JULHO / AGOSTO / SETEMBRO - 2021

INFORMATIVO DA

AFRAFEP
Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba

NOVOS PASSOS PARA A
NACIONALIZAÇÃO DO PLANO
Para o processo de nacionalização da Afrafep Saúde foram realizadas reuniões regionais, apresentando a importância
dessa mudança, que visa o desenvolvimento, ainda maior, do plano para associados e beneficiários. A nacionalização do
serviço prevê a assistência da Afrafep Saúde em todos os estados brasileiros, através de um convênio de credenciamento
com uma operadora que tenha perfil para prestar esse trabalho.

A diretora presidente da Afrafep, Elaine Carvalho, visitou três
operadoras de assistência médica acompanhada do assessor
jurídico da Afrafep. Foram visitadas a ‘Saúde BRB’ (Plano de
Saúde Banco Regional de Brasília), a ‘Camed Saúde’ (Plano de
Saúde do Banco do Nordeste) e a ‘Cassi’ (Plano de Saúde do
Banco do Brasil). De acordo com o perfil traçado pela diretoria,
a ‘Cassi’ foi a operadora que mais se adequava ao que havia sido
estabelecido. A sugestão da nacionalização do plano foi
aprovada em Assembleia realizada no dia 24/08.

De acordo com Elaine, ainda haverá um caminho a
ser percorrido, principalmente em relação às
questões operacionais, como adequação de sistemas,
contratos, registro de produtos na ANS etc. "Os
detalhes sobre todo o processo foram repassados
em reuniões regionalizadas para as equipes de Sousa,
Patos, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa",
disse.
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EDITORIAL
Olá! Chegamos à terceira edição do nosso Informativo, neste ano, e sempre com muitas informações.
Destacamos a discussão sobre a nacionalização do nosso plano de saúde, que teve diversas etapas.
Falamos, também, sobre as mudanças estatutárias da nossa entidade, sobre os novos colaboradores e muito
mais! Tivemos o prazer de noticiar algo que vem sendo muito aguardado por todos os integrantes da Afrafep:
a reabertura do balneário, que volta a funcionar graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e das
flexibilizações das medidas sanitárias. As atenções continuam contra a doença, mas já pudemos reabrir a
unidade com os devidos cuidados. Boa leitura!

EXPEDIENTE
Elaine Carvalho César Félix
Presidente

Wilton Camelo de Souza
1º Vice-presidente

Luiz Gonzaga Filho
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Zenildo Bezerra
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e de Patrimônio

Quintiliano Bezerra Lima
Diretor Financeiro

Walter Leite
Diretor Adjunto Adm. da
Afrafep Saúde em CG

Adjamir Albuquerque
de Moraes
Diretor de Assuntos Gerais

Nemesio Gomes Cavalcanti
Diretor Social e de Relações
Interinstitucionais

Djalma Mendes de Almeida
Diretor Adj. de Social/Rel.
Interinstitucionais

Bruno de Sousa Frade
Diretor de Esportes

Alexandre José Lima Sousa
Assistente da Presidência

Waldir Gomes Ferreira
Diretor Adjunto de Esportes

Antônio Pereira Barbosa
Assistente da Presidência

Arnon Medeiros Santos
Delegado Regional de Patos

Romualdo Mayer Bezerra
Diretor de Aposentados
e Pensionistas

Anivaldo Mendes de Azevedo Filho
Delegado Reg. de Guarabira

Gislaine de Araújo Medeiros
Delegado Regional de Sousa
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ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
SÃO DISCUTIDAS NA AFRAFEP
A Diretoria Executiva e os associados da Afrafep, com
participação do representante do Sindifisco, estiveram
reunidos para discutir pontos relevantes de alterações no
estatuto da Associação. As assembleias, que ocorreram de
forma híbrida, resultaram em mudanças estatutárias,
aprovadas com intuito de melhorar a estrutura de
governança, dentre as quais: vedação ao acúmulo de cargos
diretivos na Afrafep e na Diretoria de qualquer entidade
classista ou associativa da categoria fiscal na Paraíba; a
possibilidade de Assembleia Geral ser realizada de forma
híbrida; alterações de prazos para apreciação de balancetes
adequando-os aos prazos de envio de informações à agência
reguladora; alteração de envio da proposta orçamentária; etc.
É importante ressaltar que todas as mudanças propostas (e
o atual texto do Estatuto) estavam disponíveis na área
restrita, de acesso aos associados.

NOVOS PRESTADORES
NO CENTRO MÉDICO
Tatiana Mello da Rocha Guerra
Especialidade: Fonoaudiologia
Thomé Xavier P. de Vasconcelos
Especialidade: Psicologia

Walkiria Regia Ferreira Sousa de Sá
Especialidade: Gastroenterologia
Isabel Gomes Nogueira Vieira
Especialidade: Nefrologia

NA REDE CREDENCIADA
Espaço Luz
Especialidade: Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia,
Terapia Ocupacional, Psicopedagogia.

