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Coronavírus
O que é?
Coronavírus
(COVID-19)
é conhecido desde meados de
1960. Ele vem de uma família de
vírus que pode causar desde um
resfriado comum até síndromes
respiratórias graves. Uma nova
variação desse vírus tem deixado
o mundo inteiro em alerta, denominada 2019-nCoV, essa variação
torna-se perigosa em humanos.
Os novos casos do Coronavírus foram identificados após
um surto de pneumonia, de causa
desconhecida, em dezembro do
ano passado, na cidade de Wuhan,
na China. Após a identificação do
novo agente, o vírus foi registrado em diversos outros países.

Quais os sintomas?
Os sintomas do novo Coronavírus são bastante variados.
Por isso, os casos suspeitos estão
sendo aqueles que vêm acompanhados de febre, tosse, dificuldade respiratória e insuficiência renal, podendo apresentar também
dores no corpo, congestionamento nasal e inflamação da garganta.
Segundo o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia,
crianças de pouca idade, idosos e
paciente com baixa imunidade,
podem apresentar sintomas mais
graves da doença, por isso fazem
parte do grupo de risco.
Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro
(qualquer sintoma independente
de febre), devem ser alertados

sobre a possibilidade de piora
tardia do quadro clínico e sinais
de alerta de complicações.
Ainda não há uma informação exata do período de incubação da nova variante do Coronavírus, mas presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o início
dos sintomas seja de até 14 dias.

Como é transmitido?
Alguns Coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de pessoa
para pessoa por meio das secreções áreas do paciente infectado
ou por contato com secreções
contaminadas, como:
Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Catarro;
Contato pessoal próximo,
como o aperto de mão.

Como é feito o
tratamento?
Por enquanto não existe
tratamento específico para infecções causadas por Coronavírus
humano. Nesse caso, é indicado
repouso e consumo de bastante
água, além de algumas medidas
adotadas para alívio dos sintomas, conforme cada caso.

Como se prevenir?
Ainda não existe nenhuma
vacina ou medicamento que previna a contaminação. Por isso,
alguns cuidados devem ser adotados no dia a dia para reduzir os
riscos de infecção por Coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por
pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para
as mãos à base de álcool;
Evitar tocar nos olhos, nariz
e boca com as mãos não lavadas;
Evitar contato próximo com
pessoas doentes;
Ficar em casa quando estiver doente;
Cobrir boca e nariz ao tossir
ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;
Limpar e desinfetar objetos
e superfícies tocados com freqüência.
Em caso de suspeita, procure imediatamente uma Unidade
de Saúde, ou tire dúvidas através
dos telefones de plantões disponibilizados pelo Governo do Estado da Paraíba e Prefeituras de
João Pessoa e Campina Grande.
Os números disponibilizados
pelo Governo do Estado são:
(83) 99146-9790 / 99146-9250
Prefeitura de João Pessoa:
(83) 3218-9214
Prefeitura de Campina Grande:
(83) 3315-5139/ 98141-7964

Afrafep Saúde toma medidas
de prevenção ao Coronavírus
Tendo em vista a seriedade
da situação que enfrentamos coletivamente, a Diretoria Executiva da Afrafep une esforços à Organização Mundial da Saúde, ao
Ministério da Saúde e ao Governo
do Estado da Paraíba e adota novas medidas de emergência para
conter a proliferação do Covid-19.
Desta forma, os atendimenSETORES

tos presenciais na nossa Policlínica e na Unidade de Reabilitação da
Dor estão suspensos até o dia 03
de abril. Caso haja alguma alteração na data de retorno dos atendimentos informaremos através de
nossos canais oficiais.
Contudo, nossa equipe estará de plantão para atender aos
beneficiários de forma remota,
através de nossos telefones.
COLABORADOR

CELULAR

RENATA LUCENA

99996-0267

RDA ADRIANA GURGEL

99996-0316

RELACIONAMENTO E NEGOCIAÇÃO

MATHEUS

99996-0225

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE

TATIANA KLLIVIA

99996-0594

POLICLÍNICA
TELEMEDICINA

AUDITORIA DE ENFERMAGEM

DANIELE THAIS

99996-0288

ROBSON RODRIGUES

99996-0615

RENATA LUCENA

99996-0220

EMERSON CLEMENTE

99996-0110

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TATIANA KLLIVIA

99996-0611

SEDE DE CAMPINA GRANDE

LUCIANA TORRES

99996-0204

VALESKA

99996-0088

CONTAS MÉDICAS
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO
FINANCEIRO

SAD

EXPEDIENTE
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 Administrativo da
Afrafep Saúde em Campina Grande
Adjamir Albuquerque de Moraes
Diretor Geral
Nemesio Gomes Cavalcanti
Diretor Social de Relações
Interinstitucionais
Bruno de Sousa Frade
Diretor de Esportes
Djalma Mendes de Almeida
Diretor Adjunto de Esportes
Romualdo Mayer Bezerra
Diretor de Aposentados e
Pensionistas

