Ano 49 | Número 388 | Dezembro 2019 | ISSN 2236-9295
www.afrafep.org.br

PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO

Afrafep fica
entre as dez melhores
empresas para se
trabalhar na Paraíba
e recebe prêmio
de gestão

2

Ano 49 | Número 388 | Dezembro 2019

3

4

Editorial

Que venha
2020
O
ELAINE CARVALHO
Presidente da AFRAFEP

ano de 2019 está terminando
com um saldo bastante positivo para Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba.
Realizamos com muito sucesso a
Assembleia Geral Extraordinária do
Conselho Delliberativo da Federação
e dos Planos de Saúde, recebendo em
nossa cidade mais de 40 auditores
fiscais dirigentes das associações filiadas da Febrafite, num evento grandioso que teve a participação do presidente da Federação, Juracy Soares.
Estivemos também presentes com
participação atuante no Encontro de
Encontro de Administradores Tributários da Paraíba realizado no início
do mês de novembro dando nossa
contribuição para que os municípios
entendam a importância de serem
signatários do Fórum Permanente
de Administradores Tributários.
Concluímos a reforma do parque aquático devolvendo aos associados um espaço muito utilizado
pelas crianças proporcionando um
lazer de qualidade e segurança.
Estamos com o projeto de recuperação da área de lazer pronto para
melhorar toda a área do balneário,
o que devemos executar em 2020,
pois estamos dependendo apenas
da regularização de alguns documentos do balneário.

Investimos este ano em tecnologia à serviço da saúde, com ferramenta que possibilita o usuário a
marcar suas consultas on line e com
a implantação do prontuário eletrônico que permite o registro de todas
as informações da saúde do beneficiário facilitando o atendimento médico aos nossos associados.
Ainda na área de saúde credenciamos ao nosso plano de saúde o
Hospital Nossa Senhora das Neves,
uma unidade hospitalar moderna
e equipada com o que há de mais
avançado na área.
Sobretudo, investimos em humanização. Desde a realização de programas de qualificação para nossos
colaboradores à implantação de um
programa específico para atender
pacientes com neoplasia e seus familiares ofertando os serviços de uma
equipe multidisciplinar preparada
para ajudar no momento difícil que
o nosso associado enfrenta.
Enfim, foram muitas as realizações de 2019 e esperamos fazer muito
mais em 2020. Sempre pensando no
melhor para nosso associado. Deixamos aqui um agradecimento a todos
pela colaboração com a entidade no
ano que termina e desejamos a todos
muita paz e felicidades no Natal e no
Ano que se aproxima.
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Encontro de
Administradores
Tributários
da Paraíba
Governador João Azevêdo
diz que consórcio
é a saída para prefeitos
enfrentarem dificuldades
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“

Todas as vezes que há um encontro
no sentido de preparação, de troca
de experiência, de fazer com que os
municípios se capacitem cada vez mais naquilo muito importante, que é a gestão fiscal,
eu acho que este evento se reveste de uma
importância maior e muito grande”, falou
o governador da Paraíba, João Azevêdo, na
abertura do 2º Encontro de Administradores
Tributários da Paraíba EAT-PB, realizado nos
dias 7 e 8 de novembro último no auditório do
Tribunal de Contas do Estado.
O governador lembrou que esteve no 1º
Encontro e disse que era com prazer que
participava mais uma vez do evento. “Nes-

te momento que a gente vive no Brasil dificuldades enormes de repasse de recursos,
os municípios se prepararem cada vez mais
para enfrentar essa situação é fundamental,
e o que está se fazendo aqui com esse encontro é isso, aprimoramento, troca de conhecimento, e eu não tenho dúvida nenhuma
que os municípios estarão preparados até
diante de ameaças de fusão de municípios
como vem acontecendo aí, de fusão com
extinção de municípios. Na Paraíba seriam
mais de 67 que estariam nessa situação, ou
seja, é importante que os municípios se preparem para dar uma resposta e esse evento
vai nessa direção”, ressaltou João Azevêdo.
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Ele afirmou não ter dúvida nenhuma de
que a realização de consórcios a exemplo
do Consórcio Nordeste é o caminho para
os municípios. “É uma forma moderna de
fazer gestão. Nós estamos com o resultado
do primeiro leilão em que nós compramos
dez medicamentos com uma economia de
50 milhões de reais para os cofres públicos
dos nove estados”, destacou o governador
referindo-se ao Consórcio Interestadual
Sustentável do Nordeste realizado pelos
nove Estados nordestinos para compra

conjunta de produtos e serviços.
“Você imagina o que vai acontecer já
que nós vamos ampliar isso para praticamente todas as áreas de compra de insumos para o Estado. Então é fundamental
os municípios se consorciarem. As soluções ficam mais baratas e mais eficientes.
O custo para cada benefício quando é rateado evidentemente fica menor se você
compartilha essa despesa. Então eu acho
que esse é o caminho e tem que ser”, assegurou o governador.
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Ele também chamou atenção para a
necessidade dos municípios se unirem em
busca de solução para os resíduos sólidos.
“É mais do que urgente, entretanto, só vejo
uma forma, se for através do consórcio. E
o consórcio Nordeste está mostrando que
é viável sim. O governo do Estado elaborou um plano chamado Plano Estadual de
Gestão de Resíduos Sólidos, identificando
para cada um dos 223 municípios qual a
melhor solução, qual a melhor alternativa”, revelou.
O Encontro é uma realização do Fórum
Permanente de Administradores Tributários da Paraíba que tem como parceiros a
Receita Federal, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Secretaria da Fazenda, Secretarias da Receita dos
municípios de João Pessoa e de Conde, e
Secretaria das Finanças dos Municípios de
Campina Grande e Santa Rita, e conta com
o apoio de algumas instituições, entre elas,
a Afrafep - Associação dos Auditores Fiscais
do Estado da Paraíba, a FAMUP - Federação
das Associações dos Municípios Paraibanos,
o SEBRAE, o SINDICONTAS E O SINDIFIM.

muito honrado em está participando desse Fórum no sentido de orientar os gestores como aperfeiçoar , como estruturar,
sua administração tributária”, afirmou.
O procurador revelou que o Ministério
Público da Paraíba iniciou um projeto chamado IPTU legal, que diante da importância, foi adotado como projeto institucional
do MP percorrendo as diversas regiões do
estado com objetivo de orientar, debater
com os prefeitos e secretários sobre o fortalecimento, a estruturação tributária.
“É importante que os municípios assim procedam porque diversos deles sobrevivem praticamente do FPM (Fundo
de Participação dos Municípios), então
há uma necessidade muito clara de uma
ampla discussão , de um amplo debate de
todos os municípios sobre administração
tributária. Eu penso que esse evento vem
justamente incentivar, fomentar, trazer
vários temas de relevo, inclusive experiências exitosas em alguns municípios
para que eles possam no geral estimular e
fortalecer cada vez mais a administração
tributária”, declarou o procurador.

Ministério Público
criou o projeto
IPTU Legal

Receita Federal na
Paraíba comanda
o Fórum

O procurador geral de Justiça do Estado, Francisco Seráphico, considerou o 2º
Encontro de Administradores Tributários
da Paraíba um evento muito importante.
“Ele foi idealizado há várias mãos com a
participação de todos os integrantes do
Fórum de Administração Tributária e o
Ministério Público da Paraíba se sente

O delegado da Receita Federal na Paraíba, Hamilton Sobral, é o coordenador do
Fórum Permanente de Administradores
Tributários da Paraíba. Para ele, o objetivo principal do Encontro é alertar, sensibilizar, chamar atenção dos prefeitos e
presidentes de câmaras municipais para
a necessidade das administrações tribu-
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tárias se desenvolverem. “Não é possível
que o município não arrecade recursos
próprios, o que lhe é inerente, a Constituição Federal lhe deu poder para que
ele “ afirmou, ao registrar que muitas
vezes vários municípios deixam de arrecadar determinados tributos por falta
de conhecimento.
E isso não é a liberalidade do município,
diz Hamilton Sobral. Segundo ele, o gestor está sujeito a algum ato de improbidade quando deixa de arrecadar os tributos.
“Esse Fórum existe há dois anos e nesse
período nós temos feito vários treinamen-

tos, grupos de trabalho, discussões, hoje
nós temos apenas 62 municípios signatários do FPAT (Fórum Permanente de Administradores Tributários) e veja que é um
Fórum gratuito, não há cobrança de nada.
Os municípios aderem e aí a gente passa a
experiência dos maiores municípios para
aqueles que têm menos condições, assim a
gente socializa o conhecimento”, destaca
o delegado da Receita Federal.
Ele reforça que o principal objetivo do
Encontro é sensibilizar os prefeitos mostrando alguns exemplos de sucesso e oferecendo palestras que vão facilitar esse
entendimento. Como exemplo, cita que a
programação tem uma palestra do BNDES,
sobre financiamento e uma de consórcios
intermunicipais, com uma experiência de
Santa Catarina, que é um sucesso. “Para
um município contratar determinados
serviços sai muito caro, mas quando ele
se reúne com vários outros isso se barateia”, conclui.
Hamilton Sobral fala de outros temas
da programação. “ Teremos também uma
palestra sobre o imposto de transferência
de imóveis - ITBI e ainda uma palestra sobre a Reforma Tributária, que é um assunto que está sendo debatido no Congresso
Nacional. Então nós estamos mostrando
aos prefeitos a necessidade de se atualizarem e estamos dando algumas ferramentas, algumas condições para ajudar”,
declara.
Hamilton Sobral conta como surgiu o
Fórum de Administradores Tributários.
“No final de 2016 nós fomos procurados
na Receita Federal por prefeitos novos,
que nunca tinham administrado e queriam conhecer um pouco mais da administração tributária. Não só das obrigações que eles têm mas também da parte
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de arrecadação. Então diante desse cenário nós entendemos que precisamos
reunir forças para socializar os conhecimentos de municípios maiores como
João Pessoa, Campina Grande, Santa
Rita, Cabedelo. É preciso que outros prefeitos entendam isso e venham ser signatários do Fórum, que hoje conta com
apenas 62 municípios”, conclama.
O delegado da Receita também aponta
o Consórcio como uma saída para os municípios. “Na verdade era pra gente está
muito à frente porque diminui os custos,
tem maior poder de negociação. Imagine
um município pequeno querendo comprar merenda, se juntam dez municípios
passam a ter um poder de barganha muito maior para baixar o preço. Esse consórcio de compras é um caminho sem volta”,
finaliza Hamilton Sobral.

