
 

 



 

     

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
2º SEMESTRE DE 2021 

 
 

O presente relatório tem o objetivo de descrever as atividades de teletrabalho 

exercidas pela equipe de funcionários da Afipea no período de 01 de julho de 2021 

a 30 de setembro de 2021 e de trabalho híbrido exercidas de 01 outubro a 31 de 

dezembro. 

 
 

SETOR FINANCEIRO 
 

No início do período tivemos a saída da estagiária do setor financeiro, e, por 

conta disto, realizou-se neste tempo uma reorganização do setor e redistribuição das 

tarefas, antes feitas por ela. Demos continuidade em todas as funções e atividades 

já iniciadas, dando maior ênfase nos controles de cobranças de atrasados e 

buscando a conformidade das contas junto ao nosso escritório de contabilidade. 

Foi iniciado também o planejamento de um retorno de trabalho na modalidade 

híbrida, realizando orçamentos para a melhora do ambiente físico e de maquinário 

para realização de atendimentos presenciais agendados com os associados, além 

disso, são trabalhadas constantemente formas de continuar o trabalho remoto sem 

perda de capacidade produtiva. Iniciou-se também a organização da festa de final 

de ano, cabendo ao setor financeiro a busca por opções e compras de itens que 

foram utilizados e sorteados na festas.  

Com a aproximação do final do ano, o setor financeiro se manteve focado na 

revisão das contas para envio a contabilidade, para garantir o fechamento de contas 

e priorizar a saúde financeira da associação no próximo ano, além da contratação 

de serviços e obtenção dos produtos que foram utilizados e sorteados na festa do 

final de ano da Afipea. Preocupado com a segurança dos dados dos associados, o 

setor financeiro buscou novos métodos de guarda documental e sistemas de 

segurança de TI, afim de mitigar riscos apontados pela LGPD, assim, aumentando 

toda nossa segurança e a segurança dos dados de nossos associados. 

Também preocupados com a segurança dos colaboradores, foi feita a 

aquisição de materiais voltados para um retorno mais seguro ao trabalho presencial 

no último mês, que ocorreram uma vez por semana, garantindo uma segurança 



 

     

maior para os colaboradores e para associados que puderam comparecer 

presencialmente a Afipea e garantindo que a Live da festa pudesse ter sido feita de 

forma presencial e conjunta. 

Agora o financeiro se encaminhou para o fechamento de contas de 2021 e 

prepara a previsão do orçamento de 2022, marcando a reunião com o conselho 

fiscal, para mostrar as contas 2021 e iniciar a previsão 2022. E por fim, o nosso 

trabalho tem continuado de forma total, sem grandes problemas, sempre tentando 

buscar melhorias continuas. 

As cobranças e negociações com associados que possuíam pendências 

financeiras referentes a mensalidades sociais continuaram sendo realizadas, a 

Afipea atua fortemente buscando meios de recuperar esses valores, oferecendo 

diversas formas de pagamentos para os associados continuarem em dia com suas 

obrigações financeiras.  

Com relação a recuperação de valores no segundo semestre de 2021, devido 

ao esforço coletivo dos funcionários, a Afipea recuperou os seguintes valores de 

mensalidades sociais atrasadas conforme gráfico a seguir: 

 

 

 

Observando o gráfico, percebe-se que a Afipea conseguiu recuperar a maior 

quantidade de mensalidades sociais atrasadas no mês de setembro e novembro, as 

cobranças são feitas na medida que os associados deixam de realizar suas 

contribuições mensais. 
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O grande pico de mensalidades recuperadas em novembro se deu por conta 

do saque dos saldos de boletos realizados na plataforma Wirecard neste período. 

Como não houve um saque no mês de outubro, os valores de mensalidades 

atrasadas se acumularam na plataforma e apenas caíram em nossa conta bancária 

no mês de novembro. 

