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Integração campeã
Os times Boca Júnior (Adulto), Feira Fubuia (Máster) e IGF (Sênior) foram os campões do
torneio, cujas finais marcaram o final de ano, assim como a confraternização do aposentados.
Páginas 4, 5 e 7

EDITORIAL

A

o completar um ano de gestão à frente da Asfeb, nós da diretoria estamos
certos de que a nossa Associação se encontra no caminho correto. Isso porque, no
cotidiano do nosso trabalho, sempre pautado pela ética e transparência, colocamos você,
nosso associado, como centro das nossas atenções.
Lembramos a todos que, neste início de ano, temos pela frente o
compromisso de aprovarmos a proposta do nosso novo Estatuto Social, em
Assembléia Geral marcada para 15 de março, na Casa do Comércio, em Salvador.
Reafirmamos que esse novo documento é uma exigência legal e, portanto, se não
houver quorum na Assembléia, a Associação está sujeita a perder o seu registro
junto à ANS. Contamos com a presença de todos.
No nosso dia a dia, estamos trabalhando firme para ampliar os benefícios aos
nossos associados, como, por exemplo, a amplitude das ações do nosso Programa de
Prevenção à Saúde, assim também como estamos buscando efetivar modelos e controles
de processos, visando à melhoria da qualidade dos serviços que prestamos.
O aperfeiçoamento dos nossos canais de comunicação é outro foco das nossas
atenções. Nesse sentido, estaremos, em breve, disponibilizando uma nova página na
internet, mais moderna e dinâmica, que permita uma maior interação com os seus
usuários e agilize o seu acesso às nossas informações.
Temos trabalhado ainda no sentido de ampliar a integração dos associados, seja
na promoção de encontros ou de atividades esportivas. E o esporte é um dos principais
caminhos para isso. Começamos este mês a discutir a reforma do regulamento do nosso
campeonato de futebol de 2006, na expectativa de que possamos este ano ter um torneio
ainda mais eficiente, além da realização de um campeonato de tênis.
Em síntese, neste primeiro ano de gestão, temos buscado consolidar uma gestão
moderna na Asfeb, para que possamos garantir aos nossos associados a amplitude de
serviços e benefícios, cujo foco central é a qualidade de vida de todos.

Presidente
Cleudes Cerqueira de Freitas
Vice-Presidente
Luís Henrique G. Brandão
Secretária Geral
Wadja de Souza Barboza
Diretor Administrativo e Financeiro
Domenico Fioravanti
Diretor Jurídico
Jorge Luiz Santos Gonzaga
Diretor Social, de Cultura e Esportes
Eraldo Bispo de Santana
DIRETORIAS REGIONAIS
Norte - Jurema Costa Batista
Nordeste - Alex Guimarães de Araújo;
Oeste - José Santos da Invenção
Sudeste - Renato Reis Diniz da Silva
Centro-Oeste - Hugo C. Oliveira Melo
Paraguassú - Joseilton da Silva
Sul - Maria de Jesus Santos Novaes
CONSELHO DELIBERATIVO
Amires R. Silvany,
Antonio Fernando R. Almeida,
Carlos Alberto M. Pinheiro,
Edson Lima,
Giovani A. Silva,
Joaquim Amaral Filho,
Juvêncio Ruy C. Neves,
Marcos Carneiro,
Sérgio Furquim,
Washington Bahia,
Vladimir M. Moreira.
CONSELHO FISCAL
Antonio Carlos Batista Neves,
Honorina Maria Maia Cerqueira,
José Arnaldo Reis Cruz
Redação e Edição
Fred Burgos
Editoração
Yoemi e Ko Artes Visuais
Fotolito e Impressão
Tiragem
4.000 exemplares

Cleudes Freitas
Presidente

Distribuição Dirigida

Definida cota do trimestre

Sérgio Otremba

A cota do Asfeb Saúde para o trimestre fev./mar./abril deste ano
foi definida em R$ 179,41, representando um aumento de 2,73% em
relação ao mesmo período de 2005, quando a cota foi de R$ 174,64.
Em relação ao último trimestre, o incremento foi de 5,8%, para um
valor de R$ 169,57. O cálculo para composição da cota leva em consideração as despesas realizadas no período de julho a dezembro/2005.
Em patamares próximos às cotas anteriores, a correção traz ainda
reflexos do aumento verificado na tabela dos serviços médicos, no segundo semestre de 2005. “Vale salientar que o uso racional do plano
e a sua oxigenação com o ingresso de novas vidas são fatores que
permitem a estabilização da cota, afirma o presidente da Asfeb, Cleudes
Freitas, completando que “o fundo reserva vem sendo depositado regularmente e fechou o ano em R$ 2.122.897,62, cumprindo o anunciado pela diretoria”.

