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Boletim

PRAVIDA
Esse projeto visa ampliar o progra-

ma PRAVIDA, que atualmente atende a 
idosos com comorbidades, acompa-
nhando esses pacientes sistematicamen-
te, em sua maioria em domicílio, visando 

O projeto será multidisciplinar com 
a participação de vários profissionais, 
como psicólogos, nutricionistas, educa-
dores físicos, fisioterapeutas, médicos, 
enfermeiros, assistente social e demais 
áreas que agreguem e fortaleçam a 
atenção ao usuário, proporcionando 
atendimento específico para cada caso.

Visando ampliar o atendimento 
preventivo e de monitoramento do 
ASFAL-SAÚDE, que hoje é feito apenas 
com idosos acamados, a diretoria da 
ASFAL irá implantar um programa a 
partir da identificação dos seus usuários, 
para várias faixas etárias e tipo de 
patologia, buscando elevar a qualidade 
de vida dos seus associados.

O ASFAL-SAÚDE credenciou o 
Laboratório Nabuco Lopes para a 
realização de exame a pedido médico, de 
seus usuários que estejam com suspeita 
de COVID-19. De posse do pedido 
médico o exame terá que ser agendado 
para ser realizado com hora marcada, 
pelo telefone 4000-1979, que é também 
um número de Whatsapp para agenda-
mento prévio.

O exame realizado é o PCR (do inglês 
reverse-transcriptase polymerase chain 
reaction), é considerado o padrão-ouro 
no diagnóstico da COVID-19, cuja 
confirmação é obtida através da detec-
ção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra 

O laboratório oferece o exame para 
detecção do COVID-19 em domicílio ou 
através de drive thru, ou seja, no próprio 
carro do paciente, sem a necessidade de 
descer do carro.

ASFAL-SAÚDE vai ampliar programas de prevenção à saúde de usuários

Laboratório é credenciado para detecção de coronavírus

Projeto pretende identificar usuários, ampliando o monitoramento e ação preventiva

ASFAL-SAÚDE oferece atendimento laboratorial para testagem com pedido médico

Reunião com profissionais de várias áreas estão sendo realizadas para formatar o projeto

reduzir a necessidade de internações 
desnecessárias.

Neste sentido, será realizado um 
recadastramento geral dos usuários, 
para identificação de possíveis patolo-
gias e demais necessidades pessoais, 
sendo, a partir daí, designado profissio-
nais para cada necessidade, visando 
contribuir para a resolução e/ou 
controle de cada uma.

Nos casos de emergência, o 
ASFAL-SAÚDE credenciou os hospitais 
Arthur Ramos ou Santa Casa de 
Misericórdia, onde seus usuários serão 
atendidos conforme os protocolos 
específicos para a pandemia em todo o 
país, sob orientação do Ministério da 
Saúde.

Caso os médicos entendam 

analisada, preferencialmente obtida de 
raspado de nasofaringe.

Várias reuniões com profissionais 
das mais diversas áreas já estão sendo 
realizadas para formatação do projeto e, 
assim que estiver pronto, será ampla-
mente divulgado com todos.

A diretoria espera contar com o 
apoio e a participação dos usuários, para 
que se possa oferecer um plano de 
saúde cada vez mais eficiente, mantendo 
o melhor custo benefício do mercado.

A ASFAL orienta que os usuários do 
ASFAL-SAÚDE procurem observar as 
orientações do Ministério da Saúde para 
esses casos, que é o de buscar o atendi-
mento hospitalar apenas em extrema 
necessidade, evitando provocar aglome-
rações em hospitais, correndo sério risco 
de contaminação nestes ambientes.

necessário, o paciente será orientado de 
como proceder e, conforme o caso, 
poderá ser testado no próprio hospital.

Após a doação de 5 mil máscaras e 500 capotes de proteção individual 
contra o coronavírus, ocorrido no dia 17 de abril em várias unidades de saúde 
de Maceió, a campanha dos trabalhadores da Família Fazendária Alagoana 
para ajudar aos profissionais da saúde envolvidos diretamente no combate a 
pandemia em andamento em Alagoas, encomendou mais 10 mil máscaras, 
que serão doadas em outros locais que necessitam. O restante dos recursos 
arrecadados serão utilizados em mais compras e doações em breve.

Campanha encomenda mais 10 mil máscaras para doação 
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ASFAL prepara novo site com novidades e melhor acessibilidade
O site da ASFAL www.asfal.com.br vai ser remodelado, trazendo novidades como área de transparência e convênios

