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sessoria de imprensa e sobre os 
cuidados com as notícias falsas. 

O presidente da FEBRAFI-
TE, Juracy Soares, deu continui-
dade com o Seminário Técnico 
intitulado “Reforma Tributária”, 
abrindo espaço para a partici-
pação dos diretores presentes, 
através da análise das versões 
veiculadas pela mídia, que tra-
mitam no Congresso Nacional. 
A reunião também contou com 
a participação do Secretário de 
Estado da Fazenda – SEFAZ-PB, 
Marialvo Laureano, que falou 
sobre a proposta da reforma tri-
butária. Segundo o Secretário 

João Pessoa recebe dirigentes dos 
Estados Brasileiros na Assembleia do 
Conselho Deliberativo da FEBRAFITE

Nos dias 14, 15 e 16 de 
agosto, em João Pessoa, reuni-ram-se mais de 40 Auditores fis-
cais, dirigentes das Associações filiadas à Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tri-
butos Estaduais – FEBRAFITE, 
com o objetivo de participar da 
Assembleia Geral Extraordinária 
do Conselho Deliberativo da Fe-
deração e dos Planos de Saúde. 

A jornalista Vanessa Cam-
pos, abriu a programação com o 
Seminário intitulado “O Relacio-
namento com a Mídia em Tem-
pos de Redes Sociais”. A especia-
lista falou da importância da as-

“Dentre os assuntos tratados, 
esse sim, é um ponto muito im-
portante para o país. Foi fechada 
uma proposta para alterar a re-
forma tributária, e de uma for-
ma inédita, houve unanimidade 
e todos os Secretários concor-
daram com as alterações para 
que sejam aceitas por todos os 
Estados e governadores”. Falou 
ainda sobre o Pacto Federativo 
e ressaltou o trabalho realiza-
do pela presidente da AFRAFEP, 
Elaine Carvalho César.

Durante a reunião foram 
discutidos diversos temas, a 
exemplo das principais altera-
ções da Reforma da Previdência 
e do Congresso luso-brasileiro 
de Auditores Fiscais. O vice-pre-
sidente da FEBRAFITE, Rodrigo 
Spada, apresentou a prestação 
de contas e o relatório da 4º edi-
ção do evento.
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Colaboradores do Balneário de João Pessoa
 participam de cursos de capacitação

Colaboradores do Balneário de João Pessoa
 participam de cursos de capacitaçãoVisando à melhoria na qua-

lidade dos serviços, a AFRAFEP ofertou cursos de qualificação 
na área de Hotelaria e Informá-
ticaaos colaboradores do Balne-
ário de João Pessoa. Os cursos 
foram realizados no SENAC - 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial e no Balneário e 
as aulas foram ministrados pe-
los Professores Cristina Leitão e 
Francisco Xavier.

Os objetivos eram o aper-
feiçoamento da padronização 
do atendimento e o uso de téc-
nicas de informática aplicadas à gestão.  A coordenadora de 
Gestão de Pessoas da AFRAFEP, 
Veridiana Barbosa, falou da im-
portância do investimento. “Um colaborador bem qualificado é 
um multiplicador de conheci-
mentos, pois ele irá colocar em 
prática tudo o que aprendeu. 
Então, proporcionar-lhes esse 
aprendizado agregará muito mais valor à Associação, pois o 
serviço será prestado com exce-
lência e qualidade.

Em relação aos temas abor-

dados a Professora de Qualidade 
no Atendimento em Meios de 
Hospedagens, Cristina Leitão, 
enfatizou que “as aulas foram fo-
cadas na parte de atendimento, 
nos procedimentos da recepção, 
check-in e checkout, trabalhan-
do também com a padronização 
das camareiras, organização de 
materiais e manipulação de ali-
mentos”. 

Nas aulas de informáti-
ca foram explanadas cinco fer-
ramentas de trabalho: Word, 
Excel, PowerPoint, Windows e 
Internet. O Professor Francisco 
Xavier considerou o curso pro-
veitoso e acredita que os alunos 
tenham se saído bem. 

