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EDITORIAL
Resultado da união de auditores fiscais e agentes de tributos, a Asfeb tem acompanhado
atentamente o impasse hoje existente entre as duas forças que compõem o grupo fisco, numa
posição de neutralidade compatível com as responsabilidades de ser uma instituição que
representa as duas categorias. A nossa expectativa é que as atuais discordâncias possam ser
superadas o mais rápido possível e que todos tenham sabedoria e maturidade para reconstituir o sentimento de grupo que tornou essas categorias especiais e fortes no conjunto dos
servidores públicos estaduais. Esta é a posição e o desejo da Asfeb, compartilhada pela sua
Diretoria Executiva e conselhos Deliberativo e Fiscal, definida em reunião conjunta, realizada
em setembro.
Graças a esta força, construímos juntos, entre outros projetos, o nosso Asfeb Saúde, que
este ano está completando 15 anos de existência. Trata-se de um motivo de orgulho para todo
o grupo fisco, que ao longo deste tempo se uniu em torno de um projeto comum e defendeu o
seu sonho de ter um plano de saúde que associasse, ao mesmo tempo, alta qualidade, atendimento personalizado e que coubesse no seu orçamento. Nesta edição, nas páginas centrais, estamos falando, entre outros temas, sobre novas conquistas e projetos do nosso plano, como o
Programa de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, que lançaremos no mês de outubro.
Um outro tema é o equilíbrio econômico-financeiro da Asfeb, que se reflete na estabilização do valor da cota do nosso plano de saúde. Trata-se de uma conquista coletiva que tem
como causa principal a criação do Fundo de Estabilização da Cota (FEC). Desde agosto de
2007, o valor da cota tem se mantido estabilizado em R$ 200. Hoje, o FEC conta com depósitos
relativos a 50% das despesas mensais do plano. Entendemos que esta é uma conquista a ser
preservada, e que o equilíbrio obtido deve ser consolidado em um grau que nos permita uma
tranqüilidade contínua no longo prazo.
Já a manutenção do Fundo de Reserva Técnica (FRT) é uma garantia à sustentabilidade do
Asfeb Saúde, representando hoje três vezes o valor das suas despesas mensais. Vale ressaltar
que a gestão do plano de saúde poderá ter que lidar com dois aspectos relevantes: os custos
altos dos serviços médico-hospitalares e a imprevisibilidade das ocorrências que podem elevar
substantivamente o histórico de custos de uma hora para outra. E a vida não tem preço. Por
isso, o fortalecimento das reservas é de fundamental importância para garantir a saúde do nosso plano, não apenas hoje mas também para o futuro.
Nesta edição, apresentamos ainda pela primeira vez os demonstrativos contábeis do
primeiro semestre deste ano, reafirmando a prática de uma cultura de transparência na gestão
de nossa instituição.
Cleudes Cerqueira de Freitas
Presidente da Asfeb
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Encontro da ANS em Salvador

A Asfeb tem recebido uma quantidade significativa
de correspondências que retornam em razão do endereço do associado não ser encontrado. São demonstrativos
de uso do Asfeb Saúde, demonstrativos contábeis da
instituição, entre outros tipos de comunicações. É importante que o Associado, ao mudar de endereço, telefone
ou e-mail, por favor, informe à Asfeb a alteração para
que possa ser feita a atualização do seu cadastro. Para a
instituição, o contato com cada um dos associados é de
fundamental importância. Contamos com sua colaboração. As atualizações podem ser feitas junto à Central de
Atendimento pelo telefone (71) 2201-2201 ou pelo e-mail
asfeb@asfeb.org.br.

A Asfeb marcou presença no Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), promovido em Salvador, no mês de agosto. O evento reuniu
representantes de 262 operadoras e 100 prestadores de serviços de saúde da região Nordeste. Seu
objetivo foi estreitar o relacionamento entre operadoras e a ANS. No encontro, os representantes
da Asfeb puderam obter esclarecimentos sobre os
tramites necessários para o registro definitivo da
Associação e detalhes sobre os procedimentos de
implantação da TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar).
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ASFEB SAÚDE

Convênio de reciprocidade garante
cobertura nacional para beneficiários
Além de possuir uma das redes de
credenciados mais completas, amplas
e qualificadas da Bahia e de dispor da
rede da Unimed no interior baiano, nas
especialidades nas quais a Associação
não conta com credenciados, os beneficiários do Asfeb Saúde podem usufruir
de uma ampla cobertura de serviços
médico-hospitalares, quando em viagem ou estada em outros estados brasileiros. Isso é possível graças ao convênio
de reciprocidade firmado com as entidades do fisco de outros estados, através da Febrafite, que garante o atendimento de alta qualidade dos associados
da Asfeb fora do território baiano e, ao
mesmo tempo, permite que beneficiários de planos de saúde de instituições
co-irmãs sejam atendidos na Bahia pela
rede credenciada da Associação como
se fossem um asfebiano.
No verso da carteira do Asfeb Saúde
pode ser encontrada a lista de instituições
que mantêm convênio de reciprocidade