Quanto aos valores de mensalidades sociais recebidos, o mês com o maior 

saldo foi o novembro, ainda, por conta do saque de boletos, que foi realizado apenas 

no mês de novembro, o que reflete diretamente no mês de outubro, que não houve 

o saque, e, por conta disto, o saldo recebido foi inferior. No entanto, é possível 

perceber que os recebimentos estão sólidos, com pequenas variações pontuais. 

 

 

 

 

O gráfico apresenta  a soma dos recebimentos de mensalidade social de 

todas as modalidades de pagamento (Bancos, Cartão de Crédito, Contracheque e 

Boleto Bancário). 

Quanto aos recebimentos de débito em conta no Banco do Brasil, nossa 

segunda maior fonte de renda, em julho, o valor arrecadado foi de R$ 26.425,11, já 
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em agosto recebemos R$ 26.536,53, ou seja, um aumento de R$ 111,42, por fim, 

em setembro registramos um aumento de R$70,61 reais na remessa bancária de 

mensalidades, passando para R$26.607,14. Quanto ao quarto trimestre, em outubro, 

o valor arrecadado foi de R$ 26.356,71, já em novembro recebemos R$ 26.679,96, 

ou seja, um aumento de R$ 323,25. No mês de dezembro, tivemos uma queda 

pontual no valor de R$70,61 na remessa, dada pelo término de pagamento de 

mensalidade social atrasada que ocorreu em novembro.  

É importante ressaltar que, apesar desta queda, o valor da remessa está em 

crescente aumento, principalmente quando levamos em consideração os valores 

informados no último relatório. 

Além dos recebimentos de mensalidade social apresentados acima, é 

importante ressaltar que a Afipea conta também com os recebimentos de 

mensalidades atrasadas (Gráfico 1), com a receita do aluguel de uma das salas 

comerciais e ainda, com repasse do plano Fipecq. 

Conforme dito anteriormente, assim como ocorrido no gráfico 1 (Mensalidades 

Recuperadas), o pico em novembro se deu por conta do saque dos valores recebidos 

de boleto na plataforma Wirecard, o que também explica os valores de outubro, que 

estão abaixo da média por não possuírem os valores de boleto, que apenas entraram 

em conta no mês de novembro. 

No semestre tivemos o valor de R$110.427,91 de média mensal de 

recebimento de Mensalidades Sociais. 

A variação nos recebimentos se deu por ausências de pagamentosna 

modalidade boleto bancário, cartões que se tornaram inválidos na plataforma Vindi, 

além de algumas impossibilidades pontuais de desconto em débito em conta, na 

maioria das vezes, por ausência de fundos nas contas dos associados. A equipe da 

Afipea realiza as cobranças de atrasados com muito rigor e controle, recuperando 

valores devidos em no máximo dois meses. 

Essa variação nos recebimentos mensais de boleto bancário são comuns, 

visto que alguns associados deixam de pagar a mensalidade no mês corrente e 

pagam em dobro no mês seguinte, regularizando a situação. O mesmo ocorre com 

associados que não conseguimos realizar os débitos em conta, ou que tiveram algum 

problema com o cartão de crédito, que, na maioria das vezes, já regularizam sua 



 

     

situação pagando um Boleto Bancário avulso. 

 Por fim, no perído relatado neste relatório, infelizmente faleceram 09 

associados, e tivemos uma desfiliação, o que também altera negativamente os 

recebimentos mensais. 

 Quanto aos nossos investimentos, nosso fundo de investimento 

alocado na Cooperplan apresentou um total de rendimentos de R$5.196,47 nos 

últimos seis meses, conforme evidenciado no gráfico a seguir: 

 

 

Os valores recebidos da Caixa econômica foram aplicados em um fundo pré-

fixado, com rendimento apenas ao final do vencimento. 

Já o fundo alocado na Caixa Econômica Federal, principal fundo de 

investimentos da Afipea, apresentou a seguinte evolução: 
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Com um valor investido de aproximadamente R$ 1,3 milhões na maior parte 

do período, o segundo semestre apresentou um rendimento total de R$ 39.935,14, , 

evidenciando mais uma vez  que a escolha do fundo de investimento tem boa 

rentabildiade para um investimento de caráter conservador. 

