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Boletim

A ASFAL continua recadastrando 
todos os seus usuários, titulares e depen-
dentes do ASFAL-SAÚDE, através do seu 
site asfal.com.br.

Já está na ASFAL a impressora de 
carteiras e, assim que o recadastramento 
for concluído, as novas carteiras serão 
impressas e enviadas para quem se reca-
dastrou.

A ASFAL está preparando também 
um aplicativo para acesso de quem se 
recadastrou. O aplicativo deverá ser ins-
talado no celular. Pelo aplicativo, o usuá-
rio, além de sua carteira virtual, saberá o 
valor da cota, terá acesso ao boleto de 
pagamento, lista de credenciados e 
demais informações úteis e necessárias 
para o bom uso do seu plano de saúde. 

Alertamos a todos que após o perío-
do de recadastramento, as carteiras atua-
is irão perder a validade, sendo substituí-
das pelas novas.

COMO RECADASTRAR - Para reali-
zar seu recadastramento, o usuário do 
ASFAL-SAÚDE precisa acessar o site 
asfal.com.br e clicar no banner que apa-
rece logo no início da página, indicado 
por um botão de acesso.

Após esse clique inicial, o usuário só 
precisa do seu código do cartão, que está 
localizado em sua carteira, logo abaixo do 
logotipo do ASFAL-SAÚDE. Depois é só 
colocar sua data de nascimento e iniciar 
o recadastramento.

Para ajudar a reduzir custos, é 
importante também optar pelo recebi-
mento do boleto apenas pelos meios 
virtuais, marcando a opção SIM e concor-
dando com os termos do serviço na caixi-
nha adesão ao boleto digital.

A partir daí é só seguir os passos 
indicados ao lado, lembrando de ao final, 
sempre clicar no botão ‘’ALTERAR’’, con-
firmando assim seu recadastramento.

Novas carteiras serão preparadas ao final do recadastramento
ASFAL adquiriu impressora e estará iniciando a impressão das novas carteiras ao final do recadastramento em seu site

 VEJA COMO SE RECADASTRAR

 1 - Após acessar o site asfal.com.br clique no Banner logo no início da página.

2º
 2 - Coloque o número da sua carteira de usuário e a sua data de nascimento.

3º

 3 - Na aba Movimentação, clique na opção Pedido de alteração de cadastro.

4º

5º
 4 - Clique no botão Localizar.

5 - Clique no nome de cada pessoa para atualizar seus dados.

ATENÇÃO - Após as alterações NÃO esqueça de clicar no botão Alterar

1º



Boletim O FISCO Página 02

Terapias Integrativas contribuem para o equilíbrio físico e mental 

Convênio oferece descontos em Massoterapia Clínica e do Reiki

MASSOTERAPIA CLÍNICA
O que é? - A Massoterapia é a arte mais 

antiga de tratamento através das mãos, 
sendo um método não invasivo e totalmente 
natural. Se dar através da manipulação dos 
tecidos moles do corpo com técnicas especi-
ficas que promovem ou restauram a saúde. 

Os Massoterapeutas utilizam as mãos 
para detectar e tratar problemas nos múscu-
los, fáscia, ligamentos e tendões do corpo 
humano persistentes ao encurtamento, 
deslocamento e/ou restrições que provoca-
ram o processo de disfunção. Tal processo 
ocorre de maneira silenciosa através de pos-
turas viciadas, problemas mecânicos e tam-
bém após patologias. 

Devido a essa disfunção, o organismo 
começa a sofrer a perda da saúde de forma 
lenta levando o cliente a experimentar um 
estado de dor ou doença. Mas, na maioria 
dos casos, a massagem consegue restituir ao 
corpo seu estado saudável expressando 
novamente vigor e vitalidade.

Como funciona? - A aplicação da mas-
sagem ocorre em três fases onde o profissio-
nal se utiliza das técnicas necessárias ao 
atendimento, sendo elas:

1-Avaliação integral do paciente/cliente;
2-Aplicação de técnicas manuais, natu-

rais e do movimento para corrigir possíveis 
problemas de ordem postural, mecânico, 
funcional e/ou bioenergético;

3-Correção e reeducação 
Após essas etapas o cliente deverá 

seguir as orientações de manutenção.
Tipos de Massagens - Existem diferen-

tes tipos de massagem que se concentram 
em diferentes partes do corpo e que são 
utilizadas consoante o objetivo da pessoa. 
Através das técnicas de deslizamento, fricção 
e amassamento, se trabalha o sistema circu-
latório, linfático, nervoso e energético que 
proporcionam a descontração do corpo e da 
mente, combatendo a fadiga física e mental.

Esses benefícios podem ser observados 
ainda durante as sessões, porém, são prolon-
gados com maior evidência quando se cria o 
hábito de receber massagem, pelo menos, 
uma vez por semana.

REIKI
Tradicional prática oriental, o Reiki é 

uma técnica de canalização da energia uni-
versal repassada através do toque e imposi-
ção das mãos.

O nome Reiki significa Energia Vital (Ki) 
direcionada e mantida pela Sabedoria Uni-
versal (Rei). 

Tem por objetivo restabelecer o equilí-
brio energético vital “Ki” da pessoa que rece-
be o tratamento, harmonizando-a e equili-
brando-a energeticamente para ativar o 
sistema de auto equilíbrio e restaurar a saú-

de. Ocorre por meio de limpeza, desblo-
queio e ativação dos chakras e meridianos.