Vitta Fisio - Clinica de Fisioterapia Ltda – ME
Especialidades: Fisioterapia Pilates, Ortopedia e
Tramatologia, Hidrorterapia, Fisioterapia.
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BALNEÁRIO DA AFRAFEP
VOLTA A FUNCIONAR
O Balneário da Afrafep, de João Pessoa, foi reaberto no último
dia 03/09, após a realização de um pequeno evento restrito à
diretoria, colaboradores e alguns convidados: o presidente da
AFAEP, José Saldanha; o presidente do Sindifisco-PB, Manoel
Isidro; e o presidente de honra da Febrafite, Roberto Kupski. Na
oportunidade, foi feita uma homenagem ao ex-presidente José
Costa, que dedicou boa parte de sua gestão ao local. O Balneário
foi fechado em março de 2020, obedecendo ao Decreto Estadual
que pretendia conter o avanço do novo coronavírus. Desde então,
o local foi submetido a diversas reformas para melhor receber os
beneficiários em momentos de lazer e descontração.
Entre os trabalhos realizados estão a recuperação das duas
piscinas e de todos os móveis utilizados na área. Foi retirada a
guarita, erguido um novo muro e aberto um outro acesso ao
Balneário. Uma bateria de chuveiros também foi implantada no
local. As mudanças envolveram outras estruturas que fazem
parte do Balneário, como a diretoria de esportes, ampliação do
almoxarifado, construção de banheiros para atender aos
colaboradores, além da reforma de todo o Bloco A (com
apartamentos que receberam mobília nova, utensílios de
cozinha, microondas, cooktop, ar condicionado e uma agradável
varanda de madeira para os hóspedes curtirem ótimos
momentos).

MUDANÇAS
O parque aquático infantil terá um novo revestimento, mais adequado e resistente ao sol e a outros danos
próprios do uso. No acesso ao campo de futebol society, foi feito um estacionamento e, em breve, o local
contará com uma quadra de beach tênis. “Os beneficiários sentirão muita diferença neste retorno ao Balneário.
E, além dessas mudanças estruturais, nós aproveitamos esse tempo também para oferecer capacitação e
qualificação aos nossos colaboradores, que prestam serviço no local, tanto na parte de hotelaria, como de
atendimento. O curso foi feito em parceria com o Senac”, destacou a diretora presidente da Afrafep, Elaine
Carvalho. Para que o Balneário pudesse ser reaberto, foi editada uma portaria estabelecendo as regras de
acesso. “Deixamos claro que nós vamos reabrir com 50% da capacidade permitida, de acordo com as normas
previstas no decreto do governo do estado. Neste primeiro momento, não haverá música ao vivo. As piscinas
estarão disponíveis ao banho, mas com capacidade limitada de acesso e tempo".
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A VOLTA DO FUTEBOL!
A ‘Pelada dos Cinquentões’ voltou a campo no último dia 19/08,
cumprindo todas as medidas de segurança necessárias para evitar
possíveis contágios pelo coronavírus entre os participantes. Foi
permitido o retornou à atividade a quem já tomou pelo menos a primeira
dose da vacina contra a Covid-19, inclusive árbitros e colaboradores, com
comprovação através da carteira de vacinação.
A atividade esportiva, que volta regularmente às terças-feiras, no horário
das 19h, abrange os atletas maiores de 50 anos, inclusive convidados,
associados e funcionários da Afrafep (sem idade mínima).

Entre as principais medidas de segurança adotadas,
estão: controle de temperatura, uso de máscaras até o
início da pelada, chegada com pelo menos de 1h de
antecedência, permanência de, no máximo, quatro atletas
por vez no vestiário, saída imediatamente após o término
da pelada e/ou banho, além da disponibilização em tempo
integral de álcool gel para uso dos participantes.

