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Informativo

No dia 31 de outubro a di-

retoria executiva da Afrafep se 

reuniu com os sócios patrimo-niais auditores fiscais, no salão da sede da Afrafep, em João Pes-soa, para a realização da Assem-bleia Geral Extraordinária. O objetivo era deliberar sobre as alterações no Estatuto Social da entidade. A presidente Elaine Car-valho, agradeceu a presença dos associados e ressaltou a im-portância da participação dos 
mesmos em momentos como esse. “Agradeço a presença de todos os colegas auditores. Essa reunião trata de mudanças em nosso Estatuto, algo que nos afeta diretamente, e não ape-nas nesta Assembleia, mas em todas as reuniões, é de extrema importância que todos tenham consciência e responsabilidade de comparecer, já que tratamos dos interesses dos associados”, afirmou. O auditor fiscal Wagner Lira, presidiu a Assembleia, 
convocando o associado audi-tor fiscal, Zenildo Bezerra, para a secretaria. Dando início aos trabalhos, foi apresentado item a item do Estatuto, submetendo 
cada dispositivo com a proposta 

de alteração. Feita a leitura que teve propostas de alterações sem contestação, o presidente colocou-as em votação, que por unanimidade, foram aprovadas. Em seguida, colocaram em pau-ta os artigos em destaque, feitos pelos associados, que foramin-seridos e aprovados pela As-sembleia. O presidente colocou em votação o Estatuto Social proposto, que também foi apro-vado por unanimidade. Para visualizar o Estatuto da Associação dos Auditores Fis-cais do Estado da Paraíba, basta acessar o site da instituição. 
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Gestantes participam de 
curso Materno-Infantil

EXPEDIENTE

Sonhos, expectativas, mu-danças, felicidade e aquele frio-zinho na barriga, um misto de sentimentos que a descoberta de uma gravidez traz consigo, momento que deve ser vivido intensamente pela futura ma-mãe. Por isso, o Programa Amor 
Maior oferece um curso para auxiliar as gestantes nessa nova etapa de suas vidas. Para Daniel-le Cristine, uma das responsáveis do Programa, o curso de assesso-ria materno-infantil serve não só para as mamães de primeira via-gem, como também para as que já passaram por essa experiência mágica. “É natural ter medo com a chegada de um bebê. A inse-gurança faz parte desses senti-mentos que explodem durante a gestação. Por esta razão, o curso é realizado, pois passa segurança e tranquiliza as mamães”, contou Danielle. O curso aconteceu na Afra-fep Saúde e foi ministrado pela enfermeira Roberta Barros, e pela nutricionista materno-in-fantil, Dayanna Queiroz. Foram realizados dois encontros, que 
abordaram temas como: cui-

Gestantes participam de 
curso Materno-Infantil

dados com o bebê, aleitamento materno, dicas de higiene, puer-pério, como evitar fissuras nos seios, técnicas de massagem shantala, nutrição antes e de-

pois do parto e mitos e verdades sobre os alimentos.
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O plano de saúde da Afra-fep oferece uma gama de servi-ços aos seus beneficiários. Entre os programas da operadora um que se destaca é o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). O SAD é disponibilizado aos be-neficiários que se encontram impossibilitados de saírem de seus domicílios para receberem atendimento médico e multipro-fissional.  O SAD foi criado em agosto de 2000, com o objetivo 
de proporcionar comodidade e assistência médica humanizada aos beneficiários que se enqua-dram dentro do programa, sim-plificando os procedimentos e diminuindo as internações hos-pitalares com a continuidade do tratamento em domicílio. No momento o SAD conta com 47 vidas, e possui em seu quadro de profissionais: médico coordenador, assistente social, nutricionista, enfermeira, psicó-logo, fisioterapeuta e fonoaudi-

Programa oferece atendimento domiciliar aos 
beneficiários com dificuldade de locomoção.