COMUNICADO
CADASTRO PREMIADO
Considerando as últimas publicações orientando os agentes públicos sobre paralisações e suspensões temporárias de algumas
atividades em razão da infecção
humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19), algumas medidas temporárias para prevenir os riscos de
contágio têm sido tomadas.
Portanto o CADASTRO PREMIADO
poderá ser realizado por telefone
ou através do e-mail. Segue contatos abaixo:
Campina Grande - 99996-0204
luciana@afrafepsaude.com.br
Patos/Sousa/Cajazeiras - 99996-0086
mariana@afrafepsaude.com.br
João Pessoa - 99996-0220
atendimento@afrafepsaude.com

2

Alexandre José Lima Sousa
Assistente da Presidência
Antônio Pereira Barbosa
Assistente da Presidência
Anivaldo Mendes de Azevedo Filho
Delegado Regional de Guarabira
Arnon Medeiros Santos
Delegado Regional de Patos

Caros associados da Afrafrep, em virtude da necessidade de isolamento social, informamos que nossa Sede
Social estará fechada até o dia 03/04. Ressaltamos
que todas as medidas que estão sendo tomadas é para
proteger você e sua família do novo coronavírus.
Caso haja alguma mudança, informaremos através de
nossos canais oficiais.
Agradecemos a
compreensão de todos.

Gislaine de Araújo Medeiros
Delegado Regional de Sousa
Evellyn Lima
Jornalista Responsável
Distribuição dirigida e gratuita
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Atendimento Telemedicina
Diante da orientação de
suspensão do atendimento presencial e, considerando a necessidade de assistir, ainda que
de forma remota, os beneficiários, está sendo disponibilizado

atendimento através da TELEMEDICINA.
A Dra. Adriana Gurgel, estará à disposição através do número de telefone (83) 999960316. Ela também terá acesso
remoto ao Prontuário Eletrôni-

co da Afrafep.
Os beneficiários poderão
entrar em contato para atendimento das 9h às 13h. Ressaltamos que o uso da TELEMEDICINA deve ocorrer em casos de
extrema necessidade.

Campanha de Vacinação Contra a Gripe
Afrafep informa que a Vacinação contra a Gripe
ainda não tem data definida. Estamos aguardando o
envio das doses adquiridas, conjuntamente, com as demais operadoras de Saúde do Fisco. Aos beneficiários
que não quiserem esperar, recomenda-se procurar os
locais de vacinação definidos pela Secretaria de Saúde
do Município.
A presidente, Elaine Carvalho, afirma que assim
que as doses chegarem será divulgado nas redes sociais, site e via WhatsApp todas as informações sobre o
calendário de vacinação.

Lei Geral de Proteção de Dados

“

Afrafep inicia
processo de
adaptação às normas
da Lei Geral de
Proteção de Dados

“

A Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) é a legislação que
protege as informações de dados pessoais, visando garantir a
transparência da coleta, interferindo no tratamento das informações. A lei entrará em vigor em
agosto de 2020, e todas as empresas devem se adaptar às novas
regras.
Para atender às normas, os
colaboradores da Afrafep participaram do curso de capacitação
sobre a LGPD, ministrado pelo
EDIÇÃO DE MARÇO DE 2020

advogado da Associação, Nildeval Chianca. “Toda a empresa que
recepciona dados pessoais precisa se adequar às regras. Por isso,
a Afrafep iniciou esse processo,
pois recebemos dados todos os
dias, seja ao fazer a adesão de um
beneficiário ou uma guia de atendimento”, disse o advogado.
O curso transmitiu conceitos de tratamento através das
hipóteses que a lei permite, mostrando as regras de armazenamento e qual o cuidado que os
colaboradores devem tomar para
que as informações não vazem.
A lei previu uma série de
obrigações, contudo a norma
permite a reutilização dos dados
por empresas ou órgãos, em caso
de legítimo interesse. Segundo o
advogado Nildeval, “a Afrafep recebe dados dos beneficiários por
determinação da Agência Nacio-

nal de Sáude (ANS), então mesmo
que a pessoa não consinta, é preciso fazer, pois estamos cumprindo uma obrigação legal. Nesse
caso de coleta, não é necessário
o consentimento do beneficiário
para o compartilhamento com
quem a ANS autoriza”, explica Nildeval Chianca.
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Colôn
de Fér
Verão