Os colaboradores demons-
traram satisfação considerando-
-se prontos a colocar em prática 
todo o conhecimento adquirido. 
“O curso foi de grande impor-
tância pois adquiri conhecimen-to suficiente para prestar um 
atendimento com mais qualida-
de para os associados”, disse o 
auxiliar de serviços gerais, Da-
niel Macário. 

Na noite do dia 03 de 
outubro, foi realizada a so-
lenidade do Prêmio Great 
Place to Work (GPTW), que 
premiou pelo segundo ano 
consecutivo a AFRAFEP Saú-
de como uma das melhores 
empresas para se trabalhar 
na Paraíba. O evento aconte-
ceu no auditório do Tribunal 
de Contas do Estado da Para-
íba (TCE-PB) e reuniu autori-
dades de diversos segmentos 
e representantes das empre-

AFRAFEP SAÚDE
Eleita pelo segundo ano como uma das melhores

empresas para se trabalhar na Paraíba

sas finalistas. 
A presidente Elaine Car-

valho, recebeu o troféu, mas 
fez questão de ressaltar que 
ele foi resultado de um traba-
lho em equipe. “É com muita 
satisfação e orgulho que re-
cebo esse prêmio. Eu o dedico 
à minha equipe, pois ele é a 
consolidação de um trabalho 
coordenado por nossos cola-
boradores. Feito com compro-
metimento e responsabilidade 
por todos eles”, afirmou. 

EXPEDIENTE

O GPTW é uma organiza-
ção que identifica os melhores 
locais de trabalho em mais de 
58 países, certificando as em-
presas de maiores destaques 
e dando estímulos para torná-
-las ainda melhores.
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Vencedores recebem Prêmio AFRAFEP 
de Educação Fiscal 2019

Presidentes das Associa-ções filiadas e dirigentes da FE-
BRAFITE participaram, na noite 
do dia 15 de agosto, da soleni-
dade de premiação do Prêmio 
AFRAFEP de Educação Fiscal - 
Edição 2019. A solenidade acon-
teceu durante um jantar, em 
uma casa de recepções, em João 
Pessoa. Na ocasião, foram entre-
gues premiações aos represen-
tantes dos projetos ganhadores. 
O evento contou com a presença 
do Secretário de Estado da Fa-
zenda da Paraíba, Marialvo Lau-
reano e Gestores da SEFAZ-PB.

Foram premiados cinco 
projetos, distribuídos nas cate-
gorias: Escola, Instituição e Pro-fissional de Imprensa. O Prêmio 
está em sua terceira edição e 
tem como objetivo incentivar a 
população a entender e acom-
panhar a qualidade dos gastos 
públicos e promover a discussão 
sobre a importância social dos 
tributos. 

Durante a premiação, a 
presidente da AFRAFEP, Elaine 
Carvalho, aproveitou para lan-
çar a 4ª Edição do Prêmio, que 
terá a inclusão de uma nova ca-

tegoria. De acordo com Elaine é 
notório que o Prêmio vem evo-
luindo perante a sociedade. Hoje 
é possível perceber que a Educa-
ção Fiscal está sendo discutida e 
que, através dela, é possível esti-
mular os cidadãos a entenderem 
a importância e a função social 
dos tributos, o que impulsiona a 
investir ainda mais nas catego-
rias. Por isso, será acrescentada, 
na edição do próximo ano, a ca-
tegoria Tecnologia, que vai per-
mitir a criação de games voltados 
para a Educação Fiscal.

A solenidade foi bastante 
elogiada pelos convidados, in-
clusive pelo Presidente da FE-
BRAFITE, Juracy Soares, que pa-
rabenizou a diretoria da AFRA-
FEP pela organização e recepção 
requintada do evento. 

