Obra Frank Lloyd e sua Família em Paradise Island, do artista Fernando Botero (Coleção particular)
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EDITORIAL

A

diretoria vem trabalhando dia e noite pela consolidação de uma gestão
eficiente na instituição, conciliando sua atuação junto a Asfeb com suas atividades na
Fazenda. Temos trabalhado incessantemente pela redução dos nossos custos e a maior
eficiência nos nossos procedimentos operacionais.
Como um dos resultados positivos, podemos destacar a redução no valor da cota do
Asfeb Saúde, que passou do trimestre novembro/dezembro de 2004 e janeiro de 2005 de R$
175,66 para R$ 169,57, uma deflação de 3,5% no período, enquanto os outros planos
tiveram um incremento superior a 11%. Temos sempre em mente a busca contínua do
fortalecimento financeiro do nosso plano de saúde e a estabilidade dos valores das cotas em
patamares compatíveis com as condições financeiras dos nossos associados.
Estamos trabalhando também para a implantação de controles internos efetivos,
buscando uma maior segurança nas atividades desenvolvidas na casa. E é exatamente
na direção da consolidação de práticas de maior controle e transparência que estamos
divulgando os demonstrativos contábeis do Asfeb Saúde relativos ao primeiro semestre.
Com a atenção sempre vinculada à necessidade de um diálogo aberto e franco,
realizamos duas reuniões colegiadas com a participação de toda a Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, com objetivo de tomada de decisões conjuntas.
Uma delas diz respeito à criação do Fundo de Estabilização da Cota, com objetivo de
conter as oscilações dos valores da cota do nosso plano de saúde, garantindo que não
ocorram impactos negativos no orçamento dos nossos associados.
A Comissão de Reforma do Estatuto finalizou a proposta do novo estatuto a ser
avaliada em assembléia geral marcada para o dia 24 de novembro. Estabelecemos ainda
uma parceria com a Cooperfisco, que permitirá a disponibilização de um espaço no
nosso jornal voltado à divulgação de suas ações, ao mesmo tempo em que garante a
redução de custos de produção do veículo para a Asfeb.
Estamos trabalhando firmemente pela consolidação da saúde administrativofinanceira da nossa Associação, com a responsabilidade de quem lida com um bem
coletivo, algo que pertence a todos nós.

AÇÕES JUDICIAIS

Cleudes Freitas
Presidente

REDUTOR SALARIAL

São 21 mandados de segurança,
relativos ao redutor salarial
patrocinados pela Asfeb, que
beneficiam 940 associados. Dois
processos ainda se encontram em
Brasília, aguardando publicação da
decisão. São as ações encabeçadas
por José Almir Lago de Medeiros e
por Maria Madalena de Oliveira
Cordeiro. Doze processos já foram
executados e estamos concluindo
os cálculos de sete processos para
imediata execução. Esclarecemos
que os valores executados são
relativos ao período de 1995 a
1998 e não haverá incorporação
aos vencimentos do percentual de
40% do teto.

Jornal da Asfeb
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FUNPREV

Nas ações relativas à restituição de valores descontados indevidamente dos
aposentados, a título de contribuição para o Funprev, no período de 1998 a
2004, será necessário assinar nova procuração, objetivando o prosseguimento
da demanda judicial, em função do falecimento do nosso advogado, Arx
Tourinho. Esses processos ainda não foram julgados. Para qualquer esclarecimento
ligar para o setor de benefícios da Asfeb  fone: (71) 2201-2207.

NOTA

Os servidores públicos aposentados, com
doenças consideradas incapacitantes, têm
direito a ampliação do limite de isenção do
pagamento do Funprev, em consonância
com as novas regras da Previdência, após
aprovação da PEC Paralela. Portanto, quem
atender as condições poderá protocolar
junto ao setor de pessoal da Sefaz o pedido
de isenção.
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ASFEB SAÚDE

Peritos da Asfeb atuam como “médico de família”
Você já pensou em fazer o seu check
up anual, mas não sabe por onde começar
ou qual especialista recorrer? Você gostaria de um aconselhamento médico, mas
não tem a quem procurar; e, então chega
a conclusão que falta o velho e bom médico da família? É importante que você saiba
que a Asfeb conta com dois médicos à sua
disposição, em sua sede, em Salvador. Através de médicos Lucy de Castro e Lúcio Carneiro da Rocha Souza é possível desde o
simples esclarecimento de dúvidas até o
atendimento clínico, a realização de check
up ou encaminhamento a especialistas.
Formada pela Universidade Federal da
Bahia, Lucy de Castro é especialista em auditoria e perícia médica. Possui experiência
como clínica geral. “Estamos capacitados
para prestar ao associado um atendimento de qualidade nas suas diversas necessidades. Acreditamos na orientação à saúde
como uma potente ferramenta de medicina preventiva”, observa a médica.
Para Lúcio Souza, quem trabalha
com perícia médica aprende o suficiente
sobre todas as especialidades. “Por termos uma maior facilidade para o entendimento da totalidade do paciente, temos uma maior segurança ao darmos
uma consulta clínica e encaminharmos o