com a Asfeb. Como informa o presidente
da Associação e diretor do plano de saúde, Cleudes Freitas, a carteira dá direito
a atendimento em caráter de urgência e
emergência. “Se o atendimento for eletivo, ou o beneficiário tiver uma permanência por longo período fora
do estado, é fundamental que
se comunique previamente
com a Asfeb para que sejam tomadas todas as providências necessárias para
que ele tenha garantido
amplo
atendimento”,
observa.
No caso de procedimentos que exigem autorização prévia, o procedimento é semelhante ao
que acontece na Bahia: o
beneficiário deve entrar em
contato com a co-irmã. Nos
locais onde não há credenciados, é possível o atendimento

dentro das regras de reembolso. Já para
efeito de co-participação, as regras são
as mesmas vigentes para os serviços
usufruídos no próprio território baiano.
Embora o associado da Asfeb possa ser atendido por uma co-irmã
em outro ente da federação,
ele obedece o Regulamento do Asfeb Saúde (ver site
www.asfeb.org.br), que é
o documento que define
os direitos e obrigações
dos seus beneficiários,
assim como os limites de
cobertura.

Em São Paulo, como se estivesse em casa
Apresentamos aqui um exemplo de
eficiência dos convênios de reciprocidade: Em viagem a passeio em navio de
cruzeiro, no mês de janeiro deste ano, o
beneficiário José Luiz de Souza Neto, 71
anos, pai do associado José Luiz Santos
Souza, sentiu-se mal, com pressão alta,
nas proximidades de Ilhabela, litoral
paulista. A família entrou em contato
imediatamente com a Asfeb, que acionou a co-irmã paulista Afresp. Internado inicialmente no hospital municipal
de Ilhabela, Souza Neto teve sua transferência para um dos melhores hospitais
da capital paulista providenciada pela
Afresp, através de UTI móvel.
Segundo seu filho, José Luiz de
Souza Santos, a agilidade, a presteza
e o profissionalismo da Asfeb e Afresp
foram fundamentais para salvar a vida
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de seu pai, diagnosticado então com menigite bacteriana. Ele observa que seu pai
foi atendido como se fosse um membro
da associação paulista, tendo sido visitado no hospital pelo próprio presidente
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da Afresp, Luiz Carlos Toloi Jr., que
chegou na unidade às 23h e saiu só a
1h da manhã, quando todos os encaminhamentos tinham sido dados.
“Faço questão de agradecer a toda
a equipe da Afresp pelo excelente
atendimento que recebemos durante
o tratamento de meu pai em São Paulo, como também a toda a equipe da
Asfeb pela agilidade e presteza para
viabilizar os procedimentos necessários ao internamento. Todos trabalharam de forma muita profissional e
humana. A parceria fluiu muito bem,
o que foi muito importante para mim
e minha família, pois no momento em
que enfrentamos um grande problema longe de casa contamos com todo
apoio necessário dessas duas Associações”, afirma Souza Santos.
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Asfeb distribuirá para associados cartilha
de promoção à saúde da Unidas

Lançada recentemente pela Unidas
- União Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde, a publicação
Promovendo Saúde, Prevenindo Doenças pretende atingir os mais de cinco milhões de beneficiários assistidos

pelas instituições de autogestão
de todo o país. Só na Bahia são
mais de 200 mil vidas. Trata-se
de um compêndio que reúne
orientações médicas relevantes
voltadas à promoção da saúde
e à prevenção de doenças.
Para o presidente da Asfeb, Cleudes Freitas, a iniciativa vem contribuir com
os esforços que vêm sendo
desenvolvidos pela Associação na promoção à saúde e
prevenção de doenças. “A
melhoria da qualidade de
vida dos nossos associados é uma meta contínua
da nossa instituição, seja
na promoção de eventos esportivos, feiras
de saúde, campanhas
ou na implementação
de programas específicos”, disse. A Associação estará distribuindo, em breve, a cartilha para seus
associados.
A publicação foi elogiada pelo
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, por trazer mais elementos à
construção da desafiante proposta

“de uma política transversal, integrada e intersetorial, compondo redes de
compromisso e co-responsabilidade
quanto à qualidade de vida da população em que todos participem do
cuidado com a saúde”. Nas palavras
do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Fausto Pereira dos Santos, “a ANS encoraja iniciativas que vão ao encontro
da melhoria da qualidade da atenção
à saúde no setor suplementar, como é
o caso desta publicação da Unidas”.
A publicação aborda temas diversos relativos à saúde, com dicas de
prevenção. Está sendo lançada em
um momento em que os órgãos governamentais e entidades associativas de todo o país voltam-se para a
necessidade de mudar o atual modelo de assistência à saúde, saindo
do foco curativo para o preventivo.
Como explica a presidente da Unidas, Marília Ehl Barbosa, “temos
certeza de que, com o sucesso das
iniciativas das empresas, o maior ganhador será o beneficiário, que terá
uma melhor qualidade de vida e a
certeza de realmente ser importante
para a sua instituição”.