Saú
Foi realizada entre os dias
13 e 17 de janeiro, no Balneário
da Afrafep, a Colônia de Férias
Verão com Saúde. Uma semana
inteira recheada de atividades
lúdicas, resgatando brincadeiras e oportunizando o acesso às
informações de saúde bucal e
nutricional de uma forma divertida. Ao todo, 50 crianças, de 4 a
13 anos, participaram do evento,
que foi supervisionado pelos recreadores da Turma do Juquinha.
Durante a programação,
os pequenos tiveram a oportunidade de participar de atividades de caça ao tesouro, oficina
circense, atividades aquáticas,
dança, skibunda e oficina de slime. Também foi realizada uma
peça de teatro sobre saúde bucal, realizada em parceria com a
Uniodonto, que, de forma divertida, falou sobre a importância
de cuidar e escovar os dentes
corretamente. A nutricionista
materno infantil, Dayanna Joyce,
também participou da programação e realizou uma avaliação
nutricional em cada criança.
Umas das organizadoras
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do evento, Leyla Medeiros, explicou que além de levar diversão,
o objetivo do evento era levar
dicas sobre cuidados com a saúde. “Nós trouxemos informações
básicas, porém muito importantes sobre o cuidado que devemos
tomar nesse período de alta estação. Frisamos sobre o uso de protetor solar, sobre a importância
de beber bastante líquido e ter
uma alimentação saudável e balanceada durante o verão”, disse.
Danielle Cristina, mãe da
Sofia, disse que “o evento foi
muito bem organizado”, e que
sua filha, apesar de cansada,
chegava sempre entusiasmada e
eufórica para participar das atividades do dia seguinte.
No encerramento da Colônia de Férias, foi realizada uma
festa à fantasia, uma balada infantil com muita dança e karokê.
Quem não pôde ir, pode
aguardar, que ano que vem terá
uma atração ainda mais divertida esperando pela criançada.
O evento é realizado anualmente, no período de férias
escolares.
INFORMATIVO AFRAFEP
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Saiba quem foram os ganhadores
do Prêmio Cartola no segundo
semestre de 2019

Nenhum outro esporte
mobiliza os brasileiros tanto quanto o futebol, por isso
já virou uma paixão nacional.
Pensando assim, a AFRAFEP
idealizou o Prêmio Cartola, que
premia os sócios que se destacam na tradicional pelada que
acontece toda terça-feira, às
18h30, no campo de futebol do
Balneário da Afrafep, na praia
dos Seixas.
Segundo a presidente da
Afrafep, Elaine Carvalho, investir no esporte sempre foi uma
determinação da gestão atual.
“Nós reconhecemos a relevância
desses encontros, pois entendemos que a prática esportiva gera
saúde, e oferece um momento
leve para os nossos associados
depois de um dia exaustivo de
trabalho”, afirmou.
Durante a premiação, a
presidente ainda citou investimentos que pretende fazer para
melhorar as acomodações dos
sócios no Balneário.
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O Prêmio Cartola acontece
duas vezes no ano para premiar
os jogadores destaques do primeiro e segundo semestres.

“

Veja a lista dos ganhadores:

1° Colocado - José Ribamar
2° Colocado - Severino Serafim
3° colocado - João Rocha
Prêmio Artilheiro - José Marconi
Prêmio Assistente - Nemésio Gomes
Prêmio Superação - José Diniz