Vencedores recebem Prêmio AFRAFEP 
de Educação Fiscal 2019

Projetos vencedores 
do Prêmio AFRAFEP de 
Educação Fiscal 2019

Escola Cidadã Integral Técnica 
Estadual Daura Santiago Rangel 
- João Pessoa.
Projeto: Educação Fiscal para 
Agricultura Escolar.
Coordenadores responsáveis: 
Eduardo Braga Costa Santos e 
Denise Dantas Muniz.
 
Escola Cidadã Integral Técnica 
Iolanda Tereza Chaves Lima - 
Cubati
Projeto: Matemática, Ciências e 
Agricultura Familiar.
Coordenadores responsáveis:
Jeferson Clementino Neto e Eu-
des Henrique de Souza.

Categoria Escolas

TV Correio
Reportagem: Educação Fiscal 
para Acompanhar as Despesas 
Públicas
Coordenador responsável:
Jornalista José Felipe Ramos de 
Sá

Fonte: SEFAZ/PB

Categoria Instituições

Centro Universitário de João 
Pessoa  - UNIPÊ - João Pessoa.
Projeto: Ferramentas de Con-
trole Social do Tributo: Cons-
truindo a Cidadania Ativa.
Coordenador responsável: 
Francisco Leite Duarte.
 
Fé é Alegria Centro Social de 
Educação e Cultura Flor de 
Mandacaru - João Pessoa.
Projeto: Incidência Política e 
Cidadania Fiscal.
Coordenador responsável:
Maria de Fátima Virgínio de 
Souza.

Categoria Profissional 
da Imprensa
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Pensando no bem-estar e na segurança dos beneficiários que 
utilizam os serviços do Balneário 
de João Pessoa, os colaboradores 
da AFRAFEP Social, participaram 
nos dias 27 e 28 de agosto, do cur-
so de Primeiros Socorros e Aten-
dimento pré-hospitalar - APH. O 
curso foi ministrado por Robson 
Rodrigues, bombeiro civil e enfer-
meiro da AFRAFEP, especialista 
em urgência e emergência. “Nós 
pensamos nesse projeto com a intenção de capacitar os profis-
sionais para que, em situações de 
emergência, estejam aptos para 
prestarem os primeiros atendi-
mentos em casos de trauma e até 
mesmo clínicos”, disse Robson Ro-
drigues.  

Dentro da grade curricular 
de capacitação, foram vistos os 
conceitos e a história do atendi-
mento pré-hospitalar, a anatomia 
básica da parte respiratória e cir-
culatória e a avaliação primária, que permite identificar se a víti-
ma vai precisar de ventilações e 
compressões. Na parte de trauma, 
foram abordados variados temas, 
tais como: fraturas, contusões, lu-

Profissionais do Balneário de João Pessoa 
estão aptos para atuar em atendimentos

pré-hospitalares
xações e hemorragias. Foram uti-
lizados diversos instrumentos a 
exemplo da prancha rígida, do des-fibrilador, da bolsa válvula másca-
ra e do material para imobilização. 
A partir daí, eles aprendem a ava-
liar o que será necessário e qual a 
melhor forma de tratamento será 
utilizada. 

Tudo o que foi visto e apren-
dido foi colocado em prática, 
através de simulações de caso. O 
instrutor Robson mostrou, por 
meio de dinâmicas e exemplos, as 
formas e técnicas corretas para 
a realização do enrolamento e 
transporte das vítimas na pran-
cha, assim como os comandos e 
estratégias de descanso na hora 
da imobilização. 

Segundo o enfermeiro, os 
colaboradores estão capacitados 
para prestar assistência e utiliza-
rem os instrumentos que são ne-
cessários durante um resgate. “Os profissionais estão aptos a pres-tarem atendimentos às vítimas 
de desmaios, convulsões, paradas 
cardiorrespiratórias e acidentes 
que ocasionam traumas, podendo 
utilizar todos os objetos e equi-

pamentos que são de extrema 
importância na realização de um 
resgate”, disse Robson. 

O dia das crianças está 
chegando e a AFRAFEP con-
vida os seus associados a le-
varem os seus filhos para um 
dia de lazer e muita diversão. 
A festança vai ser realizada 
no dia 20 de outubro, no Bal-
neário, na praia do Seixas, a 
partir das 11 horas da manhã.

