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CASO
A ASFAL teve concedida em seu 

favor a adjudicação de uma casa no 
Município de Paripueira, situada na 

A Diretoria Executiva da ASFAL 
esteve na cidade de Paripueira, no dia 
21 de janeiro, visitando uma casa de 
propriedade da entidade, garantida 
pela justiça, mas que ainda não tem sua 
posse legal. A visita se deu no sentido 
da obtenção da posse da casa. 

Durante a visita foi constatado 
abandono e deterioração física consi-
derável, além da invasão de insetos, 
répteis e outros animais rasteiros que 
colocam em risco a saúde da população 
circunvizinha.

Após registro da situação através 
de fotos, o setor jurídico requereu às 
autoridades sanitárias de Paripueira 
uma vistoria do lugar, com disponibili-
zação de laudo técnico para a ASFAL.

As medidas já efetivadas pela atual 
Diretoria Executiva, subsidiarão a 
atuação do setor jurídico para reitera-
ção do pedido de imissão urgente na 
posse no processo que tramita na 
Comarca de Marechal Deodoro. 

Segundo a advogada da ASFAL 
Gizele Cavalcante, ‘’diante do interesse 
público notório existente no resgate 
das condições de uso daquela casa, 
acreditamos que sairemos vencedores 
do pleito de imissão na posse’’, afirmou.

Avenida Antônio Reinaldo (avenida 
principal daquela cidade). O direito 
conquistado foi decorrente de um 
crédito que a associação detém por 
dívida relativa ao plano ASFAL-SAÚDE; 
após anos de contenda judicial, o 
imóvel registrado em nome da ASFAL, 
não se encontra ainda sob a posse 
desta instituição. 

Foram anos de luta para registro 

Diretoria visita imóvel de propriedade da ASFAL em busca de posse legal

Com a posse, a ASFAL poderá dispor do imóvel, incorporando o valor ao seu patrimônio

do imóvel, o que foi conquistado 
inclusive na gestão do Sr. Robson 
Gueiros, havendo no decorrer desses 
anos o manejo de recursos da parte 
devedora, com o objetivo de evitar a 
posse da ASFAL. A associação saiu 
vencedora na manutenção da proprie-
dade do bem, havendo agora a corrida 
pela imissão na posse do imóvel, parte 
integrante do seu patrimônio.

Diretores verificaram in loco total abandono de imóvel
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Nova diretoria inicia revisão de contratos, visando redução de custos

Conheça e aproveite dos descontos como associado da ASFAL

A nova diretoria da ASFAL está 
revendo todos os contratos da entida-
de. Diante disso, o diretor administrati-
vo Carlos Teixeira tem se dedicado a 
renegociar com fornecedores e 
prestadores de serviços, buscando 
redução de custos com melhoria dos 
serviços prestados, reduzindo, ampli-
ando ou suspendendo contratos, de 
acordo com avaliação criteriosa de 
cada um deles.

Já nos primeiros dias de janeiro, 
foram alterados os contratos de 
telefonia, com o cancelamento de dois 
links dedicados de internet, um do 
clube social, que está interditado 
devido a situação do bairro do Pinheiro, 
e outro da sede administrativa da 
associação, que juntos proporcionaram 
uma redução de aproximadamente R$ 
1800 por mês.

Além da redução de custos com a 
mudança da operadora de celular, 
também se evitou uma multa no valor 
de R$ 2400, pela alteração realizada na 

O contrato com a empresa de 
dedetização da sede administrativa e 
do Clube da ASFAL, que mesmo 
interditado precisa ser detetizado, 
por exigência da Vigilância Sanitária, 
a redução de custos chegou a aproxi-
madamente R$ 1 mil a cada período 
previsto para a ação do controle de 
pragas. 

OPME
No setor de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais - OPME, referente 
aos materiais utilizados em cirurgias 
realizadas pelo ASFAL-SAÚDE, as 
negociações, que são quase que 
diárias, já atingem cerca de R$ 22 mil 
em reduções de custos, em apenas 
duas semanas de negociações desses 
procedimentos, com as empresas 
que prestam esse serviço para o plano 
de saúde.

A orientação do presidente é que 

suspensão da internet dedicada do 
clube social, que tinha um item de 
fidelização.

essas negociações sejam constantes, 
em todas as áreas de ação da ASFAL, 
visando reduzir os custos e, assim, 
melhorar ainda mais os serviços para os 
associados e usuários do ASFAL-
SAÚDE.

Orientação é que todos os contratos sejam revistos, buscando sempre a melhoria do atendimento

Nova diretoria da ASFAL estimula seus associados a buscar contato com empresas que desejem realizar
convênio com a associação e, em caso de haver interesse contactar com Clébia Galvão (82) 3214-8200

Carlos Teixeira é Diretor
Administrativo da ASFAL