Secretário
da SEFAZPB
considera encontro
fundamental para
capacitação dos
pre feitos
“Eu considero esse encontro fundamental”, afirmou o secretário da Fazenda,
Marialvo Laureano. Ele lembrou que o primeiro Encontro aconteceu há dois anos
quando o Fórum foi criado. “Nesse período
várias atividades foram realizadas, criamos grupos de trabalho que funcionam
efetivamente, com reuniões sendo realiza-

das de dois em dois meses, e a coordenação
se reúne mensalmente. Nós ajudamos a capacitar os auditores fiscais dos municípios,
ajudamos na elaboração da legislação, procuramos atender as demandas de todos os
municípios signatários do Fórum”.
Marialvo aposta na adesão de mais
prefeitos a partir desse encontro. “Esperamos com esse evento aumentar o número de integrantes, porque nós somos
entusiastas. O que queremos é que todas
as administrações tributárias da Paraíba possam trabalhar de forma republicana, de forma justa, possam se fortalecer
e prestar um melhor serviço à sociedade.
Apostamos muito nesse ponto. A participação está muito grande e vai dar tudo
certo”, encerrou o secretário.
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FPAT: Seu Histórico
de Criação
Após o pleito municipal de 2016, alguns
gestores recém eleitos, procuraram o então delegado da Receita Federal do Brasil,
em João Pessoa, Marialvo Laureano, para
compartilhar algumas dúvidas e angústias
no tocante a Administração Tributária dos
seus respectivos municípios. Associado a
esse cenário havia uma demanda dos Secretários da Receita Municipal de João Pessoa
e de Cabedelo para que algo fosse feito no
sentido de aproximar órgãos da Administração Tributária Paraibana, sobretudo as
Municipais.
Então, era latente a necessidade de integrar instituições, nos três níveis de governo
visando fortalecer e modernizar as Administrações Tributárias municipais, a partir
de uma colaboração interinstitucional. Assim, reuniram-se, inicialmente, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil, a Secretaria de
Estado da Receita, as Secretarias da Receita
dos Municípios de João Pessoa e Cabedelo
para criar o 1º Encontro Nacional de Administradores Tributários – EAT-PB.
Da idealização, do referido encontro, até
a sua materialização deu-se início a um minucioso planejamento, envolvendo parceria
de outros órgãos, a exemplo, da Delegacia
da Receita Federal em Campina Grande, do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, da Secretaria de
Comunicação Institucional do Estado da Paraíba - SECOM, dos Sistemas de Telecomunicações da PB, Tribunal de Contas do Estado – TCE, da Federação das Associações dos
Municípios Paraibanos – FAMUP , da ESAT
-Escola de Administração Tributária e da
ESAF – Escola de Administração Fazendária.

Um aspecto importante desse planejamento apontava para a criação de um Fórum
Permanente de Administradores Tributários cujo objetivo seria modernizar a administração tributária municipal, através
do conhecimento das peculiaridades locais
e do compartilhamento de experiências e
soluções técnicas para promover não só o
aperfeiçoamento da legislação, estrutura e
qualificação, mas prover autonomia ao fisco
municipal, melhorando a arrecadação dos
tributos de sua competência para a execução de políticas públicas que visem estimular o esforço fiscal dos municípios.
O 1º Encontro de Administradores Tributários da Paraíba – 1º EAT – PB aconteceu no período de 02 a 04 de agosto de
2017, no Centro Cultural Ariano Suassuna,
o evento contou com a participação de 468
pessoas, dentre elas, estiveram presentes
prefeitos, secretários de Administração,
Finanças, Receita e Fazenda, além de técnicos das prefeituras de 116 municípios
paraibanos. Ainda contou com a participação de gestores tributários de município
de outros Estados, como Alagoas (Maceió),
Pernambuco (Olinda e Recife) e Rio Grande
do Norte (Carnaúba dos Dantas, Mossoró,
Natal, Parnamirim).
Dentre os municípios paraibanos participantes do 1º EAT-PB, 52 assinaram o termo de adesão ao fórum permanente e, no
dia 21 de novembro de 2017 foi instalado o
referido fórum. Desde então diversas ações
têm sido empreendidas com a finalidade
não só de integrar as administrações tributárias paraibanas, mas fortalecê-las e
dotá-las de autonomia, tornando-as com
uma certa independência das transferências governamentais e da desestruturação
administrativa que impossibilita a expansão das políticas tributárias localmente.
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PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO

Afrafep fica
entre as dez
melhores
empresas
para se trabalhar
na Paraíba
Afrafep (Associação dos Auditores Ficais
do Estado da Paraíba) é uma das dez melhores empresas para se trabalhar no Estado. Quem atesta é o Programa de Certificação
Great Place to Work - GPTW, que escolheu a entidade entre 47 outras que concorriam ao prêmio. “Ficar entre as dez melhores e receber esse
prêmio significa a consolidação de um trabalho
coordenado por todos os nossos colaboradores e
Diretoria”, afirmou Elaine Carvalho, presidente
da Afrafep.
Elaine define a Afrafep como uma empresa
feita de pessoas para cuidar de pessoas. “E nós
temos investido muito no nosso maior patrimônio, que são os nossos colaboradores. Esse prêmio é de toda a equipe, uma equipe aguerrida, e
comprometida, que veste a camisa da Empresa”,
declarou, em reconhecimento ao trabalho de
todos que fazem a Associação.
O GPTW é autoridade global no mundo do
trabalho e, possui especialistas capazes de
transformar a sua organização em um Great
Place to Work, ajudando as empresas a aproveitarem o melhor das pessoas e atingir resultados excepcionais e, acima de tudo, sustentáveis.

A
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Melhor para as pessoas, melhor para
os negócios, melhor para a sociedade.
Para selecionar as empresas que disputam o prêmio, a consultoria GPTW faz
uma avaliação através de uma pesquisa de satisfação com os colaboradores.
A partir da pesquisa é feita a certificação da empresa, atestando se ela é uma
empresa boa para se trabalhar. Daí a
empresa passa a concorrer ao prêmio,
explica a coordenadora de Gestão de
Pessoas da Afrafep, Veridiana Barbosa.
Para avaliar a satisfação e a motivação do colaborador dentro da empresa
a GPTW utiliza dados dos recursos humanos. “Nós passamos as informações
de nossas práticas, nossos projetos, e a
partir desses dados o Programa de Certificação faz a avaliação”, diz Veridiana. Ela conta que a empresa dispõe de
programas como a “sexta-feira feliz”,
que consiste em liberar o colaborador
do expediente da sexta-feira à tarde, a
cada 15 dias, desde que ele alcance alguns critérios estabelecidos.
Outro programa de destaque é “a
hora da fruta”. Toda terça-feira e toda
quinta-feira à tarde a empresa entrega uma fruta para cada colaborador
com a intenção de motivar a equipe
a ter hábitos saudáveis. “Investimos
também em capacitações dentro do
Estado e fora, são vários fatores que fazem com que a empresa seja boa para
se trabalhar”, detalha a coordenadora
Veridiana. A Afrafep também possui o
Programa “Nós Acolhemos Você” com
o objetivo de ambientar e prestar informações ao colaborador recém admitido, temas como: Planejamento Estratégico e planos de ação, Código de
Conduta e Relacionamentos, normas

Isso significa que nossas
práticas de gestão de
pessoas estão sendo
reconhecidas pelos
nossos colaboradores. E
o resultado de tudo é a
motivação, o sentimento
de pertencimento dentro
da organização.
É o chamado ganha
ganha. Ganha a empresa
e ganha o colaborador.

Ano 49 | Número 388 | Dezembro 2019

O Programa de Certificação GPTW utiliza uma
ferramenta on-line de pesquisa e diagnóstico
do clima organizacional, para medir de forma
prática a percepção que os funcionários têm da
empresa em que trabalham. As empresas que
participam do programa recebem o resultado da
pesquisa e se alcançarem a nota 7,0 recebem o
selo digital de certificação.
Uma vez certificada ela pode concorrer à premiação das dez melhores empresas para se trabalhar.
A premiação existe em nível estadual e nacional.
O resultado da pesquisa também pode influenciar a empresa a avaliar os caminhos que deve
seguir para transformar o ambiente de trabalho e
contribuir com a sociedade como um todo.