Como funciona - Na aplicação do 
Reiki há uma recomposição da energia 
vibracional da pessoa, também conhecida 
como aura. Como a vibração da energia 
Reiki é de frequência mais alta, as energias 
dissonantes tendem a buscar o equilíbrio, 
ou seja, aumentar o padrão vibratório, 
limpando e reativando nossos centros de 
energia, meridianos e padrões energéticos. 
Dessa forma, a energia flui em perfeita 
harmonia e equilíbrio.

Benefícios - As forças de frequências 
mais lentas podem ser causadas pelas 
disfunções e desequilíbrios emocionais, 
mentais e físicos.

O Reiki ajuda a revigorá-las, eliminan-
do bloqueios e promovendo o equilíbrio do 
ser, de forma gradual e uniforme. Essa 
técnica direciona as energias necessárias 
aos pontos do corpo que mais necessitam 
de tratamento.

Como o Reiki traz à tona a verdade de 
cada um e uma maior compreensão de seu 
universo pessoal, eliminam-se conflitos 
internos e externos. A partir daí, a pessoa 
reassume o seu bem-estar e a sua ligação 
de amor consigo mesma, retornando ao 
seu estado original de equilíbrio, saúde, 
sucesso, harmonia, paz e felicidade.

Quando nós absorvemos ou retemos 
energia em forma de emoções negativas, 
como mágoas, medos, raiva ou inveja, 
podemos não nos dar conta disso, até que 
essas energias negativas cheguem ao nível 
físico, causando incômodos, dores e dese-
quilíbrios.

Para interromper esse processo, deve-
mos identificar por que atraímos esse tipo 
de sentimento, para revertê-lo. Primeiro 
devemos criar emoções menos nocivas, 
depois passar pelas neutras e, finalmente, 
chegar a um nível positivo. A reação natural 
do corpo físico é, neste caso, o de se equili-
brar.

SEMANA  10 a 16 ABRIL 2021

ROSETE ALVES BARROS DOS SANTOS 12
SERGIO ROBSON PEREIRA DE QUEIROZ 16
SIDNEY DA ROCHA RAMALHO 11
SOLANGE RIBEIRO ROCHA 15
THAMYRES MENEZES ACIOLI 12
THIAGO DE ALBUQUERQUE LINS 16
TIAGO BRITO BARROSO 10
VALDELUCIA MARIA DE A SARMENTO 10
VALDIR EVANGELISTA DA COSTA 14
VANIA MARIA COELHO GALVAO 10
YEDA ESPINDOLA DE BULHOES 15

ADRIANA DE OLIVEIRA MELO BARROCA 14
ADRIANA MARIA MARQUES REIS 10
ADRIANA ROZENDO DE MELO MOURA 10
ALCIDES BARBOSA 10
ANA BEATRIZ LIMA GARCIA 11
ANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS 10
ANGELA MARIA HOLANDA VILELA 14
ANTONIO RIBEIRO BEZERRA 10
ARLUZENILDO BARROS 12
AROLDO ROCHA FERREIRA LIMA 12
ARTHUR GOMES DE BARROS G DE ARAUJO 16
BEATRIZ PEREIRA TAVARES CABUS 12
BERNARDO LIMA BRITTO QUEIROZ 13
BRUNA MARQUES REIS COSTA 16
CAROLINE SILVA LESSA SARMENTO 12
CELIA REGINA MARTINS DE ALMEIDA 16
CLARA MARIA VANDERLEI VALENCA NETA 14
CLEANE DOS SANTOS MACARIO 15
CLEDSON DAVI SILVA 15
CLEYNDA KELRYLLE ALVES SANTANA 16
CRISTIANO ALBERTO DOS SANTOS DUARTE 15
DIOGO SARMENTO DE AZEVEDO LESSA 11
EDLA LUCIA MARQUES MALTA 15
EDSON APOLINARIO DE MELO 15
GABRIEL DIAS GRANJA MEDEIROS 16
GEIZA DE MELO BRAGA 10
GIOVANA LIMA BUARQUE 13
GUATACARA FRANCO GONCALVES 16
HENRIQUE FABIAN VIANA TENORIO 15
HENRY DE ASSUNCAO BARROS 15
HERICK LUCENA CARLOS 13
HUDSON CAVALCANTE NETO 14
JANETE DA GRACA LOPES 16
JAYME AMORIM DE MIRANDA NETO 16
JILDA DE MELO ACIOLI 14
JORGE LUIZ TENORIO DE CARVALHO 12
JOSEFA PEREIRA MARQUES 16
KAUA RODOLFO GOUVEIA LIRA GOMES 10
LAURA LUCIA TAVARES NERI 11
LAURA MARIA LINS TEIXEIRA 16
LUCCA JOSE DE MELO RYTCHYSKYI 12
LUCIA MARIA BELTRAO NUNES 14
LUIS FELLIPE MEDEIROS LINS 11
LUIZ ARTHUR GOMES DE LIMA 14
MANUELLA ANDRADE DA SILVA RAMOS 10
MARCO ANTONIO ROCHA BARROSO 16
MARIA BERTILDES TEIXEIRA PEIXOTO 11
MARIA CLARA LOPES SANTOS GONCALVES 14
MARIA GORETT PERREIRA LIMA 16
MARIA LUISA BARBOSA DINIZ TENORIO 15
MARIGLECE JATOBA DE OLIVEIRA 10
MONIQUE LAYANE DE FRANÇA 12
OCTAVIO AUGUSTO ALVES FAGUNDES 15
ODETE MINEIRO DA PAZ 15
ORLANDO SOARES DA SILVA 14
RAIMUNDO NONATO G F DA SILVA 14
RANNIERE CAVALCANTE BRANDAO 16
ROBERTA KARINA DE MELLO QUEIROZ 11
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