Jornal da Asfeb

DIRETORIA EXECUTIVA
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Há pouco mais de um
mês, perdemos um colega
querido, Sérgio Dilmar
Otremba, vitimado por um
acidente que levou também
sua filhinha Amanda, de oito anos. Foi o homem mas
ficou o seu legado: De que a ambição não pode ser
maior que nosso caráter; que solidariedade não pode
escolher o momento; que o verdadeiro líder é humilde, humano e é com sinceridade que conduz seus
liderados. Ao longo de quase oito anos dedicados a
Sefaz, mais especificamente na Infaz, de Brumado,
Sérgio deixou aos amigos um carinho fraternal como
a melhor lembrança. Fique em paz, amigo.
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ASFEB SAÚDE

Associação inicia ações preventivas
Com o objetivo de ampliar para Feira de Santana ações do seu programa
preventivo para pacientes crônicos a partir de 60 anos, já desenvolvido em Salvador, a Asfeb realizou no município uma
pesquisa que possibilitará o mapeamento dos seus associados nesse faixa etária.
O objetivo é identificar quais as iniciativas devem ser implementadas para lhes
garantir um melhor atendimento e, conseqüentemente, uma maior qualidade de vida.
O mapeamento quer identificar, por exemplo, se haverá a necessidade de instalação
de um centro de convivência na cidade ou
se será necessária ainda a existência de um
médico e enfermeiras visitadoras.
“Na verdade, queremos reformular
o nosso programa e, para isso, faremos o
mesmo mapeamento junto a população
Asfeb de Salvador, ainda este ano. Isso
porque queremos ampliar o atendimento que já prestamos, beneficiando também pacientes que ainda não estejam em
situação crônica, para que possamos contribuir ainda mais, garantindo-lhes uma
vida com maior qualidade, a partir de
ações preventivas”, afirma Ilma Lins, assistente social da Asfeb.
Apesar do sistema de informação do

Joana D´Arc, nova gestora do plano

Asfeb Saúde tem
nova gestora
O foco é a qualidade de vida

plano de saúde ainda não está formatado
para abastecer a direção de dados que permitam um gerenciamento focado em ações
preventivas, a meta é chegar a essa condição. Com isso, será possível, por exemplo,
estabelecer um controle de preventivos com
o propósito de identificar se um determinado associado, com perfil ou predisposição para uma doença específica, não fez
os exames preventivos periódicos.
“Existem pacientes de baixo, médio
e alto risco. Para cada segmento, existem ações diferenciadas. Conhecer profundamente a nossa população é o ideal. É o que nos permitirá um foco maior
na qualidade de vida dos nossos associados e, ao mesmo tempo, uma redução
de custos para o plano”, observa Michele
Lima, assistente social da Asfeb.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM BRASÍLIA

CURTAS
CARTEIRA DE SAÚDE DO SINDSEFAZ MIGRA PARA A ASFEB
A Asfeb e o Sindsefaz firmaram convênio com o objetivo de
transferir os benefícios da carteira Sindsefaz/Sulamérica para o
plano de saúde Asfeb. São 159 pessoas entre titulares e
dependentes, que a partir de 1º de fevereiro, passam a ter a
assistência total do Asfeb Saúde, inclusive de todos os
procedimentos após a Lei 9.656 de janeiro de 2000, uma vez que a
carteira era anterior a lei e, portanto, possuía limitações na
cobertura. A migração beneficia os colegas da Sefaz que passam a
integrar um plano de saúde com maior cobertura e valores menores.
“Este convênio traduz também o reconhecimento da importância do
Asfeb Saúde pelas entidades, fortalecendo-o”, avalia o vicepresidente da Associação, Luís Henrique Brandão.
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O Asfeb Saúde já conta com uma
nova gestora. É administradora de empresas Joana D’Arc Soares, que vai atuar na
gestão do nosso plano e no atendimento
aos nossos associados. Joana possui experiência de 13 anos na área. Seu último trabalho foi como gerente regional do Serviço Social das Estradas de Ferro – Sesef, cujo
Plano de Saúde dos Ferroviários também é
de autogestão, como o Asfeb Saúde.
“Tanto a Asfeb quanto a Sesef possuem produtos semelhantes, trabalhando
com uma carteira de beneficiários fechada, tendo como objetivo central a melhoria da qualidade de vida dos seus associados”, compara. Para ela, em um país com
carências econômicas tão evidentes como
o Brasil, nosso maior desafio como gestora
de um plano de saúde é garantir a continuidade dos benefícios sociais contidos nos
planos, “lembrando que na área de saúde
as necessidades são ilimitadas”.
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A Asfeb Saúde assinou convênio de
reciprocidade com a Fundação Assistencial
dos Servidores do Ministério da Fazenda –
Assefaz, plano de saúde de autogestão, que
possui uma ampla rede de credenciados no
Distrito Federal, preenchendo uma lacuna até
então existente na cobertura em Brasília e
garantindo também aos associados da co-irmã
o mesmo tratamento com a nossa rede de
credenciados na Bahia. O objetivo da Asfeb é
dar maior segurança, comodidade e conforto
aos associados que residem ou viajam com
freqüência a trabalho para o Distrito Federal,
atendendo, assim, uma antiga solicitação dos
colegas. Os associados que se interessarem
devem se manifestar para a confecção de suas
carteiras especiais através do telefone (71)
2201-2225 ou pelo e-mail: geas@asfeb.org.br
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CAMPEONATO DE FUTEBOL