e políticas da Afrafep são discutidas
nesse contato inicial. É também nesse
momento que acontece a apresentação
de toda a equipe. Outra ação ligada ao
cuidado com as pessoas ocorre mensalmente. Toda a equipe se reúne com
o objetivo de melhorar a comunicação,
alinhar processos de trabalho e possibilitar um momento de conhecimento
e motivação, através do Encontro Intersetorial. Há também duas vezes na
semana a ginástica laboral, a prática
de gestão “Aprendi, Treinei” e o investimento contínuo em qualificação profissional.
Para Veridiana, a importância do
prêmio alcançado é que o GPTW serve de parâmetro para comprovar que a
Afrafep está trilhando o caminho correto. “Isso significa que nossas práticas
de gestão de pessoas estão sendo reconhecidas pelos nossos colaboradores.
E o resultado de tudo é a motivação, o
sentimento de pertencimento dentro
da organização. É o chamado ganha ganha. Ganha a empresa e ganha o colaborador”, avaliou.
Ela chama a atenção para outro
aspecto que pode ter influenciado na
premiação. “Uma das coisas que eles
valorizam muito é a promoção dos colaboradores. Você não procurar outro
profissional lá fora, pegar um colaborador que já está dentro da empresa,
capacitar e promovê-lo, valorizando
assim seu capital intelectual. E nós temos vários casos na Afrafep, a exemplo
da nossa gerente administrativa Tatiana, e eu mesma que entrei na empresa
como recepcionista e hoje sou coordenadora de gestão de pessoas”, exemplificou Veridiana.
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Afrafep inova criando
mais uma categoria
e aumentando
o valor do Prêmio
na edição de 2020
s inscrições para a quarta edição do
Prêmio Afrafep de Educação Fiscal já
estão abertas e com algumas novidades. A premiação terá uma nova categoria
(tecnologia) e o valor do prêmio aumentou
para R$ 3 mil (três mil reais) em todas as modalidades, isso só foi possível graças a parceria com o Sindicato dos Auditores Fiscais do
Estado da Paraíba - Sindifisco-PB. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio de
2020. Ao todo serão R$ 18 mil (dezoito mil reais) em prêmios para os projetos vencedores
em quatro categorias: Escolas (públicas), Instituições ( universidades, entidades e ONG’s),
Imprensa (profissionais da mídia, TV, portal
ou rádio) e Tecnologia. Os concorrentes deverão desenvolver projetos ou reportagens com
a temática da educação fiscal.
A presidente da Afrafep, declarou que a
decisão de incorporar a categoria “tecnologia” tem como objetivo estimular estudantes da área de Tecnologia da Informação,
amadores, profissionais e organizações da
iniciativa pública, privada ou do terceiro
setor de TI para que possam desenvolver
games ou aplicativos para disseminar a
educação fiscal.
“Estamos sempre procurando inovar e
aperfeiçoar as categorias do Prêmio para
despertar cada vez mais o interesse da so-

A

ciedade na educação fiscal. Quanto mais pessoas participarem da premiação maior será
o número de multiplicadores que teremos
disseminando e, fortalecendo o Programa de
Educação Fiscal do Estado”, ponderou a presidente da Afrafep, Elaine Carvalho. Entre os
critérios de avaliação dos projetos ou matérias serão observados a abordagem inovadora, criativa e de sustentabilidade.
O Prêmio Afrafep de Educação Fiscal é realizado pela Associação de Auditores Fiscais
da Paraíba em parceria com a Secretaria
de Estado da Fazenda, através da Escola de
Administração Tributária -ESAT, a Febrafite
- Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e o Sindicato dos
Auditores Fiscais do Estado da Paraíba - Sindifisco-PB. Podem disputar a premiação professores de escolas municipais, estaduais e
federais (inclusive universidades), entidades
beneficentes, ONGs, profissionais de imprensa e estudantes de jornalismo e da área de
tecnologia da informação.
Para se inscrever os candidatos podem
acessar a página da Afrafep na internet por
meio do link https://afrafep.com.br/premioeducacaofiscal onde já estão disponíveis
o formulário de inscrição, o regulamento
completo com cronograma, temáticas para
os projetos/matérias e outras informações.
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Vencedores de 2019

Projetos e matérias
jornalísticas devem
abordar os temas:
Iniciação Tributária:
conceitos básicos de tributo
A importância social
dos tributos
Atuação Fiscal no
Estado Brasileiro
O retorno dos tributos
para a sociedade
O acompanhamento
das contas públicas
A preservação do patrimônio
público/combate ao vandalismo
Combate à sonegação,
corrupção e pirataria
A exigência da nota e do
cupom fiscal, direito e dever

Os grandes vencedores da edição 2019
do prêmio Afrafep de Educação fiscal foram a Escola Cidadã Integral Técnica Estadual Daura Santiago Rangel (categpria
Escola), o Centro Universitário de João
Pessoa - Unipê (categoria Instituição) e a
TV Correio (categoria imprensa). A premiação foi entregue em solenidade realizada
no dia 15 de agosto, com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Marialvo
Laureano, do Secretário Executivo da Receita, Bruno Frade, da delegada Adjunta da
Receita Federal em João Pessoa, Fabiana
Moura, do Secretário da Receita do Município de João Pessoa - Max Fábio, do presidente da Febrafite, Juracy Soares, do Presidente do Sindifisco-PB, Manoel Isidro, de
toda diretoria da Afrafep e ainda dirigentes
de associações filiadas de todo Brasil, que
se encontravam em João Pessoa para realização de assembleia nacional.
Os projetos vencedores nas três categorias foram: na categoria Escola “Educação
Fiscal para agricultura escolar”, apresentado pela Escola Daura Santiago Rangel, de
João Pessoa, e que teve como coordenadores responsáveis Eduardo Braga Costa
Santos e Denise Dantas Muniz; e “Matemática, Ciências e Agricultura Familiar” apresentado pela Escola Cidadã Integral Técnica Iolanda Tereza Chaves Lima, de Cubati,
sob a coordenação de Jeferson Clementino Neto e Eudes Henrique de Sousa.
Na categoria Instituição foram vencedores os projetos: “Ferramentas de Controle
Social do Tributo - Construindo a Cidadania Ativa”, coordenado por Francisco Leite
Duarte, do Unipê, e, “Incidência Política e
Cidadania Fiscal”, coordenado por Maria
de Fátima Virgínio de Souza, do Centro
Social de Educação Fé e Alegria, de João
Pessoa. Na categoria Imprensa venceu a
reportagem “Educação Fiscal para acompanhar as despesas públicas”, do jornalista José Felipe Ramos de Sá, da TV Correio.
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Entrevista Ciro Gomes

Ciro destaca
trabalho de
auditor
fiscal

O

ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, esteve no dia 18 de
novembro, na Faculdade
São Francisco da Paraíba,
em Cajazeiras. Ciro foi um dos palestrantes convidados do Congresso Internacional Interdisciplinar, e
trouxe o tema: “A Conjuntura Político-Econômica do Brasil”. Em entrevista ao diretor financeiro da Afrafep, Quintiliano Bezerra, e a Antonio
Pereira, Ciro, expôs sua opinião sobre a Reforma da Previdência e sobre
os princípios que devem nortear a
Reforma Tributária. Confira na entrevista:

A Reforma da Previdência parece
que é um ponto pacifico na sociedade brasileira, porque ela precisava acontecer. A pergunta que
colocamos para o senhor é a seguinte: a conta desse ajuste foi feita de maneira igual para a classe
trabalhadora e empresarial?
Não. Eu não costumo fazer minhas opiniões baseadas em fígado, ódio ou paixão,
que estão destruindo a discussão no Bra-
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sil. Eu procuro me fundamentar lendo,
estudando, vendo os números. Então veja,
o Brasil tem basicamente quatro regimes
previdenciários. Um é o regime geral da
previdência, aquele que atinge todos os
trabalhadores, iniciativa privada, serventes de pedreiro, comerciários e etc. O déficit deste regime geral é de R$ 1.400,00 por
beneficiário, esse é o valor anual. Portanto,
existe um déficit sim da Previdência, não é
verdade quando certas pessoas dizem que
não existe, mas é um déficit muito pequeno comparado com as potencialidades do
Brasil. O segundo regime é o do servidor
público do judiciário e do legislativo, não
do executivo. O servidor público do judiciário e do executivo tem um déficit de
R$ 26.000,00 por beneficiário, por ano. E
o déficit dos militares é de R$ 160.000,00
por beneficiário anual. Já o quarto regime são os regimes complementares. Já
tem o Funpresp, que foi criado pelo Lula
no Serviço Público Federal, com teto de
R$ 5.000,00. Por definição esse regime não
tem déficit, porque ele é um regime de capitalização. Então ele não tem déficit, por
isso que a gente não pode deixar que seja
privatizado e muito menos tirar a contribuição patronal como Bolsonaro e Paulo
Guedes queriam. O quê que faz o governo?
R$ 83 de cada R$ 100 reais do sacrifício, vão
pesar sobre aqueles segmentos que são do
Regime Geral da Previdência Social. Os militares que são o maior déficit não entravam, por quê? Porque para que os militares aceitassem mudar alíquota, ele deu um
aumento para os generais e para os oficiais
superiores de até 75%, deixando os jovens
oficiais, subalternos, sargentos e cabos sem
reajuste praticamente nenhum. Portanto,
não resolve o problema, porque o déficit
da previdência brasileira esse ano foi de

mais de 50 bilhões de reais, que é muito dinheiro, mas não é tanto dinheiro que não
permitisse a gente discutir com mais profundidade, com mais justiça, uma reforma.

Quais isenções foram dadas, porque recentemente nesse projeto do
Jovem Aprendiz, o governo isenta
a contribuição da classe empresarial, que é uma das maiores...
Você diz que a Previdência está liquidada e
todo o esforço do Paulo Guedes é para exonerar a contribuição patronal. Que representa
dois terços da contribuição. Na folha de pagamento o contribuinte trabalhador vai com
11% e o empregador com 20% no valor da folha. Se eu dispenso a contribuição patronal
estou agravando. Por isso, estou lhe dizendo que daqui a três, quatro anos, nós vamos
estar falando da Reforma da Previdência de
novo. Dos 60 países que eu examinei, parecidos e diferentes do Brasil, 59 tem a contribuição patronal, só um não tem, que é o Chile,
mas já está no congresso a proposta de colocar a contribuição patronal.