Associação tem nova médica
Formada em medicina pela Ufba,
com especialização em ginecologia e obstetrícia, Carmélia Oliveira
Lima é a nova integrante da equipe
de médicos da Asfeb, desde agosto
último. Ela substitui o médico Lúcio
da Rocha Souza. Doutora Carmélia,
como é mais conhecida, traz para a
nossa Asfeb a experiência de mais
de 30 anos de atuação na área médica, já tendo trabalhado para diversas instituições como Ministério
da Saúde - no antigo Inamps, Sesab
(Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia), auditora no Plaserv, IH SaúASFEB

de (Inter Hospital) e plano Santa
Saúde (Hospital Santa Isabel). Na
Asfeb, desenvolverá ações de perícia, atendimento a beneficiários,
orientações médicas, autorizações
de procedimentos, entrevistas
de inclusão no plano de saúde e
acompanhamento dos programas
de saúde. “A Asfeb representa um
desafio profissional que me traz
um ânimo renovado. Diante disso,
espero ter um ótimo relacionamento com os beneficiários e atender
às expectativas e confiança depositadas em mim”, disse.
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Dra. Carmélia Oliveira Lima
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL - ASFEB SAÚDE
ATIVO

30/06/2008

30/06/2007

PASSIVO

30/06/2008

30/06/2007

6.152.637,25

5.822.328,29

CIRCULANTE

1.734.242,49

3.556.091,88

Disponível

2.219.882,64

2.653.103,36

Provisões Técnicas de Op. de Assist Médica Hospitalar

Realizável

3.932.754,61

3.169.224,93

Eventos a Liquidar com Op. de Assist. Médica Hospitalar

CIRCULANTE

Aplicações

-

1.041.127,89

1.497.934,50

2.184.883,59

1.497.934,50

2.184.883,59

10.148,07

10.727,67

10.148,07

10.727,67

3.580.302,46

2.551.024,91

Fundo de reserva

2.524.854,31

2.143.159,78

Fundo de Estabilização da Cota

1.053.448,15

405.865,13

2.000,00

2.000,00

Provisões Trabalhistas

107.298,88

99.520,62

175.702,44

533.853,14

Tributos e Contribuições

28.467,74

39.362,89

175.503,79

84.266,88

Retenções de Impostos e Contribuições

38.871,75

41.154,98

199,09

199,09

Título de Capitalização
Créditos de Op. c/ Planos de Assist à Saúde
Títulos e Créditos a Receber
(-)Provisão p/Perda s/ Créditos

(288.814,69)

Valores e Bens

1.245,92

80,00

3.754.572,38

2.218.831,60

Realizável a Longo Prazo

3.262.305,68

1.773.430,24

3.253.877,88

1.754.334,01

3.253.877,88

1.754.334,01

Fundo de reserva
Valores e Bens
Depósitos Judiciais e Fiscais
PERMANENTE

Fornecedores
NÃO CIRCULANTE

51.322,46

139.115,15

7.862.930,92

4.184.844,55

Exigível a Longo Prazo

8.427,80

Provisão para Contingência

8.427,80

PATRIMÔNIO SOCIAL

-

7.854.503,12

4.184.844,55

8.427,80

19.096,23

Superávits Acumulados

5.314.743,26

1.167.358,79

8.427,80

19.096,23

Superávits do Exercício

1.440.385,83

3.074.356,45

Ajuste de Exercícios Anteriores

1.099.374,03

(56.870,69)

310.036,22

300.223,46

492.266,70

445.401,36

Ativo Imobilizado

236.217,19

445.401,36

Ativo Intangível

256.049,51

-

TOTAL DO ATIVO

Reembolso a Beneficiários

Obrigações com o Pessoal

-

NÃO CIRCULANTE

Aplicações

Hospitais e Clínicas
Débitos de Operações com Plano de Assistência á Saúde

9.907.209,63

8.041.159,89

CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO
Conta corrente entre Estabelecimentos
TOTAL DO PASSIVO

310.036,22

300.223,46

9.907.209,63

8.041.159,89

30/06/2008

30/06/2007

135.897,37

147.395,07
14.853,39

BALANÇO PATRIMONIAL - ASFEB SOCIAL
ATIVO

PASSIVO

30/06/2008

30/06/2007

405.411,01

362.251,44

Disponível

239.094,62

204.053,99

Provisões Trabalhistas

8.294,50

Realizável

166.316,39

158.197,45

Tributos e Contribuições

2.270,56

821,61

166.316,39

158.197,45

Retenções de Impostos e Contribuições

9.717,89

7.037,25

1.218.849,47

990.821,94

Obrigações com Pessoal

248.574,00

15.903,77

Fornecedores

4.993,78

15.903,77

NÃO CIRCULANTE

CIRCULANTE

Títulos e Créditos a Receber
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Valores e Bens
Aplicação Financeira
PERMANENTE
Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo Intangível

