
DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS E CANDIDATURAS DA DIRETORIA E DO 

CONSELHO FISCAL DA ASIFRN PARA O BIÊNIO  2019/2021 

 

 

 

 

CHAPA REGISTRADA PARA CONCORRER A DIRETORIA ASIFRN  

BIÊNIO  2019/2021 

 

 

CHAPA AÇÃO CONTÍNUA 

 
- Presidente:  Edilberto Vitorino de Borja 

- Vice-Presidente:  Kaline Karla de Oliveira Lima 

- 1º Secretário: Andre Luis Firmino de Brito Barros 

- 2º Secretário:  Francisco Ednardo Gonçalves 

- 1º Tesoureiro: Marcio Luiz Varela Nogueira de Moraes 

- 2º Tesoureiro: Gustavo Moura Cavalcanti  

 

Programa de trabalho apresenta as seguintes propostas: 

1. ampliação de convênios com parceiros comerciais (farmácias, supermercados, postos de 

combustível, salão de estética e beleza, academias de ginástica etc) e de saúde e qualidade de 

vida (psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas); 

2. execução de serviços de reparo, reformas e ampliação dos chalés do Bomfim, principalmente 

no que se refere à rede elétrica; 

3. incentivo a Projetos de Qualidade de Vida para os Associados: ASIF RUNNING, ASIF BIKE 

SOLIDÁRIA, COPA de esportes coletivos ASIF; 

4. estudo da viabilização de “Local de Apoio – Hospedagem transitória” para tratamentos de 

saúde em Natal; 

5. realização de ação de saúde preventiva, denominada “SAÚDE ASIF ITINERANTE”, com a 

aplicação de testes de glicemia e pressão, em alusão à data comemorativa referente ao 

aniversário da ASIF;  

6. promoção das principais festas de confraternização: juninas e natalinas 

7. realização de sorteios de viagens às principais regiões e para eventos turísticos do estado; 

8. encaminhamento para a venda da Sede de “Barro Vermelho” e proposta para a aquisição de 

novos imóveis; 

9. criação de cadastro para doadores de sangue e de medula óssea na comunidade dos servidores 

do IFRN; 



10. modernização do canal ASIF; 

11. prestação de contas trimestrais da arrecadação/inadimplência e dos custos com a manutenção 

dos chalés do Bonfim, Pipa e Zumbi, e da sede do Barro vermelho; 

12. realização de reuniões periódicas com os representantes da ASIF em cada campus, para que 

haja uma maior interação com o associado através da coleta de críticas e sugestões; 

13. aplicação anual de pesquisa online de satisfação dos associados; 

14. criação de funções de apoio à diretoria da ASIFRN nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer; e 

15. readequação do Estatuto da ASIF e Regulamentação das Normas de Utilização dos imóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATOS  REGISTRADOS PARA CONCORRER AO 

CONSELHO FISCAL DA ASIFRN BIÊNIO 2019/2021 

 

 

- Adelmo Torquato da Silva  

- Daniel Garcia  

- Nestor Dantas de Lucena Junior 

- Valtencir Lucio de Lima Gomes 

 

 

 

 