Dra. Lucy de Castro: “prestamos ao associado um serviço de qualidade”

paciente ao especialista correto”, avalia.
A atuação dos dois médicos da
Asfeb está fincada principalmente nas
ações de perícia médica, entrevista
qualificada para admissão de novos associados e assessoria técnica para contas médicas. Na perícia, eles avaliam a
compatibilidade entre o diagnóstico
médico e o procedimento a ser realizado. Com isso, protege-se o associado
e, ao mesmo tempo, a saúde do nosso
plano, com a liberação para efeito de
realização de apenas o que está previsto no Regulamento.

Dr. Lúcio Carneiro Souza

Depoimento: Pelo Uso Racional
“No ano passado, tive meu pai,
de 93 anos, internado no Hospital Português, por mais de um mês. Nesse período, ele esteve na UTI três vezes.
Apesar do atendimento gentil, percebemos que o material disponibilizado
era exagerado. Fraldas descartáveis,
por exemplo, eram um pacote de 10
unidades por dia. Preocupados com o
uso racional do plano e com a saúde
do nosso pai, adotamos desde o início, com todo cuidado para não melindrar os profissionais, um caderno, onde
registrávamos todos os procedimentos.
Isso garantiu, entre outras coisas,
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que a cada troca de turno, a nova equipe que iniciava o trabalho no hospital tivesse acesso a todas as informações sobre o paciente. Estabelecemos uma relação de confiança com esses profissionais,
evitando conflitos. Além da preocupação
com o uso racional do nosso plano, constatamos na prática que o não retorno do
paciente à UTI e a sua saída precoce é,
em grande parte, responsabilidade da família, que tem que participar do processo de cura.”

César Fonseca e seu pai, já recuperado
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Depoimento de César Fonseca,
auditor fiscal e associado da Asfeb.
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AÇÕES CONJUNTAS

Conselho Deliberativo tem participação ativa
O Conselho Deliberativo da Asfeb,
cumprindo determinação estatutária,
vem participando ativamente e validando as principais ações da associação, a
exemplo da redução da taxa de inscrição no nosso plano de saúde, aprovada recentemente. Em conjunto com a
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal,
está avaliando a proposta de criação
de um fundo para estabilização da cota,
com recursos não depositados a título
de fundo de reserva.
O presidente do Conselho Deliberativo, Juvêncio Ruy Cardoso Neves,
acredita na importância do desenvolvimento de ações conjuntas por parte das
diversas instâncias de gestão da Asfeb,
com o objetivo de fortalecer ainda mais
a instituição. Além de Juvêncio à frente da presidência, a mesa diretoria do
Conselho para o triênio é composta por
Sérgio Furquim, como vice-presidente,
e Joaquim Amaral, como secretário.
Também foram eleitas as comissões
permanentes do Conselho Deliberativo.
Para a Comissão de Saúde foi eleito o
conselheiro Édson Lima e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Assuntos

Juvêncio Cardoso Neves

Associativos, o conselheiro Marcos Carneiro. Foi formada ainda a comissão extraordinária para sistematização do Estatuto Social, tendo como membros os
conselheiros Édson Lima e Geovani
Aguiar. Dois outros membros serão indicados pela executiva. Já o conselheiro
Vladimir Moreira foi escolhido para coordenar as proposições de alteração no
regimento interno do Conselho.

Dentro do seu escopo de atuação,
o Conselho Deliberativo já solicitou à
Diretoria Executiva o orçamento de
2005, o balanço patrimonial de 2004
e o demonstrativo atualizado da posição do fundo de reserva da Asfeb.
Segundo Juvêncio Ruy Cardoso
Neves, o Conselho deseja manter um
diálogo aberto com os associados, para
discussão de temas variados de interesse comum: apresentação e cumprimento do Orçamento Asfeb, real necessidade de criação da Fundação do
Grupo Fisco, limitação da Comissão
Executiva em contrair despesas sem a
prévia autorização do Conselho Deliberativo, a importância da participação
dos associados nas mudanças
estatutárias, a representatividade da
classe nas eleições gerais (vereador,
deputados estadual e federal) e o fortalecimento do fundo de reserva.
“Nossos colegas podem e devem se
manifestar. Um dos meios disponíveis é
através do e-mail do Conselho
(cd@asfeb.org.br). Sua opinião fará com
que a classe do Fisco se fortaleça e atenda os anseios da sociedade”, avalia.