-

970.275,47

974.918,17

13.697,04

14.542,04

PATRIMÔNIO SOCIAL

932.772,96

960.376,13

Patrimônio Social

Conta corrente entre Estabelecimentos
TOTAL DO ATIVO

-

Provisão para Contingência

Superávits Acumulados

-

113.298,48

124.682,82

1.798.399,33

1.505.901,77

224.709,35

219.715,57

224.709,35

219.715,57

1.573.689,98

1.286.186,20

16.433,75

16.433,75

1.289.244,02

1.065.076,51
159.414,18

310.036,22

300.223,46

Superávits do Exercício

127.049,32

310.036,22

300.223,46

Ajuste de Exercícios Anteriores

140.962,89

45.261,76

1.934.296,70

1.653.296,84

1.934.296,70

1.653.296,84

TOTAL DO PASSIVO

DRE - ASFEB SOCIAL

DRE - ASFEB SAÚDE
Contraprest. Efetivas de Op c/ Pl. de Assist á Saúde

2.315,94

Exigível a Longo Prazo

243.580,22

23.805,47

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO

CIRCULANTE

30/06/2008

30/06/2007

11.431.131,77

11.941.370,43

Receitas Operacionais Não Relac. c/ PL. de Saúde da OPS

30/06/2008

30/06/2007

638.016,15

625.443,06

11.431.131,77

11.941.370,43

Mensalidades Associativas

530.971,44

524.004,16

Eventos Indenizáveis Líquidos

(9.581.964,84)

(8.432.414,26)

Outras Receitas

107.044,71

101.438,90

Eventos Indenizáveis

(11.067.271,26)

(9.671.155,97)

1.159.009,36

666.140,79

RESULTADO BRUTO

Mensalidades com Plano de Saúde

(-) Glosas de Eventos Indenizáveis

Despesas Operacionais Não Relac. c/ PL. de Saúde da OPS

(8.043,38)

(540,00)

629.972,77

624.903,06

(-) Co-Participação de Beneficiários

326.297,06

572.600,92

Despesas Administrativas

(565.897,39)

(463.261,28)

RESULTADO DAS OP. COM PLANO DE SAÚDE

1.849.166,93

3.508.956,17

RESULTADO OPERACIONAL

64.075,38

161.641,78

Outras Rec. Op. Não Relac. c/ Pl. de Saúde da OPS

217.371,01

114.514,48

Resultado Financeiro Líquido

19.548,01

(3.607,60)

Outras Desp. Op. Não Relac. c/ PI. de Saúde da OPS

(97.019,47)

(66.156,28)

Resultado Patrimonial

1. 000,00

1.380,00

1. 969.518,47

3.557.314,37

(696.107,41)

(769.780,86)

RESULTADO BRUTO
Despesas Administrativas
Outras Receitas Operacionais

12.340,00

4.377,24

Outras Despesas Operacionais

(248.658,21)

(56.841,34)

1.037.092,85

2.735.069,41

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Financeiro Líquido
RESULTADO LÍQUIDO

403.292,98

339.287,04

1.440.385,83

3.074.356,45

Resultado Não Operacional

42.425,93

RESULTADO LÍQUIDO

127.049,32

159.414,18

ASFEB SAÚDE

Plano comemora 15 anos, saudável e forte

Cleudes: prevenção e qualidade de vida

Ao completar 15 anos de existência, o Asfeb Saúde mantém seus “sinais vitais” em perfeito estado de saúde, ampliando as iniciativas voltadas à
melhoria da qualidade de vida dos seus
beneficiários e, ao mesmo tempo, apresentando indicadores que reforçam e
ampliam a percepção de sua vitalidade
financeira. Entre os sinais dados pela
instituição que exemplificam isso está
o lançamento, no mês de outubro,
do Programa de Promoção à Saúde e
Prevenção de Doenças, cujo objetivo é
estimular os associados a cuidarem da
saúde de forma preventiva. Ao mesmo
tempo, o plano vivencia uma estabilização no valor de sua cota que completará em janeiro próximo 18 meses
seguidos sem qualquer majoração, isso
sem falar no volume de reservas que
acumulam cerca de R$ 7 milhões entre
o Fundo Reserva e o Fundo de Estabilização da Cota.
Quando se fala em cobertura, a
do Asfeb Saúde sempre foi reconhecida, segundo o presidente da Associação
e diretor do plano de saúde, Cleudes
Freitas, como uma das mais amplas do
mercado. “Só recentemente a Agência
Nacional de Saúde (ANS), que regula os
planos de saúde no país, tornou obrigatórios procedimentos que há muito
já eram acessíveis aos beneficiários dos
nossos planos”, observa.
Neste semestre, a instituição está
iniciando o Programa de Promoção à
Saúde e Prevenção de Doenças, concebido para ter um cunho educacional e
preventivo, sendo focado no estímulo ao
autocontrole do indivíduo. Em princípio,

