Hotel &Spa
Um hotel que tem a exclusividade 
e a sofisticação como aliadas, em 
ambientes de luxo à beira mar, 
acomodações intimistas pensadas 
nos mínimos detalhes, com toques 
contemporâneos, tecnologia de 
ponta e quartos adaptados para 
hóspedes que necessitem de 
espaços e equipamentos especiais.
No Vogal você também poderá 
aproveitar os tratamentos 
oferecidos no Spa e viver 
experiências gastronômicas únicas 
no restaurante com vista para o mar 
da Praia de Ponta Negra.
A que a parceria dá direito?
- Desconto de 15% para 
hospedagens. Reservas feitas 
exclusivamente pelo site do  
Hotel Vogal.
Como fazer a reserva para 
hospedagem?
Pelo site do Hotel:
- Acesse www.vogalhotel.com.br
- Na homepage, preencha os 
campos referentes as datas 
desejadas, número de pessoas e 
aperte “Ver disponibilidade”.
- Na página seguinte, coloque o 
código promocional 72635 e a sua 
tarifa irá aparecer com o  
desconto exclusivo.
Contatos:
Rua Cel. Inácio Vale, 8861  
- Ponta Negra
Natal – Rio Grande do Norte
(84) 3227-1000
reservas@vogalhotel.com.br
www.vogalhotel.com.br

Praia Bonita Resort
O Resort fica na praia de 
Camurupim, a 30km de Natal, 
possui 150 apartamentos 
modernos e aconchegantes, além 
de uma área de lazer com super 
piscina de 1.200 metros para 
adultos e crianças, além de área 
para hidromassagem; playground, 
sauna, jacuzzi, mini-golf, quadra 
de vôlei de areia, campo de 
futebol de areia, espaço kid’s e 
academia.
A que a parceria dá direito?
- Desconto de 15% para 
hospedagem, com exceção do 
período de Natal e Ano Novo.
Como fazer a reserva para 
hospedagem?
- Exclusivamente pelo site do 
Hotel:
- Acesse 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”, escrever: 
ASFARN15.
- Aperte o botão “Pesquisar” e a 
sua tarifa já irá aparecer com o 
desconto exclusivo.
Contatos:
Av. Monsenhor Antônio Barros, 
13 - Praia de Camurupim
Nísia Floresta – Rio Grande do 
Norte
(84) 3230-1200
www.praiabonita.com
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Hotel Vila do Mar - eSuites
Um hotel diferenciado que se 
destaca por ter apartamentos família, 
de frente para o mar, para até seis 
pessoas, em meio à natureza, com 
comodidades, segurança e lazer para 
todas as idades.
As crianças podem se divertir no 
espaço kid’s com monitor, área 
para jogos, parquinho, baby copa 
e quadra de areia. Os espaços de 
lazer podem ser utilizados não só 
pelos hóspedes como também por 
quem estiver fazendo uso do Day 
Use; são quatro piscinas, sendo 
uma 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.
A que a parceria dá direito?
- 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.

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

- Crianças até 11 anos não pagam 
para entrar no Day Use;
Como fazer a reserva para 
hospedagem?
Pelo site do Hotel:
- Acesse 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.
- Aperte o botão Buscar e a 
sua tarifa já irá aparecer com o 
desconto exclusivo.
Como utilizar o Day Use?
- Compareça até o check-in do Hotel.
- Apresente sua carteira de 
identificação ASFARN; inclusive as 
dos dependentes.
- Comunique que irá fazer uso do Day 
Use com desconto exclusivo ASFARN.
Contatos:
Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros 
Mariz, 4223
Natal – Rio Grande do Norte
(84) 4009-4999
viladomar@viladomar.com.br
www.viladomar.com.br

Pousada Ponteiros
São Miguel do Gostoso é uma das 
praias mais descoladas do RN e 
a pousada fica exatamente nesse 
paraíso. Oferece piscina de areia 
compactada, área rodeada de 
coqueiros e flores, 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.
A que a parceria dá direito?
- Desconto de 20% para 
hospedagem.
Como fazer a reserva para 
hospedagem?
- As reservas são feitas pelo 
telefone; identifique-se como 

associado ASFARN para que o 
desconto seja aplicado.
Contatos:
Av. Enseada das Baleias, 1000 - 
Praia do Maceió
São Miguel do Gostoso – RN
(84) 3263-4007
www.pousadadosponteiros.com.br
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Sede Campestre ASFARN
O Complexo de Lazer Paulo 
Diógenes está localizado em meio 
a uma bela paisagem campestre, 
próximo à cidade de Macaíba e a 25 
minutos da capital potiguar, Natal.
As riquezas naturais da região 
somam-se àinfraestrutura que 
contempla parque aquático com 
piscina adulto e infantil; sete 
chalés para até seis pessoas, 
equipados com cozinha americana 
(fogão, geladeira, mesa, cadeiras 
e utensílios); um quarto de casal 
com ar condicionado, outro quarto 
com duas camas de solteiro; sala 
de estar com televisão e sofá de 
alvenaria, banheiro e varanda.
Para as crianças, há também 
playground com vista para o lago 
natural, e campo de futebol. A 
sede oferece também um Espaço 
Gourmet com churrasqueira.
- A quantidade mínima para cada 
reserva é de 2 diárias, não podendo 
ultrapassar 8 dias.
Contatos:
Av. Eustáquio de Farias, 496 - 
Estrada de Mangabeira
Macaíba – Rio Grande do Norte
(84) 3206-5756
www.asfarn.com.br