Vice-presidente da Asfeb é nomeado para Conselho do Planserv
O vice-presidente da Asfeb, Luís Henrique Brandão, foi nomeado para integrar o Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia, juntamente com Marinalva Nunes (APLB/
Fetrab) e Maria José Silva (Sinpojud/Fetrab) Antiga reivindicação
dos servidores, o conselho permite aos três representes dos funcionários públicos baianos participar das discussões que visem
propor diretrizes estratégicas e políticas de assistência à saúde
dos servidores.
Através de seus representantes, a categoria pode propor
alterações no regimento do Planserv, apreciar políticas de custeio
e emitir parecer orçamentário, bem como avaliar a gestão operacional do plano. Cabe ainda acompanhar a utilização do plano
pelos beneficiários e manter relação com outros órgãos públicos.
Ao Conselho caberá ainda apurar as denúncias de abusos e sonegação de serviços por parte dos prestadores.

Luís Henrique integra o Conselho

Jornal da Asfeb
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REFORMA DO ESTATUTO

Trabalho da Comissão está em fase final
Os trabalhos de reforma do Estatuto da Asfeb estão na fase final. A meta é
cumprir o propósito de campanha da atual diretoria e entregar à instituição um
novo estatuto que revigore seus objetivos e, ao mesmo tempo, crie normas rigorosas de controles internos. Para a realização desse trabalho foi nomeada uma
comissão específica, formada pelos associados Antonio Bernardo S. Queiroz,
na presidência, Antonio Carlos B. Neves,
Édson Lima Silva, Giovani Aguiar da Silva, Jorge Gonzaga, Luís Henrique
Brandão e Tereza G. Sales.
Os trabalhos da Comissão de Reforma do Estatuto tiveram como diretriz o
exame minucioso do atual estatuto, buscando não só adequá-lo à nova legislação federal, que regula os planos de saúde, e o novo Código Civil, como também fortalecer os controles internos da
Associação, com artigos necessários à
consolidação da continuidade administrativa da instituição. “Reformar e reorganizar o Estatuto se tornou fundamental para
resguardar o futuro. Foi feito um trabalho
de atualização dos seus artigos, com objetivo de dar mais segurança e estabilidade à
instituição”, afirma o presidente da Comissão, Antonio Bernardo Queiroz.
Desde a primeira reunião da Comissão, as modificações que vêm sendo realizadas estão disponíveis no site da instituição (www.asfeb.org.br) para que os
associados possam acompanhar os trabalhos e apresentar sugestões. Vários encontros foram promovidos em cidadespólos do interior com o objetivo de ampliar a participação do associado no debate sobre o novo estatuto.
O trabalho da Comissão foi apresentado em outubro, para a Diretoria Executiva, os conselhos Deliberativo e Fiscal, expresidentes da Asfeb e convidados. No dia
24 de novembro, será apresentado a todos os associados para avaliação em Assembléia Geral.
Os membros da Comissão de Refor-
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Da esquerda para a direita: Giovani, Queiroz, Tereza, Jorge, Édson e Antônio

ma do Estatuto fazem questão de afirmar que o trabalho executado não apresenta caráter conclusivo, nem contém a
pretensão de alcançar a perfeição. “A
equipe que formou a comissão tem se
mostrado exemplar. A marca do traba-

lho foi a pró-atividade, com todos trabalhando nas suas horas vagas e trazendo
contribuições importantes para as reuniões. Acreditamos que o resultado apresenta uma abordagem lógica e justificável”, conclui Queiroz.

Entrega de exames não gera cobrança de nova consulta
Poucos são aqueles que sabem
que o retorno ao médico com os exames solicitados não devem ser considerado uma nova consulta e, portanto, não deve ser cobrada como tal. A
definição faz parte da Resolução Normativa 02/99, do Conselho Nacional
de Honorários Médicos, que determina que: “quando houver necessidade
de exames complementares que não
podem ser executados e apreciados no
período da consulta, esse ato médico
terá continuidade e finalização quando
o paciente retornar com os exames solicitados, não devendo, neste caso, ser
considerado como uma nova consulta”.
Parecer do Conselho Regional de
Medicina da Bahia , de 2002, reafirma a
determinação da resolução ao colocar
que “quando o médico necessita de exames complementares que não podem ser
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executados num único período de tempo, o ato médico básico (a consulta) não
foi concluído e terá continuidade quando o paciente retornar com os exames
complementares”.
O Cremeb enfatiza que não é necessariamente o tempo decorrido entre
uma visita e outra que caracteriza novo
ato médico. “Este é caracterizado pelos
procedimentos que pressupõem nova
abordagem terapêutica, diferentemente
daqueles que originaram a primeira consulta e que independem do tempo transcorrido entre as duas visitas”, conclui.
A Asfeb solicita que, caso seja
exigida a assinatura de guia de nova
consulta, o associado assine o documento e informe a gestão do plano, que
tomará as devidas providências, evitando
o pagamento em duplicidade e o
consequente impacto na co-participação.