A queda no saldo de reserva de investimentos se deu por conta da 

transferência no valor de R$ 700.000 para o fundo da Cooperplan, com o intuito de 

diversificar os investimentos. A redução no valor do saldo de reserva influencia 

diretamente o valor nos rendimentos mensais, o que explica a queda nestes índices. 

Quanto às conquistas, devido à uma ação conjunta de todos os setores da 

Afipea, recuperamos o pagamento mensal de 04 associados, e a filiação de 04 novos 

associados, dentre eles, uma pensionista, totalizando um aumento na receita mensal 

de R$ 1.010,50. É importante ressaltar o peso desta conquista visto que não houve 

novos concursos no Ipea, o que dificulta a captção de novos associados. Ainda, 

equipe e Diretoria estão localizando servidores ativos que não estão em nosso 

quadro associativo, mostrando a eles a importância e vantagens de ser associado 

da Afipea. 

Quanto ao setor financeiro da Afipea Rio de Janeiro, deu-se início à cobrança 

dos associados que constam sem método de pagamento. 
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Além dessas tarefas, a parte administrativa/financeira da Afipea/RJ continuou 

sendo realizada, efetuando os lançamentos das contas no gerenciador financeiro do 

Banco do Brasil para posterior autorização da diretoria regional, além da confecção 

de boletins de caixas mensais, bem como a execução mensal a ser unida com a de 

Brasília para divulgação via e-mail a diretoria e todos os associados. 

Mantém-se a rotina de manter a pasta de documentos com todas as contas e 

seus respectivos comprovantes salvos para a utilização na implantação dos boletins 

de caixa que já são virtuais, nova forma de envio para a contabilidade. Mais uma 

vantagem da contratação dessa ferramenta, a adequação digital dos processos 

internos da associação. Também faz parte da rotina o gerenciamento dos ofícios 

gerados e atualização do relatório, além da pasta sobre contratos assinados. 

Entre os meses de julho e setembro, com as férias da funcionária responsável 

pelo jurídico, a Afipea/RJ ficou incumbida de fazer essa assessoria aos associados 

que fizessem a procura pelo setor, bem como fazer acompanhamento de 

determinadas ações de cobranças junto aos escritórios responsáveis. A Afipea Rio 

de Janeiro continua auxiliando o setor jurídico no atendimento aos associados nas 

questões jurídicas, bem como assuntos de caráter jurídico, em definitivo. 

A Afipea/RJ também começou a participar do grupo criado para discussão 

sobre as carreiras do Ipea, para auxílio e administração das reuniões realizadas 

quase que semanalmente. 

A Afipea-RJ também começou a auxiliar a equipe do financeiro com a 

execução geral mensal da Afipea. 

A Afipea/RJ começou a fazer parte de um grupo interno que será responsável 

por mudanças para adequar a Afipea aos modelos da LGPD. O trabalho já começou 

com reuniões da equipe responsável, coleta de orçamentos para serviços 

necessários além da contratação de nova ferramenta que será utilizada para 

organização de todos os documentos da Afipea com total proteção de dados. 

A Afipea/RJ encerrou o ano auxiliando na organização e execução na live 

realizada para a Festa de Confraternização de Fim de Ano. 

 
 

 

 



 

     

 
SETOR JURÍDICO 

➢ ATENDIMENTOS 

No segunto semestre o setor juídico continuou com a rotina de atendimento 

aos associados para informações atualizadas de cunho jurídico, são elas, dúvidas 

sobre os processos em curso, demandas administrativas e judiciais sejam elas 

particulares ou institucionais, onde são encaminhados para a consultoria jurídica 

gratuita. Os associados fazem contato por telefone, e-mail ou WhatsApp. 

Buscamos atualizar constantemente pelos grupos de WhatsApp da GCG a 

tramitação e desenvolvimento da PEC 23 por meio de vídeos e comunicados. 