Com relação à Reforma Administrativa que se encontra em tramitação? Nós temos uma população
extremamente carente de serviço
público e ao mesmo tempo o servidor público vem perdendo direito.
Na sua visão, qual seria a reforma administrativa justa no Brasil,
que conciliasse os dois interesses?
Eu acho que é possível e é necessário. O
Brasil tem uma administração pública organizada aos modos do século XIX, é uma
outra especialização, e a vida não acontece
assim. Você não pode falar em saúde sem
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educação, você não pode falar em educação sem segurança, então essas coisas de
uma especialização administrativa são de
uma divisão de trabalho muito vencida. É
preciso criar no Brasil uma administração pública assentada no mérito, em bases
profissionais e com remuneração compatível com o recrutamento dos melhores
quadros para o serviço público, pois essa é
a necessidade estratégica do País. São coisas práticas. Eu imagino que deveríamos
fazer uma idealização de como deveria
ser a administração pública federal. Fazer
um orçamento discriminado dos recursos
humanos. Estabelecer quantos auditores fiscais, quais procedimentos deveria
acontecer, estabelecer um plano de cargos, salários, carreiras, compatíveis com a
disputa no mercado do melhor talento, inclusive com a profissionalização da cúpula inteira, e talvez duas diretorias e mais
nada. Mas tudo ser profissionalizado. Terminado esse orçamento, chocar isso com
a realidade que nós temos. O Brasil já tem
coisas muito avançadas e modernas, por
exemplo, a Receita Federal, a Policia Federal, são carreiras extremamente profissionais. Eu relatei por exemplo, acordos de
fim de bitributação entre Brasil e Estados
Unidos. Os americanos ficaram impressionados com a qualidade do serviço público brasileiro, o pessoal do Fisco, que é um
centro de excelência mesmo, e se reproduz mesmo nos estados. Pois bem, essas
categorias que estariam mais ou menos
parecidas do ideal com o real, você simplesmente copia e cola. As outras todas
que ficarem de sintonia, na minha ideia,
você criaria caminhos de requalificação
e de acesso meritocrático com a carreira
em extinção, dando porta de entrada, garantindo todos os direitos adquiridos. Isso

seria de forma resumida o que eu imagino
de Reforma Administrativa.

O problema é que nessa Reforma
Administrativa para algumas categorias está garantida a estabilidade, mas em compensação o poder público pode reduzir o salário
e a carga horária.
Pois é, isso é um sonho dos capitalistas. Isso
não podemos aceitar, vamos votar contra,
trabalhar contra. Isso nós temos chance de
ganhar, pois o Congresso brasileiro está de
saco cheio com essas aberrações.
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No seu entender, quais os princípios que devem nortear a Reforma
Tributária?

Os americanos
ficaram impressionados
com a qualidade
do serviço público
brasileiro, o pessoal
do Fisco, que é um
centro de excelência
mesmo, e se reproduz
mesmo nos estados.

A Reforma Tributária tem basicamente duas tarefas, nenhuma das duas estão
atendidas naquilo que hoje se chama de
Reforma Tributária, e que na minha opinião não merece ter esse nome. Primeiro
objetivo, financiar de forma eficaz o setor
público, o segundo objetivo é distribuir
renda, ajudar no esforço de formação bruta de capital do país, ou seja, o sistema tributário ele tem que perseguir simultaneamente essas duas tarefas. No caso que nós
temos hoje a Reforma que está tramitando
no Senado e a que está tramitando na Câmara, elas duas não merecem o nome de
Reforma Tributária porque são uma mera
tentativa de simplificação do atual sistema
tributário para atender uma justa queixa,
porém fragmentária do setor empresarial.
E o quê que o empresariado quer? Não emitir a razão, que é diminuir a carga tributária. Ora, estamos em um momento de pior
crise fiscal da história. E pra consertar qual
é a proposta que deveríamos ter? Deveríamos ter um IVA (Imposto de Valor Agregado). Esse IVA, é uma revolução porque hoje
o sistema tributário brasileiro do ICMS,
significa na prática um sistema tributário
local, em 27 estados e Distrito Federal. A
lógica perversa da tributação concreta na
origem. Ou seja, o ato de consumir uma
televisão em Cajazeiras, o imposto para
ela vai bater parte lá na indústria. Por isso
que não passa. Eles querem criar um IVA
que vão fazer umas determinadas ‘jabuticabas’ que só tem no Brasil, que acaba virando um grande ICMS, que é o seguinte:
você faz um IVA, cobrado no destino, só
que esse IVA quando houver um exceden-
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te, porque os estados periféricos da grande
indústria 42% é concentrado em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, vai para um
fundo para compensar as perdas dos estados industrializados. E se o Ceará está crescendo como consistentemente está acima
da média nacional? Vai ser punido. Mas aí
você tem outras extorsões. Hoje os bancos
representam o setor mais abusivamente
beneficiados pela economia política nos
últimos 30 anos no país, a economia real
toda decadente e eles exorbitantemente
tendo lucro, recordes mundiais. Pois bem,
os bancos, eles só pagam ISS nas tarifas, na
prestação de serviço, mas pagam contribuição sobre o lucro líquido e PIS/COFINS
no rendimento financeiro. Eles pegam PIS/
COFINS e a contribuição e jogam na lógica
do IVA, ou seja, eles estão diminuindo os
impostos sobre os bancos. Os bancos que
já não pagam o lucro e dividendos que o
mundo inteiro paga e no Brasil não paga.
A regressividade no nosso imposto de renda é uma coisa fenomenal. A classe média paga 20 bilhões de reais em IPTU, essa
grande fazenda do agronegócio do mundo,
chamada Brasil paga 1 bilhão de reais de
imposto territorial rural. O imposto sobre
a herança das grandes heranças nos Estados Unidos é 40%, no Brasil é 4%.

Com relação a essa sua ótica da Reforma Tributária, como é que você
enxerga os órgãos fiscais de ação?
Você defende o quê, a autonomia
para as fiscalizações?
Autonomia funcional. Autonomia financeira, essas coisas não, porque é impertinente. A autonomia funcional sim, porque
é como eu expliquei como vejo a administração, é como eu governei o Ceará.

Como é que iremos desenvolver a
economia desse país a partir desse
processo?
Em uma questão de fundo não existe desenvolvimento sem um alto nível de poupança
doméstica. Então todo esse discurso que
vem desde Fernando Henrique, passou pelo
governo Lula e agora no governo do Bolsonaro, é que nós temos o manual do bom moço
internacional vamos aplicar o receituário
neoliberal, desregularizar, privatizar, que o
capital estrangeiro vem acudir a gente aqui.
Isso nunca aconteceu na história de nenhum
país do mundo. Teoricamente isso não se
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sustenta. Portanto, formação bruta de capital, construir sua própria poupança, é uma
variável do desenho institucional do país,
que basicamente é da forma como se organiza o seu sistema tributário, como se organiza o seu sistema de previdência, que afinal
de contas é a poupança a longo prazo, o mercado de capitais e as inovações financeiras,
por exemplo, que é para financiar as ideias
novas, startups, a economia do conhecimento. O Brasil não tem desenho pra isso, nosso sistema tributário ele é estimulante da
não poupança. Eu já mostrei aqui, você não
cobra tributos sobre os lucros e dividendos
empresariais. Como é que funciona isso: se

Hoje os bancos
representam o setor
mais abusivamente
beneficiados pela
economia política
nos últimos
30 anos no país

eu reinvisto na empresa, lógica de poupança, eu sou imune. Mas se eu tiro da empresa,
se eu sangro a empresa para pessoa física,
eu tenho que pagar progressivamente o imposto de renda sobre os lucros e dividendos
empresarias.

E a guerra fiscal, como é que fica?
A guerra fiscal é conversa de quem tá de bucho cheio, todo mundo rico. Por que o que é
guerra fiscal? A autonomia federativa é uma
inerência da lógica federativa, eu por exemplo quando fui governador do Ceará, não
fazia guerra fiscal com renúncia, porque eu
sou professor de direito tributário, eu sabia
que não devia fazer coisas ilegais, que são
isenções e etc, porque aquilo não foi unânime no CONFAZ, o que eu fiz? Eu organizei
as finanças do Ceará de um jeito tal que eu
tinha sobra. Então eu criei um fundo de desenvolvimento industrial que basicamente
funcionava em uma lógica de subsidio financeiro, de crédito teoricamente.

Na realidade de hoje, o que você diria para os estados nordestinos?
Nós precisamos garantir o máximo de autonomia para os estados. Essa é a lógica da
federação. Nesse sentido, eu gostaria de
criar um tributo, volto a dizer, sobre lucros
e dividendos empresariais, partilhar com
os estados e municípios, transferir para eles
também a cobrança do Imposto Territorial
Rural, fazer uma tributação mais progressiva sobre heranças entregue aos estados, daria um adicional de imposto de renda como
possibilidade para os estados aplicarem e ia
socorrer esses grandes estados colapsados,
naquilo que lhes é mais estrategicamente
mortal, os seus aparatos previdenciários.
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Balneário
volta a
funcionar
após ampla
reforma
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alegria voltou ao balneário da Associação dos Auditores Fiscais do
Estado da Paraíba - Afrafep, em
João Pessoa. O parque aquático que estava
fechado desde julho foi reaberto em outubro depois de uma ampla reforma na piscina infantil, que agora está liberada para a
diversão da criançada.
“A inauguração aconteceu em uma

A

data muito especial, que foi a festa do Dia
das Crianças, realizada no dia 20 de outubro. Tudo foi preparado com muito carinho
para os associados”, lembra a presidente da
Afrafep, Elaine Carvalho. Ela recordou que
a programação teve oficinas, animadores,
guloseimas e atração teatral, entre outras
atividades. “Um dia celebrado realmente
com muita alegria”, destacou.
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Segundo a presidente da Associação, esse
foi apenas o começo das reformas previstas
para melhorar a qualidade do atendimento
aos associados e seus convidados no ambiente de lazer que a Afrafep oferece.
Mais investimentos estão por vir, segundo Elaine Carvalho. “Cuidar e zelar pelo bal-

neário é investir no lazer da família fiscal.
Nosso objetivo é ampliar e melhorar ainda
mais o clube. A execução desse projeto foi
apenas um dos investimentos que pensamos em fazer para melhorar a estrutura e,
consequentemente, o atendimento aos nossos sócios”, afirmou.
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A Afrafep investiu 160 mil reais na reforma do parque aquático. Foi feita uma nova
parede interna na piscina e toda estrutura
reforçada. O piso ao redor também foi completamente restaurado. O parque aquático
ganhou novos brinquedos e uma pintura
nova. Tudo projetado e pensado para comodidade e conforto dos usuários.