Jornal da Asfeb

TRABALHO E TRANSPARÊNCIA

Fortalecimento do Asfeb Saúd
A diretoria da Asfeb, em paralelo
às ações administrativo-financeiros de
caráter corretivo, vem atuando de forma
mais intensa com o objetivo de ampliar
a saúde do nosso plano. Com o propósito de democratizar a discussão em torno
das ações macro da instituição, a diretoria promoveu recentemente duas reuniões colegiadas, com a participação dos
conselhos Deliberativo e Fiscal, visando
a tomada de algumas decisões. Através
da Resolução Conjunta nº 1, foi criado o
Fundo de Estabilização da Cota (FEC).
A finalidade do FEC é garantir a estabilização das cotas no médio e longo
prazos, impedindo que picos de despesas influenciem negativamente com valores extremamente elevados, para a capacidade contributiva dos associados. “A
iniciativa leva em consideração a necessidade incessante da busca pelo fortalecimento financeiro do nosso plano de
saúde e a estabilidade dos valores das

Cleudes Freitas: pelo fortalecimento financeiro do plano de saúde.

cotas em níveis adequados aos vencimentos dos nossos beneficiários”, afirma o
presidente Cleudes Cerqueira de Freitas.
Com a Resolução nº 5, a diretoria
estabeleceu, por outro lado, novos valo-

res para a taxa de inscrição de associados e dependentes no plano, com o propósito de facilitar o ingresso de novas
vidas, abrindo perspectiva para ampliação do quadro de associados.

Diretoria presta contas aos associados
Dentro do processo de atualização da
contabilidade da Asfeb, estão sendo
disponibilizados no nosso jornal os demonstrativos contábeis do Asfeb Saúde, relativos ao primeiro semestre deste ano. A
diretoria vem buscando ainda uma melhoria no seu sistema contábil da instituição,
com o objetivo de tornar mais ágil o acesso
às informações. A meta é transformar a contabilidade em uma ferramenta de gestão
que auxilie na tomada de decisões. “Nossa
expectativa é que, em breve, nossas informações contábeis atualizadas estejam disponíveis na nossa nova homepage, que deverá ficar pronta ainda no 1º semestre de
2006”, diz o presidente Cleudes Freitas.

Jornal da Asfeb

BALANÇO PATRIMONIAL - ASFEB - SAÚDE - Período Janeiro a Junho de 2005.
ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Bancos
Valores a Receber
Adiantamentos

(215.461,40)

Fornecedores

1.720.355,09

Contas Médicas e hospitalares

4.762,28

TOTAL CIRCULANTE

Título de Capitalização
TOTAL REALIÁVEL L. PRAZO

1.552.929,44

Provisões de Risco

564.860,60

2.000,00

TOTAL CIRCULANTE

2.080.171,51

Conta Corrente Entre Estab.

1.554.929,44
326.973,56

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.311.387,46

TOTAL DO ATIVO

3.391.558,97
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56.187,24

Obrigações Trabalhistas

PERMANENTE
IMOBILIZADO

Obrigações Fiscais

1.509.655,97

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicação Financeira - Fundo

84.442,79
1.245.869,60
118.818,32
9.992,96

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
Resultado de Exercícios Anteriores

(210.961,94)

Superavit do Semestre

1.522.349,40

TOTAL DO PASSIVO

3.391.558,97
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de é foco de ações da diretoria
Desta forma, a taxa de adesão ao plano corresponde à importância equivalente
a 10% do valor da mensalidade da 1ª a 5ª
faixa etária; 20% no caso da 6ª a 8ª faixa
etária; e 30% para aqueles que estão nas
9ª e 10ª faixa etária. “Ao tomar essa decisão, levamos em consideração o fato de
que os atuais custos administrativos para a
inclusão de novos associados ou dependentes permitem a redução dos valores da taxa
de inscrição no nosso plano”, avalia Luís
Henrique Guimarães Brandão, vice-presidente da instituição.
Outra iniciativa da atual diretoria,
anunciada através da Resolução nº 6, estabeleceu a sistemática para os
parcelamentos de valores em atraso referentes a cotas e/ou co-participação do
plano Asfeb Saúde existentes até o dia
31 de agosto este ano. O objetivo é cessar
futuras inadimplências superiores a 60 dias.
“É importante que lembremos que o nosso plano é de autogestão, condominial, não

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - ASFEB - SAÚDE
Período Janeiro a Junho de 2005.
RECEITAS OPERACIONAIS
Mensalidades Asfeb Saúde
Taxas Adm. Conv. Reciprocidade
Fatura Convênio Reciprocidade
Outras Receitas
TOTAL DAS RECEITAS
DEDUÇÕES
Devolução de Mensalidades
Provisão de Risco
TOTAL DAS DEDUÇÕES
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS MEDICAS
Hospitais e Clínicas
Reembolso de Despesas médico-hospitalares
Medicamentos
Glosas de Convênios e Descontos
Co-participação
TOTAL DAS DESPESAS MÉDICAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pessoal
Gerais
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
SUPERAVIT DO PERÍODO
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Valor R$
8.832.738,90
44.184,50
441.844,87
4.872,50
9.323.640,77
(2.780,14)
(61.627,60)
(64.407,74)
9.259.233,03