A programação vai con-
tar com oficinas, animadores, 
dinâmicas, a entrega da pisci-

Salve esta data,
é festa para a 
criançada!

Salve esta data,
é festa para a 
criançada!

na kids, muitas brincadeiras 
e uma chuva de sabores, com 
as guloseimas que serão ser-
vidas durante o dia.

Para completar a diver-
são, os pimpolhos assistirão a 
uma peça teatral intitulada “A 
cigarra e a formiga”. Não dei-
xe seu filho de fora! Faça já a 
inscrição através do telefone 
3048-5604.
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Há quem pense que elas 
não agridem o meio ambiente. 
Elas são pequenas, coloridas, e 
servem para proteger o conteú-
do de garrafas de todo o tipo. E 
depois de abertas, o que aconte-
ce com as tampinhas? Elas per-
dem a utilidade e grande parte 
é descartada de maneira incor-reta. Não é difícil encontrá-las 
no meio das ruas, rios e praias, 
e isso vem causando um grande 
impacto no meio ambiente. 

Pensando nisso, a AFRA-
FEP está com uma campanha 
de arrecadação de lacres e tam-
pinhas plásticas. Após o térmi-
no da primeira etapa, que acon-

Sua tampinha faz a diferença!Sua tampinha faz a diferença!

tece até o mês de dezembro, 
todo o material coletado será 
doado para o Rotary e reverti-
do em cadeiras de rodas. O pro-
pósito da campanha é dar um 
destino sustentável a esse ma-
terial, ajudando na preservação 
do meio ambiente e na causa de pessoas com deficiências físicas. Segundo a Presidente 
da AFRAFEP, responsável pela 
campanha, Elaine Carvalho, um 
dos objetivos do projeto é mobi-
lizar todos os colaboradores da 
AFRAFEP em prol de uma cau-
sa social. A campanha “Sócio do 
Bem” ajuda não só na preser-
vação do meio ambiente, como 

também pessoas e instituições, 
pois todo o material coletado é 
revertido em cadeiras de rodas. 
É o bem em dose dupla. O desafio foi lançado aos 
colaboradores da AFRAFEP So-
cial e Saúde, no dia 15 de agos-
to. Para a execução do projeto, 
a equipe foi dividida em duas 
turmas. O grupo que tiver cole-
tado o maior número de tampi-
nhas receberá como incentivo 
uma premiação simbólica.

Participe você também! 
Procure um ponto de co-

leta e ajude na preservação do 
nosso planeta.

Se ame, se cuide
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Você sabia que na AFRAFEP 
Saúde existe um programa exclu-
sivo para as futuras mamães? Pois 
é, ele foi criado com a intenção de acompanhar as beneficiárias ges-
tantes, desde o momento da des-
coberta até o período pós-parto, 
fornecendo informações e orien-
tações sobre todo o processo ges-tacional e as mudanças físicas e 
emocionais próprias da gravidez. 
Desde a sua criação, em 2017, o 
programa “Amor Maior” vem se modificando e agregando cada 
vez mais serviços. Hoje ele conta 
com uma equipe multidisciplinar, 
que inclui médico obstetra, nutri-
cionista materno-infantil, pedia-
tra, neonatologista, enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, 
psicólogo e endocrinologista. As 
responsáveis pelo projeto, Da-
nielle Cristine e Leyla Medeiros 
falam que o programa vem para 
ajudar e passar segurança para 
as mamães. “É uma satisfação 
imensa poder proporcionar um 
acompanhamento como este que 
damos através do programa, pois 
ele é composto por linhas de cui-dados, cujo objetivo é assistir às 
gestantes, através de informa-
ções e orientações, não só para 
as mamães de primeira viagem, 
mas também para as que já tive-
ram experiências com outras ges-
tações. É importante cuidar da saúde física e mental das mães, 
elas precisam desse apoio, e nós 
estamos aqui para isso. É uma 
assistência diferenciada e huma-nizada”, afirmou Leyla Medeiros .