Sede Praiana ASFARN
A Praia das Emanoelas fica no 
município de Tibau, 40 Km de 
Mossoró, litoral norte do RN. A sede 
foi construída de frente para o mar, 
em uma das mais bonitas paisagens 
do litoral potiguar, com área de 
lazer, restaurante, bar e mirante 
para a praia.
Oferece ainda seis apartamentos 
equipados com frigobar, ar 
condicionado, cama de casal  
e banheiro.
- As diárias de Tibau são 
prioritariamente para associados 
ASFARN e filiados FEBRAFITE; caso 
haja sobra de reserva, não sócios 
podem reservar pagando o dobro 
do valor estipulado para associados.
- A sede praiana tem período de 
alta (e baixa temporada) –que vai 
de 20 de dezembro a 20 de abril –
para valores de diárias.
- Não há quantidade mínima de 
diárias,porém a reserva não pode 
ultrapassar 8 dias.
- A diária não contempla café da 
manhã, porém o serviço pode ser 
contratado e pago individualmente 
no local.
Contatos:
Rua Dr. Assis Cachacinha, s/n - Praia 
das Emanoelas - Tibau (litoral 
norte) – Rio Grande do Norte
(84) 3206-5756
www.asfarn.com.br
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Balneário Campina Grande AFRAFEP
Localizado em Bodocongó, na cidade de 
Campina Grande, na Paraíba, o Balneário 
possui quatro apartamentos climatizados, 
moderno parque aquático, serviço de bar, 
salão de jogos, campo de futebol, quadra 
de esportes, e amplo salão de festas.
- Reservas conforme disponibilidade; e o 
valor da diária será o mesmo cobrado aos 
associados AFRAFEP.
Contatos:
Rua Luiz Mota, s/n – Bodocongó
Campina Grande - Paraíba
(83) 99996-0289 / 3048-5604
www.afrafep.com.br

Clube Cáceres 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 
tipo suíte, restaurante, 
churrasqueira e salão para festas.
- Diária com mesmo valor cobrado 
para associados AFFENAT. Reservas 
conforme disponibilidade.
Rua Corredor Projetada, s/n  
– Garcez
Cuiabá – Mato Grosso
(65) 3223-4281 /99911-9933
www.affemat.com.br

CONVÊNIOS DE HOSPEDAGEM - FEBRAFITE

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

Algumas Associações filiadas à FEBRAFITE possuem sedes de lazer e 
hospedagem, assim como a própria ASFARN, e oferecem um intercâmbio 
para que os associados possam se hospedar em diferentes Estados.
Apresentamos as nossas sedes, campestre e praiana, e também as 
estruturas das Associações disponíveis para esse tipo  
de hospedagem.

Balneário João Pessoa AFRAFEP
O balneário, com 25 apartamentos, 
fica na Praia da Penha, em João Pessoa. 
A estrutura completa oferece salões 
de jogos, campo de futebol society, 
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 e 
amplo salão de festas.
- Diária, sem café da manhã, com 
mesmo valor cobrado aos associados 
AFRAFEP; apartamento para até 
6 pessoas. Reservas conforme 
disponibilidade.
Contatos:
Rua da Falésia, s/n  
– Ponta do Seixas
João Pessoa – Paraíba
(83) 3048-5604 - Adriana Carla
www.afrafep.com.brD
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Complexo de Lazer AFFESC
Cinco hectares arborizados na praia de 
Canasvieiras formam o cenário do Complexo de 
Lazer, com estrutura tão grande quanto a área 
que o abriga.
São três salões para eventos, espaço gourmet, 
quadras esportivas (futebol, tênis, basquete, futsal, 
vôlei de praia, beach tênis e bocha), churrasqueiras, 
camping com 40 boxes, 32 apartamentos (para 
até 4 pessoas cada) e outros 20 em sistema de 
apart-hotel (para até 3 pessoas cada), biblioteca 
comunitária, 400 vagas de estacionamento, três 
piscinas, sendo uma semiolímpica, parque com 
lago e aves, casa de chá, herbário, horta, pista para 

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.
- Diária com mesmo valor cobrado para 
os associados AAFIT.
Q 16, lote 09 - bairro Basevi
Prado – Bahia
(61) 3468-1808 - Cleide
www.aafit.org.br

Clube de Campo AFFEMAT
Localizado próximo ao Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães, uma região rica pelo 
seu ecossistema e banhada pelo Rio Coxipó 
do Ouro, o Clube oferece 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.
- Diária com mesmo valor cobrado para 
associados AFFEMAT. Reservas conforme 
disponibilidade.
Contatos:
Rodovia Emanuel Pinheiro, km 22
Cuiabá – Mato Grosso
(65) 3624-3672 / 4009-0909
www.affemat.com.br

caminhadas, redódromo, academia ao ar livre, 
parque infantil e sala de jogos.
O espaço ainda conta com serviços como: equipe 
de apoio (limpeza, segurança, manutenção), 
monitoramento via câmeras de segurança, área 
protegida Unimed, wi-fi e portaria 24 horas.
- Reservas exclusivas para baixa temporada, ou 
conforme disponibilidade.
Contatos:
Rodovia José Carlos Daux, 19063 - km 21, 
Canasvieiras,  
Florianópolis – Santa Catarina
(48) 3222-6111 / 3266-1933
www.affesc.com.br