Torneio de 2005 foi

Amires entregou o troféu ao time do IGF, campeão Sênior

O Campeonato de Futebol da Asfeb
- Sindsefaz transcorreu com sucesso, em
2005, garantindo ao torneio a marca do
espírito esportivo, com dois princípios defendidos fervorosamente por todos os
participantes: a integração e a confraternização. Isso não impediu que a disputa
fosse acirrada, em um torneio equilibrado do seu início ao fim. E o melhor é que
o campeonato de 2006 já está previsto
para começar em abril e as reuniões para
a definição do novo regulamento começam ainda em janeiro.
Para o diretor Social, de Cultura e
Esportes, Eraldo Santana, se o nível das
partidas foi, em geral, bastante
satisfatório, as finais do campeonato
de 2005 foram um coroamento a todo
o torneio. “As equipes que participaram das finais foram realmente as que
se destacaram mais, o que valorizou a
disputa travada durante cerca de oito
meses, com o futebol sendo sempre
jogado na bola”, disse.

m

O time do Boca Júnior ficou com

Realizadas na sede social, em Salvador, as finais contaram com a participação de uma torcida de associados, amigos e convidados e o apoio da Cooperfisco. Na categoria Sênior, o grande campeão foi o time do IGF que venceu a grande final por 1 X 0, contra o Safºs, depois
de um empate de 3 X 3, na primeira partida das finais. Na categoria Máster, o
único time do interior nas finais, o Feira
Fubuia levou o título, ao vencer
Viracopos. Já na categoria Adulto, levou
a taça a equipe do Boca Júnior que venceu a equipe da Boa Idéia por 8 X 5 no
primeiro jogo e 7 X 3 na grande final.
A equipe do IGF sagrou-se campeã
com apenas uma derrota em todo o torneio, por 3 X 6 para o Utererê. O primeiro torneio de futebol realizado pelos auditores fiscais estaduais da Bahia, em
1985, foi vencido pelo IGF, que depois
levou também os títulos dos campeonatos de 1998, 1999, 2000, 2003, 2004 e
agora 2005. Segundo um dos líderes da

equipe, Silveira, também conhecido
como “O matador”, vale a comemoração principalmente pelo caráter de integração e amizade que prevaleceu em
todo o campeonato.
Já para José Armando Sena Nogueira, o grande líder do Feira Fubuia, seu
time gostou de ser campeão e não vai
abrir mão de ser novamente em 2006.
“Espero que os adversários tornem nossa tarefa um pouco mais difícil”, disse,
cheio de confiança. O Feira Fubuia já tinha sido campeão em 1997 e 1998, e
agora conquistou o tri-campeonato.
“Quero aproveitar para agradecer a diretoria e a todos os participantes por terem mantido a proposta de um jogo na
capital e outro em Feira. É muito difícil
para o pessoal do interior jogar todo fim
de semana em Salvador, deixando a família no interior”, afirmou.
Segundo Boca, o grande comandante do Boca Júnior, com seis anos de
fundado, quatro títulos na categoria

