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Prêmio AFRAFEP de Educação FiscalPrêmio AFRAFEP de Educação Fiscal

Os interessados devem se 

inscrever até o dia 31 de maio, 

através do site afrafep.org.br/premioeducacaofiscal.Mais informações pelo tele- fone (83) 3048-5604.

AFRAFEP oferece 2 mil reais para ganhadores em cada categoriaContinuam abertas as inscrições para o Prêmio AFRAFEP de Educação Fiscal. O projeto realizado pela Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba (AFRAFEP), em parceria com diversos órgãos, vai premiar ao todo cinco projetos. O prêmio está em sua terceira edição e tem como objetivo incentivar a população a en-tender e acompanhar a qualidade dos gastos públicos, além de promover a discussão sobre a importância social dos tributos. 
Categorias

Os inscritos nesta edição 

vão poder concorrer na catego-ria das escolas de ensino básico, que vai premiar os dois melhores projetos. Também serão escolhi-
dos outros dois ganhadores na 

categoria de instituições, que abrange universidades públicas 
e ONG’S. 

Quem pode
participarProfessores de escolas es-

taduais, municipais, de univer-sidades públicas, profissionais 
de imprensa e até estudantes de jornalismo. É obrigatório que os projetos e as matérias 

jornalísticas visem sobre algum 
dos temas: iniciação tributária 

– conceitos básicos de tributo; a importância social dos tribu-tos; atuação fiscal no Estado Brasileiro; o retorno dos tribu-tos para a sociedade; acompa- nhamento das Contas Públicas; 
preservação do patrimônio público/combate ao vandalis-
mo; combate à Sonegação, Cor-
rupção e Pirataria; exigência da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, permitindo aspectos de transversalidades 
com outras áreas de formação 

ou de conhecimento.

Período de
inscrições

Já na categoria de profis-sional de imprensa, apenas um projeto saíra vencedor. Todos 
os ganhadores vão receber um valor de dois mil reais.

José Ribamar Bringel Filho

Ganhador do prêmio 2018

Informativo
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EXPEDIENTE

A AFRAFEP Saúde iniciou, no dia 22 de abril,  mais uma campanha de vacinação contra a influenza H1N1, também conhecida como a gripe suína. A vacinação será feita na Poli-clínica da instituição até o dia 30 de maio. Serão imunizados beneficiários que fazem parte do gru-po de risco, que é composto por idosos(a partir dos 60 anos 
de idade) portadores de doenças crônicas, gestantes e mu-lheres no período pós-parto(até 45 dias).Segundo dados do Ministério da Saúde, só no ano pas-sado, a H1N1, foi responsável por 66% das mortes por gripe no Brasil. Por isso, a Afrafep Saúde intensifica o alerta aos associados que fazem parte do grupo de risco sobre a impor-
tância da vacinação. A instituição ainda disponibiliza informações para au-xiliar os beneficiários a identificarem os sintomas e como se 
prevenir da gripe.

FIQUE ATENTO

Na primeira edição do informativo 2019  o nosso compro-misso é de primar pela transparência das ações, dando publici-
dade aos principais acontecimentos da Associação durante esses três primeiros meses do ano. Neste número, realçamos ações que facilitam o relacionamento com nosso beneficiário, divulgando o 
SOS Saúde, a marcação de consulta on line, a alegria da criançada em participar da colônia de férias, o tradicional fisco folia, a esco-lha dos presidentes dos conselhos deliberativo e fiscal, o prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal – ano 2019, a campanha de vacinação da influenza H1N1 e muitos outros assuntos.A intenção é que o sócio fique por dentro de todos os projetos desenvolvidos até aqui e dos que ainda estão por vir, participan-do ativamente da gestão, sugerindo melhorias que proporcionem satisfação com os serviços prestados pela Associação e assegurem qualidade, eficiência e fidelização.