Aconteceu no dia 11 de outubro o Seminário Unidas, que foi realizado, no auditório da Afrafep. O seminário foi mi-nistrado pelo pesquisador as-sociado do GVSaúde, Enio Jorge Salu, que apresentou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) e da saúde suplementar. Os dados foram consolidados através de fontes e planilhas, que irão con-tribuir para o desenvolvimen-to do trabalho das operadoras. De acordo com Enio, os gesto-res privados podem utilizar as informações para nortear os investimentos, parcerias e cre-denciamento. Segundo a gestora da Cas-

ólogos. As visitas dos profissio-nais são periódicas, agendadas conforme o plano terapêutico.Para a enfermeira Waleska Ma-ciel, o programa busca restaurar a saúde e o bem-estar do pa-ciente. “Nós levamos um atendi-mento personalizado e bastante eficiente para os beneficiários, sempre visando à restauração da sua saúde e uma melhor con-dição de vida, acompanhando o tratamento e a evolução do seu quadro clínico”. Para participar do progra-

ma é preciso solicitar a inclusão do paciente na Policlínica da Afrafep, apresentando um laudo médico que ateste a necessida-de dos cuidados domiciliares. Feita a solicitação, o beneficiá-rio recebe a visita do responsá-vel pelo programa para avaliar a elegibilidade do paciente.Para mais informações, entre em contato através do nú-mero 9 9996-0008 ou dirija-se à Policlínica da Afrafep Saúde. 

si-PB, Adriana Corado, os dados passam informações que aju-

dam no processo decisório das 

instituições, mapeando os pon-tos onde devem ser trabalhados os recursos.

Programa oferece atendimento domiciliar aos 
beneficiários com dificuldade de locomoção.
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Serviço de Assistência Domiciliar



4 INFORMATIVO AFRAFEP

As campanhas de conscientização do câncer de mama e de próstata tiveram números significa-tivos durante este ano. A Policlínica contabilizou aproximadamente 600 beneficiários que aderiram às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.O objetivo não foi apenas oferecer uma facili-dade para a realização dos exames de prevenção, mas também, de compartilhar informações e pro-mover a conscientização sobre os cuidados com a saúde. Esse foi um dos propósitos da Policlínica, segundo uma das responsáveis do setor de promo-ção e prevenção à saúde, Danielle Cristine. “Cada colaborador que nos ajudou a divulgar a campanha adotou um número de beneficiários. Nós ficamos responsáveis por levar a informação e convidá--los a realizarem os exames. Para nossa surpresa, muitos deles, já tinham realizado. Isso é um sinal de que nossos beneficiários estão se preocupando cada vez mais com a saúde, independente de cam-panhas, pois a prevenção é o ano inteiro”, ressaltou Danielle.Mesmo após o término da campanha, os bene-ficiários continuam realizando os exames. O proce-dimento é diferente do que vinham fazendo durante a ação, por isso, os beneficiários devem comparecer até a Policlínica para mais informações.

Se ame,Se ame,  se cuidese cuide

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZULOUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
As campanhas acabaram, mas a

prevenção é o ano inteiro.
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Em comemoração ao Dia 
das Crianças, a diretoria da 
Afrafep organizou uma grande 
festa para celebrar a data. Mais 
de 130 crianças participaram 
da festança que aconteceu no 
Balneário da Afrafep, na praia 
do Seixas.  O evento trouxe ale-
gria e muita diversão para os 
beneficiários mirins. 

Abrindo a programação 
do dia, a Companhia de Tea-
tro Argonautas trouxe uma 
apresentação pra de lá de ani-
mada, com o espetáculo “Os 

Três Porquinhos”. A criançada 
sorriu, cantou e dançou com 
a turminha da Companhia. 
Logo após a apresentação, a 
Presidente Elaine Carvalho, 
deu continuidade à progra-
mação fazendo as honras de 
entregar, junto à diretoria, a 
piscina kids, que estava fe-
chada para reforma desde o 
mês de julho. 