Avenida Barros Reis, 378 - (71) 3381 8071

marcado pelo espírito esportivo

m o título na categoria Adulto

Adulto e um, na Máster, seu time é “imbatível na hora das finais”. “Esperamos
que, este ano, tenhamos um campeonato ainda melhor e que o regulamento seja
seguido integralmente”, disse.
Um dos grandes destaques do torneio, Antônio Carlos Batista Neves, aos
53 anos, deu uma autêntica aula de espírito esportivo. Chegou a final por dois
times. Pelo Feira Fubuia foi campeão,
na categoria Máster, e pelo Saf°s, tornou-se vice-campeão, na categoria
Sênior. Em quase todas rodadas, aos
seus 53 anos de idade, disputava duas
partidas. “Qualidade de vida é fundamental. O esporte permite que a gente se mantenha ativo e fortalece os laços de amizade com os nossos colegas
da Sefaz”, afirmou. Sua esposa,
Terezinha, foi homenageada como torcedora-símbolo do campeonato.
Um dos momentos de maior emoção da entrega dos troféus aos campeões foi a presença da esposa do saudoso
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Feira de Santana com o Feira Fubuia ganhou na categoria Máster

Dr. Pedro Mello, ex-médico da Asfeb, falecido
no início de 2005.
Miriam Mello foi a responsável pela entrega a
equipe do Boca Júnior,
do troféu que levou o
nome de seu marido,
em uma homenagem
póstuma a uma das personalidades que marcaram a história da Asfeb.

CAMPEÃO SÊNIOR: IGF
Time: Rogério (goleiro) Milton, Vicente, Cézar, Silveira,
João Neto, João Gomes, Sílvio Romero e Ribeirinho.
CAMPEÃO MÁSTER: FEIRA FUBUIA
Time: Armando (goleiro), Carlão, Zé Armando, Pelezinho,
Miguel, Nenga, Leo, Roberto, Cézar, Silvano, França, Zelão
e Jossimar.
CAMPEÃO ADULTO: BOCA JÚNIOR
Time: Daniel, Neguinho (Róbson), Bruno Carlos, Índio, Israel, Val, Mattede, Eraldo Souza, Ailton, Nei e André.

DESTAQUES DE 2005
CATEGORIAS

Equipe Campeã
Artilheiro
Goleiro
menos vazado

SÊNIOR
Troféu João Neto

MÁSTER
Troféu Antônio
Fernando

ADULTO
Troféu Dr. Pedro Mello

IGF

Feira Fubuia

Boca Júnior

Antoniel (Saf°s)
14 gols

Gibaut (Mirinho)
33 gols

Zé Carlos (Boa Idéia)
29 gols

Rogério
(IGF)

Cleyton
(Viracopos)

Daniel
(Boca Jr.)

ESPAÇO COOPERFISCO

Cooperativa tem um crescimento superior a 500%
O resultado econômico da Cooperfisco no primeiro semestre de 2005 foi 564% superior ao do
mesmo período do ano passado, superando a marca
dos R$ 187 mil. O principal fator que proporcionou
este crescimento foi a evolução da carteira de crédito
que atingiu em junho/2005 um volume de R$ 2,3 milhões – crescimento de 134% na comparação com
junho/2004. Este crescimento em termos de volume
foi acompanhado de uma evolução qualitativa, na
medida em que novos produtos foram criados, menores taxas de juros implantadas e um número bem
maior de associados teve acesso aos produtos de crédito ofertados.
Com uma carteira de captação cada vez menos
concentrada, o volume de depósitos captado até junho ultrapassou R$ 2,2 milhões, beneficiando, assim,
mais aplicadores. Operando sempre com autofinanciamento e liquidez satisfatória, a Cooperfisco vem
atendendo às demandas financeiras de seus associados praticando uma das taxas mais atrativas do mercado. Nos últimos 12 meses, a cooperativa praticamente dobrou seu patrimônio e a cada Assembléia
Geral põe à disposição dos seus associados as sobras
auferidas no período.
Em junho de 2004, o Sicoob Cooperfisco contava com 610 cooperados. Um ano depois. 750 cooperados contribuíram para o sucesso da cooperativa, e
este quadro não pára de crescer. O segundo semestre
de 2005 manteve essa tendência, evidenciado, o caráter sustentado e continuado do seu crescimento.
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Diretoria faz balanço de quatro meses de gestão
Apesar de pouco mais de quatro meses à frente da Cooperfisco, a nova diretoria da instituição, seguindo a tradição de
virada de ano, faz um balanço de suas atividades em 2005. Para o seu presidente,
Petrônio Fonseca, a instituição vem avançando na profissionalização de sua gestão,
investindo na formação de seus dirigentes
e gerentes. Dos quatro diretores máximos
da Cooperfisco três estão participando de
um curso de pós-graduação em Gestão de
Cooperativas, promovido pela Universida-
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de Católica de Salvador. O curso será concluído em setembro deste ano.
Já o diretor financeiro da instituição,
Cláudio Meirelles, participou recentemente do curso de Formação de Dirigente de Cooperativa, realizado pelo Sicoob
– Bahia. “Acreditamos que uma administração profissional é ferramenta essencial para o sucesso de qualquer organização. E a Cooperfisco tem que ser administrada com a seriedade de quem gere
um bem coletivo”, observa Petrônio.
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Com cinco funcionários, a Cooperfisco está investindo também na qualificação do seu corpo técnico. O seu contador, Rafael Leal, já participou do curso
de Desenvolvimento de Contadores de
Cooperativas, enquanto o seu gerente administrativo, Rosélio Agatão, fez o curso de
Formação de Gerente de Cooperativa.
A nova diretoria da instituição já
implantou um plano de cargos e salários, adequando os rendimentos dos seus
funcionários ao mercado.
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APOSENTADOS NA ATIVA