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN

COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
São Paulo – Guarujá 
A colônia de férias de Guarujá, situada 
na Praia da Enseada, em São Paulo, está 
a menos de um quarteirão da orla. A 
unidade fica próxima de bares, restaurantes, 
padarias, supermercados e drogarias. 
Todos os 36 apartamentos são estilo flat e 
dispõem de ar-condicionado Split, TV 26 
e 32 polegadas LCD/LED, frigobar. Além 
de contarem com cozinhas compactas, 
equipadas com fogão elétrico cooktop, 
microondas, sanduicheira, talheres 
e utensílios. Alguns apartamentos 
possuem varanda ou área privativa; com 
disponibilidade de uma vaga de garagem 

coberta por apartamento e acesso por 
elevador a todas as dependências do prédio. 
O espaço de lazer conta com piscinas 
(adulto e infantil), sauna, área coberta com 
churrasqueira, sala de estar e área comum 
com TV e DVD. A Colônia de Férias do 
Guarujá não oferece café da manhã, mas 
possui uma lanchonete equipada para 
servir refeições, lanches e bebidas. 
Desconto: Exclusivo para baixa temporada; 
ou conforme disponibilidade de reserva. 
Endereço: Av. Santa Maria 84 - Praia da 
Enseada - Guarujá SP. 
Reservas: (31) 3289-5636 / 3289-5691 
ou (13) 3371- 6980 / 3371-6981 
http://www.affemg.com.br
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COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
Rio de Janeiro - Cabo Frio 
A Colônia de Férias Cabo Frio fica próxima 
às praias do Peró e das Conchas, ocupa 
uma área de 12 mil metros quadrados 
de muito verde e teve o seu complexo 
totalmente reformulado em 2020. 
São 33 apartamentos tipo flat, sendo 
13 apartamentos compostos de quarto 
de casal, banheiro e sala com bicama 
e cozinha integrada, 16 apartamentos 
com quarto de casal, banheiro, sala com 
bicama e cozinha integrada e quarto 
com duas camas de solteiro e banheiro 
(que podem estar integradas ou não) e 
4 apartamentos adaptados para pessoas 
com necessidades especiais, compostos 
por quarto com cama de casal e uma 
cama de solteiro e banheiro. Todos os 
apartamentos possuem varanda. 
Os apartamentos tipos 1 e 2 possuem 
frigobar, TV, rouparia, fogão Cooktop, 
sanduicheira, utensílios básicos de 
cozinha e ar-condicionado integrado VRF, 
que oferece mais conforto e economia. 
Além dos apartamentos, a Colônia 
disponibilizará 16 chalés, que passaram 
por uma modernização, mantendo a 
simplicidade com bom gosto e conforto. 
Os chalés dispõem de uma cama de casal 
e duas camas de solteiro, além frigobar, 
TV, rouparia e ar condicionado tipo Split. 
Desconto: Exclusivo para baixa 
temporada; ou conforme disponibilidade 
de reserva. 
Endereço: Avenida dos Robalos 02 – 
Ogiva - Cabo Frio RJ. 
Reservas: (22) 2643-0682 / 2623-0682 
ou (31) 3289-5636 
http://www.affemg.com.br

COLÔNIAS DE FÉRIAS DA AFFEMG  
Bahia - Porto Seguro 
A colônia da AFFEMG de Porto Seguro fica no 
município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Possui 
4 apartamentos (casal triplo); 18 apartamentos 
(casal duplo); 5 apartamentos (solteiro triplo); 21  
apartamentos (solteiro duplo); 3 apartamentos 
conjugados (triplo); 3 apartamentos conjugados 
(duplo), e 2 suítes (casal duplo), com cama de 
casal e hidromassagem.  
Todos os apartamentos possuem ar condicionado 
split, TV LED e frigobar, e a grande maioria 
possui varanda. A colônia dispõe de amplo 
estacionamento (descoberto) e área coberta com 
churrasqueira e cozinha. 

A área de lazer oferece piscinas (adulto e 
infantil), sauna, quadra de areia para vôlei e 
peteca, e playground, sala de jogos e de TV. O 
hóspede também desfruta de café da manhã, 
e facilidades como lanchonete e restaurante 
equipados para servir um cardápio variado de 
refeições, com opções para o almoço e jantar, 
além de lanches e bebidas. 
Desconto: Exclusivo para baixa temporada; ou 
conforme disponibilidade de reserva. 
Endereço: BR 367, Km 78 - Coroa Vermelha - 
Santa Cruz de Cabrália - Bahia BA. 
Reservas: (31) 3289-5636 / 3289-5691 ou  
(73) 3672-1176 ou 1175 
http://www.affemg.com.br

CONVÊNIOS ASFARN CONVÊNIOS ASFARN
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Garantir qualidade de vida, seguran-
ça e a possibilidade de manutenção da 
saúde e do bem-estar dos Associados 
são metas constantes e fundamentais 
da ASFARN. Por isso, desde 1993, a As-
sociação firmou parceria com o maior e 
mais completo Plano de Saúde do Rio 
Grande do Norte: a Unimed Natal.