Dentro do programa ainda 
são oferecidos cursos voltados 
para gestantes, abordando temas 
sobre os cuidados com o recém-
-nascido, primeiros socorros, 
e aleitamento materno, minis-
trados pela enfermeira Roberta 
Barros, especialista em assesso-
ria materno-infantil. Os cursos 
tratam sobre a importância de 
um pré-natal bem feito durante o 
período gestacional. As gestantes 
também têm a oportunidade de 
participar de um grupo no What-

sApp, que proporciona a troca 
diária de experiências e informa-
ções sobre temas diversos. 

Logo após o nascimento, as 
mamães recebem uma visita da 
enfermeira e da assistente social 
Renata Amaral, que realizam um 
acompanhamento, prestando uma 
assessoria com relação ao aleita-
mento materno, observando todo 
o quadro clínico e emocional da 
puérpera e fornecendo as orienta-
ções necessárias. Se eventualmen-
te for percebida alguma anormali-
dade, a equipe entrará em campo 
para saber se há a necessidade de 
um acompanhamento psicológico 
ou psiquiátrico. “É fundamental 
ter a sensibilidade para perceber 
se a mãe também está precisando 
de cuidados no pós-parto. Apesar 
de ser um momento mágico, as 
gestantes passam por mudanças físicas, hormonais, e emocionais, 
fazendo com que elas vivenciem 
um misto de sentimentos, e nós as 
ajudamos a lidar com todas essas 
fases”, ressaltou Danielle umas das 
responsáveis pelo programa.

Drenagem linfática, com a fisioterapeuta especialista em 
gestantes, Andrezza Ferreira, re-
alizada na Unidade de Reabilita-
ção e Tratamento da Dor;

Pilates, sem cobrança de 
coparticipação, realizada em 
nossa rede credenciada;

Musculação, vinculada ao 
programa “Saúde em Ação”, re-
alizada nas academias creden-
ciadas;

Exames de USG e labora-
toriais, sem cobrança de par-
ticipação, realizados em nossa 
Policlínica;

Sessão de fotos externas 
em nosso Balneário, com direito 
a 10 (dez) fotos impressas;

Curso de Shantala para o 
bebê, caso o mesmo esteja inclu-
so no plano;

Teste da bochechinha para 
o bebê - Teste genético baseado 
no sequenciamento de nova ge-ração, que identifica 280 doen-
ças graves, silenciosas e tratá-
veis. O teste será realizado caso 
o bebê esteja incluso no plano;

Atendimento nutricional 
materno-infantil, com a nutricio-
nista Dayanna Joyce, onde será 
realizado um acompanhamento 
durante a gestação, incluindo 
pós-parto, amamentação e intro-
dução alimentar do bebê a partir 
do 6º mês de vida, caso o bebê 
seja incluso no plano.

FIQUE POR DENTRO!FIQUE POR DENTRO!
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Como participar?

O programa é disponibiliza-do para as beneficiárias gestantes 
da AFRAFEP Saúde e a adesão é 
voluntária. Entretanto, a oferta de benefícios deve ser seguida, 
conforme as regras.

Quais as regras? 

Para participar do progra-ma, é obrigatório que a benefici-
ária seja acompanhada pela mé-
dica obstetra da Policlínica, Drª 

Taline Freitas, pois a mesma fica-
rá responsável pela realização do 
pré-natal e do parto. Se for feita a 
inclusão do bebê no plano, todo o 
acompanhamento terá que ser re-
alizado pela pediatra da Policlíni-
ca da AFRAFEP Saúde, Drª Izabel 
Oliveira. A gestante deve se com-
prometer a participar dos cursos 
e a repassar as informações refe-
rentes ao pré-natal ao Setor res-
ponsável, quando necessário.