Confraternização reúne associados aposentados
BASÍLIO CARDOSO RIBEIRO - “Quando estávamos na ativa, tínhamos um dia na semana no qual nos confraternizávamos. Com a
aposentadoria, não nos reencontramos mais.
Por isso, o encontro promovido pela Asfeb
foi uma oportunidade única de rever os antigos colegas. No Brasil, quando a gente se
aposenta, do ponto de vista institucional, é
desprezado. A iniciativa da Asfeb de promover um encontro como esse mostra uma perspectiva nova, de uma diretoria que tem demonstrado clarividência”.

O momento foi de integração entre os associados aposentados

Aposentados, mas ativos. Esse foi o
espírito da confraternização de final de ano
com os associados aposentados da Asfeb,
promovida pela diretoria no clube social,
em Salvador. Para todos, a iniciativa da diretoria foi uma demonstração de valorização daqueles que contribuíram no passado, e contribuem ainda no presente, para
a consolidação da nossa Asfeb.
Na avaliação da secretária-executiva da Asfeb e uma das organizadoras do
encontro, Wadja Barboza, é importante
criar na agenda da instituição um espaço mais constante para o encontro dos
aposentados. “É fundamental que eles
tenham uma vida social mais ativa e a
Associação seja um espaço de integração, o que em outras palavras representa mais qualidade de vida”, observa.

Houve também tempo para dança

Janeiro/2006

O reencontro com ex-colegas foi marcado pela emoção. O dia teve início com
uma sessão de alongamento orientada
pelas fisioterapeutas da Asfeb. Em seguida, a psicodramatista Thereza Valladares
coordenou um trabalho de integração com
o grupo, com direito a depoimentos, canções, recital de poesia e até a encenação
de um presépio vivo de Natal.
Oficinas de pintura em tela e
origami (técnica japonesa de dobradura
de papel) foram desenvolvidas pela
terapeuta ocupacional Leila Sobreira Azevedo com a ala feminina. Enquanto isso,
os homens se divertiam jogando baralho, dominó e outras modalidades. Com
um cardápio prescrito pela nutricionista
Veruska Oliveira, o almoço foi servido às
13h. Em seguida, todos participaram de
um animado bingo, seguido pela apresentação do cantor Beto Nagi, estrela da
dança de salão, em Salvador, que brindou a tarde com um belíssimo repertório. E não faltou quem exibisse seus dotes na pista. Enquanto isso, delicioso
buffet de doces e salgados era servido.
Para muitos, o encontro foi uma rara
oportunidade de rever os ex-colegas de trabalho e relembrar dos bons momentos do
passado, falar sobre o presente e os planos de futuro. Veja alguns depoimentos:
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RUTH PENALVA BARRETO - “Achei da maior
importância a iniciativa da Asfeb. O aposentado no Brasil é um segregado, é tratado
como se não fosse gente. É sempre bom lembrar que foi o aposentado que fez do seu
futuro o presente de todos. Essa confraternização é uma ação bastante louvável. É uma
forma de resgatar a importância do aposentado. A diretoria está no rumo certo”.
NOE MASCARENHAS - “Esse é um tipo de
encontro que deve ser repetido mais vezes.
A gente até parece que ganha um novo fôlego, uma sobrevida. Há quem diga que admira o idoso. Mas a grande maioria o isola.
O encontro foi um momento de humanização
da velhice. Tem cerca de cinco anos que participei de um encontro na Asfeb; foi uma festa
para todos. Agora foi a primeira vez que tivemos um encontro dessa natureza durante toda
a minha aposentadoria. Vale ressaltar, que para
nós, idosos a Asfeb, representa uma verdadeira salvação em termos de assistência médica”.
FRANCISCO PAMPONET DE OLIVEIRA - “O
encontro entre pessoas é essencial. Me senti
gente. Fiquei feliz antecipadamente, desde
uma semana antes do evento, quando soube da sua realização. Essa é a primeira vez que
vejo um tratamento de deferência aos aposentados. Todos os anos nossa família promove
uma confraternização de fim de ano. Mas, com
os ex-colegas, essa é a primeira vez. Espero que
aconteçam mais iniciativas semelhantes”.
LENIRA CARVALHO - “Sempre freqüentei o
nosso clube. Era uma espécie de ‘mobília’.
Fazia mais de um ano que não vinha aqui.
Estou muito feliz com a festa. Achei a iniciativa
maravilhosa. Tem gente que veio do interior
para se encontrar com os ex-colegas. Alguns
com dificuldades de locomoção. É algo realmente tocante. A diretoria está de parabéns”.
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REFORMA DO ESTATUTO