O modelo adotado pela Unimed Natal 
é inspirado no cooperativismo e vem 
funcionando com excelência desde 
1977, o que consolida e gera credibili-
dade aos mais de 165 mil beneficiários. 
São 42 anos de história, que constru-
íram uma rede de atendimento ampla 
formada por 12 hospitais, 35 laborató-
rios e 187 clínicas, mais de 1.500 mé-
dicos cooperados, além de uma com-
plexa estrutura de serviços próprios: 
Hospital Unimed, Pronto Atendimento 
Pediátrico, Centros Clínicos, Unidade 
de Fisioterapia e Reabilitação, SOS, 
Centro de Imagem e laboratórios.

UNIMED NATAL:  
QUASE 30 ANOS DE PARCERIA, LEVANDO SAÚDE 
E BEM ESTAR PARA OS ASSOCIADOS ASFARN

“Temos muita satisfação em saber 
que somos parceiros de uma empresa 
como a Unimed Natal, que faz parte da 
vida de muitos potiguares. Também 
nos traz tranquilidade saber que pode-
mos oferecer aos nossos associados e 
familiares serviços de saúde com qua-
lidade e com o que há de mais moder-
no no nosso Estado, por meio do nosso 
convênio”, ressalta o Diretor de Saúde, 
Sebastião Antônio Seabra de Macêdo.

Atualmente, a ASFARN tem o compro-
misso de gerenciar mais de 1.150 vidas 
que fazem parte do Plano de Saúde, 
em formato sem coparticipação, aten-
dendo diversas faixas etárias, onde os 
atendimentos, consultas e procedi-
mentos são livres, com um único cus-
to mensal, mensalidades com valores 
atrativos e, na maioria dos casos, bem 
abaixo dos praticados no mercado.

SAÚDE SAÚDE

Em 2020, a Associação ampliou 
ainda mais a oferta de serviços por 
meio do convênio com a Unimed 
Natal e agora passa a oferecer 
também a modalidade de Plano 
com Coparticipação. “Estudamos 
muito para tomar essa decisão, e 
entendemos que esse novo pro-
duto poderá beneficiar, principal-
mente, os associados que hoje 
não conseguem optar pelo plano 
sem coparticipação/apartamento, 
cujo custo é mais elevado. A partir 
de agora, então, caso seja do in-

teresse do associado ter um pla-
no apartamento, ele pode migrar 
para a modalidade com copartici-
pação porque mesmo tendo que 
pagar um valor extra pelos atendi-
mentos, valerá a pena financeira-
mente”, explica o presidente.

Os atendimentos para contra-
tação de planos, demonstração, 
carência e valores são realizados 
na sede administrativa da Asso-
ciação, na Ponta do Morcego, de 
segunda a sexta, ou pelo telefone 
(84) 3206-5756.

“Nossa responsabilidade 
é imensa em relação 

a todas essas vidas 
assistidas. Por essa 

razão, estamos atentos 
para que os pagamentos 

das mensalidades 
estejam sempre em 
dia, combatendo as 

inadimplências e 
sensibilizando cada 

associado do seu 
importante papel para 

que todos possam usufruir 
dos serviços”, pontua o 

presidente da ASFARN, José 
Ribamar Pinto Damasceno.

Confira os Planos de Saúde Unimed Natal 
comercializados pela ASFARN:
https://www.unimednatal.com.br/para-voce
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Não tem coisa mais linda que um sor-
riso! Quando alguém chega sorrindo 
ésinal que as coisas já podem começar 
bem,principalmente se a gente levar 
em conta a saúde. Por isso, há mais de 
10 anos a ASFARN mantém uma parce-
ria de sucesso com a Uniodonto-RN, a 
maior cooperativa do ramo de Saúde 
Bucal do Rio Grande do Norte, com 38 
anos de fundação, contando com mais 
de 200 cooperados, em sua maioria 
especialistas, mais de 3 mil usuários e 
20 mil cirurgiões dentistas.

“Temos, até o momento, mais de 400 
associados beneficiários do Plano Bu-
cal oferecido pela Uniodonto-RN, que 

UNIODONTO RN E ASFARN:  
UMA PARCERIA ESPECIALIZADA  
EM FAZER VOCÊ SORRIR!

Para contratar o Plano Bucal 
Uniodonto-RN basta entrar 
em contato com a sede 
administrativa da ASFARN e 
consultar valores atualizados e 
carência, ligue (84) 3206-5756.

SAÚDE SAÚDE

podem ser atendidos em uma rede 
ampliada, não só aqui no Estado, como 
também em qualquer outra região do 
país, em clínicas conveniadas”, conta 
o Diretor de Aposentados e Pensionis-
tas, Genilde Lima Santos.

O convênio com a ASFARN confe-
re um desconto que chega a mais de 
35% de desconto do valor regular de 
mercado para um Plano que contem-
pla atendimento de urgência 24 horas 
em todo o Brasil, clínicas nas princi-
pais cidades do RN,atendimentos com 
serviços de consulta, cirurgia, canal, 
raio-X, periodontia (limpeza), e coroa.