Treinamento
garante socorro em
caso de acidente
Além de investir na parte física do balneário, a Afrafep se preocupa também em
investir na segurança dos associados enquanto usuários do clube. Pensando nisso
capacitou seus colaboradores através de
um curso de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar realizado em agosto.
Os funcionários do balneário receberam
treinamento do bombeiro civil e enfermeiro especialista em urgência e emergência,
Robson Rodrigues, profissional qualificado
e experiente.
Os funcionários agora estão capacitados
para prestar atendimento aos usuários do
balneário em caso de acidentes que ocasionem traumas, desmaios, convulsões, paradas cardiorrespiratórias ou necessidade de
resgate. “É muito importante que nossos sócios se sintam seguros e protegidos, por isso
procuramos investir não apenas na parte
física do clube, mas também nos recursos
humanos”, declarou Elaine Carvalho.
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CÂNCER
DE MAMA

Doença atingiu
quase 60 mil
mulheres no
Brasil em 2018
e homens não
estão imune
E
m 2018 foram diagnosticados 59.700
novos casos de câncer de mama no
Brasil, segundo as estimativas do
Ministério da Saúde. Na Paraíba,
a doença atingiu 880 mulheres.
Nenhum caso masculino foi
identificado. Mas sim, o câncer de mama também atinge os
homens. Embora a incidência
seja de menos de 1% do total, os
homens não estão imunes.
O câncer de mama é resultado
do crescimento desordenado de células com potencial invasivo que se dá a
partir de alterações genéticas hereditárias ou adquiridas, assim define o Ministério da Saúde. É o tipo de câncer mais

comum entre as mulheres no Brasil e no
mundo, ficando atrás apenas do câncer
de pele não melanoma. Atualmente
28% dos casos de câncer em mulheres acontece na mama.
As estatísticas indicam que
a doença é relativamente rara
antes dos 35 anos, mas cresce
progressivamente após essa
idade, especialmente, após os
50 anos. Alguns tumores evoluem lentamente, mas outros são
rápidos e se não descobertos cedo, não
têm cura. Para aqueles descobertos no início a chance de cura pode chegar a 95%,
daí a importância da realização de exames
de prevenção da doença.
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Uma história
de superação
Em 2014 apareceu um NIC grau 1 no meu útero
que também foi descoberto nos exames de prevenção através da Colposcopia, pois faço esse
exame anualmente. Graças a Deus fiz a cauterização e continuei acompanhando semestralmente. Passei a fazê-la anualmente. Está tudo
em ordem.
Sempre faço também, anualmente, os exames de prevenção, ou seja, ultrassom das mamas, mamografia, ultrassom do abdômen total
e ultrassom transvaginal. Então, foi através da
mamografia que descobri um nódulo na mama
esquerda e um linfonodo na axila esquerda.
Eu sempre dou o testemunho que Jesus me
curou, e estou fazendo a minha parte. Hoje estou bem graças aos exames de prevenção. Pois,
se não os tivesse feito, poderia estar em situação
pior. Jesus trata a parte espiritual e nós tratamos
o nosso corpo.
Em março de 2018 descobri o câncer na
mama, fiquei desesperada, achava que ia morrer, pois não sabia o grau da situação, se já havia
metástase ou não. Eu só chorava. Fui a igreja,
orei muito. Mas, como já falei, comecei a fazer
a minha parte, pois, antes de ir a minha mastologista, meu irmão mandou que eu fosse logo
a um oncologista. Então
fui ao oncologista e o
mesmo requisitou uma
bateria de exames, tipo:
tomografia, ressonância,
densitometria óssea, etc.
Entreguei tudo na mão
de Deus, confiei e, graças
a Ele o restante do corpo
estava em ordem. Exceto o fígado que tinha um
pontinho que poderia
ser gordura ou metástase. Mas, a minha oncologista falou que se fosse
algo que não fosse gordura desapareceria com a
quimioterapia. E, de fato,

após a quimioterapia eu fiz uma tomografia e o
pontinho sumiu. Depois que fiz todos os exames
necessários, iniciei a quimioterapia em julho de
2018, fase difícil. Porém, com confiança e fé em
Jesus a gente supera. Meus cabelos caíram após
a segunda semana da quimioterapia. Não tive
vaidade. Só usava touca quando saía ao sol. Eu
ia ao supermercado, shopping, etc, careca, pois
o importante para mim era a cura.
Em novembro de 2018 terminei a primeira
etapa da batalha, ou seja, a quimioterapia. Em
janeiro de 2019 fiz a mastectomia, esvaziei parte
da axila e iniciei parte da reconstrução da mama
esquerda. Falta fazer o restante da reconstrução. Após a recuperação da cirurgia eu fiz fisioterapia no braço esquerdo para poder iniciar a
radioterapia. Mais uma batalha vencida.
No final de abril de 2019 terminei a radioterapia, outra vencida. Agora estou aguardando
passar o período necessário após a radioterapia
para poder concluir a reconstrução da mama,
pois a cirurgia está programada para dezembro
de 2019. Com a graça Divina será mais uma batalha vencida.
Sempre falo para as pessoas, não só as mulheres como também aos homens, que devemos
fazer os exames preventivos. Pois é por fazê-los
que hoje estou dando o meu testemunho. O hábito alimentar também deve mudar para uma
alimentação saudável. Outra coisa, caminhada,
exercícios, academia, hoje isso tudo não se faz
por vaidade e sim por
uma vida saudável.
Ainda estou em tratamento, agora estou fazendo hormônio terapia.
Essa parte vai demorar
dez anos porém, as piores
fases já passaram. Glória
a Deus e a Nossa Senhora.
Agora, mais do que
nunca, não posso deixar
de fazer os exames preventivos. Tenho que fazer acompanhamentos
sempre.
Esta é a minha história.
Márcia Dione Leite
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Mamografia é
importante para
a prevenção
Segundo a mastologista Eulina Helena Ramalho de Souza, não há como
fazer a prevenção primária do câncer
de mama, que é o tipo de prevenção que
evita a doença, só tem como fazer o tipo
secundário, que é quando se detecta
precocemente a lesão e pode-se tratá-la interrompendo a história natural
da doença. “Isso é feito através da mamografia, que é o principal exame e que
detecta mais precocemente o câncer de
mama”, explica.
A médica informa que o exame deve
ser realizado a cada 12 meses nas mulheres acima de 40 anos. Sobre o exame
de toque ela alerta que “Não existe nenhum trabalho científico que prove que
o autoexame possa reduzir a mortalidade porque na verdade, nesses casos, as
lesões só são descobertas acima de dois
ou três centímetros , quando provavelmente já está em atividade no corpo há
mais de cinco anos”, esclarece a médica.
A mastologista recomenda que as
mulheres fiquem atentas às modificações que podem aparecer no corpo e
procurem imediatamente um mastologista para esclarecer se são indícios de
alguma doença maligna.
Com relação ao tratamento, a médica
afirma que varia muito de pessoa para
pessoa e até mesmo na própria pessoa,
de acordo com o estágio da doença, das
características morfológicas de cada lesão, da idade em que a mulher se encontra, entre outras especificidades. “São

vários fatores que são analisados para
que a melhor conduta seja tomada para
aquele caso específico de câncer”, diz
doutora Eulina.
“Nós buscamos hoje em dia, que
se tenha o melhor tratamento, menos
agressivo possível, e que possa resolver
aquele caso específico. Não temos todas
as respostas imediatamente. Vamos ter
na medida em que os exames vão nos
dando as informações. Dependendo do
tumor a gente pode fazer uma quadrantectomia, que é a retirada só de uma
parte da i se o tumor for muito grande
e a mama pequena, temos que fazer a
mastectomia, que é a retirada total da
mama; podemos tirar todos os linfonodos, ou só alguns, isso vai depender das
características clínicas que a gente encontrar nas lesões”, diz a médica ao enumerar os tipos de tratamentos possíveis
para o câncer de mama.
As estatísticas indicam que quando
descoberto precocemente o câncer de
mama tem 95% de chance de cura. A
mastologista, entretanto, acredita que
falar de cura é uma coisa complexa,
porque sempre há o risco de uma recidiva, então é preciso estar vigilante, realizando avaliações periódicas. “Falamos
que a paciente está em remissão, que
não existe evidência de doença. A maioria das recidivas acontece nos dois primeiros anos, dos cinco primeiros anos
de tratamento. Depois nós ficamos mais
tranquilos, mas tem que ter cuidado
porque a recidiva pode aparecer mesmo
anos depois. Também é preciso cuidar
da outra mama, que esteve e está sob
o mesmo risco que fez adoecer a mama
tratada. Então tem que ter vigilância”,
avalia a médica.
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CÂNCER
DE ÚTERO

Quarta causa de
morte entre as
mulheres, câncer
de útero é evitável
com exames
de rotina
O
Instituto Nacional do Câncer estima
que este ano 16.370 mulheres sejam
diagnosticas com câncer de colo do
útero no Brasil. Esse tipo de câncer é causado pelo HPV - Papiloma Vírus Humano,
que é transmitido sexualmente. O
principal método de prevenção
da doença é o exame citológico,
que deve ser feito a partir dos
25 anos de idade e repetido
anualmente até os 69 anos.
“Como o vírus é transmitido sexualmente e a vida sexual
está começando cada vez mais
precoce, nós estamos orientando
que o exame comece a ser feito a partir do
início da vida sexual, ignorando o fator idade”, explica a ginecologista Taline Freitas.
O câncer de colo do útero é o terceiro
mais frequente nas mulheres. Ele perde

apenas para o câncer de mama e de colo
retal e é a quarta causa de morte das mulheres. “É um risco muito alto que pode plenamente ser evitado com a realização dos
exames preventivos anualmente. A mulher
que faz seus exames rotineiramente
dificilmente vai ter descoberto um
câncer que não tenha chance de
cura”, garante a médica.
O câncer de colo do útero é
um tipo de câncer que tem prevenção e que na quase totalidade dos casos ele tem cura, desde
que seja diagnosticado precocemente. Segundo ela, são considerados
fatores de risco para contrair a doença, o
início precoce da vida sexual, ter múltiplos
parceiros sexuais, o tabagismo e a exposição a hormônios, seja em anticoncepcional
ou reposição hormonal.
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Câncer de ovário é silencioso e carrasco
O câncer de ovário tem uma incidência bem menor e na maioria das vezes é descoberto ao acaso, revela a médica Taline Freitas. Ele surge de forma silenciosa, sem
sintomas e muitas vezes é descoberto em um exame de rotina através de uma ultrassonografia. É um câncer que não tem prevenção como o de mama e de colo do
útero. “Não existe maneira de se descobrir antes, tratar antes, curar antes. Ele é carrasco com a mulher. Não tem como evitar que ele aconteça. Ele só é diagnosticado
quando já está ali”, declara a médica.

