E a CAFAZ completa 30 anos!

30 vezes mais saúde e segurança
aos seus beneﬁciários
beneﬁciários!
Dia 2 de outubro é para comemorar a conquista
maior do servidor fazendário cearense. Uma história
de vida. O melhor plano de saúde do estado, conforme
avaliação dos próprios beneﬁciários, aniversaria, e o
presente é ela que oferta, em forma de tranquilidade a
todos que estão sob seus cuidados. Parabéns,
fazendários!
Por anos seguidos, a Cafaz tem o reconhecimento de
melhor Plano de Saúde do Estado pela ANS – Agência
Nacional de Saúde. A comprovação, na prática, vem
daqueles que lhe desfrutam os ser viços – os
beneﬁciários da Caixa de Assistência dos Servidores
Fazendários Estaduais, que completa - no dia 2 de
outubro - três décadas de rigoroso compromisso com a
promoção à saúde e à prevenção de doenças da família
fazendária cearense.
Um e-book da trajetória de lutas e oportunidades da entidade está sendo
produzido. A história, contada por quem a constrói (ou foi parte da
construção) deixa clara a constatação de missão cumprida, tal eram os
propósitos de iniciadores: “Garantir a excelência dos serviços em saúde,
de forma humanizada, tendo a vida como valor maior”. Hoje, é o
“santuário do servidor fazendário”.
Fatores do reconhecimento
A excelência do Plano Cafaz, nos dias atuais, está no incremento de novos
Projetos e Programas e Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças
dos beneﬁciários, sob a responsabilidade do setor de Gestão de Saúde; na
ampliação dos canais de comunicação; no salto tecnológico durante a
pandemia (Telemedicina); no realinhamento contínuo do modelo de
contribuição para minimizar os custos dos associados; nos eventos com zero
de coparticipação; no Seguro Remissivo e Assistência Funeral; nos benefícios
do atendimento humanizado e diferenciado, entre outros.

“Na pandemia, a Cafaz comprova o compromisso de bem cuidar de vidas,
promovendo mais saúde. Atuamos da forma mais humanizada possível, no tocante à
saúde mental, investindo em tecnologia para garantir a tranquilidade das pessoas.
Por isso, na logo dos 30 anos, o oportuno apelo: Uma história de sucesso, cuidando
de vidas!”, explica a presidente Ivany Araújo. “Nosso muito obrigado aos diretores e
colaboradores pelo trabalho conjunto”.
A caminhada até aqui
Sempre bom relembrar como tudo começou. Abnegados idealistas, no início dos anos 90,
saíram pelo interior do estado “vendendo a ideia de um plano dos fazendários do Ceará”. 230
colegas logo assinaram a ﬁcha de ﬁliação à Caixa nascente, com o compromisso de, por 90
dias, não utilizarem o Plano. E ninguém utilizou. O recurso guardado foi responsável pela
formação do “colchão” que deu sustentação ao sonho que aos poucos se transformava em
realidade. José Clementino Pereira e Luiz Pontes Cunha Filho eram os desbravadores.
Por que a luta
A criação de uma caixa de assistência era resposta à necessidade de apoio aos fazendários de
então nas questões de assistência médico-hospitalar, com o intuito de promover o bemestar e a segurança dos beneﬁciários, por meio de planos preventivos de adversidades, com
competência de gestão e pronta execução na prestação de serviços. A busca pela
tranquilidade dos fazendários prossegue sem tréguas.
Comemorações
Como registro alusivo ao mês de aniversário da CAFAZ, faremos postagens no Instagram e
site da CAFAZ com a história e benefícios do Plano, um painel de fotos para registro da
presença do beneﬁciário na CAFAZ, além de um e-book.
O registro dos 30 Anos da Cafaz será simbólico, com o toque característico de quem a dirige,
com foco no trabalho diuturno por mais qualidade de vida para todos, monitoramento dos
custos assistenciais com economicidade e previsibilidade para o associado, de modo a
garantir um plano estável, com saúde ﬁnanceira, tanto para o associado, quanto para a
CAFAZ.

Cafaz Saúde, Feliz Aniversário! Vida longa!
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Quem tem Cafaz vive tranquilo!