“Além do custo pequeno, outro grande 
atrativo desse Plano Bucal é a garantia 

da cobertura efetivamente nacional. 
Se o associado estiver, por exemplo, 

viajando a passeio ou trabalho pode ser 
atendido em qualquer cidade do país que 

possua um profissional cooperado, sem 
burocracia, contando com a maior rede 
de atendimento odontológico do país”, 

desenvolve o presidente da ASFARN, José 
Ribamar Pinto Damasceno.
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FARMÁCIAS PAGUE MENOS
www.pagemenos.com.br
0800 275 1313

Descontos exclusivos para Associados que apresentam 
a carteira do Plano de Saúde Unimed Natal.
• Medicamentos Genéricos: 45% de descontos;
• Medicamentos de marca tarjados: 20% de descontos;
• Medicamentos sem prescrição: 22% de descontos;

BENEFÍCIOS E DESCONTOS BENEFÍCIOS E DESCONTOS

DROGARIA AMADEUS
www.grupoamadeus.com.br
Peça pelo WhatsApp
Zona sul: (84) 98846-1923
Zona norte: (84) 98127-1477
Zona oeste: (84) 98866-5058

A Drogaria Amadeus é uma rede de farmácias com unidades em toda 
Natal e Parnamirim.  
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: para compras acima de R$ 10,00

SAÚDE

Constantemente, a ASFARN busca ampliar os relacionamentos para proporcionar 
cada vez mais benefícios aos associados por meio das oportunidades dos convênios 
em inúmeros segmentos como educação, saúde, lazer e entretenimento.

Para ficar sempre atualizado, não deixe de consultar o nosso site institucional 
www.asfarn.com.br, no link “convênios” e aproveitar tudo que conquistamos para 
você e sua família.

Fique também atento para ter sempre atualizada a sua carteira ASFARN de 
identificação, ela é obrigatória para titulares e dependentes, para utilização dos 
serviços conveniados. Se você ainda não possui a sua, entre em contato com a sede 
administrativa e solicite gratuitamente.

Confira alguns dos convênios disponíveis nas páginas a seguir

GARANTA DESCONTOS E 
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS COM 
OS CONVÊNIOS ASFARN

BRADESCO SEGUROS 
coordenado por Trampolim Corretora
Rua Jerônimo Câmara, 10 loja A
Lagoa Nova – Natal RN
(84) 3206.1966 / 2633
www.trampolimcorretora.com.br

-Seguro de Vida: É de livre escolha e pode vir com 
desconto no contra-cheque. Os valores são competitivos 
com o mercado, com apólice que garante contemplação 
de pessoas até 80 anos de idade.

- Pecúlio: Oferece auxílio funeral, sendo individual, 
contemplando exclusivamente o sócio titular.  
Oferece R$ 5.000,00 para despesas com funeral e  
R$ 17.000,00 de seguro para óbitos por acidente.

SEGUROS
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BENEFÍCIOS E DESCONTOS BENEFÍCIOS E DESCONTOS

GASTRONOMIA E ALIMENTAÇÃO

KOUZINA NATAL
www.kouzina.com.br
Rua São João, 1242
Lagoa Seca – Natal RN
(84) 3213-1740
(84) 98899-2330 whatsApp
- Descontos exclusivos para a 
compra de todos os produtos da loja.

EDUCAÇÃO

BRASAS ENGLISH COURSE 
Unidade Natal
Av. Rui Barbosa, 1591
Lagoa Nova - Natal RN
(84) 3222-4040
www.brasas.com

- 10% de desconto no valor das mensalidades de 
todos os cursos de línguas estrangeiras;
- Isenção da taxa de matrícula.

PIZZA HUT – NATAL
www.pizzahut.com.br
Loja Prudente de Morais
Av. Almirante Alexandrino de Alencar, 1125
Barro Vermelho – Natal RN

Loja Roberto Freire
Av. Eng. Roberto Freire, 1912
Capim Macio – Natal RN

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.D
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PSICÓLOGA – Priscila Bezerril
Rua Conselheiro Morton Farias, 1443, 
Griff Point,sl. 2015, Lagoa Nova – Natal RN
(84) 98800-2592
pribezerril@gmail.com

A psicóloga Priscila Bezerril (CRP-17/4001) é especializada 
em psicologia clínica e do trabalho, com formação 
em Apegos e Perdas (demandas de Luto), Orientação 
Profissional, experiências com atendimentos em Saúde 
do Trabalhador, depressão, transtornos de ansiedade e 
prevenção do suicídio.
Atendimento e Plantão Psicológico (presencial e on-line): 
para adolescentes e adultos.
Desconto: valores e condições exclusivos, tanto para 
associados quanto para familiares.

PSICÓLOGA - Lydia Varella
Rua Des. José Gomes da Costa, 1879
Capim Macio – Natal RN
(84) 99142-9445

O Consultório da psicóloga Lydia Varella (CRP-17/3986) oferece 
atendimento para crianças, adultos e idosos, com condições 
exclusivas para associados e familiares.
Desconto exclusivo para todo tipo de atendimento oferecido 
pela psicóloga, ligue e consulte condições.