Deliberação do novo estatuto
é de fundamental importância para a Asfeb
A reforma do Estatuto
Social da Asfeb é de interesse
de todos os associados e deve
ser encarada como de importância capital. A avaliação é
do presidente da Associação,
Cleudes Freitas, feita durante
a Assembléia Geral Extraordinária convocada para o dia 19
de dezembro último com o
objetivo de deliberar sobre a
proposta de um novo estatuto e que, por falta de quorum,
foi transformada em reunião.
Uma nova data para realização da Assembléia Geral foi
definida durante a reunião:
será no dia 15 de março, às
8h, na Casa do Comércio.
Entre as razões que definem o ano de 2006 como limite para aprovação de um
novo estatuto para a Asfeb
está uma exigência legal prevista no novo Código Civil Brasileiro que determina este ano
como limite para que associações, sociedade e fundações
adeqüem seus estatutos às
disposições contidas na nova
lei. “Caso isso não seja obedecido, a instituição estará na
irregularidade, o que pode
acarretar em punições e dificuldades operacionais junto a
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ção (www.asfeb.org.br). Entre
as mudanças propostas estão
as de caráter financeiro que
alteram o valor das contribuições associativas e propoem
a criação de um fundo para
estabilização da cota do plano de saúde. Na reestruturação da diretoria executiva, estão previstos os desmembramentos da Diretoria Administrativo-Financeira e da Diretoria Social, Cultural e Esportiva, além da criação da Diretoria dos Aposentados. “Esta
última tem como objetivo estimular a hoje baixa participação dos associados aposentados na diretoria da instituição,
o que não impede a sua participação em outras diretori-

instituições financeiras e ao
próprio Poder Judiciário”, alerta o diretor jurídico da Asfeb,
Jorge Gonzaga.
Além disso, como a
Asfeb é uma operadora de
plano de saúde, sujeita à fiscalização da ANS - Agência
Nacional de Saúde, poderá
sofrer sanções e a não obtenção do seu registro definitivo,
já que para isso precisa está
regular. “É preciso que todos
os associados coloquem na
sua agenda o dia 15 de março como um dia de grande
importância para a Asfeb”,
observa Cleudes Freitas.
A proposta de reforma
do novo Estatuto Social está
disponível no site da Associa-

as”, observa Jorge Gonzaga.
Está prevista ainda a extinção
das diretorias regionais.
A proposta de reforma do
Estatuto é resultado do trabalho de meses da comissão específica criada para esse fim,
tendo como foco o revigoramento dos objetivos da Asfeb
e, ao mesmo tempo, a criação
de normas rigorosas de controle interno. Durante todo o processo de trabalho, a Comissão
de Reforma disponibilizou no
site, passo a passo, as alterações que foram sugeridas. Várias reuniões foram promovidas
em cidades-pólo do interior e
na capital, quando sugestões
foram adotadas e incorporadas
ao documento final.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
15 de março de 2006, às 8h na Casa do Comércio

Associado, não deixe de comparecer!
E delibere sobre proposta do novo Estatuto Social da Asfeb
Mais informações: (71) 2201-2205

Jornal da Asfeb
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