Também, estivemos em constante atuação junto à outras entidades como o 

FONACATE para articular de forma conjunta a desmobilização da intenção de calote.  

A Afipea busca estreitar a comunicação com a 3ª Vara Federal pelos canais 

disponíveis, haja vista a impossibilidade de audiências presenciais, além das 

tentativas por meio da Ouvidoria Federal. 

Para isso, o setor jurídico também conta com a inclusão da Afipea - RJ em 

todos os processos internos de atendimento. A funcionária regional participa 

assiduamente dos atendimentos e substitui na ausência da assistente em Brasília 

em assuntos pertinentes a esse setor. No mês de outubro, com as férias da 

funcionária responsável pelo jurídico, a Afipea/RJ, ficou incumbida de fazer essa 

assessoria aos associados, bem como em fazer o acompanhamento de 

determinadas ações e cobranças junto aos escritórios responsáveis.  

 

➢ AÇÃO JURÍDICA - GCG 

 

No mês de julho a Afipea, após 20 anos de processo, alcançou o objetivo de 

pagamento de valores para 03 grupos de execução. Além disso, foi conquistada a 

inclusão orçamentária do pagamento para mais 140 associados para até o fim de 

2022, os quais já foram devidamente informados. Ainda, continuamos unindo 

esforços para garantir que todos os beneficiários da GCG conquistem o momento de 

recebimento dos respectivos valores. São grupos que aguardam a expedição do 

precatório e consequente inclusão no orçamento. Para isso, estamos articulando 

judicialmente e politicamente para otimizar a chance de recebimento o quanto antes, 



 

     

seja por meio do pagamento superpreferencial, pendente de julgamento no STF ou 

por inovação legislativa, circunstancias insistentemente acompanhadas pelo nosso 

setor.  

Desde julho o setor jurídico intensifica suas atuações legislativas com a 

apresentação da PEC 23 na Câmara dos Deputados, a qual tem como objeto o 

parcelamento dos precatórios federais. Tendo em vista a influência da PEC 23 nos 

pagamentos das ações de Gratificação do Ciclo de Gestão – GCG a Afipea articulou 

junto aos deputados chave na tramitação da proposta de emenda para que seja 

suprimido do texto a parte que inclui os precatórios de natureza alimentar, que é a 

forma de pagamento dos créditos oriundos da ação judicial que discute a GCG.  

Em setembro, a diretora de aposentados, Martha Cassiolato, foi até o 

Congresso Nacional entregar pessoalmente nossa proposta de alteração do texto. 

Conversou com nomes importantes para buscar forças na luta por minimizar os 

impactos negativos aos associados. Ainda estamos em constante tratativa junto aos 

parlamentares e continuamos trabalhando para enfraquecer essa proposta que 

prejudica o crédito de diversos brasileiros em favor de política de campanha eleitoral.  

A Afipea permanece resistente e atuante no intuito de garantir que todos os 

beneficiários da GCG conquistem o momento de recebimento dos respectivos 

valores. 

 

➢ AÇÃO JURÍDICA - 3,17% 

 

Em relação à ação denominada 3,17%, o jurídico continua na busca pela 

otimização de atendimento e envio de informações pertinentes aos processos aos 

respectivos associados beneficiários. Esse processo envolve 720 associados os 

quais sabemos que são diretamente atingidos pela morosidade processual e do 

TRF1 e, ainda, que se intensificou no último ano, em razão da impossibilidade de 

despachar presencialmente com a juíza e diretora da 3ª Vara Federal. Em razão do 

grande volume de demandas e visando a melhora na comunicação e 

desenvolvimento da atuação jurídica neste processo, contaremos com mais um 

estagiário no setor a partir de 2022. 

A Afipea permanece em constante contato com o advogado responsável, Dr. 