Durante a festa os pe-
quenos ainda contaram com 
a participação de recreado-
res dentro das piscinas, ofici-

na de slime, pintura artística 
e dança, e se deliciaram com 
muitas guloseimas oferecidas 
durante todo o dia. 

Thiago Ramalho levou 
seus dois filhos, Vinícius e 
Enzo, para participar da pro-
gramação. Aproveitou a opor-
tunidade para parabenizar to-
dos os envolvidos, ressaltando 
a organização da festa. Segun-
do Thiago “A Afrafep está de 
parabéns, fazia tempo que não 
havia uma festa como essa”.

Festa das Crianças AfrafepFesta das Crianças Afrafep
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No dia 4 de novembro, fo-
ram apresentados os projetos dos colaboradores que participaram do curso “Inovação à Saúde”, mi-nistrado pelos facilitadores Mau-ricio Martins, Carolina Candeia e Marcelo Jardim. O curso ofereceu informações e promoveu debates 
sobre as novidades do mercado de trabalho em diversos segmen-tos, mostrando a importância da inovação e como isso é possível na área da saúde. De acordo com o especialis-ta em inovação, Mauricio Martins, todos os módulos serviram para estimular a criatividade dos cola-boradores. “A metodologia vista 
durante nossos encontros serviu 
para mostrar as oportunidades de mudanças nos serviços oferecidos, 
despertando o interesse em criar algo diferente e inovador dentro do contexto da Afrafep”, disse. Se-gundo ele, tudo contribuiu para a consolidação dos projetos. “Nós desenvolvemos as ideias, refleti-

A alegria dos idosos foi contagiante na festa que cele-brou o Dia Nacional do Idoso. Mais de 50 pessoas estiveram presentes na programação, que aconteceu no dia 14 de outubro, no salão de festas do Balneário, na praia do Seixas. Foi uma manhã bem diver-sificada. Contamos com a presen-ça do psicólogo Sueliton Medei-ros, que trouxe uma reflexão so-
bre como aproveitar a vida com mais leveza. Além disso, foram realizadas atividades de alonga-mentos, momento de interação, dicas sobre saúde bucal, música ao vivo, oficina de comidas sem glúten e sem lactose, verificação de pressão e glicose e sorteio de brindes. Tivemos também a apresentação de um beneficiário 

falando sobre o lançamento do seu livro, que foi distribuído para todos os presentes. Quem aproveitou e se di-vertiu bastante foi a pedagoga Vanda Guedes Chianca, que par-
ticipou de todas as atividades durante o evento, espalhando alegria e bom humor. “Gosto 
muito de participar dessas pro-gramações, e este ano, fiquei encantada com a organização e dedicação que a Afrafep teve co-nosco”, comentou. Para a presidente Elaine Carvalho, é de extrema impor-
tância cuidar dos idosos e pro-mover ações que os valorizem. “Nosso objetivo é promover a integração através de uma pro-gramação elaborada especial-mente para eles, para mostrar o 

Beneficiários da terceira idade recebem 
festa em homenagem ao dia do idoso

Beneficiários da terceira idade recebem 
festa em homenagem ao dia do idoso

mos sobre os desafios, pensamos em soluções, fomos aos clientes, e agora concretizamos os projetos para levar aqueles que tenham viabilidade para o mercado”, ex-plicou Mauricio. 
Ao todo foram feitos cinco projetos, mas só dois foram os vencedores e serão colocados em prática no próximo ano. Um deles foi o projeto “Carona para a Saú-de”, que viabiliza a ida e vinda às consultas, através de aplicativos de transportes para beneficiários maiores de 59 anos, que possuam o plano Plus da Afrafep Saúde. O serviço tem a finalidade de atrair os beneficiários para a Policlíni-ca, reduzindo os custos assisten-ciais da rede credenciada.  Outro projeto vencedor, foi o “#Chega-Mais”, um programa de promoção e prevenção da saúde, no modelo de clube de assinaturas, que irá contemplar jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, para terem aces-so aos serviços oferecidos pela 

Policlínica da Afrafep, com men-salidade acessível e uma taxa por cada serviço utilizado.Todos os projetos ideali-zados foram feitos pensando na melhoria dos atendimentos e ser-viços prestados aos beneficiários. Os que não foram escolhidos se-rão melhorados e desenvolvidos em um momento mais oportuno. 

quanto são importantes para a sociedade, merecendo respeito e admiração”, disse a presidente.