Adicionais do programa: 
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A AFRAFEP Saúde traz um 
exame inovador da triagem ne-
onatal. O teste da Bochechinha 
é um exame genético, capaz de identificar 287 doenças graves, 
silenciosas e tratáveis. O exame é 
realizado após o trigésimo dia de 
vida do bebê e pode ser feito até 
os três anos de idade. 

O principal objetivo do teste 

A piscina infantil do Bal-
neário de João Pessoa segue 
interditada. Isso porque o par-
que aquático passa por uma 
reforma completa desde o mês 
de julho, com previsão de inau-
guração para o dia 20 de outu-
bro. A reforma restaurou todo 
o piso ao redor da piscina, fez 
uma nova parede por dentro e 
reforçou toda a estrutura, além 
da pintura e instalação de novos 
brinquedos.

Na reinauguração, os as-
sociados terão uma nova pisci-
na kids para as crianças curti-

rem e se divertirem no tobogã e 
nos brinquedos aquáticos.

A presidente da AFRAFEP, 
Elaine Carvalho, explica que a re-
vitalização foi necessária e que 
essa é apenas uma das mudan-
ças a serem investidas. “Cuidar 
do Balneário é investir no lazer da família fiscal e de seus convi-
dados. Nosso objetivo é ampliar 
e melhorar ainda mais o clube. Já 
temos esse projeto em andamen-
to e garanto que investiremos ain-
da mais na estrutura e no atendi-
mento aos nossos sócios”, disse a 
presidente.

Exame identifica mais de 280 doenças
é o diagnóstico precoce de doen-
ças. “Esse é um diferencial que o 
Programa Amor Maior oferece, 
pois é um teste novo, que pos-
sibilita a descoberta rápida e o 
tratamento antecipado, evitando 
consequências mais graves”, dis-
se a Assistente Administrativa do 
setor de promoção e prevenção 
da saúde, Danielle Cristine.

No dia da coleta, é preci-so que o bebê fique sem colocar 
nada na boca durante 30 minu-
tos, seja leite, alimento, chupeta 
ou outros objetos, pois o contato 
antes do exame pode interferir 

no resultado. A coleta da mucosa 
bucal é simples, rápida e indolor, 
podendo ser realizada em até 1 
minuto. 

É importante lembrar que 
o exame não substitui o teste do 
pezinho. Embora ele seja mais completo e eficaz, é recomenda-
da a realização dos dois testes, 
pois em doenças com causas não-
-genéticas, não será possível a identificação através do teste da 
bochechinha. 

Saiba mais informações so-
bre o exame atravésdo telefone 
(83) 3533-5300

Teste da BochechinhaTeste da Bochechinha

Para gerar rapidez e como-didade aos beneficiários das re-
giões de Patos, Sousa, Cajazeiras 
e cidades vizinhas, a AFRAFEP 
mudou de endereço. Agora os 
atendimentos serão realizados na 
Avenida Pedro Firmino, 107, Edi-fício Milindra Empresarial Center, sala 702, de segunda à sexta-feira. 

A enfermeira responsável 
pela subsede, Mariana Nóbrega, 
falou da importância do escritó-
rio na cidade. Segundo ela, era 
necessário ter um ambiente que 
atendesse, de forma exclusiva e 

Unidade da AFRAFEP em Patos 
tem novo endereço

prioritária, as demandas admi-
nistrativas e assistenciais com a 
sede de Patos, é possível atender 
os objetivos e interesses dos be-neficiários do Sertão. 

A unidade de Patos tem 
como função intermediar pres-tadores e beneficiários, através 
da autorização de exames e ou-
tros procedimentos médicos, e da verificação da pressão arte-
rial e glicose. 

A subsede conta com uma 
rede credenciada, com diversas 
especialidades médicas e hospi-

tais para a realização de interna-
ções clinicas e cirúrgicas. 

Para mais informações é só 
entrar em contato através do nú-
mero (83) 9 9996-0086.
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Prêmio Cartola

Sabemos que o sedenta-
rismo pode acarretar diver-
sos problemas de saúde, como 
obesidade, doenças cardiovas-
culares, diabetes e muitas ou-
tras. Em virtude disso, a AFRA-
FEP criou o programa “Saúde 
em Ação”, que ajuda os bene-
ficiários a saírem do sedenta-
rismo, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida.