Elaine Carvalho César FélixPresidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba
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No mês de janeiro de 2019, 
aconteceu a Primeira Reunião do Conselho Deliberativo do triênio 
2019/2021, que reuniu conse-lheiros eleitos no pleito de no-vembro de 2018. O objetivo era escolher entre seus membros o presidente, vice-presidente e o secretário do Conselho, além de homologar os nomes dos audito-

Conselheiro Geraldo Leite 
da Silva é eleito presidente 
do Conselho Deliberativo da 
AFRAFEP

Conselheiro Geraldo Leite 
da Silva é eleito presidente 
do Conselho Deliberativo da 
AFRAFEP

Além do cargo para presidente, foram  escolhidos 

também os nomes para  vice-presidente 

e secretário do conselho.

Saúde

AFRAFEP Saúde  
disponibiliza central de 

atendimento 24 horas 
nos finais de semana e 

feriados

Conselho Deliberativo

res fiscais indicados para com-
por a Diretoria Executiva.O conselheiro José Costa presidiu a reunião que elegeu por aclamação Geraldo Leite da Silva para a presidência, tendo como seu vice o conselheiro Car-los Albertos da Silva. Em seguida foi decido que o conselheiro Re-
nato Neiva Montenegro assumi-
ria o cargo de secretário do Con-selho Deliberativo. Após ser eleito presidente, Geraldo Leite deu continuidade aos trabalhos fazendo a aprecia-
ção e aprovação das portarias de 

nomeação dos diretores que vão 

integrar a Diretoria Executiva da 

AFRAFEP.

Entrou em vigor nes-
te mês de março, o S.O.S 

Saúde, um serviço dispo-nibilizado nos finais de 
semana e feriados, em que o beneficiário pode ter 
acesso a informações 24 

horas. O serviço tem como objetivo esclarecer dúvi-das com rapidez e preci-são, como por exemplo, qual hospital da cidade o beneficiário pode ser le-vado, o número da ambu-lância ou até informações 
de um atendimento de ur-
gência e emergência.A AFRAFEP Saúde é 
considerado um dos me-lhores planos de saúde do Estado. O título é con-sequência de um trabalho que prioriza a excelência 
de um atendimento de qualidade para seus bene-ficiários. 

Para entrar em con-
tato com o serviço de aten-dimento basta ligar para o número (83) 99996-0335.

Eleições

Conselho Deliberativo
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III Encontro Intersetorial

Equipe Verde, vencedora

A AFRAFEP realiza, uma vez por mês, um encontro com os colaboradores, com o objetivo de melhorar a comunicação institucional. No mês de janeiro aconteceu o primeiro Encon-tro Intersetorial do ano. Na reunião a presidente Elaine Car-valho ressaltou como as equipes de trabalho são conduzidas, primando pela melhoria dos processos e pela sofisticação e qualidade dos serviços prestados. Durante o evento o assessor jurídico, Nildeval Chianca, falou sobre “A importância da ANS para uma Operadora de Saúde”, esclarecendo também a neces-
sidade de estudos dos normativos da agência, visando evitar a judicialização de termos que, na maioria das vezes, podem ter soluções administrativas. 

Já o encontro do mês de fevereiro teve a apresentação dos principais tópicos do Planejamento Estratégico que esta-va sendo construído com a participação de coordenadores e 
supervisores. Na oportunidade foi apresentada a revisão da identidade organizacional: missão e visão, a conceituação dos valores e o propósito transformador massivo “Transformando Ações em Saúde”, filosofia a ser incorporada em todos os pro-cessos de trabalho da Operadora.Focando o Código de Conduta e Relacionamento, o ter-ceiro Encontro Intersetorial reuniu, no dia 25 de março, cola-boradores da Afrafep Saúde e da Sede, com o objetivo de fixar as políticas organizacionais, os procedimentos e protocolos. A instituição estimulou seus colaboradores a mostrarem seus conhecimentos sobre o Código de Conduta de um jeito dife-rente. De forma lúdica a diretoria e o setor de promoções a saúde, organizaram uma gincana que foi dividida em duas eta-pas. Uma delas foi composta por atividades que colocaram em pauta a importância do trabalho em equipe, da concentração eda comunicação alinhada entre os setores. Já a segunda etapa foi um Quiz com 19 perguntas sobre o Código de Conduta e Relacionamento. 