 

     

Edmundo Starlling, após diversas tentativas pelos canais de atendimento oferecidos 

pela Vara, sem sucesso, iremos endurecer as tratativas e buscar as formas legais e 

possíveis para impedir ainda mais prejuízos aos associados.  Assim, esperamos 

minimizar as dificuldades encontradas na Justiça Federal da 1ª Região. 

Também continuamos a insistir no encaminhamento de cartas de denúncia à 

Ouvidoria Federal para aqueles processos que estão há mais de 90 dias sem 

movimentação como outra forma de acelerarmos os pagamentos.  

 

➢ PROJETOS JURÍDICOS 

Ainda com o objetivo de sempre manter os associados informados, 

continuamos com o projeto de “Pílulas Jurídicas” com vídeos curtos sobre possíveis 

direitos violados a serem reparados judicialmente aos nossos associados. 

Convidamos os associados a enviarem sugestões de temas para abordamos nos 

próximos vídeos.  

A Afipea, com o auxílio dos advogados do escritório Fonseca de Melo & Britto 

e do Torreão Braz Advogados, no mês de julho, transmitiu duas LIVES para sanar 

maiores esclarecimentos sobre os andamentos processuais da ação de Gratificação 

do Ciclo de Gestão - GCG. No mês de novembro, a assessoria parlamentar, Queiroz 

Assessoria, juntou esforços com a Afipea e o escritório de advocacia e realizamos 

uma terceira LIVE, desta vez, para sanar dúvidas e trazer esclarecimentos sobre 

PEC dos Precatórios (PEC 23/2021).  

Exerce papel fundamental nos projetos jurídicos a funcionária do Rio de 

Janeiro, Camila, tendo em vista seu contato direto com os associados da base Rio. 

Com a presença da funcionária, os associados da filial  possuem canal direto o qual 

é imediatamente repassado para Brasília e dado o encaminhamento necessário. 

Esse canal de confiança otimiza o atendimento com os associados da filial Rio. 

 Como exemplo, ficou responsável em monitorar o "bate papo" do Youtube 

durante as LIVES, onde os associados enviavam suas dúvidas e eram 

encaminhadas para resposta pelos advogados e/ou pela assistência jurídica em 

Brasília.  

 

➢ OUTRAS AÇÕES 



 

     

Em atos contínuos, também são feitos acompanhamentos das ações coletivas 

da Afipea que totalizam 20 ações, entre elas a ADI que discute a 

inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto n. 10.620/2021, um importante tema 

para os servidores inativos, entre outras em curso no STF, como a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) para que o STF confira interpretação conforme a 

Constituição ao artigo 102, inciso I, da Lei 11.890/2008; Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) em face do Decreto n. 10.185/2019;  

Reforma Previdenciária: Contribuição Extraordinária, Reforma previdenciária - 

Doenças incapacitantes - anterioridade nonagesimal; Regime Previdenciário dos 

Servidores Públicos (RPPS), entre outras. 

A Afipea Rio, na figura da funcionária Cmaila, também está presente nos 

procedimentos documentais para as ações judiciais, otimizando a organização e o 

encaminhamento das novas ações judiciais e providencias necessárias quanto as 

ações já em curso, tal como a juntada de documentação da habilitação de herdeiros, 

pedido de prioridade de tramitação, laudos médicos e afins.  

O jurídico da Afipea entende o papel fundamental na atuação contínua junto 

aos escritórios de advocacia que atuam nas ações judiciais em curso em favor dos 

associados e, por isso, está constantemente buscando otimizar os seus serviços e 

atendimentos para que a assistência prestada seja cada dia mais efetiva. O nosso 

principal objetivo é trazer maior proximidade com os assuntos jurídicos da forma mais 

clara e objetiva possível para minimizar os impactos negativos suportados ao longo 

dos anos pela morosidade processual, pela falta de comprometimento e atenção nos 

processos judiciais das Varas Federais e atualmente dos ataques contra os direitos 

já conquistados dos servidores públicos ativos e inativos.  