Tratamento - Uma vez diagnosticada a
doença, o tratamento vai depender do tipo
de lesão que for encontrada. Algumas lesões são chamadas de precursoras de câncer, são lesões de baixo grau, que têm baixa
chance de chegar ao câncer. E tem as lesões
de alto grau, que têm uma probabilidade
maior. Quando a lesão é de baixo grau a
médica vai acompanhar recomendando a
paciente que passe a fazer os exames semestralmente. Já a paciente que tem uma
lesão de alto grau além de fazer os exames
de seis em seis meses também vai passar
por outro procedimento, que é uma cirurgia de alta frequência, com o objetivo
de retirar cirurgicamente essa lesão, onde
provavelmente se encontra o vírus, ensina
a ginecologista.
“Se mesmo assim, a lesão se encontra
num estado mais avançado, o tratamento
vai depender se ela está limitada ao útero
ou se ela já atingiu outros órgãos. Aí vai se
pensar em fazer uma esterectomia, a retirada de ovários, dependendo do estágio em
que estiver a doença. Mas o nosso objetivo
é descobrir o quanto antes o câncer, daí a
importância do exame citológico periodicamente, complementado com a colposcopia, que também vai identificar lesões su-

gestivas”, diz a médica.
O exame citológico visualiza células que
possam ter o câncer e a colposcopia verifica os tecidos, áreas suspeitas que possam
ter o vírus do HPV. A médica recomenda às
pacientes que evite o uso de qualquer creme vaginal, ter relação sexual, sangramento, ou fazer uso de ducha vaginal três dias
antes do exame citológico.
“Como o câncer de colo de útero é causado pelo vírus HPV é importante a gente
frisar que existe a vacinação. Por ser de alto
custo ela não é liberada para a população
em massa mas é liberada para adolescentes, então os pais devem ter a consciência
de sua importância para a prevenção da
doença, levando seus filhos para tomarem
a vacina, tanto meninas como meninos”
alerta a ginecologista.
Em fase avançada, quando a doença já
está instalada alguns sintomas podem servir de alerta para as mulheres. É comum a
mulher ter sangramentos recorrentes, fora
do período menstrual, sangramento após
as relações sexuais (não quer dizer que
qualquer sangramento desse tipo seja câncer, mas é um alerta), dores nas relações
sexuais e um cheiro característico diferente do odor de um corrimento vaginal.
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NOVEMBRO
AZUL

Preconceito
ainda afasta
os homens
da prevenção
do câncer
de próstata
câncer de próstata é o segundo tipo de
câncer mais comum nos homens, só
perde para o câncer de pele. Na Paraíba, em 2018 foram estimados aproximadamente 1.200 casos e calcula-se que pelo
menos 160 homens morreram em
consequência desse tipo de câncer.
“Essa é uma incidência elevada e
por isso é importante a campanha de prevenção, para alertar
os homens sobre a necessidade
da prevenção”, afirma o médico
urologista Thiago Costa.
O cuidado com a saúde em geral é a
principal maneira para prevenção do câncer
de próstata, assim como os outros tipos de câncer, ressalta o médico. Segundo ele, a prática de
atividade física regular, dieta balanceada rica

O

em nutrientes e pobre em gorduras, principalmente gordura saturada, evitar o tabagismo e o
excesso de álcool, são as principais medidas de
prevenção do câncer de próstata.
A prevenção adequada é feita com o
rastreamento, que deve ser realizado
através do toque retal e da dosagem do PSA, diz o médico. O toque
retal é um exame rápido, simples
de ser feito, que pode ser feito no
consultório e que vai mostrar algumas características que podem
estar presentes no exame, o que
leva o especialista a investigar através
de outros procedimentos médicos.
O PSA é um exame de sangue simples, de
amplo acesso, que pode ser feito em laboratórios comuns, o resultado sai rápido e daí as
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Tratamento
O tratamento do câncer de próstata depende do estágio em que a doença for descoberta. Quando a doença está localizada o tratamento tem uma
proposta curativa e pode ser feito através de cirurgia em que é retirada toda
a próstata ou através de radioterapia. Se for uma doença mais avançada que
esteja fora da próstata, nos ossos, por exemplo, como metástase, o tratamento é paliativo para que se consiga o controle da doença e dos sintomas, mas o
ideal é que o paciente seja diagnosticado o mais depressa possível para que
se alcance uma taxa de cura bem elevada, que chega a 90%.
Sequelas - Existem algumas sequelas que são relacionadas diretamente ao tratamento do câncer de próstata. As principais são a incontinência
urinária e a disfunção erétil, mas isso não significa que todos os pacientes
vão apresentar essas sequelas. Alguns fatores vão determinar. Por exemplo, como se encontram essas funções antes do tratamento e o estágio da
doença quando descoberta.
“Essas sequelas têm tratamento adequado com o homem apresentando
pós-tratamento para o câncer de próstata. Então as sequelas existem, mas
há o tratamento. Não pode ser motivo para que não seja realizado determinado tratamento, porque há sempre uma abordagem terapêutica para
que o homem leve uma vida sexual ativa e sem nenhuma sequela maior”,
conclui o urologista Thiago Costa.

alterações vão indicar algum um exame mais
específico, detalha o médico Thiago Costa.
“Se houver alguma alteração nos exames de
toque retal ou PSA é que nós indicamos uma
biópsia prostática”, completa.
“Não há uma medida específica para a
prevenção desse tipo de câncer. É importante também a visita regular ao urologista a
partir da idade recomendada para que seja
feito um diagnóstico da maneira mais precisa possível. O recomendado atualmente pela
Sociedade Brasileira de Urologia, é fazer um
rastreamento uma vez por ano a partir dos 45
anos de idade naqueles homens que tenham
algum fator de risco para o câncer de próstata e, a partir dos 50 anos para os homens que
não têm fator de risco”, explica o urologista.
Sobre a resistência dos homens em fazer

os exames preventivos, o médico afiram que
“Infelizmente ainda há um certo preconceito
em relação ao exame de rastreamento pelo
fato de desinformação. Na maioria das vezes
quando esse homem se submete ao rastreamento de maneira adequada, e se conscientiza dos benefícios reais da prevenção, ele vê
que é uma prática simples que pode e deve
ser realizada de forma rotineira para garantir a sua saúde”.
Sintomas - Na maioria das vezes, o câncer
de próstata é uma doença assintomática, então em seu estágio inicial é comum o homem
não apresentar nenhum tipo de sintoma.
Já nos seus estágios mais avançados podem
apresentar para urinar, ter a sensação de não
ter urinado tudo ou sentir dores ósseas, mas
isso não é comum.
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UNIDOS POR
UMA CURA

Programa
oferece apoio
multidisciplinar
no enfrentamento
do câncer
Afrafep Saúde pretende ultrapassar
os limites de apenas fazer cumprir o
rol de procedimentos, intervenções e
medicações oncológicas determinadas pela
Agência Nacional de saúde Suplementar ANS. Foi pensando em ir além que ela criou o
Programa Unidos Por Uma Cura. O programa
tem como objetivo apoiar o usuário e seus familiares num momento extremamente difícil, que é o da descoberta de um câncer.
Consciente de que o impacto da doença não afeta apenas o paciente, mas estende-se a todo o universo familiar, impondo
mudanças, exigindo reorganização na dinâmica familiar para incorporar às atividades cotidianas, os cuidados que a doença e o tratamento do paciente exigem, a
Afrafep Saúde montou uma equipe multidisciplinar para dar toda a assistência necessária aos beneficiários que enfrentam o
diagnóstico de uma neoplasia maligna.
“O programa tem a finalidade de promo-

A

ver o atendimento multiprofissional para os
pacientes oncológicos e também contribuir
com a família, oferecendo apoio psicológico, promovendo assim um melhor processo
de enfrentamento a essa doença, que a gente
sabe que é muito difícil, tanto para o paciente, como para os familiares”, afirmou a enfermeira do programa, Valeska Amaral.
Ela fez um apelo aos beneficiários da
Afrafep Saúde para que utilizem o programa, que foi criado especialmente para
eles. “Nós solicitamos aos beneficiários que
estão em tratamento ou que receberam o
diagnóstico que venham conversar conosco para que possamos ajudar nesse processo, encaminhar aos especialistas necessários e dar o nosso apoio profissional. Nós
temos uma equipe multiprofissional pronta para atendê-los no que for preciso, seja
na parte nutricional, psicológica ou várias
outras especialidades médicas que dispomos na policlínica”, ressaltou Valeska.
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Finalidade do Programa
* Melhorar a qualidade de vida do beneficiário;
* Desmistificar a doença;
* Esclarecer os direitos sociais;
* Oferecer suporte multiprofissional;
* Prover apoio e orientação ao paciente;
* Minimizar o sofrimento que a doença causa;
* Oferecer apoio psicológico ao beneficiário e seus familiares;
* Promover a reabilitação e a integração do beneficiário à sociedade.