Dessa forma, os trinta funcionários presentes foram dividi-dos em quatro equipes de diferentes cores, cada uma delas com o seu respectivo líder. Os nomes escolhidos para representar  cada equipe foram: “Amarela” - Renata Lucena; “Laranja” - Leyla Me-deiros; “Verde” - Danielle Soares e “Azul” - Adriana Karla.
Para a assistente administrativo do setor de promoção e prevenção à saúde, Danielle Cristine, o encontro busca fazer com o que o colaborador aprenda e exercite de forma descon-traída o assunto abordado. “Nós buscamos inovar com jeitos que prendam a atenção deles de uma forma mais divertida. Misturando todo mundo, para que possam estudar e falar so-bre o assunto”, disse Danielle.
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A AFRAFEP, através da sua presidente, dos seus diretores e associados, se fez presente nas comemorações alusivas ao aniversário de 29 anos de fundação do Sindifisco e do dia do Auditor promovido pela referida entidade sindical.

Posse

Sindifisco reune filiados para 
comemorar aniversário do Sindicato

Sindifisco reune filiados para 
comemorar aniversário do Sindicato

Aconteceu, no dia 04 de janeiro, a solenidade de posse da nova Diretoria Executiva da AFRAFEP. Elaine Carvalho assumiu a presidência da Associação e os auditores fiscais Wilton Camelo Sousa e Luiz Gonzaga Filho foram empossados como 1º e 2º vice-presidentes.A cerimônia foi bastante prestigiada pelos auditores fiscais e contou com a presença do presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE, Juracy Braga Soa-res Júnior. Confira alguns momentos da posse.
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O Conselho Fiscal da Afrafep realizou 
sua primeira reunião extraordinária no dia 
primeiro de fevereiro, na sede da instituição. Entre os assuntos abordados estavam a elei-ção do presidente do triênio 2019-2021, a instalação do Conselho Fiscal e a definição do calendário de reuniões. Por unanimidade, a conselheira Luiza Marilac Guazzi, foi reeleita 
como presidente. Segundo a conselheira, o Conselho Fiscal 
é um órgão muito importante nas instituições, pois ele acompanha a execução patrimonial, financeira e orçamentária. Luiza ressaltou o 
quanto se sente honrada em participar da se-gunda gestão do Conselho Fiscal. “Tenho mui-to orgulho de estar na segunda gestão e fazer 
parte dessa nova forma de administração da 
AFRAFEP que é moderna, eficiente e transpa-rente”, disse a presidente.

Em comemoração ao carnaval 2019, a Associa-ção dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba-AFRA-FEP proporcionou aos seus beneficiários e familiares, 
nos primeiros dias do mês de março, diversão e muita música, no Balneário da AFRAFEP João Pessoa e Cam-
pina Grande. Os mais de mil associados que passaram pela 
festa durante os três dias, dançaram ao som do rit-mo da Orquestra Frevo Jovem de Pilões. A edição do Fisco Folia 2019 contou com os serviços e o sabor 
do Restaurante Mar e Sertão, que trouxe refeições e bebidas variadas aos foliões. Além disso, os benefi-ciários puderam usufruir normalmente das churras-queiras e piscinas do local. O Fisco Folia garantiu a alegria e satisfação de 
seus associados que aproveitaram a festa com muita 

segurança.