No segundo semestre de 2021, foram encaminhados mais de 60 associados 

para consultorias jurídicas gratuitas com advogados especialistas do escritório 

Fonseca de Melo & Britto, permitindo que esses associados pudessem tirar dúvidas 

e encaminhar demandas sobre assuntos jurídicos diversos, sejam eles particulares 

e/ou funcionais. Após a consultoria, na condição de associados, puderam optar pelo 

procedimento pertinente, entre eles o ajuizamento de ações individuais na justiça 

comum ou no juizado especial. 

Com essa possibilidade, iniciamos uma nova pesquisa sobre possíveis 



 

     

direitos a serem pleiteados em favor dos associados. Após uma consultoria, 

iniciamos um novo grupo de processos que questionarão a regra de transição 

imposta aos servidores para aposentadoria. Com um recente precedente, iremos 

lutar na justiça para tentar minimizar todo ataque a real prejuízo sofrido com as 

recentes reformas políticas.  

Em suma, o jurídico da Afipea continua trabalhando para que os nossos 

associados conquistem o êxito de seus processos judiciais. Estamos acompanhando 

mensalmente os andamentos e na medida do possível, informando sobre novas 

atualizações processuais. 

 

 

SETOR COMUNICAÇÃO 

 

No segundo semestre, o setor de comunicação deu continuidade ao trabalho 

de felicitações personalizadas de aniversário via e-mail, bem como o envio de notas 

de falecimento. A equipe também continuou com o engajamento nas redes sociais, 

manutenção do site e comunicação direta com o associado via e-mail e Whatsapp. 

Foi também fruto do trabalho da Comunicação a diagramação e divulgação, no mês 

de Julho o Relatório Final das atividades das Jornadas de Junho da Afipea.  

Ao longo do mês de agosto a equipe realizou uma trabalho de atualização do 

banco de contatos da Afipea. Foram atualizados contatos internos, de números de 

telefones e e-mail dos associados e externos dos contatos de entidades parceiras e 

imprensa de interesse.  

 

➢ PROJETO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA…OU MORTE?! O 

FUTURO DO BRASIL EM DEBATE 

 

Em agosto foi lançado o Projeto “Bicentenário da Independência…ou Morte?! 

O futuro do Brasil em debate”, que incluiu o lançamento dos editais dos Concursos 

Criativos da Afipea: Concurso de Charges e Concurso de Ensaios e do Podcast da 

Afipea – Mundo Pós Pandemia, bom como o relançamento de diversas publicações 

da associação.  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor publicou todas as etpatas dos editais de Concursos Criativos da 

Afipea, assim como o cancelamento de ambos. Além disso, a Comunicação 

acompanhou a produção e fez a divulgação dos episódios 01, 02, 03 d 04 do Podcast 

Mundo Pós Pandemia.  

Como subproduto do Podcast também foram editadas e divulgadas na conta 

do Youtube da Afipea todas as entrevistas do Podcast na íntegra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do projeto, o setor fez o relançamento das publicações: “Ipea diante 

do Espelho”, Manifesto da Afipea para o Ipea rumo aos 60 anos, Etnografia do Ipea: 

entre pessoas e documentos. 

 

 

 



 

     

➢ PROJETO MEMÓRIA VIVA 

O setor de comunicação realizou a retomada do Projeto Memória Viva da 

Afipea, com uma nova identidade visual e diferente equipe técnica. O setor participa 

do projeto por meio  do acompanhamento da produção e divulgação.  

Foram relançados no mês de setembro, semanalmente, os três primeiros 

episódios do Projeto. No último trimestre,  o lançamento dos episódios 04, 05 e 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ LIVROS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

Em  relação às publicações, foi feita a diagramação, articulação com a gráfica 

de impressão e distribuição do livro Rumo ao Mundo de Francisco: economia, 

humanismo e ecologia em tempos de crise, de autoria de Guilherme Costa Delgado.   