O programa busca tratar os beneficiários
com olhar diferenciado procurando contribuir com o enfrentamento da doença de forma humanizada. A assistente Social Renata
Amaral lembra que o programa contém toda
uma equipe pronta para prestar atendimento
não apenas no lado nutricional e psicológico,
mas também no que diz respeito às dúvidas
relacionadas à doença, que podem ser tiradas
com o médico, com a enfermagem ou com o
serviço social.
“Nós também orientamos os beneficiários quanto aos direitos sociais, garantidos
por lei, aos portadores de neoplasias malignas. A Afrafep criou o Programa Unidos
Por Uma Cura para que possa assistir os
seus beneficiários de forma humanizada,
um suporte de modo que eles possam enfrentar a doença de forma mais digna, com
proteção e acolhimento”, argumentou a assistente social.
Com o Programa Unidos Por Uma Cura a
Afrafep Saúde espera prevenir complicações
patológicas, reduzindo assim o índice de internações hospitalares e, promovendo qualidade de vida ao paciente. Além disso, a Afrafep acredita que o programa pode minimizar
os impactos causados pela doença e pelo tratamento ao paciente e a seus familiares.
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TECNOLOGIA

Prontuário
Eletrônico do
Paciente (PEP):
um avanço
tecnológico na
área da saúde
PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente é uma tecnologia utilizada em
instituições de saúde para o registro
e armazenamento das informações dos pacientes. Com esta ferramenta é possível minimizar erros, otimizar recursos, ampliar
a segurança e aperfeiçoar o atendimento.
Nas Policlínicas e Hospitais, o uso do
PEP possibilita a integração entre diversas
especialidades em um só local, disponibilizando o acesso às informações por vários
profissionais de saúde.
Esse tipo de sistema beneficia tanto
os profissionais de saúde, que tornam seu
atendimento mais preciso, quanto os pacientes, que não precisam repetir exames
feitos recentemente e nem responder as
mesmas perguntas diversas vezes.
Com o objetivo de facilitar o entendimento, seguem abaixo os 12 principais
benefícios do uso do PEP:

O
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1. Manutenção, por tempo indeterminado, do registro de dados e histórico dos pacientes;
2. Eliminação de erros de transcrição e letras ilegíveis;
3. Acesso por vários profissionais
de saúde envolvidos no tratamento, promovendo integração multidisciplinar;
4. Acesso local e remoto, permitindo ao profissional de saúde
acessar o PEP de qualquer lugar
do mundo;
5. Segurança de dados, sendo uma
ferramenta confiável para guardar
o histórico do paciente;
6. Confidencialidade, pois apenas
usuários liberados podem ter acesso monitorado;
7. Possibilidade de fazer filtros e
buscas internas, por data ou por
profissional responsável, entre
outros;
8. Possibilidade de fazer anotações
que sirvam de alerta, como, por
exemplo, intolerância do paciente
a algum medicamento;
9. Traçar perfil epidemiológico dos
beneficiários atendidos, podendo
direcionar programas para cuidar
da saúde de determinado grupo;
10. Eliminação do prontuário físico, gerando economia com papéis e infraestrutura para armazenamento.
11. Padronização de atestados, laudos e receitas.
12. Agilidade no atendimento
com segurança, permitindo uma
atenção maior frente às demandas do paciente.

A tecnologia tem motivado várias mudanças positivas na área
da saúde. O PEP é apenas um dos
exemplos. Acompanhar este avanço tecnológico é de fundamental
importância para a gestão de recursos, melhoria no atendimento
e sustentabilidade no mercado
atual. Trabalhando nisto, a diretoria da AFRAFEP implantou, recentemente, o PEP na POLICLÍNICA, através de uma aplicação WEB
desenvolvida por colaboradores
do setor de TI (Tecnologia de Informação), utilizando tecnologia
OPEN SOURCE, ou seja, aquela que
não tem custo de licença e que
permite a criação de uma ferramenta adaptada para diferentes
fins. Todo processo de desenvolvimento e implantação do PEP foi
realizado dentro dos preceitos legais constantes na lei 13.787/2018,
que dispõe sobre a digitalização e
a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Além desta,
foi promulgada a Lei 13.709/2018,
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, a qual cria obrigações e impõe sanções às instituições que não cuidarem dos
dados com responsabilidade. Esta
última só entrará em vigor em
agosto de 2020, mas a AFRAFEP
já está investindo em cursos para
atualização e aperfeiçoamento
dos colaboradores, com o objetivo constante de trabalhar dentro
das normas e respeitar os direitos
de seus beneficiários.
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Presidente realiza
balanço das
atividades de 2019
hegamos ao final do primeiro ano do
nosso mandato, agradecendo a Deus
os desafios e a superação de obstáculos, num trabalho desenvolvido em equipe,
de forma colaborativa e comprometida. Foi
um ano de decisões importantes e contamos
com a compreensão dos nossos associados no
enfrentamento da decisão de encerrar as atividades do Balneário de Bodocongó, em Campina Grande, de credenciar o Hospital Nossa
Senhora das Neves, cuja Assembleia encontrava-se pendente de decisão desde abril de
2017, assim como, realizamos uma assembleia
específica para promover mudanças estatutárias. Tais assembleias extraordinárias foram realizadas nos meses de julho e outubro .
Na Afrafep Saúde buscamos consolidar
as decisões baseadas em planejamento,
análise de dados e informações e, de estudos de cenários. Várias ações administrativas e gerenciais foram empreendidas, mas faço destaque para as seguintes:
a reabertura da sub-sede de Patos, cujos
beneficiários de lá e cidades circunvizinhas, inclusive Sousa, podem contar com
o trabalho de uma enfermeira, tanto na
parte administrativa, quanto assistencial;
o desenvolvimento de Prontuário Eletrô-

C

nico próprio - SISCLINIC permitindo não
só a marcação de consultas on-line, como
a integralidade do cuidado a partir do conhecimento, pelo profissional de saúde
assistente, do histórico de patologias, medicações, anotações de exames e demais
informações relevantes para o cuidado da
saúde do nosso beneficiário.
Com o desenvolvimento do SISCLINIC
também é possível acompanhar e gerir os
indicadores dos beneficiários participantes do Programa Saúde e Ação; de forma
pioneira conseguimos registrar um programa de promoção a saúde na Agência
Nacional de Saúde Suplementar; várias
ações de capacitação foram possibilitadas
aos nossos colaboradores, abordando temas inovadores em saúde através de starup e mindset; visitas técnicas a operadoras de Saúde como: Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco de Brasília (BRB
Saúde); Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste (CAMED), Caixa
de Assistência aos Funcionários do Banco
do Brasil (CASSI) e as co-irmãs: ASFARN,
AFFEGO, CAFAZ, FISCO Saúde, oportunidade em que pudemos fazer o benchmarking
das boas práticas desenvolvidas e adaptá-
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-las a nossa realidade, visando a promoção
da melhoria de vários processos.
Outro aspecto a ressaltar é o investimento feito no processo de auditoria, com
a profissionalização da equipe, composta
de profissionais enfermeiros, com especialidade em auditoria de enfermagem, coordenado pela médica auditora e com ajuda
direta de uma consultoria específica em
auditoria, o que tem possibilitado ganhos
efetivos no processo de acompanhamento
da produção médica hospitalar.
Na Afrafep Social destacamos o investimento em capacitação da equipe do balneário, foram vários cursos ofertados na
área de atendimento ao público, hotelaria,
primeiros socorros e informática básica.
Estamos mantendo uma agenda de encontros trimestrais com a equipe, visando melhorarmos a integração, a comunicação e
os processos de trabalho. Ainda destaco as
ações de Reforma Estatutária, Fechamento
das atividades do Balneário de Bodocongó
e a Reforma do Parque Aquático Infantil.
Durante todo o ano de 2019 foi mantido o
calendário de atividades esportivas, com a
realização semestral do Prêmio Cartola.
Com o intuito de melhorar a comunicação

institucional foi feito um investimento nas
redes sociais , o informativo ganhou uma periodicidade quadrimestral e a revista do Fisco, semestral. Por fim e, procurando focar no
viés de empresa socialmente responsável foi
lançado o prêmio Afrafep de Educação Fiscal
– Ano 2020 e a Campanha Lacre do Bem.
Coroamos todo um trabalho profissionalizado e qualificado com dois prêmios: o Great to Place Work - GPTW – estando a Afrafep
Saúde entre as dez melhores empresas da Paraíba para se trabalhar e o prêmio do Programa Paraibano de Qualidade na Gestão – PPQ,
na régua 250, ambos referendam todo um
trabalho técnico que vem sendo desenvolvido
a várias mãos e cérebros.
Finalizo esse breve balanço, com um agradecimento especial aos integrantes da Diretoria Executiva, reconhecendo a contribuição
diária de cada um. Igualmente agradeço aos
membros dos Conselhos – Deliberativos e Fiscal, fizemos uma parceria profícua em prol da
Afrafep e aos colaboradores da Afrafep o meu
muito obrigada e o meu respeito pela vontade
de crescer e fazer da empresa um lugar melhor para se trabalhar e assistir, com humanização, personalização e resolutividade, na
prestação dos serviços ofertados.
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RECONHECIMENTO