(7.452.670,30)
(180.079,47)
(36.816,01)
265.112,67
286.347,38
(7.118.105,73)
(412.524,27)
(282.222,65)
(694.746,92)
75.891,90
77,12
1.522.349,40

Domenico comemora bons resultados

tendo, portanto, fins lucrativos. As despesas são suportadas e rateadas por todos os
associados. A inadimplência impacta negativamente na saúde financeira do plano,
refletindo no aumento das cotas”, afirma
Domenico Fioravanti, diretor administrativo e financeiro.

A Resolução informa ainda que o
associado que não regularizar a sua pendência no prazo estabelecido será excluído do plano de saúde, já previamente notificado, sem prejuízo das medidas
judiciais cabíveis para a recuperação dos
valores em aberto. “Para toda e qualquer inadimplência das cotas ou co-participação, a partir de mensalidade de setembro, passaram a ser aplicadas as sanções previstas nos artigos 9º e 10º do
Estatuto, com a suspensão após 30 dias
do vencimento da parcela em atraso e
a exclusão após 60 dias. Isso após a notificação do associado”, observa
Domenico Fioravanti.
“Entenda-se como inadimplência
todo e qualquer valor em aberto referente a cotas ou co-participação, independente da existência de pagamentos relativos a meses posteriores
ao que se encontra em débito”, conclui Cleudes Freitas.

Definindo valor da cota para este trimestre
O valor da cota
178,00
apurado para o tri176,00
mestre novembro/
174,00
dezembro 2005 e ja172,00
neiro de 2006 é de
R$ 169,57. Com
170,00
isso, a conta pratica168,00
mente se manteve
166,00
estável em relação
164,00
ao trimestre anterior
Nov/Jan-05 Fev/Abr-05 Mai/Jul-05 Ago/Out-05 Nov/Jan-05
(R$ 168,29) e ao período de maio/junho/julho (R$ 168,97), mesmo sendo verificado o aumento no valor
dos procedimentos médicos. Ainda assim o valor apurado para este trimestre apresenta uma baixa se comparado ao mesmo período do ano passado quando foi de
R$ 175,66. “Vale a pena ressaltar que a cota se manteve nesse mesmo patamar,
com a instituição pagando todas as suas obrigações, inclusive os depósitos do
fundo de reserva, que deve fechar o ano em mais de R$ 2 milhões de saldo”,
informa o diretor financeiro da Asfeb, Domenico Fioravanti.
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QUALIDADE DE VIDA

Obesidade é um dos maiores
problemas de saúde pública
A obesidade é a doença
que mais cresce no mundo, sendo considerada por especialistas como a epidemia do terceiro milênio e um dos maiores
problemas de saúde pública.
Como conseqüência de novos
e piores hábitos alimentares, os
brasileiros vêm engordando ao
longo das últimas três décadas.
Segundo levantamento do
IBGE, o país tem cerca de 38,6
milhões de pessoas com peso
acima do recomendado, o equivalente a 40,6% de sua população adulta.
Deste total, 10,5 milhões
são obesos. De acordo com o
endocrinologista Severiano Farias, credenciado do Asfeb Saúde, fatores genéticos, psíquicos,
metabólicos, maus hábitos alimentares, sedentarismo,
estresse e correria na vida moderna são as principais causas.
“A prevenção é o mais importante. Todos com algum grau
de obesidade devem procurar
um médico antes que o quadro
se agrave”, recomenda.

Doenças associadas ao
excesso de peso matam cerca
de 80 mil pessoas por ano no
Brasil, número semelhante aos
óbitos provocados pelo cigarro. O flagelo da gordura, que
abre caminho para o surgimento de mais de 30 doenças e sobrecarrega o orçamento da saúde com internações
hospitalares que poderiam ser
evitadas. Seus impactos nos
cofres públicos implicam em
um orçamento de R$ 1,5 bilhão por ano.
Severiano Farias explica
que a obesidade mais problemática é aquela em que a distribuição da gordura corporal
é considerada padrão central.
Ou seja, maior acúmulo no
tronco e abdômen, a tradicional “barriga de cerveja”.
“Esse tipo de gordura está
mais associada a alterações
metabólicas e conseqüentemente a diversas patologias.
É mais comum em homens”,
aponta. O médico observa
que a circunferência abdomi-

Dr. Severino Farias

nal é considerada de risco
quando supera os 90 centímetros em homem e 80 centímetros em mulher.
CIRURGIA BARIÁTRICA
No Brasil, 1% da população está incluída nas estatísticas da obesidade mórbida,
identificada quando o índice
da massa corpórea passa de
40, valor obtido pela equação
entre peso versus altura ao
quadrado. Para o endocrinologista, a cirurgia bariátrica é
recomendada para alguns casos de obesidade mórbida. “A
sua indicação deve ser criteriosa. Não pode ser utilizada
da forma que está sendo. Tem
gente engordando para entrar
na faixa na qual é recomendada a cirurgia, o que é um
absurdo. Essas cirurgias trazem riscos além dos existentes em todo processo cirúrgico, com conseqüências posteriores”, avalia.

