
     De dezembro do ano passado até março
de 2021 ingressaram, no Centro Médico, 09
novos profissionais de especialidades
distintas, ampliando ainda mais a oferta de
serviços aos beneficiários. De acordo com
a coordenadora do setor de
relacionamentos e negociação com o
prestador, Juliana Xavier Rodrigues Dias, a
Afrafep Saúde dispõe de um comitê de
negociação para definir o credenciamento
de um médico. Além dela, participam dessa
decisão a auditora médica e os dois
auditores enfermeiros da instituição. 
     Os atendimentos realizados no Centro
Médico da Afrafep (consultas, exames ou
qualquer procedimento) são isentos da
taxa de coparticipação. Atualmente, são
feitos por agendamento eletrônico e
seguem todos os protocolos de
biossegurança, em virtude da pandemia da
Covid-19.  
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RUNNING TIPS
FROM DYLAN HALL

   Olá! Voltamos a produzir os nossos informativos e, já nesta
edição, apresentamos dados e notícias de fundamental
importância para os nossos associados e beneficiários,
principalmente neste momento de pandemia em que a
transparência se torna, ainda mais, essencial.   Destacamos a
chegada de novos profissionais no Centro Médico, a nossa
parceria com a Secretaria de Saúde de João Pessoa
possibilitando a vacinação (contra a Covid-19) dos idosos
acamados ou com dificuldades de locomoção integrantes do
SAD, as reformas no balneário e na área de esportes, as novas
salas de psicologia infantil e o estúdio de pilates, além de outras
melhorias. Esperamos que vocês gostem do conteúdo!

CONTADOR PARA AJUDAR 
A DECLARAR O IRPF

Para isso, basta se dirigir a Subsede Social, que fica na Rua Conselheiro Henrique, 45, Centro, João
Pessoa-PB. 

EDITORIAL

EXPEDIENTE

     Há pelo menos 25 anos, a Afrafep Saúde
disponibiliza, aos seus associados, um profissional da
área de contabilidade que viabiliza todo o processo de
apresentação da declaração do Imposto de Renda à
Receita Federal. Os usuários podem acessar esse
serviço, sem nenhum custo adicional, até um mês
antes do  último dia do prazo estipulado para a
entrega da declaração.

Elaine Carvalho César Félix
Presidente

Wilton Camelo de Souza
1º Vice-presidente

Luiz Gonzaga Filho
2º Vice-presidente

Zenildo Bezerra
Diretor de Governança 

e de Patrimônio

Quintiliano Bezerra Lima
Diretor Financeiro

Walter Leite
Diretor Adjunto Adm. da

Afrafep Saúde em CG

Adjamir Albuquerque 
de Moraes

Diretor Geral

Nemesio Gomes Cavalcanti
Diretor Social e de Relações

Interinstitucionais

Djalma Mendes de Almeida
Diretor Adj. de Esportes/

Social/Rel. Interinstitucionais

Bruno de Sousa Frade
Diretor de Esportes

Waldir Gomes Ferreira
Diretor Adjunto de Esportes

Romualdo Mayer Bezerra
Diretor de Aposentados 

e Pensionistas

Alexandre José Lima Sousa
Assistente da Presidência

Antônio Pereira Barbosa
Assistente da Presidência

Anivaldo Mendes de Azevedo Filho
Delegado Reg. de Guarabira

Arnon Medeiros Santos
Delegado Regional de Patos

Gislaine de Araújo Medeiros
Delegado Regional de Sousa

INFORMATIVO DA AFRAFEP - JAN/FEV/MAR 2021

LEMBRETE



PRÊMIOS 
CONQUISTADOS
AFRAFEP é agraciada com prêmios nas áreas de
recursos humanos,  cl ima organizacional  e  gestão
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Em 2020, a Afrafep conquistou dois Prêmios do GPTW: o Nacional e o
Estadual, ambos em 5º lugar. Em 2019, a Associação ganhou apenas
o Estadual em 9º lugar. "Com a pesquisa de clima GPTW, temos a
percepção da imagem que os colaboradores têm em relação à
empresa", disse Veridiana Souza, coordenadora de Gestão de
Pessoas. "Para nós, é sempre uma grande emoção quando
recebemos um prêmio do GPTW, que indica os melhores lugares
para se trabalhar no País".  

GPTW

O Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia (PSH), da ABRH-Brasil,
consolidou-se como instrumento de valorização das melhores
iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora
das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo
e identificação de novos talentos. A  Afrafep participou em 2020 na
modalidade Administração, com o "case" denominado "Do Empirismo
à Profissionalização", destacando a mudança e a inovação que a
nova gestão da Afrafep trouxe à Associação, nos últimos 13 anos.