O setor também deu continuidado às publicações da série Pílulas de Bom 

Senso, tendo publicado e divulgado as duas últimas edições da séria Pílula de Bom 

Senso 12 “Governo Bolsonaro: Deformas e Retrocessos” e a Pílula de de Bom Senso 

13 “História, Política Partidária & Feminismo”. 

 

 

 

 

 

https://afipeasindical.org.br/content/uploads/2021/07/20200708_Pilulas12.pdf
https://afipeasindical.org.br/content/uploads/2021/07/20200708_Pilulas12.pdf
https://afipeasindical.org.br/content/uploads/2021/08/Pilulas-13-1.pdf
https://afipeasindical.org.br/content/uploads/2021/08/Pilulas-13-1.pdf


 

     

 

 

 

Neste período também foi feito o acompanhamento da diagramação, a 

publicação e divulgação do “Pílulas de Bom Senso – O Livro”, o compilado de todos 

os texto da série Pílulas de Bom Senso da Afipea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ EVENTOS 

Foram realizadas um total de 08 eventos online. Sendo eles: duas lives em de 

Esclareciemnto de Dúvidas referentes ao Pagamentoto dos precatórido da GCG 

(01/07 e 0/07). O evento em comemoração ao Dia do Economista, em que a equipe 

promoveu o Lançamento do Livro  Rumo ao mundo de Francisco: Economia, 

humanismo e ecologia em tempos de crise” (13/08). Visando auxiliar o associado 

também no setor financeiro foi promovida a live “Congelamento de salário, aumento 

de contribuição da previdência, reajuste do plano de saúde, e agora servidor, qual a 

solução?” (02/09).  

Em comemoração aos 33 anos da Constituição de 1988, foi realizado o evento 

“CF88 e Deforma Administrativa”, em 05/10. Para marcar o Dia do Servidor, o evento 

“Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Nacional”, em 26/10. Para tirar dúvidas 

dos associados em relação ao pagamento de precatórios e as regras da PEC 23, foi 

promovida a live “PEC dos Precatórios e GCG” (12/11). 

O trabalho da Comunicação consistiu na criação de uma identidade visual 

para cada evento, em conjunto com toda a equipe Afipea, organização dos eventos, 

convite e confirmação de participantes, manutenção das plataformas, auxílio técnico 



 

     

durante os eventos, bem como a divulgação via site, Whatsapp, Instagram, 

Facebook, Twitter e e-mail Marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para encerramento do ano, com o auxílio de toda a equipe da Afipea, o setor 

realizou A Festa de fim de Ano da Afipea. O evento online contou com ampla 

divulgação nas redes por meio de stories, vídeos, reels, mensagens de whatsapp, e-

mails, bem como grande articulação de logística na preparação e identidade visual 

própria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ SITE  

 
Ao todo, no site, foram publicadas 52 atualizações entre notícias de temas de 

interesse da sociedade, comunicados específicos para associados e novas 

informações a respeito de convênios. 

Entre os principais temas internos estiveram os comunicados “Pagamentos 

da GCG já estão disponíveis para saque”, em que foi destacado e amplamente 

divulgado a grande vitória judicial da Afipea para grande parte dos associados que 

puderam e poderão fazer o saqui das Gratificações do Ciclo de Gestão (GCG) em 

2021 e 2022. Outro destaque foram os comunicados  “Afipea lança Projeto para o 

Bicentenário da Independência Brasil”, “Afipea em combate à PEC dos Precatórios” e 

“Lançamento: Podcast – Mundo Pós-Pandemia”.  

Ainda é necessário o destaque ao comunicado de “Retorno às atividades 

presenciais”, em que foi divulgado o novo sistema de agendamento de atendimento 

ao associado, e aos comunicados “Participe da Festa de Fim de Ano Online 2021 da 

Afipea”, Livro sobre Etnografia do Ipea é premiado pela ANPOCS e  “Associado, 

https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7667&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7667&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7837&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7837&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7833&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7905&action=edit
https://afipeasindical.org.br/comunicados/retorno-ao-presencial/
https://afipeasindical.org.br/comunicados/retorno-ao-presencial/
https://afipeasindical.org.br/comunicados/festa-de-fim-da-ano-2021/
https://afipeasindical.org.br/comunicados/festa-de-fim-da-ano-2021/
https://afipeasindical.org.br/comunicados/livro-sobre-etnografia-do-ipea-e-premiado-pela-anpocs/
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=8110&action=edit


 

     

cuidado com mensagens fraudulentas!”, em que informamos a tentativa de aplicação 

de golpes aos nossos associados e como previní-los. 