Do universo de portadores de obesidade mórbida, 80
mil morrem anualmente por
doenças relacionadas ao excesso de peso como, por
exemplo, hipertensão, diabetes, doenças nas articulações,
apnéia do sono, entre outras.
Já o número dos que se submetem ao procedimento cirúrgico gira em torno de 15 a 20
mil por ano.
Hoje, os remédios são indicados em casos selecionados, quando não há sucesso
com o tratamento clínico, ou
para pessoas que apresentem
obesidade ou mesmo obesidade mórbida. “Os medicamentos são coadjuvantes e devem
ser indicados sempre sob supervisão médica, porque podem resultar em efeitos
colaterais significativos, por
exemplo, aumento da pressão
arterial. Muitas mulheres, no
afã de perderem peso, acabam
aceitando fórmulas mágicas,
com anfetaminas, colocando
em risco a sua saúde”, salienta. Ele ressalta que, no longo
prazo, a quantidade de pacientes com dependência química às anfetaminas é muita elevada e a longo prazo essas fórmulas não emagrecem. Crises
hipertensivas, arritmias cardíacas e mortes têm ocorrido com
freqüentemente por conta destas formulas”, conclui.

A partir de novembro, o Asfeb Saúde está
disponibilizando orientação nutricional para seus
associados. Agendamento pelo (71) 2201-2220.

Jornal da Asfeb
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SICOOB COOPERFISCO

Uma cooperativa que não pára de crescer
Imagine um banco que se
preocupa com seu cliente acima do seu lucro, que pratica os
melhores juros para o investidor
e os menores para o tomador
de empréstimo. E, no final do
ano, os clientes ainda podem
decidir o que fazer com as sobras resultantes da relação entre a remuneração e os custos
dos serviços. Ele é uma realidade, existe em forma de cooperativa e está disponível para os
servidores da Sefaz.
Criada há cerca de cinco
anos, a Cooperfisco – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – não tem parado de crescer. Quando iniciou sua operação, eram 75
cooperados. Hoje, já são 834.
No começo, seu capital soma-

e dono, participando da gestão
do sistema”, afirma Petrônio
Alberto da Fonseca, diretor-presidente recém-empossado da
Cooperfisco.
Para ele, a Cooperfisco
tem sua razão de existir na
Asfeb. “Foi na Associação
onde detectamos a demanda
pelos serviços de uma cooperativa financeira e onde iniciamos o desenho da nossa
Cooperfisco”, afirma. O ingresso na cooperativa pode
ser feito através da internet –
www.cooperfisco.com.br -,
ou nos postos de atendimento, cujos telefones são (71)
3115-2441 e 3381-6475.
Os empréstimos são realizados, em sua maioria, na
modalidade de crédito consignado em folha de pagamento. São operações sem inci-

Petrônio Fonseca

va R$ 35 mil e agora já contabiliza mais de R$ 700 mil.
“O que oferecemos são
serviços encontrados num banco convencional. Só que a nossa gestão tem como foco o cooperado, que recebe um atendimento personalizado. Numa
instituição financeira tradicional,
o cliente só é conhecido pelo
seu CPF e número de conta corrente. Aqui, o cliente é usuário

dência de IOF, com prazos de
até 36 meses, e juros, hoje, a
partir de 2,3% ao mês, com
tendência a baixar. “Nosso
associado, além de tomar
empréstimo com o juro mais
baixo do mercado, não é obrigado a nenhuma reciprocidade.
“E tem mais: no nosso caso,
parte dos juros (as sobras) é revertida para os cooperados”,
observa Petrônio Fonseca.
É compromisso da Cooperativa, também, trabalhar
com as menores tarifas e oferecer as melhores taxas para
aplicação de recursos de seus
associados. A Cooperfisco
conta com uma nova diretoria composta ainda pelo vicepresidente, Jorge Claudemiro
da Silva, o diretor administrativo, Walmir Feijó e diretor financeiro, Claudio Meirelles.