ASFEB

será voltado para beneficiários a partir de
40 anos de idade, residentes nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas. A
escolha da faixa etária se deve ao fato
de ser neste período da vida em que as
doenças degenerativas começam a ser
manifestar. O Programa será conduzido
pela equipe médica da Asfeb, pelo modelo de gerenciamento ambulatorial, e
implementado através de ações de saúde
para pacientes aparentemente saudáveis
e para aqueles que possuam risco médio
ou elevado para doenças, através do monitoramento de sua saúde e de encaminhamento para a rede credenciada.
Entre os seus objetivos estão o
de habilitar o beneficiário para os autocuidados, promover a saúde através de
ações preventivas (palestras, mala-direta,
informativos), incentivando a adoção de
hábitos saudáveis, monitorar a assistência pela rede credenciada dos pacientes
com doença ativa e encaminhar para a
assistência domiciliar (gestão ou internamento) aqueles considerados de alto
risco. “Com isso, a Asfeb espera reduzir
a possibilidade de aparecimento precoce
de doenças e retardar a evolução natural
de patologias já existentes, ampliando
assim a qualidade de vida das pessoas”,
afirma a gerente médica do Asfeb Saúde, Célia Brito.
Em uma escala decrescente por
faixa etária, ou seja dos 90 para 40
anos de idade, os associados receberão
gradualmente carta da Asfeb convidando para agendarem junto à instituição
atendimento por uma equipe interdisciplinar (médico, nutricionista, assistente
social e enfermeira), que traçará o seu
perfil de saúde. Se o associado já possui médico, continuará sendo atendido
por ele. Se não, será encaminhado a um
médico de referência do programa. Isso
implicará na isenção de co-participação
em consultas e exames solicitados dentro do programa. Entre as doenças sob
atenção estão diabetes, hipertensão,
obesidade, patologias cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC), depressão, alzheimer, neoplasia de próstata
(em homens) e neoplasias de mama e
de colo uterino (no caso de mulheres).
No período de aniversário do beneficiário participante, ele ou ela estará isento de co-participação de consultas e
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Domenico: ênfase no equilíbrio financeiro

exames solicitados pela equipe médica
da Asfeb, desde que realizados junto a
unidades e profissionais cadastrados no
programa.
“Associado à preocupação com
a qualidade de vida dos nossos beneficiários, despertando a sua consciência
para a importância de ser fazer check
ups periódicos, estamos buscando também melhorar os indicadores de saúde
do nosso plano”, observa Cleudes Freitas. De uma forma geral, entre os indicadores estabelecidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar,
para a avaliação do desempenho dos
planos de saúde, quando destaca-se o
item “Atenção à saúde”, a Asfeb alcança apenas 50% do índice considerado
ideal. Quando aberto este item, a instituição verifica, por exemplo, que apenas 50% de suas associadas com idade
acima de 40 anos fazem anualmente
mamografia e apenas 5,74% das beneficiárias optam por parto natural.
ESTABILIZAÇÃO DA COTA
Um ano sem reajustes. O valor de
cota do Asfeb Saúde está estabilizado
desde agosto de 2007, na casa dos R$
200. Isso em um período (julho de 2007
a agosto de 2008), no qual o IGP-M
chegou a cerca de 15%. O próprio
valor definido para a cota de julho do
ano passado passou por uma redução
em relação a cota do trimestre anterior
que foi de R$as 204,19. De acordo com
o diretor financeiro da instituição, Domenico Fioravanti, isso tem sido possível em razão da existência do Fundo de
Estabilização da Cota (FEC). Em agosto
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deste ano, a soma do FEC e do Fundo
de Reserva contabilizava recursos da ordem de R$ 7 milhões.
No entender de Domenico, o
mais importante é o equilíbrio entre
a estabilização da cota e a sustentabilidade do Asfeb Saúde. “Em outras
palavras, a manutenção do valor da
cota permite o planejamento do orçamento dos beneficiários e o Fundo de
Reserva garante o aumento do volume
de recursos, o que é vital para que a
instituição mantenha a condição de
solidez junto ao mercado de saúde”,
observa. Seu raciocínio está baseado
no caráter de alto risco dos planos de
saúde que lidam cotidianamente com
os altos custos dos serviços médicohospitalares e a imprevisibilidade de
ocorrências que fogem ao padrão médio de gastos.
Além da manutenção do valor
da cota, aspectos como a redução no
percentual de co-participação de 30%
para 20% e mais a ampliação das isenções de co-participação em serviços de
apoio diagnóstico ou tratamento estão
impactando positivamente no custo do
Asfeb Saúde para os beneficiários. Já
no segundo trimestre de 2008, a média
mensal de gastos dos associados com a
co-participação foi reduzida de R$ 80 mil
para cerca de R$ 27 mil.

Carina nasceu com o plano
No dia 13 de fevereiro de 1993,
cerca de um mês depois da criação do
Asfeb Saúde, vinha ao mundo Carina
Lopes Dias, a primeira criança a nascer dentro do plano. Filha de Ricardo
Jorge Fernandes Dias e Joana Angélica
Cardoso Lopes, ambos integrantes do
grupo fisco baiano, Carina cresceu e
se tornou uma adolescente tranqüila
e decidida. Atualmente, cursa o 1º
ano do ensino fundamental. Aquariana, sabe o que quer da vida: fazer um
curso de Psicologia.
O pai, Ricardo Jorge, lembra da
sensibilidade do plano que iniciava sua
vida já tendo um atendimento humanista desde o começo. “Joana entrou
sem qualquer constrangimento para
o plano no oitavo mês de gravidez. E
ainda solicitou e foi atendida no credenciamento da Maternidade Santa
Helena, onde nasceu Carina”, disse.
Além disso, ele lembra da assistência
dada à família, e particularmente a Joana, até sua morte em 1999. “Temos
uma relação de total satisfação com o
Asfeb Saúde”, diz.