SER HUMANO

A Afrafep Saúde foi uma das 17 operadoras do País premiadas pela
Unidas, que observa, anualmente, as empresas que mais se destacaram
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). O IDSS é
classificado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) sob quatro aspectos:
qualidade em atenção à saude, garantia de acesso, sustentabilidade no
mercado e gestão de processos. "Para a Afrafep é motivo de orgulho
receber esse prêmio, porque reflete uma das principais missões da
Associação: oferecer um serviço de excelência aos associados", disse
Tatiana Kllívia Alves Lima, gerente administrativa da Afrafep. 

IDSS
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NOVO APLICATIVO DE
AUTOATENDIMENTO
AOS BENEFICIÁRIOS

 

NOVIDADE

FUNÇÕES DO APP

     O aplicativo "Mobile Saúde" está
de cara nova. O software, que
funciona como uma central de
autoatendimento, tornou-se uma
alternativa mais prática e próxima
da realidade dos beneficiários. O
"Mobile Saúde" está disponível nas
lojas virtuais da Play Store (Android)
e Apple Store (IOS).   

Pesquisa da rede credenciada:
permite consultar toda a rede,
exibindo as unidades mais
próximas e dicas de como
chegar; 
Carteira Virtual: com ela, o
beneficiário não precisa da
carteira física para realizar seus
atendimentos; 
Agendamento on-line: permite
agendar ou cancelar consultas e
exames; 
Boletos: possibilita a emissão de
segunda via de boletos, com
código de barras para
pagamento; 
Atualização cadastral: o
beneficiário pode atualizar seus
dados básicos facilmente;
Extrato de coparti-
cipação/Utilização: exibe o
histórico de utilização do plano
e o extrato de valores.

“Ele foi desenvolvido para facilitar
o dia a dia dos nossos
beneficiários", disse o supervisor
de Tecnologia da Informação (TI)
da Afrafep, Francisco Costa.

PARCERIA PERMITE VACINAR
IDOSOS ACAMADOS DO SAD 

     A vacinação contra a Covid-19 segue no Brasil. Em João Pessoa, a
Secretaria de Saúde está liberando as doses de acordo com os
grupos prioritários. Uma parceria do órgão com a Afrafep está
possibilitando a aplicação das vacinas nos idosos acamados ou com
dificuldades de locomoção, integrantes do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD). 
  “Nossos pacientes, acima de 85 anos, foram vacinados com a
primeira dose no dia 19 de fevereiro. Estamos dando continuidade
conforme liberação gradativa da faixa etária. Acho importante
ressaltar que a nossa parceria com a Secretaria de Saúde de João
Pessoa é direcionada a esse perfil de público que mencionamos",
destacou a enfermeira da Afrafep, Valeska Maciel.
   "O sentimento de gratidão, entre os familiares dos idosos, é
bastante perceptível quando a equipe vai fazer a vacinação. É um
momento de muita emoção para eles e para nós também",
complementou.

COM SECRETARIA DE SAÚDE DE JP

Maria de Lourdes de Araújo Lima
paciente vacinada
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    Devido a pandemia, o Balneário da Afrafep em João Pessoa está fechado, obedecendo aos decretos
estaduais no sentido de evitar aglomerações. Enquanto isso, estão sendo feitas reformas na estrutura do
local para oferecer maior conforto aos associados futuramente.
    O espaço dispõe de uma bela vista para o mar, salões de jogos e de festa, campo de futebol society,
restaurante climatizado, Churrasqueira, piscinas e um moderno parque aquático infantil. Nas acomodações,
de acordo com a diretora presidente da Afrafep, Elaine Carvalho, o novo Bloco A, saiu de uma estrutura de 8
aptos, sem separação de sala, nem de cozinha, com camas de alvenaria, para, pós-reforma, oferecer seis
aptos no estilo de Flat. Este novo Bloco A possui toda a mobília renovada, com sala, varanda, uma cozinha,
todos os ambientes separados. Todos os utensílios são novos e todos os quartos possuem ar condicionado. 
    “Disponibilizamos apartamentos com 1 e 2 quartos, que acomodam de três a seis pessoas,
respectivamente, sendo todos os quartos com suíte. No apartamento com um quarto há capacidade para
receber três pessoas. As acomodações receberam uma nova ventilação, estão mais claros e arejados, com
uma estrutura de flat”, detalhou Elaine. 
      Os apartamentos serão disponibilizados no sistema de hospedagem da Afrafep, com agendamento on-
line, assim que houver liberação dos órgãos de controle biossanitário em virtude da Covid-19. 
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COMO ESTÁ O BALNEÁRIO?