Inovação à Saúde: projetos serão 
colocados em prática em 2020

Inovação à Saúde: projetos serão 
colocados em prática em 2020
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Tem alguém ansioso para a chegada da Colônia de Férias da Afrafep? Se você está contando os dias para essa semana reche-ada de aventuras e brincadeiras, fica esperto, nossas inscrições já começaram.A Colônia de Férias vai acontecer no período de 13 a 17 de janeiro, no Balneário da Afrafep, na praia do Seixas e po-derão participar crianças de 4 a 13 anos de idade.A programação será reali-zada no período da tarde, e vai contar com a participação da Turma do Juquinha, que fará vá-rias brincadeiras, dentre elas: corrida de saco, pega-pega, fute-

A Colônia de Férias está chegando!bol, atividades aquáticas e mui-tas outras.O objetivo principal da Co-lônia de Férias deste ano é res-gatar brincadeiras da infância que foram deixadas de lado com a chegada da tecnologia. O in-

centivo dessas brincadeiras an-tigas pode ajudar no desenvol-vimento das crianças, além de trazer muita diversão e intera-tividade. Serão tardes prazero-sas e educativas, onde também serão abordados temas de saú-de e alimentação, ressaltando a 
importância de beber bastante água durante o verão.As inscrições estão sendo realizadas através do site da As-

sociação e será confirmada após o pagamento da taxa de inscri-ção, no valor de R$ 150,00 reais.Energia é o que não falta na criançada. Por isso, não dei-xe o seu filho de fora. Não per-ca tempo e garanta já uma vaga, pois as inscrições são limitadas.

FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!

A primeira etapa da cam-panha “Lacre do Bem” foi en-

cerrada e a presidente da Afra-fep, Elaine Carvalho, já anun-ciou os ganhadores da primei-ra edição. A campanha de arre-cadação de lacres e tampinhas plásticas foi um desafio posto aos colaboradores da empresa, 
com o objetivo de dar um des-tino sustentável aos materiais coletados e ajudar na doação 
de cadeiras de rodas para pes-

Colaboradores arrecadam quase 300 
quilos de lacres e tampinhas plásticassoas com deficiência física. A colaboradora vencedo-ra da Afrafep Saúde foi Cristina de Luna, ela coletou quase 65 quilos de lacres e tampinhas. Os ganhadores da Afrafep Social fo-ram os colaboradores do Balne-ário, que se uniram e coletaram 36 quilos de material. Os ganha-dores do Balneário da Afrafep 

ainda tiveram uma atitude no-bre ao doarem o valor da pre-miação ao Hospital Napoleão Laureano, referência no trata-mento e diagnóstico do câncer na Paraíba. A sensibilidade dos colaboradores deixou a presi-dente orgulhosa. “Foi um ato de solidariedade que vai beneficiar pessoas que estão precisando dessa contribuição. Eu fico feliz 
7EDIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2019

e orgulhosa em saber que tenho colaboradores que se incomo-
dam e se preocupam com a dor do próximo. Uma atitude real-mente muito valorosa”, disse. 

Ao todo foram doados 297 quilos de lacres e tampinhas plásticas para o Rotary. O Gover-nador do Rotary International, Emidio Leitão, disse que as con-tribuições “foram maravilhosas” e serão somadas a outras quan-
tidades de materiais para serem 
vendidas e revertidas em cadei-ras de rodas.