SEMANA 02 A 08 MAIO 2020

FRANCISCO CARLOS DE ALEXANDRIA 06

LARA TOSCANO DE CARVALHO 04

FRANCCINNELLY GOMES ROCHA 06

GIOVANNA GRANJA DOS SANTOS 06

LUIS AUGUSTO SANTOS LUCIO DE MELO 08

LUCIA DE FATIMA MURITIBA TOLEDO 02

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA LEAL 05

JOEDSON DOS SANTOS LIMA 06

KAYO DUARTE OMENA FARIAS 06

JULIA MACHADO BARROS 02

JOSEFA DILMA FERRO AMORIM 05

ISABELLA NOGUEIRA BARBOSA 03

LEONARDO DE AQUINO TEIXEIRA 08

JAIR DE MACEDO CORDEIRO 05

ISMENIA DE MENDONCA GAMA 04

LIVIA BUARQUE FORTES 03

BERNARDO ROCHA BRITO C BITTENCOURT 03

ARTHUR FABIAN GOMES BENTO HOLANDA 02

ANA BEATRIZ ANTUNES FORTES 02

ANTONIO MOREIRA GONCALVES DE MELO 04

ANDREA LIMA DE MORAES 03

ANA MARIA CARNAUBA DAS NEVES 04

ABELARDO PINHEIRO MACHADO 07

DIEGO JOSE DE ANDRADE PIMENTEL 03

ERALDO ANDRE CANSTANT DE AMORIM 08

ELONIA MARIA MAGALHAES MORAES 07

CAROLINE LEAL DE A RODRIGUES 07

ELIZABETH TENORIO PIMENTEL 02

DILSON QUIRINO CARVALHO 06

CATARINA MARIA TENORIO B DE SOUZA 06

CAMILA SILVA MONTEIRO 08

CARLOS EDUARDO DE MENDONCA AGUIAR 03

CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MESSIAS 05

CAIO LINS TEIXEIRA FREITAS 05

FLAVIO MARCEL REBELO LIPPO 03

LUZIA MARTINS DE CASTRO 06

MANOEL MESSIAS COSTA 06

MARCILIO XAVIER DOS SANTOS 06

MARIA AUREA DE MOURA 08

MARIA DA GLORIA LIMA DE AQUINO 04

MARIA DO CARMO S DE A VANDERLEI 04

MARIA EDUARDA ALVES AZEVEDO 04

MARIA EUNICE SILVA DE OLIVEIRA 06

MARIA HELENA CAVALCANTE FERNANDES 02

MARIA VITORIA PADILHA LINS DE ARAUJO 07

MAURICIO LINS GRANJA MEDEIROS 07

MICHELLE BARROS DE SANTA RITA 06

OLAVO DOS ANJOS ROCHA 04

OZIAS JOSE DE ALENCAR 05

PEDRO HENRIQUE SILVA PIRES 03

PEDRO MACHADO VIEIRA DA ROCHA 02

RAFAEL BRITO LINHARES 07

RAPHAEL BENJAMIN N LE CAMPION 02

RONALDO RODRIGUES DA SILVA 02

SAMIA DAIENE DE MELO LINS 04

SUHANN GOMES CHENG 05

TALITTA SANTOS NEVES 08

TARCISIO BENTO VITORINO 05

THAMIRIS FLORENCIO MEDEIROS 06

WALKIRIA AMORIM DO CARMO 05

WILLIAM ROGERS BARBOSA CARVALHO 04

YVANEIDE MACHADO DA SILVA LIMA 02

Outra novidade será um espaço para 
convênios, que estão sendo ampliados 
para várias áreas. O espaço ‘’Clube de 
Vantagens’’, mostrará todas as informa-
ções para acesso a descontos e vanta-

Entre as novidades haverá um 
espaço chamado ‘’Transparência’’, onde 
teremos dados e informações da 
contabilidade da entidade, tanto social 
como saúde, para que os usuários 
possam acompanhar o andamento do 
plano, mantendo a credibilidade e a 
qualidade oferecida.

A diretoria da ASFAL está preparan-
do um novo site para a entidade, visando 
melhorar o acesso dos associados, com 
uma melhor visualização, com os itens 
mais buscados em destaque, facilitando a 
utilização dos serviços disponíveis no site.

O projeto do novo site está em sua 
terceira fase e, agora, já está em 
processo de aprovação final para entrar 
em produção e implantação, o que 
deverá ocorrer até o mês de junho.

gens em produtos e serviços.

Na outra ação, em atendimento aos 
pleitos da FEBRAFITE e da ANAFISCO, o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
ajuizou no Supremo Tribunal Federal 
( S T F )  a s  A ç õ e s  D i r e t a s  d e 
Inconstitucionalidade (ADIs) 6391 e 6392 
nas quais pede a suspensão de qualquer 
interpretação ou aplicação do subteto 
aos auditores fiscais dos estados e 

A FEBRAFITE anuncia duas iniciati-
vas objetivando garantir o teto único 
para auditores fiscais junto ao STF. A 
primeira, foi a entrada em uma ação no 
dia 27 de abril, através de uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADI, 
que foi ajuizada pela FEBRAFITE, 
pedindo no mérito que seja julgado 
p r o c e d e n t e  o  t e t o  ú n i c o  d a 
Administração Tributária, os subsídios 
dos ministros do STF.

Esperamos e nos esforçaremos 
para ver, finalmente, a isonomia 
nacional prevalecer e a justiça salarial 
ser estabelecida.

Para ambas ações foram constituí-
dos como advogados a FFV – Farag, 
Ferreira  & Vieira  Advogadas  e 
Advogados.

O PTB fundamentou as ações em 
decisão anterior, do próprio STF, nos 
autos das ADIs 3854 e 6257, nas quais 
concedeu medida liminar para definir 
teto único para as carreiras de magis-
trados e professores em razão de seu 
caráter nacional. O relator das ações 
atuais é o ministro Gilmar Mendes.

municípios como forma de prevalecer 
como teto único da administração 
tributária os subsídios dos ministros do 
STF.

FEBRAFITE entra com ação por teto único no STF

Segues a lutar pela vida
E na labuta abraçada
Encontras a força contida
Na fé que não foi apagada

Teu valor de estimável valia
É dar bem mais que receber
Trazendo ao mundo harmonia
No papel que escolheste exercer

A reverência se faz com louvor
No dia que te celebra

Pela grandeza que define e agrega
O dom de ser trabalhador

E vencendo a cada prova
Renovas a crença na verdade
Que ao longo do tempo comprova
O trabalho é chave da liberdade

O Artífice da Liberdade

Homenagem da ASFAL ao Dia do Trabalhador

*Gizele Cavalcante


