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Boletim Informativo do Primeiro Trimestre de 2019 

Começamos mais um ciclo, e temos muuuuiiiito trabalho para este ano! 

 

1- No mês de Janeiro realizamos a implantação do nome de todas as empresas associadas em nosso site, o 

mesmo tem acesso público e pode ser visto pela sociedade, para saber se já esta inserido, basta entrar em 

nosso site e clicar na aba “Nossos Associados”, caso sua empresa não conste na listagem, entre em contato 

através do nosso e-mail 

2- No dia 07/02 participamos da posse da Dra Eunice , presidente do CREFITO 15 (ES), estamos em processo para 

agregar mais uma regional ABEFI; 

3- Dia 12/02 Dra Tatiana Serpa participa de rodada de negociação com a CAURJ, o mesmo foi dado após 

denuncia à ANS, por falta de reajuste e descumprimento da TUSS, mais uma vitória, conseguimos reajuste de 

16% para nossos associados e implantação da TUSS da Fisioterapia; 

4- Dia 15/02 protocolamos solicitação de reunião junto à ANS, motivo: Acompanhamento de processos contra a 

operadora Bradesco; 

5- Dia 19/03 reunião na ANS para debatermos os abusos da operadora de saúde (em especial o Bradesco); 

6- Dia 22/03 Dra Vania Carvalho representou a ABEFI em audiência pública na ANS sobre a contratualização; 

7- Dia 25/03 Dr Leonardo Alves juntamente com Dra Emilyane Menezes (presidente ABEFI MG) e Dr Eduardo 

Costa(presidente ABEFI SP) participaram do planejamento estratégico da ABEFI, parte 2 – A reunião aconteceu 

em BH; 

8- Dia 27/03 Dr Eduardo Costa, Presidente ABEFI regional SP, palestrou no Encontro de Prestadores do CREFITO 

3; 

9- Dia 28/03,protocolamos mais uma denuncia na ANS, desta vez contra a SALUTAR; 

10- Dia 30/03, Dr Ivan Ervilha representou a ABEFI no V Encontro de Prestadores do CREFITO 4; 

11- Dia 31/03 Dr Erico Soledade, representou a ABEFI na Jornada AFIDERJ de fisioterapia cardiorrespiratória; 

12- Neste período vários documentos foram inseridos no acesso exclusivo para associados, estamos sempre 

informando por e-mail, mantenha seus dados atualizados; 

13- Estamos elaborando grandes surpresas para este ano, SAVE THE DATE 20/07/2019; 

14- Como agora somos nacionais, estamos realizando constantemente nossas reuniões online; 

15- Importante: Mantenha sua anuidade em dia, só assim conseguimos trabalhar por você! 

 

 

 

 
Dra Tatiana Serpa  

Presidente ABEFI Nacional 