“
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Fisco Folia 2020
Em clima de alegria e diversão, a Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba – Afrafep, em parceria com
o Sindifisco, proporcionou três
dias de muita folia para os sócios
e seus convidados. Do domingo à
terça-feira de Carnaval, os foliões
de todas as idades curtiram a festa, com segurança e comodidade,
ao som da Orquestra Jovem de
Frevo de Pilões. Cerca de 700
pessoas marcaram presença na
tradicional festa do Fisco Folia,
que aconteceu no Balneário da
Afrafep, na praia do Seixas.
A edição 2020 trouxe
como novidade o Lounge Folia,
um espaço exclusivo, montado
especialmente para os foliões
que desejavam um ambiente
mais tranquilo e reservado, a
exemplo da foliã Ana Cristina,
que esteve presente durante as
comemorações carnavalescas e
afirmou que valeu a pena levar
toda a família. “A festa foi maravilhosa. Animação total. Toda a
equipe que participou da organização está de parabéns, nós
amamos”, disse.
A associada Wanda Guedes
Chianca, também esteve presente e elogiou a presidente Elaine
Carvalho pelo seu empenho na
direção da Afrafep. “A edição desse ano foi bem diferente dos anos
anteriores, mais cheia e animada.
Muito bem organizada. A nossa
presidente tem feito um trabalho
nota mil”, afirmou Wanda.
O diretor social da Afrafep, Nemésio Gomes, avaliou o
Fisco Folia 2020 como um dos
melhores, parabenizando o trabalho da equipe organizadora,
em especial o da colaboradora Adriana Karla. “Considero o
Carnaval 2020 um dos melhores dos últimos anos. A começar
pela Orquestra Jovem de Frevo
de Pilões, que foi uma grande
atração. A ornamentação foi outro ponto positivo. A participação dos membros da Diretoria
Executiva, principalmente da
EDIÇÃO DE MARÇO DE 2020

Presidente Elaine Carvalho, que
deu todo apoio a nossa Diretoria Social e comandou a folia.
Por fim, agradecer à toda equipe
da organização, especialmente a
Adriana Karla que esteve à frente dos trabalhos, desde a venda
das mesas até o último minuto
da festa”, disse o diretor.
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Afrafep de casa nova
Em breve a Afrafep Saúde
e Social vão estar em um novo
prédio. O espaço, além de atender as 23 especialidades, terá
ainda consultório de oftalmologia, pediatria, realização de
exames para endoscopia, colonoscopia, otorrinolaringologia,
sala de observação, sala de pequenos procedimentos, um la-

boratório próprio e salas para
fisioterapia. Além disso, nossos
beneficiários também vão contar com elevador e um amplo
estacionamento.
Um prédio mais amplo e
moderno, que vai trazer conforto e funcionalidade para acolher
nossos beneficiários. A Afrafep
dará um salto qualitativo na

oferta de novos serviços, proporcionando ao nosso beneficiário seguranca, confiabilidade e
agilidade, afirmou a presidente
Elaine Carvalho.
Inovar é preciso. Por isso,
estamos preparando um novo
ambiente com mais qualidade
para receber a família fiscal.

Ação social leva atendimento médico
e odontológico para crianças de
comunidade carente
No último dia 08 de fevereiro a Afrafep participou de uma
ação que levou assistência médica e odontológica para crianças
da comunidade São Rafael, em
João Pessoa. A ação foi realizada
em parceria com a Igreja Batista
Nacional de Miramar.
Foram atendidas mais de
300 crianças, que receberam
orientações sobre como prevenir cáries e outros problemas de
saúde bucal. Durante os atendi-

mentos, as profissionais distribuíram kits de higiene bucal, deram
dicas de como fazer a escovação
correta dos dentes e fizeram a
aplicação tópica de flúor em gel.
A dentista Adriana Macedo, que
participou da ação, ressaltou a
necessidade de realizar atendimentos para a população carente.
“Sempre verificamos que nesses
locais não existe nenhuma assistência odontológica à população,
isso é observado pela quantida-

de de cáries que verificamos nas
crianças”. A dentista agradece a
Afrafep às doações dos kits, a participação e colaboração na ação
social, pois acredita que a atitude
da Associação irá ser revertida
em grandes benefícios para ela.

Semana do Auditor Estadual
De 10 a 13 de março, os
auditores fiscais receberam a visita de profissionais, da Afrafep
Saúde, em comemoração ao Dia
do Auditor Fiscal Estadual, celebrado no dia 13 de março. Uma
homenagem aos profissionais
que garantem recursos para
viabilizar políticas públicas.
Com o objetivo de levar dicas de
saúde, as visitas foram acompanhadas pela gerente da Afrafep
Saúde, Tatiana Kllivia, pela enfermeira Waleska Maciel, que
aferiu a pressão e glicose dos
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auditores, e pelas fisioterapeutas e osteopatas, Larissa Araújo
e Patrícia dos Anjos, que explicaram as causas e tipos de dores de cabeça. Elas ainda deram
dicas do que fazer para evitar
esse mal e como a fisioterapia
ajuda no alívio dessas dores.
Os auditores que participaram
tiraram dúvidas sobre o assunto
e aproveitaram o momento para
socializar entre si, de maneira
mais leve e especial. Eles ainda
receberam brindes relacionados ao tema do encontro.
INFORMATIVO AFRAFEP