Colaboradores arrecadam quase 300 
quilos de lacres e tampinhas plásticas
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AFRAFEP SAÚDE GANHA PRÊMIO DE GESTÃO

No último dia 17 de dezem-
bro aconteceu a solenidade do Prêmio Paraibano de Qualidade na Gestão (PPQ), que premiou a Afrafep Saúde como empresa destaque. O PPQ é uma institui-ção que dissemina o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), ca-
pacitando e orientando empre-sas paraibanas a trilharem nos caminhos rumo a excelência, tendo também como missão re-conhecer empresas paraibanas que se destacam nos oito funda-mentos do MEG, que se desdo-bram nos seguintes temas: Pen-samento sistêmico, Compromis-so com as Partes Interessadas, Aprendizado Organizacional e Inovação, Adaptabilidade, Lide-rança Transformadora, Desen-volvimento sustentável, Orien-tação por Processos e Geração de Valor.Segundo a presidente da Afrafep Saúde, Elaine Carvalho, a operadora segue esse caminho desde outubro de 2010, “quan-
do iniciou seus primeiros passos ao introduzir o planejamento estratégico como instrumento técnico de análise de cenários, definição de objetivos, ações e metas”, afirmou. Ainda segun-do a presidente, o aprendizado e o amadurecimento nessa área 

tem possibilitado um aperfeiço-amento profissional na equipe de colaboradores da Afrafep, ao adotar, na rotina de trabalho, instrumentos e técnicas de ges-tão que permeiam todos os pro-cessos organizacionais de forma sistêmica. A Equipe da Afrafep Saúde 
participa de todos os workshops promovidos pelo PPQ e rece-be mensalmente a visita de um consultor que orienta na me-lhoria contínua dos processos organizacionais. A gerente ad-ministrativa Tatiana Kllívia, res-ponsável pela coordenação dos fundamentos do MEG na opera-dora de saúde, fala que o prêmio é o resultado do trabalho e es-forços de toda a equipe. “Trans-formação é o termo que melhor exemplifica o caminho que vem sendo buscado, conectados com 
os fundamentos e em parceria com o PPQ, conseguimos desen-volver um trabalho humaniza-do, sustentável visando sempre a satisfação dos nossos clientes. Esse prêmio coroa os esforços que a equipe Afrafep vem fa-zendo, e agradeço imensamente ao meu time de colaboradores, pois são os protagonistas dessa premiação”, finaliza a gerente.

AFRAFEP SAÚDE GANHA PRÊMIO DE GESTÃOAFRAFEP SAÚDE GANHA PRÊMIO DE GESTÃO

Ao candidatar-se ao pro-cesso de avaliação e reconheci-mento do PPQ, a empresa rece-be uma minuciosa avaliação ex-terna e independente, que uti-liza os fundamentos do modelo 
para mensurar a maturidade das práticas de gestão empreen-didas, analisando evidências, re-sultados e referenciais compa-rativos. Começando no nível 1, a organização pode alcançar até 125 pontos, passando ao nível 2 onde a empresa é avaliada em uma régua que pode-se alcançar até 250 pontos.O consultor do PPQ, Kauê Maia, fala que a Afrafep pas-sou pelo segundo nível, que identifica os processos geren-ciais. “Um processo intenso na identificação em 63 proces-sos gerências, verificando em cada um deles como a asso-ciação planeja, executa, con-trola e melhora essas ações.  Sendo assim, a Afrafep em 2019 é uma das 8 empresas certifica-das em todo Estado da Paraíba a conseguir o selo de reconheci-mento no nível 2”, revela o con-sultor, Kauê Maia.O presidente do PPQ, Jo-suel Gomes, fala que o MEG, tem boas práticas e tem feito a dife-rença 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 proces-sos de gestão, indicadores, e de liderança das empresas. Esse é o nosso propósito, melhorar a gestão e capacitar as empresas” afirmou o presidente.

Processos de avaliação
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