Este é o caso de Aveli-
no Queiroga, beneficiário da 
AFRAFEP, 26 anos, que devido 
à falta de atividade física e a má 
alimentação, chegou a pesar 
mais de 90 quilos. Seguindo 
dietas não indicadas por pro-
fissionais e fazendo o uso de 
medicamentos por conta pró-
pria, Avelino conta que con-
seguiu perder peso, mas pela 
falta de acompanhamento e de 
uma dieta balanceada, recu-
perou o peso novamente. Seu 

Para os associados que 
não dispensam uma boa pelada, a AFRAFEP realiza, às terças-
-feiras e aos sábados, partidas de 
futebol com os sócios e convida-
dos, no campo do Balneário da 
AFRAFEP, no Seixas. 

O Secretário Executivo da Fa-
zenda da Paraíba e também diretor 
de esportes, Bruno Frade, ressalta 
a importância dos encontros para 
a socialização dos associados. “É 
uma prática que tem o objetivo de 
juntar os sócios para uma confra-
ternização semanal, onde temos a 
oportunidade de nos reencontrar-
mos fora do ambiente de trabalho e 
jogar um futebol descontraído, dar 
leveza e repor as energias gastas 
no stress do dia a dia”, disse Bruno. 

Em razão da seriedade e do 
compromisso dos participantes, a 
AFRAFEP criou o Prêmio Cartola, 
que premia os três melhores joga-
dores do time dos “cinquentões” e 
os três melhores do time de ida-
des variadas. A premiação do pri-
meiro semestre de 2019, aconte-
ceu no dia 12 de setembro, e con-
tou com a presença da presidente 
Elaine Carvalho, em um rodízio 
de pizzas, no salão de eventos do 
balneário. Cada um dos ganhado-
res recebeu um voucher, com um 
valor disponível para ser gasto em 
uma loja de artigos esportivos. 

Se você é sócio e também 
quer entrar em campo, basta se 
informar na sede da AFRAFEP 
Social. Entre nesse time e seja o 
próximo craque!

Saiba quem foram os sócios 
ganhadores do primeiro semestre.

Prêmio Cartola

A prática de exercícios físicos pode mudar a sua vida.
sobrepeso ocasionou insatis-
fação, esteticamente falando, 
e desencadeou problemas de 
saúde como taxa de colesterol 
elevado e acúmulo de gordura 
no fígado. Embora a estética 
fosse importante, a busca por 
uma vida saudável foi o gatilho 
que o incentivou a procurar a 
ajuda de profissionais especia-
lizados. “Eu estava insatisfeito 
com o meu corpo, e fiquei ain-
da mais depois que surgiram 
os problemas de saúde. Apesar 
de ser uma notícia ruim, foi o 
que me incentivou a procurar 
hábitos mais saudáveis”, expli-
cou Queiroga.

Através do programa, o 
jovem passou a praticar mus-
culação três dias por semana 
e a fazer um acompanhamento 
semestral com o nutricionista 
da Policlínica ou da rede cre-
denciada, realizando avalia-

ções clínica e cardiológica. 
Há cinco meses dentro 

do programa, Avelino de-
monstra sua satisfação em 
participar do programa e 
revela seus resultados. “Du-
rante esses poucos meses, já 
perdi mais de 18 quilos. Es-
tou feliz com meus novos há-
bitos, principalmente com os 
quilinhos a menos. Agora é só 
manter e ganhar massa ma-
gra”, destacou Avelino. 

O “Saúde em Ação” tem 
feito a diferença na vida de 
muitos beneficiários. Se você 
também procura por um es-
tilo de vida mais saudável e 
deseja participar, basta com-
parecer a policlínica, solicitar 
o encaminhamento e realizar 
as avaliações. 

Seja mais ativo, mais sau-
dável e mais feliz.

Saúde em AçãoSaúde em Ação