Carina nasceu em fevereiro de 1993
Carina é uma menina alegre e
inteligente, irmã de mais duas mulheres, por parte de pai: a advogada Andréa Casé Dias, 28 anos, e a médica
Adriana Casé Dias, 26 anos. Tem também dois irmãos: Bruno, de 17 anos,
seu companheiro no colégio e lazer,
filho também de Joana, e Leonardo, o
caçula, com quatro anos.

Promoção prevê isenção de carência
Aproveitando as comemorações de 15 anos de existência do Asfeb Saúde, a Diretoria está realizando uma promoção, até dezembro
deste ano, que garante aos membros do grupo fisco e familiares que
ainda não sejam beneficiários e que
possuam planos de saúde similares a
isenção do período de carência. Esta
isenção está condicionada à avaliação médica. Vale lembrar que o Asfeb Saúde é um plano coletivo por
adesão, sem fins lucrativos, administrado sob a modalidade de auto-gestão. Os interessados podem acessar
no site da Asfeb (www.asfeb.org.br)
um simulador que permite o cálculo
das cotas por quantidade de membros da família e faixa etária. Ao beneficiário do plano, cabe ainda a coparticipação, conforme estabelecido
no seu Regulamento (ver site www.
asfeb.org.br).
Entre os serviços previstos
pelo plano estão assistência médica e tratamento domiciliar; remoção

ASFEB

inter-hospitalar via terrestre; remoção aérea dentro do estado da Bahia;
aplicação de triacinolona; transplante
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de medula óssea, atendimento nacional através de convênio reciprocidade; home care, excimer laser
(a partir do grau 3), fonoterapia,
psicoterapia e terapia ocupacional
(sem restrições de quantidade), fisioterapia, RPG, hidroterapia (sem
restrições de quantidade), escleroterapia, lente dobrável intraocular
(facectomia), pet scan e angiotomografia coronariana.
O Asfeb Saúde possui uma
rede de credenciados das mais
amplas e qualificadas do mercado, contando com os melhores
hospitais, além da garantia de
assistência domiciliar. Tudo isso
com o menor preço do mercado baiano. Para aderir ao plano,
consulte nossa Central de Atendimento, em Salvador, pelo telefone
(71) 2201-2201; Feira de Santana
(75) 3602-7939; Vitória da Conquista (77) 3420-8527; Itabuna (73) 3613-5269; e Ilhéus (73)
3634-2364.
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ASFEB NOTÍCIAS

Reunião afirma posição de união em torno da Asfeb
Os membros da Diretoria Executiva e dos conselhos Deliberativo e
Fiscal realizaram, no dia 25 de setembro, uma reunião plenária com o objetivo de discutir as recentes manifestações do presidente da Febrafite em
visita à Salvador. Da reunião foi tirada
uma resolução conjunta que afirmou
a não participação da Asfeb na vinda
do presidente da Federação à Bahia
e a sua posição de eqüidistância “no
debate de carreira estabelecido no estado como forma de preservar a unidade do fisco baiano e o patrimônio
coletivo da categoria, em especial o
seu plano de saúde”.
Para o presidente da Asfeb,
Cleudes Freitas, a reunião foi uma demonstração de união dos associados,
através de seus representantes nas
três instâncias de poder da instituição, que, apesar de suas posições individuais, se uniram para afirmar uma
posição conjunta. “Acho que a Asfeb
sai fortalecida e mais madura, com a
compreensão exata de sua dimensão
para o conjunto de seus associados.
Ganham todos ao fortalecer uma conquista coletiva, a nossa Associação”,
observou.

Adiado Fórum dos Clubes

A Diretoria suspendeu temporariamente o ciclo de visitas ao interior
do estado e o início de consulta aos
associados da capital, cujos objetivos
eram o de coletar impressões e sugestões para serem discutidas durante
Fórum dos Clubes, que seria realizado
ainda este ano. A decisão se baseou na
inadequação do momento para debate desta amplitude. A proposta é que
o Fórum dos Clubes sociais da Asfeb
volte a ser discutido em 2009.
Na capital, o trabalho estava sob a
coordenação da vice-presidente, Wadja
Barboza, e da diretora Social, Honorina
Cerqueira. Já no interior, a coordenação
estava a cargo do do associado Antônio
Bernardo Santos de Queiroz e do diretor
de Aposentados, Rubens Urpia. Diversas
visitas foram feitas ao interior e as contribuições dos associados serão aproveitadas quando as ações preparativas para
o Fórum forem retomadas.
ASFEB

Estiveram presentes à reunião membros da Diretoria e dos conselhos Deliberativo e Fiscal

No entender do presidente
do Conselho Deliberativo, Joaquim
Amaral Filho, no grupo fisco baiano as divergências são sempre menores do que podem parecer. “A
Asfeb é fruto desta união e a sua
existência depende desta convergência. Nossa compreensão é de
que unidos temos alcançado conquistas importantes. Neste sentido,
as três instâncias da Asfeb reunidas
ratificaram esta posição histórica:
de que as diferenças não são suficientes para nos afastarem uns dos
outros”, afirmou.
O presidente do Conselho Fiscal,

Wilson Lopes da Silva, salienta o consenso obtido pela reunião sobre os
principais pontos abordados. “Apesar
dos ânimos que estão definindo o ambiente da Sefaz, a Asfeb deve ser encarada como um território para além
das divergências. É importante que a
Associação se mantenha eqüidistante
do debate sobre carreiras. Nós, os boleiros, refletimos sobre a continuidade
do nosso campeonato de futebol em
meio a este clima e decidimos mantêlo e deixar as diferenças fora da Asfeb. Isso porque a gente espera que
através do esporte possamos reverter
o clima atual”, concluiu.