VISITA DO PRESIDENTE DA UNIDAS
O presidente da Unidas Nacional, Anderson Mendes,
fez uma visita técnica à Afrafep Saúde, no último dia 03
de setembro. O objetivo foi conhecer as instalações do
Centro Médico e discutir assuntos relacionados à saúde
suplementar. Anderson Mendes ainda falou sobre
temas como: a compra de OPME's, medicamentos e a
nacionalização do plano da operadora. Além disso,
também convidou a equipe da Afrafep para conhecer as
instalações do Centro de Distribuição da Elfa
Medicamentos Corporativos (foto inferior). “A visita do
presidente da Unidas foi gratificante, pois trouxe pontos
relevantes sobre a saúde suplementar e agregou valor
para a operadora. É uma honra termos recebido
Anderson Mendes na Afrafep Saúde”, disse Tatiana
Alves, gerente administrativa da Associação.
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AFRAFEP SAÚDE RECEBE
PRÊMIO DA ABRACINOV
A Afrafep Saúde recebeu, no dia 15 de julho, o
"Selo Empresa Destaque em Gestão", da
Associação Brasileira para Competitividade e
Inovação (Abracinov). A premiação leva em
consideração o Índice de Maturidade de Gestão
obtido por diagnóstico organizacional externo,
com base no Modelo de Excelência da Gestão –
MEG 21ª Edição, Nível 2.
“Isso representa o trabalho de cada
colaborador da Afrafep. Agradecemos a
Abracinov pelo apoio. É uma enorme satisfação
ver esse resultado, porque buscamos muito ter
esse reconhecimento. Eu sei do esforço de
todos nós e fico muito feliz em fazer parte deste
time”, disse, emocionada, Tatiana Alves, gerente
administrativa. Para a presidente da Afrafep,
Elaine Carvalho, este reconhecimento é,
realmente, consequência do esforço e mérito de
toda a equipe. “O trabalho que é feito através da
consultoria da Abracinov e das capacitações,
nos ajuda no processo de amadurecimento da gestão. A Afrafep aderiu à Abracinov, em 2013, quando essa ainda se
configurava como Programa Paraibano de Qualidade. Desde então, são realizadas avaliações voltadas a melhorias
que são implementadas a partir da elaboração de um Plano Estratégico e de decisões baseadas em dados
quantitativos e qualitativos”, afirmou.

MAIS UMA VEZ "GREAT PLACE TO WORK"
A Afrafep ficou, mais uma vez, entre as melhores empresas
para se trabalhar na Paraíba, segundo o prêmio GPTW
(Great Place To Work). Desta vez, a Associação ficou em 2°
lugar na categoria "Pequenas Empresas". “É gratificante ser
reconhecido como um dos melhores locais para se trabalhar
na Paraíba. Isso valida todas as ações realizadas pela
Afrafep e nos indica que estamos no caminho certo",
afirmou Veridiana Barbosa, coordenadora de Gestão de
Pessoas da Afrafep Saúde. Vale lembrar que, recentemente,
a Afrafep teve aprovação de 91% de seus colaboradores, de
acordo com uma pesquisa, também da GPTW, que analisou
os seguintes pontos: imparcialidade, orgulho, respeito e camaradagem.
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CAMPANHA "ATITUDE DO BEM"
A Afrafep Saúde realizou, em agosto, a 4ª edição da
campanha social “Atitude do Bem”, em parceria com o
Rotary, uma rede global que realiza ações humanitárias
para a sociedade. A iniciativa busca incentivar os
colaboradores da Afrafep em juntar tampinhas e lacres de
garrafas, para que o material arrecadado seja revertido
em cadeiras de rodas doadas para pessoas carentes.
“A cada 6 meses, fazemos uma edição da campanha e os
colaboradores que mais juntam os materiais são
premiados. Nesta edição, conseguimos 243 kg de material
reciclável. Com isso, ajudamos várias pessoas e o nosso
meio
ambiente.”,
afirmou
Veridiana
Barbosa,
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Os vencedores desta etapa foram: Ana Paula, Aline Rouse,
Cristina de Luna, Juliana Xavier, Marcos Joane, Adriana
Karla, Dalva Lúcia, Ítalo Marinho e José Francisco.

DESCONTRAÇÃO NO DIA DOS PAIS
Para celebrar o Dia dos Pais para os
colaboradores da Afrafep, foi realizado um
“Happy Hour” no mês de agosto. Na ocasião, foi
promovido um rodízio de pizzas com a
participação de pais colaboradores e diretores.
“Foi uma tarde de reencontro, boas conversas e
muitas risadas entre os papais afrafepianos.”,
disse Elaine Carvalho, presidente da Afrafep.
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CONVÊNIOS REFORÇAM CARÁTER
COLABORATIVO DA AFRAFEP
Você sabia que a Afrafep tem convênios com várias empresas e que os beneficiários do plano podem
usufruir dessas vantagens? Pois é! São descontos em planos de assistência odontológica, tratamento
estético, ótica, hotéis e até delivery em restaurante.
Os percentuais variam de desconto a depender do local. Para ter acesso às vantagens, basta apresentar a
carteirinha do plano ou apenas o número de matrícula e um documento de identificação.
Confira alguns dos convênios:

Quer saber mais detalhes? Entre em contato conosco:
(83) 3533.5310 ou acesse o site: www.afrafep.com.br
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