     A Afrafep inaugurou no mês de março, a mais
nova sala de psicologia infantil, que fica
localizada no subsolo do prédio. O espaço está
de cara nova e pronto para receber os pacientes
mirins. O ambiente, agora, conta com uma nova
decoração infantil, climatização e piso especial
para a segurança das crianças. Há, também, a
disponibilidade de outros brinquedos de acordo
com cada faixa etária (a partir dos 4 anos) e
material de arte. 
     A psicóloga, Ivy Lacerda, é a profissional
responsável pelos atendimentos. “Assim como
os adultos, as crianças possuem necessidades
emocionais que precisam ser atendidas. Elas
podem enfrentar dificuldades por não
entenderem o que sentem e nem saberem como
se expressar da melhor forma”, ressaltou. 
  O procedimento usado é baseado na
Ludoterapia. “É um método terapêutico que faz
uso de brinquedos como meio de
autoexpressão da criança”, explicou.
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     O estúdio de pilates da Afrafep Saúde passou por uma
recente reforma. Com mais espaço e novos equipamentos, a
capacidade de atendimento passou a ser de até seis pessoas,
mas, devido a pandemia, esse número fica limitado para três,
contando com o profissional. Os novos equipamentos são:
reformer; cadillac; step chair; ladder barrel; plataforma de
extensão; prancha de salto; caixa do reformer; balcão sem
divisória; balcão com divisória; balcões transversais; apoio de
cabeça; disco de Rotação; tapete Mat; kit Faixa Elástica; pilates
circle; bola de 55 cm; bola de 75 cm; Tonning Ball 1 LB e rolo de
liberação miofascial médio. Ao todo, o investimento foi de 20
mil reais. “Na Afrafep, o pilates também é utilizado por
pessoas que já passaram pela fisioterapia e precisam manter a
atividade física para total recuperação, com indicação médica”,
explicou o fisioterapeuta da Afrafep, Marcílio Domingos.
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ESTÚDIO DE PILATES
TOTALMENTE EQUIPADO

NOVA SALA DE PSICOLOGIA
PARA ATENDIMENTO INFANTIL

 



     A Diretoria de Esportes da Afrafep Saúde iniciou, no segundo semestre de 2019, uma série de
reformas. O principal objetivo foi dotar o espaço de uma estrutura física capaz de atender à
demanda dos esportistas, tendo uma diretoria mais presente e engajada no incentivo a prática de
atividades, em especial do futebol. De acordo com o Diretor de esportes, Bruno Frade, a meta é a
qualidade de vida e o incremento do estado geral de saúde dos associados. Com o surgimento e
agravamento da Pandemia, as atividades esportivas (futebol) foram suspensas e outros projetos
voltados para a prática de atividades esportivas como corridas, voleibol, etc. foram
temporariamente adiados.

      MELHORIAS
     Foram várias melhorias, incluindo a criação de uma sala da Diretoria, ar-condicionado, mural
fotográfico dos atletas, banheiro exclusivo. Além disso, os vestiários e banheiros foram
reformados e os armários dos atletas foram pintados. Outra reforma importante foi a substituição
de refletores convencionais por refletores de LED (em andamento), contribuindo para uma melhor
iluminação e, simultaneamente, redução dos custos com energia elétrica e, ainda, a realização de
cuidados do gramado de forma permanente e periódica.
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depoisdepoisantesantes

DIRETORIA DE ESPORTES DA
AFRAFEP PASSA POR REFORMAS

INFORMATIVO DA AFRAFEP - JAN/FEV/MAR 2021



08

     A Afrafep está preparando uma série de ações alusivas aos 30
anos de fundação do seu plano de saúde, comemorados no dia
29/04. Foi desenvolvido um "Selo Comemorativo" que reflete a
importância da iniciativa para os associados e para a sociedade
de forma geral. Além disso, está sendo elaborada uma placa com
fotos e dados de todos os diretores da época da fundação, assim
como da formação atual. 
     "Estamos organizando, também, uma "Revista Especial" com
informações fundamentais da história do plano de saúde, bem
como dos presidentes que já atuaram na entidade até os dias de
hoje", explicou a presidente da Afrafep, Elaine Carvalho César
Félix. "Vamos fazer, ainda, uma agenda comemorativa dos 30
anos da Afrafep Saúde e estamos planejando algumas ações que,
a depender das condições impostas pela pandemia, serão
realizadas ou adaptadas", complementou. 
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AFRAFEP SAÚDE PREPARA AÇÕES
COMEMORATIVAS AOS 30 ANOS