Fisco Folia 2019

Luiza Marilac Guazzi

Fisco Folia 2019

Luiza Marilac irá presidir 
novamento o Conselho Fiscal

Luiza Marilac irá presidir 
novamento o Conselho Fiscal



O Fevereiro Promocional deste ano foi um verdadeiro su-cesso. Durante todo o mês da campanha foram incluídas mais de cinquenta novas vidas ao plano. A AFRAFEP Saúde 
deu a oportunidade dos 

servidores e seus fami-liares a aderirem a um dos melhores planos com 
condições especiais. A 

campanha Fevereiro Pro-mocional garantiu aos no-vos beneficiários a isen-
ção da carência. 

A promoção é feita 

em comemoração a data de aniversário do regula-
mento.

Mais de 50 beneficiários aderiram
ao plano da AFRAFEP durante

o mês de Fevereiro

A AFRAFEP Saúde irá lan-çar a campanha “Cadastro Pre-miado”, que vai sortear televisão, aparelho celular e cafeteira para os beneficiários que estiverem 
com as informações cadastrais atualizadas. 

Para participar será preci-
so comparecer à operadora de saúde levando RG, CPF, compro-vante de residência, e atualizar a ficha cadastral. Além disso, a AFRAFEP está implantando o sis-tema de biometria digital. Desta forma, no momento da atualiza-
ção das informações, será neces-sário também fazer o cadastro biométrico. O serviço vai facili-tar o acesso e a identificação do beneficiário ao ser atendido em uma das unidades de saúde.  

O sorteio dos prêmios vai 
acontecer após o término das atu-alizações de todos os associados. 

O mês de janeiro foi de muita alegria e atração para mais de 35 crianças e adolescentes que participa-ram da Colônia de Férias: Verão com Saúde, Lazer e Diversão. Foi uma semana inteira de animação com os recreadores da Entusiasmo Lazer e Entretenimento.No meio de tanta tecnologia, a Colônia garantiu aos filhos, netos e sobrinhos dos associados uma se-mana longe dos brinquedos eletrônicos, estimulando a socialização dos pequenos.Na programação a criançada participou de atividades lúdicas, gincana aquática, esquibum, torta na cara e oficina de circo. Todas as brincadeiras eram supervisionadas por profissionais capacitados. A Colônia de Férias acontece todos os anos com o intuito de ocupar as crianças com atividades recre-ativas que estimulem o corpo, a mente e a capacidade de fazer novas amizades, proporcionando diversão e muitos outros benefícios aos pequenos.

Verão com saúde, lazer e diversão 

Fique esperto:
vem novidade por aí
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Em comemoração ao dia do Auditor Fiscal do Estado da Paraíba e o dia Internacional da Mulher, a AFRAFEP Saúde rea-lizou, no mês de março, pales-tras sobre a qualidade do sono 
e ações sobre os cuidados com a saúde do servidor.

As palestras foram mi-nistradas por profissionais de fisioterapia e psicologia, que 
citaram as fases do sono e ex-plicaram como os servidores podem melhorar a qualidade 
de vida. Para a instituição esta 

é uma forma de orientar os au-

ditores sobre a importância de cuidar da saúde em todos os as-
pectos. Além das palestras, o even-
to contou com o registro de uma cabine fotográfica, que presen-
teou os servidores com as fotos personalizadas em comemora-
ção à data.

Consultas da AFRAFEP Saúde agora podem 
ser marcadas pela internet

AFRAFEP - Saúde promove palestras 

para homenagear auditores fiscais

Começou a funcionar a ferramenta de Agendamento On-line do plano da AFRAFEP Saúde. O serviço está disponível no site da operadora com a intenção de facilitar a marcação de con-sultas na Policlínica. A partir desse meio o beneficiário vai poder verificar os horários e dias disponíveis de determinado médico ou especia-lidade, sem que haja a necessidade de sair de casa ou fazer uma ligação para agendar a consulta.
 A ferramenta foi criada para dar mais praticidade ao as-sociado, que vai poder ter acesso às informações de qualquer lugar através do site.