Entre os temas de interesse geral, detacam-se as Notas Públicas “A Afipea 

apoia e respeita o trabalho realizado pelo IBGE” e  “Diretoria da Afipea e ex-

presidentes do Ipea apoiam abaixo-assinado em prol da organização dos servidores 

frente à PEC 32” e a notícia Afipea solicita inclusão de servidores do IPEA como 

cargos exclusivos de Estado.  

Ainda, as notícias Afipea é reconhecida por defesa do Serviço Público e 

Afipea Lança o Livro de coletânea de artigos Pílulas de Bom Senso, bem como o 

texto comemorativo ao Dia Nacional da Consciência Negra e de divulgação dos 

eventos do Dia do Servidor, também foram destaque em acessos e interesse público. 

Ao longo do semestre foram diagramadas e divulgadas as Notas Técnicas nº 

18, 19, 20, 21, 22 e 23, bem como as Notas Públicas contra a criação da Secretaria 

S3E, a favor da Recomposição Salarial de funcionários públicos em 2022, de 

promoão do abaixo assinado contra a PEC 32 – Reforma Administrativa e de apoio 

ao IBGE. 

O site foi visualizado 24.156 vezes neste período de seis meses, uma média de 

134,2 visualizações por dia. O número é resultado do direcionamento via Redes 

Sociais (em especial Instagram e WhatsApp) e pela busca por informações ferentes 

à vitória judicial da GCG, gerando grande aumento na procura de informações para 

saque dos precatórios. 

 

➢ REDES SOCIAIS 

Além da divulgação de eventos, convênios, notas públicas e técnicas e 

Projetos da Afipea, nas redes sociais a equipe de comunicação trabalhou na 

divulgação da série “Artigos sobre a PEC 32”, que consistiu em publicar a cada 2 

dias, no período de 4 meses, um artigo em combate à Reforma Administrativa. 

Em paralelo, as redes da Afipea também foram espaço para divulgação das 

Pílulas Jurídicas, projeto que, em curtos vídeos, explicou temas jurídicos de interesse 

dos associados. Ainda, foi por meio das redes sociais que a Afipea enviou 

felicitações em decorrência de datas comemorativas.  

 

https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=8110&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7760&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7760&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7896&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7896&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7896&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7865&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7865&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=8113&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=8124&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=8034&action=edit
https://afipeasindical.org.br/wp/wp-admin/post.php?post=7979&action=edit


 

     

No total, foram 76 posts feitos no feed e 158 stories  divulgados no Instagram 

e no Facebook.  

 

➢ FEED do Instagram (todos reproduzidos no Facebook):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

➢ Stories do instagram (todos reproduzidos no Facebook): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, para que conteúdos não ficassem perdidos, o setor também realizou a 

divulgação de melhores momentos da Live “PEC dos Precatórios e GCG”, do 

Lançamento do Livro “Rumo ao Mundo de Francisco” e da Festa de Fim da Ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Diante dos dados e novos projetos, é possível afirmar que no ano de 2021 a Afipea 

trabalhou na modernização da Comunicação com o associado. A associação esteve mais 

presente nas Redes Sociais, iniciou o projeto do Novo Site, a ser lançado em 2022 e 

reestruturou processos de envio de e-mails marketing, todas as ações ocm a intenção de 

melhor atender o associado e otimizar a comunicação, de forma a torná-la mais efetiva. 

 

 

Helena de Luca Coimbra 

Gerente Executiva 

Afipea Afipea Sindical 