Inaugurado novo Posto de Atendimento Cooperativo
Os associados da
Cooperfisco já contam com um
novo posto de atendimento. No
dia 10 de outubro foi inaugurado o Posto de Atendimento
Cooperativo – PAC, na Universidade Corporativa do Serviço
Público, nas novas instalações
daUnidade Secretaria da Fazenda, na Barros Reis. A iniciativa
tem como objetivo ampliar o
acesso aos serviços ofertados
pela Cooperfisco, que possui
sua sede, no prédio central da
Sefaz, no Centro Administrativo da Bahia.
A inauguração se deu com
a participação de cerca de 100
cooperados, dirigentes do
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O novo posto está instalado na Barros Reis

afirma o presidente da
Cooperfisco, Petrônio Alberto
da Fonseca. O novo posto tem
localização estratégica. Além de
poder atender todos os servidores da Sefaz que residem em
Salvador, estará acessível a
aqueles que se deslocam do in-

Sicoob - Central/Ba, do Presidente da Cooperativa de Crédito dos Funcionários do
Sebrae/Ba, diretores da Asfeb e
convidados. “Nosso universo de
cooperados é muito grande.
Temos que estar onde eles estão, para atendê-los melhor”,
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terior para cursos na Universidade Corporativa.
Nos PACs, os cooperados
podem usufruir de todos os
serviços financeiros disponibilizados pelo Sicoob - Sistema
de Cooperativas Brasileiras,
que congrega 782 cooperativas e disponibiliza aproximadamente 1.120 postos em
todo o Brasil, sendo a sexta
maior rede de atendimento financeiro do país, só perdendo para os grandes bancos.
Neles é possível fazer depósitos, pagamento de contas de
consumo e boletos bancários,
efetuar saques e solicitar extratos, entre outros serviços.

Jornal da Asfeb

ASFEB ODONTOLOGIA

Odonto System inaugura nova clínica para associados da Asfeb
Foi inaugurada recentemente, com a presença da diretoria, a nova clínica da
Odonto System exclusiva dos
associados e funcionários da
Asfeb. Nela, estão disponibilizados dois consultórios comsom
do mais puro
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Decorado com bandeirolas e fogueiras, o espaço escolhido para abrigar a festa
garantiu conforto e segurança, com um estacionamento
próprio. O convite individual
deu direito a licores e amendoim. A preços abaixo do
mercado, foram ainda disponibilizados para consumo bebidas, como uísque, cerveja,
roskas e refrigerantes, comidas típicas e churrasco.
A festa, que começou as
20h30 e só acabou às 4h30, foi
aberta pelo som da banca
Cuecão de Couro, com seu estilo “forró eletrônico”. Em seguida, foi a vez do cantor e
instrumentista Cicinho do
Acordeon e da banda Estakazero, o primeiro representante do forró tradicional e a segunda do forró cadenciado. A
festa foi encerrada ao som da
banda Arrocha o Nó.

A diretoria
aprovou
as novas
instalações
da clínica
que atende
exclusivamente
os associados
da Asfeb

Os tratamentos de ortodontia e
cirurgias em geral só podem ser
feitas nos centros específicos da
Odonto System, que funciona
no 4° andar do mesmo edifício.
Além disso, os associados da
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ASFEB ESPORTE

Solidariedade em campo
A solidariedade tem sido
a marca do campeonato de
futebol da Asfeb. E o melhor:
tem contribuído para amenizar o drama social de algumas
pessoas. A cada jogo, os atletas que estão disputando o
torneio contribuem com R$ 1.
No final do mês, são comprados alimentos não-perecíveis e
doados a instituições sociais.
Segundo o diretor Social, de
Cultura e Esportes da Asfeb,
Eraldo Santana, desde o início
do torneio até o momento, foram distribuídos 720 kg de gêneros alimentícios (arroz, feijão, macarrão e farinha).
Até o mês de setembro
nove instituições já forma
contempladas com a doação
: Centro Espírita Socorro e
Fraternidade; Escola Maria
de Graça e Misericórdia,
Casa de Caridade Adolfo B.
de Menezes; Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, Centro Espírita Lar
João Batista, Centro Comunitário da Criança e Adolescente; Comissão Unida de
Pernambués; Creche Comunitária Lutando para Vencer
e Abrigo Paulo de Tarso.
Na expectativa de
Eraldo, até o final do campeonato, deve ser distribuído 1,3 tonelada de alimentos, beneficiando um total de
15 instituições .
“Na verdade, a gente
não sabe o que representa a
nossa pequena ajuda lá na
ponta, onde o desemprego
e a fome exigem soluções
emergenciais”, afirma o zagueiro da equipe sênior do
IGF, Milton Luiz Chagas da
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Fonseca. Para ele, as iniciativas assistencialistas são tão
importantes quanto outras
ações necessárias, como educação e inserção no mercado de trabalho.
Isso porque necessidades como fome e doença são
imediatas, não podem esperar pelo reingresso de pais de
família no mundo do trabalho. “No ano passado, a iniciativa beneficiou o Núcleo
de
Estudos
Espírita
Bethabara, onde atuo. Destinamos alimentos para quatro famílias, o suficiente para
atender as necessidades
surgidas com o desemprego,
por um período de quatro
meses”, observa.
A presidente do Lar Vida
– instituição que abriga 86
crianças deficientes abandonadas -, Maria Cristina Cordeiro Caldas, acredita que
não só os grandes gestos são
importantes. “Todo mundo
dando de si um pouquinho
garante que o trabalho social se efetive e beneficie, de
fato, as pessoas carentes”. O
Lar Vida sobrevive há 20 anos
de doações de pessoas físicas e jurídicas. “Somos o resultado do sonho de poucos
e da solidariedade de muitos”, afirma.
No entender de Sérgio
Forquim, da equipe do
Utereré, a ajuda tem um valor simbólico importante, especialmente para quem participa do campeonato. “Unir
lazer com uma preocupação
com o social, com a construção de um mundo melhor, é
grande satisfação”, avalia.