Abrigo de idosos recebe doação da Asfeb

A Asfeb doou, recentemente,
medicamentos, materiais e equipamentos de saúde para Associação Casa de
Caridade Adolfo Bezerra de Menezes
(Accabem), em Lauro de Freitas. A entidade abriga 54 idosos. A doação foi
possível em razão da existência de estoque desses objetos na Asfeb, como conseqüência da terceirização do trabalho
de assistência a domicílio que resultou
na contratação da SOS Vida. Entre os
materiais doados estavam medicamen-
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tos e materiais diversos como seringas,
coletores, luvas e estetoscópio.
A doação foi entregue aos gestores da Accabem pela diretora Social
e de Cultura da Asfeb, Honorina Maria Maia Cerqueira, acompanhada da
assistente social Ilma Spanier (foto).
A diretora destacou a importância do
gesto de solidariedade: “Esse material
não estava sendo utilizado e poderia
ser desperdiçado. Ao invés disso, ele
foi doado e será de bom uso para
muitos que necessitam. É muito gratificante contribuir na assistência de
pessoas, principalmente, dos idosos”.
Para a presidente da Accabem,
Maria de Fátima dos Anjos, o material
doado pela Asfeb será de grande ajuda:
“Essa doação vai nos dar um bom suporte. Hoje mesmo teríamos que comprar
esse material”. Para mais informações e
doações, ligar para (71) 3288-1452 .
setembro/2008

ASFEB SOCIAL

Dia das Crianças é na Asfeb
Não deixe seu filho ou neto fora das comemorações do Dia das
Crianças. No clube social da Asfeb, em Salvador, a data será comemorada no dia 12 de outubro, com a tradicional animação dos nossos
encontros dedicados aos “baixinhos”. Não vai faltar música, brinquedos, atividades como recreação com animadores, maquiagem
artística, teatro de fantoche, torneio de futebol e buffet infantil (cachorro quente, pipoca, picolés, churros, balas, paçoca e pirulito).
Venha e traga a turminha de casa!

Campeonato tem campeões do 1º turno
Em um clima de competição e
confraternização, o primeiro turno do
Campeonato de Futebol da Asfeb/Sindsefaz/Cooperfisco chegou ao final
com as equipes do Mirinho vencendo
nas categorias Máster e Sênior, ficando
o IGF com o título na categoria Super
Sênior. Os respectivos vice-campeões
foram os times do MP - Ministério Público (Máster) e do IGF (Sênior e Super
Sênior). Segundo o diretor Jorge José
Vieira da Silva, o Federal, os campeões de cada turno levam dois pontos
para o quadrangular final, enquanto
os vice-campeões, um ponto. Assim
como no primeiro turno, o segundo
está sendo disputado com todas as
equipes jogando entre si.

O campeonato conta com a participação de 210 atletas em três categorias

IV Feijobaba marca Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi comemorado no
clube social da Asfeb em Salvador com a realização da IV
Feijobaba. O evento contou
com a presença de associados e diretores da instituição
e teve como ponto alto uma
competição entre os “times”
do Bahia e Vitória, representados por associados divididos
em três categorias: Super Sênior, Sênior e Máster.
Os associados que defenderam
as cores do Esporte Clube Bahia
foram os grandes vencedores da
Feijobaba 2008, ganhando todos os
ASFEB

jogos. Na categoria Super Sênior
(atletas com mais de 51 anos), o
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Bahia ganhou de 3X1. Na categoria Sênior (atletas de 42 anos
a 50 anos), o resultado foi Bahia
7X5 Vitória. Já na categoria Máster (atletas a partir de 20 anos),
o Bahia aplicou uma goleada de
10X3. Na Feijobaba, os associados também tiveram oportunidade ainda de ganhar prêmios
no bingo. A tradicional feijoada
foi acompanhada pelo som de
Wilson Lopes, membro do Conselho Fiscal. Acesse a galeria de
fotos do site da Asfeb e veja como
foi a Feijobaba (www.asfeb.org.br/
asf/galeria.asp).
setembro/2008

O grupo fisco em clima de arraiá
Uma das festas mais tradicionais do grupo fisco baiano, o São João da Asfeb em Salvador
teve, este ano, como cenário o Wet´n Wild, onde associados, familiares e amigos se encontraram
em clima de harmonia. O “arraiá” da família fisco contou com uma trilha musical de primeira, ao som
da Banda Estakazero, Adelmário Coelho e Jean Mota. Não faltaram comidas e bebidas típicas desta que é a
maior festa nordestina. Como informa a diretora social da Asfeb, Honorina Cerqueira, também no interior a tradição
foi mantida, com o apoio da Associação na realização de festas juninas que reuniram associados nas cidades de Alagoinhas, Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga,
Jacobina, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, sem esquecer Santo Antônio de Jesus, cuja festa
foi feita em parceria com as inspetorias de Valença e Cruz das Almas. O alto astral das festas juninas da Asfeb pode ser
conferido nas fotos que publicamos nestas duas páginas.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