SAÚDE
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BENEFÍCIOS E DESCONTOS BENEFÍCIOS E DESCONTOS

QUALIDADE DE VIDA

ESPAÇO LUZ AZUL - Regina Nasser
Av. Senador Salgado Filho, 1718
Ed.Tirol Way – sl.1911 – Natal RN
(84) 3202-6985
www.espacoluzazul.com

Há mais de dez anos, o Espaço Luz Azul – Regina Nasser vem contribuindo 
para a busca do equilíbrio e do bem-estar para os que procuram por terapias 
alternativas e cursos de formação nesta área.
Para estar sempre em conexão com você mesmo, escolha uma das terapias 
como Reiki, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Aromaterapia, Florais e 
aproveite os 20% de desconto exclusivos para associados ASFARN.

ACADEMIA PULSE HEALTH & FITNESS
Rua Aloísio Bezerra, 116 
Lagoa Nova – Natal RN
(84) 2030-3010
www.pulseacademia.com.br

Muito mais que uma academia, a Pulse pode ser considerada um centro de 
atividades físicas, esportes, bem-estar e lazer para toda a família.
Oferece 10% de desconto no valor das mensalidades em qualquer plano ou 
serviço que você escolher como Musculação, Ginástica, Artes Marciais e Dança.

ACADEMIA GRACIE BARRA
Av.Hermes da Fonseca, 1325
Tirol – Natal RN
(84) 3346-5861

É uma escola planejada com um novo conceito em Jiu-Jitsu. Turmas 
exclusivas para homens, mulheres e crianças em ambiente climatizado, 
onde se treina o corpo, a mente e o espírito através do mais alto nível 
de instrução do Jiu-Jitsu como um veículo para o desenvolvimento 
individual e para o reforço do espírito de família.
Gracie Barra Tirol é parte de uma comunidade mundial de praticantes de 
Jiu-Jitsu: instrutores, estudantes e atletas.  
A organização Gracie Barra é composta por mais de 600 escolas, em 
cinco continentes.

Descontos:
- 100% de desconto na matrícula.
- 15% de desconto nas mensalidades, com direito a todas as aulas em 
qualquer horário.

EDUCAÇÃO

SENAC RN
Unidade Central
Rua São Tomé, 444
Cidade Alta – Natal RN
(84) 4005-1000
www.rn.senac.br

O Convênio com o SENAC RN - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial garante 10% de desconto para 
todos os cursos oferecidos pela entidade, de idiomas, beleza, 
gastronomia e muito mais.
Há 70 anos, a instituição oferece cursos deexcelência, atuando 
em nove unidades fixas e três unidades móveis, capacitando 
pessoas em quase todos os municípios norte-rio-grandenses e 
em todas as regiões do Estado.

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, que oferece aos associados ASFARN30% de desconto para 
todos os 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.
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BENEFÍCIOS E DESCONTOS

BELEZA

SALÃO PRISCILLA SUASSUNA
Rua Coronel Auris Coelho, 210
Lagoa Nova – Natal RN
(84) 99951-1513

O Salão Priscilla Suassuna oferece descontos exclusivos para 
associados ASFARN em serviços como corte de cabelo, escova, 
micropigmentação, estética, unhas, depilação, maquiagem, design de 
sobrancelha e muito mais.
Descontos:
- 15% para pagamento à vista;
- 10% para parcelamento ou vencimento do cartão de crédito;

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.

Descontos:
- 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.

BENEFÍCIOS E DESCONTOS

QUALIDADE DE VIDA

FISIOTERAPIA - 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.

SESC RN
Rua Coronel Bezerra, 33
Cidade Alta – Natal RN
(84) 3231-3928
www.sescrn.com.br

O Serviço Social do Comércio - SESC-RN promove ações 
socioeducativas que contribuem para o bem-estar social e a 
qualidade de vidade seus usuários. A parceria com a ASFARN 
possibilita a utilização dos serviços de lazer, cultura e saúde, com 
valores diferenciados do mercado, como:
- Esporte: hidroginástica, ballet, dança, futsal, karatê entre outros.
- Refeições: café, almoço e jantar.
- Variados: apresentações artísticas, locações de espaços para 
eventos, utilização de áreas de lazer.

Unidades disponíveis no momento:
Natal: Cidade Alta, Zona Norte, Potilândia, Macaíba, Mossoró, 
Caicó, Nova Cruz,  
São Paulo do Potengi.
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O contato efetivo da diretoria da 
ASFARN, nos últimos seis anos, junto à 
assessoria jurídica da instituição, forma-
da pelos advogados Dr. Josinei Pereira 
Dantas e a Dra. Slávia Cristina de Me-
deiros Santos, rendeu avanços significa-
tivos em todos os âmbitos associativos.

A compilação resumida das ações, 
compartilhamos para trazer um pa-
norama não só da dedicação dos pro-
fissionais envolvidos, como também 
das efetivas vitórias alcançadas, que 
somam e mudam o rumo da história 
para a Associação.

I – CONSULTORIAS
Durante os últimos seis anos, a as-

sessoria jurídica da ASFARN, sempre 

que convocada pelo Presidente José 
Ribamar Damasceno, prestou infor-
mações, esclarecimentos e orienta-
ções jurídicas, seja através de pare-
ceres escritos ou mediante consultas 
presenciais ou por telefone, especial-
mente nas áreas cível, administrativa 
e trabalhista,além de participar na ela-
boração de portarias, ofícios e demais 
correspondências que envolvessem 
interesses jurídicos da associação.