A nova estrutura traz maior conforto para os associados

Novidades na sede social
Maior conforto para os associados da Asfeb que freqüentam o clube social. Este foi o principal ganho da parceria que a instituição estabeleceu com três empresas para
viabilizar a construção de um anexo ao campo de futebol.
Com cerca de 108 metros quadrados, o espaço – uma cobertura de madeira e telhas – permite que os associados
possam ficar próximos ao campo, com conforto. As empresas parceiras da Asfeb na iniciativa são a Incomaf Madeireira, a Madeireira Somônica e a Central das Telhas. Também
foi adquirido um parque infantil, com cama elástica, tobogã,
escorregadeira, e piscina de bolas, entre outros brinquedos.

Avenida Barros Reis, 378 - (71) 3381 8071

COMTEBRA COMERCIAL
DE TELHA BRANCA
CENTRAL DE TELHA
ESTRADA DO COCO, KM 0 - LAURO DE FREITAS
TEL: 3252-5688
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MEIA MARATONA

Asfebianos marcam presença na Meia Maratona da Bahia
Saúde é o que interessa. Esse é o lema de uma turma de asfebianos que, em
meio à agitação da vida moderna, encontra tempo para
conciliar trabalho e atividade
física no dia a dia. E mais:
participa de competições,
como a Meia Maratona da
Bahia e não faz feio. É o caso
de Sandra Grisi. Há cerca de
um ano, ela começou a participar de competições e vem
baixando seu tempo. Em 2004,
Grisi chegou em nono lugar na
sua categoria (50 anos). Este
ano, ficou em quinto.
No passado, uma pessoa sedentária, ela deixou de
fumar e engordou cerca de
20 kg. Por recomendação
médica, se matriculou numa

Sandra Grisi:
5º lugar na sua categoria

academia de ginástica, recuperou o peso e tomou gosto
atividade física. A sua rotina
inclui treinamentos diários,
com o seu personal trainer,
Rafael Seara. Nos seus dias de
plantão no Posto Fiscal do
Aeroporto, corre de sua casa,
na Pituba, até o trabalho, o
que equivale a mais de 20 km
de percurso. “Minha vida é
minha saúde”, sentencia.
Outro que correu a Meia
Maratona foi Elias Freitas Fonseca, que sempre participa
das competições locais. Durante cinco dias por semana
ele se exercita, correndo cerca de 10 km e ainda faz
musculação e alongamento
três vezes. Há 10 anos essa é
sua rotina. “Corro pelo pra-

Asfeb em
festa no
Dia das
Crianças
O 12 de outubro, Dia das Crianças, foi marcado na sede social da Asfeb, por muita animação.
Cerca de 250 crianças compareceram com seus pais
e familiares para curtir a programação feita especialmente para elas. Os “baixinhos” puderam participar da oficina de artes comandada por D. Benta
e a boneca Emília, do futebol de sabão, das brincadeiras com a Nega Maluca, assistir ao show de mágicas, malabarismo, cantar no videokê, tomar banho de piscina, brincar no parquinho e ainda por
cima ganhar presentes e guloseimas, como crepes,
cachorro-quente, picolé e muito mais. O sucesso
da festa deveu-se a grande presença dos nossos
associados e ao empenho dos nossos diretores
Wadja Barboza e Eraldo Santana (foto acima).

zer, pelo bem-estar físico,
pela saúde e também porque
esse é um esporte através do
qual se faz muitos amigos”,
observa.
Por morar perto da
praia, Luiz Marcos Rezende
Fonseca começou a andar e
em seguida a correr, há cerca
de cinco anos. Hoje, são 12
km percorridos diariamente,
durante cerca de uma hora,
isso fora os mais de 20 km
da Meia Maratona, corridos
no último dia 9 de outubro.
“Gosto muito de atividade física, e corro. Faça chuva, faça
sol, os cinco dias da semana.
Mas não sou fanático. No
meu fim de semana tenho
tempo para tomar ‘água’”,
observa.