IUA: De olhos e coração abertos para o outro
Os associados da Asfeb têm de- Ao mesmo tempo, aqueles que ainda ças que moram nas imediações do IUA
sempenhado um papel importante na não contribuem, passem a fazer. Trata- recebem aulas de reforço escolar.
O Instituto possui ainda um albervida de crianças e adultos baianos ca- se de um trabalho nobre, de importânrentes. Através de doações mensais, cia social inestimável, desenvolvido por gue que abriga diariamente 30 pessoas.
São, na sua maioria, acompavêm contribuindo para a existênnhantes de pessoas do interior
cia do Instituto Universal do Amdo estado que se encontram
paro (IUA), organização criada
internadas no Hospital Geral
em 1990 e gerida pelo associado
do Estado. Como se não basAntônio Barros Moreira Filho. O
tasse, com um coração, ao
instituto tem garantido assistênmesmo tempo, de pai e mãe,
cia a órfãos, jovens e adultos
ainda sobra espaço para atencarentes, na cidade de Salvador.
dimentos não sistematizados a
Atualmente, cerca de 300 pespessoas da comunidade, pessoas são atendidas por dia pela
soas do interior perdidas na ciinstituição, o que implica em mil
dade que lá recebem atenção,
refeições diárias, além de gastos
comida e, muitas vezes são recom energia, água, pessoal e
encaminhadas de volta ao seu
manutenção.
Instituto
faz
a
sua
parte
no
jogo
de
resgate
da
cidadania
local de origem, assim também
Passados 18 anos, as demandas sociais se ampliaram e o projeto um membro do grupo fisco”, diz. Para como pessoas que estão de passagem
cresceu de forma significativa. Atual- os que desejam contribuir ou ampliar pelo HGE e pedem alimentação ou jomente, 330 associados colaboram com sua contribuição atual é necessário ape- vens que buscam no IUA orientação ou
valores que vão de R$ 1 a R$ 100, des- nas entrar em contato com a Central encaminhamento para emprego.
Para Antônio Barros Moreira Filho,
contados em contracheque e repassados de Atendimento da Asfeb pelo telefone
a existência de instituições que trabalham
pela Asfeb, o que garante ao IUA uma (71) 2201-2201.
receita mensal de R$ 3.250 mil. No início
No Instituto funciona um abrigo com pessoas carentes é um atestado da
da existência do Instituto, a contribuição que acolhe hoje 70 crianças e adoles- degradação da vida social. Certamente
dos associados da Asfeb respondia por centes, de seis a 22 anos. Vivem em por lidar há tantos anos com pessoas em
90% dos seus gastos. Hoje, corresponde regime de semi-internato. Moram na risco social, ele sabe que a sociedade não
a 12%. Os gastos mensais do Instituto instituição, onde desenvolvem diversas pode eximir-se de suas responsabilidades
estão atualmente na casa dos R$ 27 mil.
atividades (reforço escolar, aulas de te- com aqueles que estão à margem do sisPara a vice-presidente da Asfeb, atro, capoeira, artes plásticas, futebol tema. “A lacuna deixada pelo Estado é
Wadja Barboza, a solidariedade dos as- etc.) e estudam em escola pública. Já a de responsabilidade de todos. Se não associados tem sido uma marca da insti- creche atende a 176 crianças de dois a sumirmos este compromisso, teremos e
tuição. Por longos anos, as pessoas têm seis anos, filhos da vizinhança, que in- estamos tendo como resposta as diversas
mantido as suas doações. Passado tanto gressam às 7h30 da manhã e retornam formas de expressão de violência social”,
tempo, algumas estão com valores de- as suas casas às 16h30. Nesse perío- avalia. Os interessados em conhecer o
satualizados. “Conclamamos aos asso- do, além das aulas, elas recebem café, trabalho do Instituto Universal de Ampaciados que já contribuem que avaliem a almoço e uma sopa na hora da saída, ro podem entrar em contato pelo telefopossibilidade de atualizar suas doações. além de dois lanches. Outras 20 crian- ne (71) 3276-1114.

Aparelhos antigos são doados ao IUA
A Asfeb doou para o IUA equipamentos de informática e eletrônicos
tecnologicamente incompatíveis com sua modernidade atual. A iniciativa
permitirá a instalação de um pequeno laboratório de informática, onde mais
de 200 crianças de baixa renda terão aulas. Foram doados televisores, computadores, teclados, calculadoras, microondas, entre outras peças. O diretorpresidente do Instituto, Antônio Barros, recebeu a doação das mãos da vicepresidente Wadja Barboza e dos diretores Rubens Urpia (de Aposentados) e
Honorina Cerqueira (de Social e Cultura).
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