Os assessores jurídicostambém se 
fizeram presentes nas reuniões da 
Diretoria Executiva, da Diretoria Ple-
na e nas convocações da Assembleia 
Geral, prestando consultoria jurídica 
e trazendo orientações legais, juris-
prudenciais e doutrinárias sobre os 

assuntos tratadossempre que convo-
cados pelo Presidente. Também atu-
aram junto à comissão de gestão de 
planos de saúde da ASFARN no com-
bate à inadimplência e na recupera-
ção de créditos da Associação.

II – ADVOCACIA CONTENCIOSA
Em janeiro de 2015, no início do 

primeiro mandato do Presidente Ri-
bamar, a ASFARN litigava em dez pro-
cessos judiciais, todos na área cível. 
Na ocasião, o Presidente estabeleceu 
como meta chegar ao término destes 
litígios até o final de sua gestão e com 
o máximo possível de vitórias.

Durante os últimos anos, sete dos 
referidos processos foram extintos e 

OS AVANÇOS DA ASFARN POR MEIO 
DA ASSESSORIA JURÍDICA

arquivados, com vitórias para a ASFARN. O oitavo perdeu 
seu objeto, devendo ser extinto sem qualquer prejuízo para 
a Associação; o nono foi julgado parcialmente contra a AS-
FARN, já tendo sido arquivado; e o último processo ainda tra-
mita na comarca de Pau dos Ferros, aguardando julgamento.

No segundo mandato do presidente Ribamar, o jurídi-
co passou a ter como prioridade, na área contenciosa, o 
ajuizamento de ações na área cível, buscando promover, 
sistemática e continuamente, cobranças dos associados 
inadimplentes para com a Associação. Assim, foram (e 
continuam sendo) impetradas as ações de cobrança – que 
juntas totalizam mais de trezentos mil reais –, todas atual-
mente em fase de execução, já tendo sido recuperado, até 
o momento, mais de treze por cento dos valores ajuizados.

Na seara trabalhista, apenas uma reclamação foi movida 
contra a Associação durante os últimos seis anos. Trata-se 
de processo que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho 
de Mossoró, cujo valor da causa era de aproximadamente 
quatrocentos mil reais, tendo a ASFARN, que era a parte 
demandada, saído vencedora em todas as instâncias. Uma 
vitória histórica para o jurídico da Associação.

III – ADVOCACIA PREVENTIVA
Na seara da advocacia preventiva, um importante pro-

grama de compliance (absolutamente de acordo com as 
normas) foi adotado pelo Presidente José Ribamar e seus 
assessores jurídicos, o qual compreende a adoção, de ma-
neira preventiva e constante, de normas e procedimentos 
que objetivam a adequação e o respeito às leis, aos regra-
mentos internos da Associação, além da constante busca 
pela ética no ambiente de trabalho, mitigando, dessa ma-
neira, os riscos de ocorrência de contendas judiciais e ad-
ministrativas, além de dar segurança jurídica na condução 
de todas as atividades da ASFARN.

Neste sentido, o Presidente estabeleceu como uma das 
metas a regularização dos contratos de trabalho e de presta-
ção de serviços. Foi também promovida uma revisão e atua-
lização dos formulários dos termos de adesão e de recadas-
tramento dos associados, além da formalização dos contratos 
de comodato referentes aos imóveis cedidos para prestado-
res de serviço que atuam em Tibau e Barra de Cunhaú.

Além disso, em apoio ao plano de recuperação de dívi-
das de associados inadimplentes, mediante negociação – 
inicialmente diretamente com o presidente da Associação 
e posteriormente com o presidente da comissão de gestão 

de planos de saúde – o jurídico intensificou seu trabalho 
de formalização das negociações das dívidas dos associa-
dos através de contratos de confissão e assunção de dívi-
das, o que resultou no recebimento de expressivos valores, 
além de viabilizar as cobranças judiciais acaso necessárias.

IV – NOVO ESTATUTO SOCIAL DA ASFARN
Após meses de discussões em reuniões que envolveram 

o Presidente José Ribamar Damasceno, o vice-presiden-
te Edilson de Oliveira Júnior e o assessor jurídico Josinei 
Dantas, além de membros da Diretoria Executiva e da Dire-
toria Plena, foi aprovado, pela Assembleia Geral, em 12 de 
julho de 2017, o novo estatuto social da ASFARN, moderno 
instrumento normativo elaborado em completa harmonia 
com a legislação brasileira vigente, bem como em conso-
nância com as atuais necessidades da Associação.

V - ORIENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA AOS ASSOCIADOS
Durante os dois mandatos do Presidente Ribamar, ocor-

reu a continuidade do atendimento gratuito aos associa-
dos, sempre às terças-feiras, das 10h às 12h.

VI – CONTRATOS E DISTRATOS
Foram firmados, dentre outros, inúmeros contratos com 

prestadores de serviços e convênios, além de locações 
temporárias de parte da sede campestre de Macaíba e da 
área de lazer da sede administrativa, para eventos diver-
sos, sempre formalizados mediante minutas elaboradas 
pelos assessores jurídicos, que também acompanharam 
cada renovação ou rescisão dos referidos instrumentos.