Afrafep Saúde
ganha
prêmio PPQ
A

Afrafep Saúde ganhou mais um prêmio em reconhecimento à sua gestão. Desta vez o PPQ - o Programa Paraibano de Qualidade na Gestão, na régua
de 250 pontos, estando entre as 8 empresas certificadas em todo Estado da Paraíba
a conseguir o selo de reconhecimento no
nível 2. A entrega do prêmio aconteceu no
último dia 17 de dezembro.
Na Paraíba, o PPQ é uma instituição homologada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) para disseminar o Modelo de
Excelência da Gestão (MEG), capacitando e
orientando empresas paraibanas a trilharem nos caminhos rumo a excelência, tendo
também como missão reconhecer empresas
paraibanas que se destacam nos oito Fundamentos da Gestão para a Excelência, que
se desdobram nos seguintes temas:
Pensamento sistêmico, Compromisso
com as Partes Interessadas, Aprendizado
Organizacional e Inovação, Adaptabilidade, Liderança Transformadora, Desenvolvimento sustentável, Orientação por Processos e Geração de Valor. Ao candidatar-se
ao processo de avaliação e reconhecimento
do PPQ, a empresa recebe uma minuciosa
avaliação externa e independente, que utiliza os fundamentos do modelo para mensurar a maturidade das práticas de gestão empreendidas, analisando evidências,
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resultados e referenciais comparativos. O
modelo MEG é uma avaliação do nível de
maturidade da gestão e a Afrafep Saúde
trilha esse caminho desde outubro de 2010,
quando inciou seus primeiros passos ao introduzir o planejamento estratégico como
instrumento técnico de análise de cenários, definição de objetivos, ações e metas,
afirmou a presidente Elaine Carvalho.
Desde então, a Afrafep Saúde tem trilhado um caminho de aprendizagem e
amadurecimento que tem possibilitado
um aperfeiçoamento da profissionalização
da equipe de colaboradores da Afrafep ao
adotar, na rotina de trabalho, modernos
instrumentos e técnicas de gestão que permeiam todos os processos organizacionais
de forma holística e sistêmica, complementou a presidente. Ela também ressaltou ser importante a adoção de tal modelo,
considerando que o mercado de saúde suplementar é complexo, competitivo e altamente regulado o que nos faz buscar uma
contínua profissionalização e finalizou
dizendo que “na gestão de plano de saúde
não cabe amadorismo, mas muitos estudos, leituras, atualizações e qualificação
contínua de todos, absolutamente todos os
envolvidos, porque as decisões precisam
ser assertivas, tempestivas e baseadas em
análise de dados, informações e cenários”.
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COMO SE DEFINE O PPQ
Nascem, então ao final de 1992, os programas estaduais de Qualidade. Destes os que mais se destacaram em resultados foram o PGQP – Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade e o PQB –
Programa Qualidade Bahia, pelo uso de metodologia de avaliação alinhado aos critérios do PNQ.
Na Paraíba, como em diversos outros estados,
tais programas sofreram descontinuidade. Porém, levando em conta esta primeira experiência
e as causas do sucesso dos programas acima citados, a partir do Seminário do Poder de Compras
Governamentais – em 1999, iniciaram-se diversas
reuniões promovidas inicialmente pelo SEBRAE,
onde logo aliou-se a FIEP e outras empresas, com
o objetivo revitalizar e instituir o Programa Paraibano da Qualidade e Produtividade.
Suas etapas iniciais foram a definição da estrutura funcional e sua viabilização. Para conduzir estas etapas, foi nomeado um grupo representativo
de trabalho, composto pelos senhores: Francisco

Nunes (SEBRAE – PB), Derlópidas Gomes Neves
Neto (IEL), João da Mata (Lechef), Roberto Braga
(Grupo São Braz), Irenaldo Cavalcante (Brascorda), e Marilda Cauduro Brendler Felizardo (Coordenadora Executiva do PPQ).
No ano de 2001 várias organizações participaram
das atividades do então PPQP e muitas delas aliaram-se ao programa, sob formas diferenciadas de
adesão, quais sejam organizações com termo de
adesão, mantenedores e convenentes.
Com o sucesso do projeto, foi criada no dia 18 de
fevereiro de 2002 a ASSOCIAÇÃO PARAIBANA
DA QUALIDADE que assumiu definitivamente a
co-denominação Programa Paraibano da Qualidade – PPQ, que configura-se no mercado paraibano como uma entidade de natureza civil, sem
fins lucrativos, que em muito tem contribuído
com a melhoria do sistema de gestão nas empresas paraibanas.
*Fonte: Site do PPQ
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O modelo MEG pode ser aplicado em
qualquer tipo de organização, possibilita
inúmeros benefícios para as empresas, dentre os quais: A aplicação dos Fundamentos
da Gestão para Excelência; A visão sistêmica da organização com foco em resultados;
A maior cooperação interna, com a mobilização e o comprometimento das pessoas
envolvidas; Acesso ao Diagnóstico de Maturidade da Gestão – DMG; Possibilidade de
elaboração de um Plano de Melhoria da Gestão – PMG com base no DMG e o reconhecimento do mercado e da sociedade.
Existe desde 1992 e encontra-se na sua 21ª
edição, o que demonstra a preocupação em
disseminar um modelo atual e alinhado ao
cenário mundial. A Equipe da Afrafep Saúde
participa de todos os workshops promovidos
pelo PPQ e recebe mensalmente a visita de um
consultor que orienta na melhoria contínua
dos processos organizacionais, relatou a gerente administrativa Tatiana Klívia. Responsável pela coordenação dos fundamentos do
MEG no dia a dia da operadora de saúde, ela
fala que o prêmio é o resultado do trabalho e
esforços de toda a equipe. “Transformação é
o termo que melhor exemplifica o caminho
que vem sendo buscado, conectados com os
fundamentos e em parceria com o PPQ, conseguimos desenvolver um trabalho humanizado, sustentável visando sempre a satisfação
dos nossos clientes. Esse prêmio coroa os esforços que a equipe Afrafep vem fazendo, e
agradeço imensamente ao meu time de colaboradores, pois são os protagonistas dessa
premiação”, finaliza a gerente.
O processo de avaliação é bastante rigoroso e para definir os ganhadores, as empresas
passam pelos níveis de avaliação. Começando
no nível 1, onde a organização pode alcançar
até 125 pontos, passando ao nível 2 onde a empresa é avaliada em uma régua que pode-se

Uma etapa intensa na
avaliação em 63 processos
gerências, verificando em
cada um deles como a
associação planeja, executa,
controla e melhora essas
ações. Sendo assim, a
Afrafep em 2019 é uma das
8 empresas certificadas em
todo Estado da Paraíba a
conseguir o selo de
reconhecimento no nível 2
alcançar até 250 pontos. O consultor do PPQ,
Kauê Maia, fala que a Afrafep passou pelo segundo nível, que identifica os processos gerenciais. “Uma etapa intensa na avaliação em
63 processos gerências, verificando em cada
um deles como a associação planeja, executa,
controla e melhora essas ações. Sendo assim,
a Afrafep em 2019 é uma das 8 empresas certificadas em todo Estado da Paraíba a conseguir o selo de reconhecimento no nível 2”,
revela o consultor do PPQ, Kauê Maia.
O PPQ tem como missão “Disseminar a
cultura da Excelência nas organizações do
Estado da Paraíba, por meio da capacitação,
orientação e reconhecimento”, atualmente
tem como presidente, Josuel Gomes, que ressalta o MEG, como instrumento de boas práticas, que feito a diferença nas empresas. “Hoje
nós temos várias organizações que usam esse
método. Um projeto que começou na Paraíba,
mas que já está em 11 Estados do Brasil, contribuindo nos processos de gestão, indicadores, e de liderança das empresas. Esse é o nosso propósito, melhorar a gestão e capacitar as
empresas” afirmou o presidente.
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TURMA
DE 1994

Auditores
celebram
bodas de prata
no Fisco

A

emoção marcou o reencontro da
turma aprovada no concurso para
auditores fiscais realizado em 1994.
Os profissionais fizeram uma grande festa
para celebrar os 25 anos de Fisco em grande
estilo. As bodas de prata foram comemoradas na Blu’Nelle no dia 22 de novembro, com
a presença dos familiares, amigos aprovados em outros concursos e convidados
especiais. A comissão organizadora formada pelos auditores Elaine Carvalho, Valter
Rômulo, Aderson Freire e Luciano do Egito
pensou em cada detalhe da festa com muito
carinho para que o evento fosse descontraído e cheio de emoção, inclusive no reencontro com colegas já aposentados. A animação
tomou conta do encontro que teve discursos comoventes, comida, bebida e música
de boa qualidade, tudo que não poderia faltar a uma comemoração de alto nível. Mas
a organização foi além. Incluiu na lista a
solidariedade. Depois de pagos os custos da
festa, o saldo dos recursos arrecadados com
os participantes e doações da Afrafep e do
SindFisco foram doados à Associação Donos
do Amanhã, uma entidade de combate ao
câncer infanto juvenil. O sucesso da festa
vocês conferem nas fotos desta página!
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Um reencontro
que marca
quatro décadas
de Fisco

Impossível não haver muita emoção
nesse reencontro. Quatro décadas de
convivência não poderiam passar em
branco, e não passaram. Foi com uma grande
festa marcada pela alegria, descontracao e emoção que os auditores fiscais que ingressaram na
carreira com o concurso realizado em 1979 se
reencontraram no dia três de agosto de 2019,
no Porto Pinheiro. A Banda Puro Charme deu o
tom da animação num evento que foi impecável
em todos os aspectos. “ Tivemos a cooperação
grandiosa do Sindifisco, na pessoa do presidente Manoel Isidro dos Santos Neto e da AFRAFEP,
por sua presidente, Elaine de Carvalho César, representada pelo colega Zenildo Bezerra”, afirmou Vilma Bezerra de Aquino, uma das organizadoras da festa, que teve também a colaboração
de Gláucia Maria Nóbrega Pontes. Familiares,
amigos e colegas de outras turmas completaram
a magia da noite com suas presenças. As fotos
dessa página refletem o que todos viveram ao
celebrar uma vida inteira dedicada ao Fisco!
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