VII - NEGOCIAÇÕES COM OS PLANOS DE SAÚDE
Entre os principais serviços prestados nesses últimos seis 

anos, pode-se ressaltar a ativa participação da assessoria 
jurídica por ocasião de cada renovação do contrato coletivo 
de prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre 
a ASFARN e a UNIMED, inclusive formalizando as contrapro-
postas apresentadas pela ASFARN, com resultados financei-
ros muito positivos para a Associação e seus associados.

Ressalte-se, também, que no atoda rescisão dos con-
tratos coletivos de prestação de serviços médico-hospi-
talares anteriormente celebrados com a GOLDEN CROSS 
e com a AMIL, a assessoria jurídica viabilizou a realização 
dos distratos sem que houvesse qualquer prejuízo para a 
ASFARN, nem litígios perante o Judiciário.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

50.465,69               

PERÍODO RECEITA DESPESAS GERAIS REPASSE UNIMED REPASSE UNIODONTO TOTAL SALDO
JANEIRO 344.066,38 87.580,41 255.937,79 6.719,96 350.238,16 44.293,91
FEVEREIRO 725.258,05 79.779,19 642.498,93 6.687,38 728.965,50 40.586,46
MARÇO 645.517,35 78.939,65 555.465,93 6.670,28 641.075,86 45.027,95
ABRIL 788.529,36 79.782,34 691.805,81 6.639,33 778.227,48 55.329,83
MAIO 540.364,06 89.663,11 428.222,39 6.591,28 524.476,78 71.217,11
JUNHO 710.145,91 78.717,80 590.197,61 6.523,68 675.439,09 105.923,93
JULHO 762.738,50 142.013,69 621.687,73 6.479,70 770.181,12 98.481,31
AGOSTO 702.398,91 124.655,67 628.113,74 6.479,70 759.249,11 41.631,11
SETEMBRO 725.018,85 86.402,67 624.418,25 6.816,91 717.637,83 49.012,13
OUTUBRO 812.869,51 93.658,35 0,00 6.811,74 100.470,09 761.411,55
NOVEMBRO 670.882,53 107.562,48 694.793,50 6.917,95 809.273,93 623.020,15
DEZEMBRO 829.039,02 115.229,08 698.287,68 7.135,55 820.652,31 631.406,86
TOTAIS 8.256.828,43 1.163.984,44 6.431.429,36 80.473,46 7.675.887,26

631.406,86

ASFARN - Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do RN
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA  REFERENTE A JANEIRO À DEZEMBRO/2019

SALDO FINAL EM 31/12/2018

SALDO FINAL EM 31/12/2019

631.406,86             

PERÍODO RECEITA DESPESAS GERAIS REPASSE UNIMED REPASSE UNIODONTO TOTAL SALDO
JANEIRO 711.776,52 96.951,91 698.954,48 7.308,07 803.214,46 539.968,92
FEVEREIRO 876.224,16 88.140,59 699.010,11 7.262,46 794.413,16 621.779,92
MARÇO 1.083.548,31 94.982,77 691.905,96 7.262,46 794.151,19 911.177,04
ABRIL 414.822,43 93.833,63 691.542,27 7.374,90 792.750,80 533.248,67
MAIO 720.246,39 76.732,93 694.878,81 7.329,30 778.941,04 474.554,02
JUNHO 869.158,79 106.154,25 736.616,48 7.246,19 850.016,92 493.695,89
JULHO 817.754,13 75.203,40 749.670,82 7.252,19 832.126,41 479.323,61
AGOSTO 816.990,73 72.725,15 755.810,42 7.195,63 835.731,20 460.583,14
SETEMBRO 853.633,69 210.471,15 671.003,62 7.468,48 888.943,25 425.273,58
OUTUBRO 855.681,00 119.728,85 663.441,95 7.754,05 790.924,85 490.029,73
NOVEMBRO 802.174,95 131.895,25 667.940,09 8.108,31 807.943,65 484.261,03
TOTAIS 8.822.011,10 1.166.819,88 7.720.775,01 81.562,04 8.969.156,93

484.261,03

ASFARN - Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual do RN
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA  REFERENTE A JANEIRO À NOVEMBRO/2020

SALDO FINAL EM 31/12/2019

SALDO FINAL EM 30/11/2020

A recuperação do equilíbrio financeiro da ASFARN sempre foi uma das metas, desde a 
primeira gestão assumida pelo Presidente José Ribamar Pinto Damasceno. E os demonstrativos 
pontuam esse cenário positivo das evoluções, disponíveis em Bancos, com relação aos saldos 
finais dos anos 2017, 2018, 2019 e o saldo disponível até novembro/2020.

SALDO FINAL 2017:  R$ 17.135,10

Com base nesses demonstrativos, podemos 
avaliar que a partir de outubro/2019, houve 
uma evolução nos saldos disponíveis da 
Associação, no qual se deve ao combate 
incansável aos inadimplentes e a maior 
rigidez dos gastos.

“Foi um trabalho árduo e constante para 
que a ASFARN pudesse estar, atualmente, 
financeiramente saudável e sem dívidas; 
vamos seguir com essa mesma proposta 
de trabalho nos próximos anos”, ressalta o 
Diretor Financeiro, Sebastião Cassis.
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