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Eleitos os novos Conselhos Executivo, 
Deliberativo e Fiscal da Afi perj

Dia 30 de novembro foram realizadas 
as eleições para compor os Conselhos 
Executivo, Deliberativo e Fiscal da Afi -
perj, biênio 2019/2020.

Nesta edição publicamos os nomes 

dos conselheiros eleitos e convidamos 
para a cerimônia de posse, seguida de 
coquetel, no dia 24 de janeiro de 2018, 
às 16 horas, no auditório do Sindifi s-
co-DS/Rio, Rua da Quitanda, 30, 11º 

andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Desejamos uma boa gestão aos elei-

tos e um feliz 2019 a todo nosso corpo 
associativo.

FELIZ ANO NOVO!

CONSELHO EXECUTIVO

Chapa INOVAÇÃO COM 
TRANSPARÊNCIA

Presidente: 
Leila Souza de Barros Signorelli 

de Andrade

Diretor de Administração Patrimônio 
e Cadastro: 

José Arinaldo Gonçalves Ferreira

Diretora Secretária: 
Sônia Maria Cunha dos Santos

Diretor Financeiro: 
Luiz Gonzaga Bernardo

Diretor Jurídico: 
João Barros Padilha

Diretor de Políticas de Classe 
e Cultura Profi ssional: 

Marcílio Henrique Ferreira

Diretora de Aposentadoria e Pensões: 
Maria Ana da Silva

Diretora de Serviços Assistenciais: 
Angela Maria Vieira da Silva

Diretora de Comunicação Social: 
Maria da Trindade Mendes Paiva

Diretor de Esportes Sociais e Lazer: 
Adilson da Silva Bastos

Suplentes:
Manoel Mesquita 

Robson Guedes Lassarot
Aniceto Martins

Nicolau Gomes da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO
Rosana Escudero de Almeida
José do Nascimento Freitas

Osvaldino Messias de Aragão
Norma dos Santos

José Carlos da Silva
Marlene Pinheiro Correa de Mattos

Waldyr Martins Lopes Júnior
Alexsandro Cardoso da Cruz

Luzia Barbosa Ladeira Ferreira
Mario Pacheco

Suplentes
Izabel Chanesman Pizzolante

Regina Fátima Martins Rachide
Francisco Vilardo
Gil Pires Ferreira

João Batista Cerqueira Turon

CONSELHO FISCAL
Rivaldo Barreto dos Santos

Valmir de Oliveira
Edson de Camargo Castro
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Quer interagir?
Envie opiniões e sugestões para

        afi perj@afi perj.org.br

Os 50 anos da I Convenção da ANFIP
Copacabana, a princesinha do mar, 

foi o cenário escolhido para comemorar 
os 50 anos da I Convenção Nacional. 

O projeto, idealizado e coordenado 
pela vice-presidente de Comunicação 
Social, Leila Souza de Barros Signorelli 
de Andrade, foi facilmente absorvi-
do e brilhantemente conduzido pelas 
equipes de Comunicação Social, Ad-
ministração e Documentação da Anfi p.

E acertou! Foi um sucesso. Auditório 
lotado, 11 ex-presidentes presentes, 
exposição lindíssima, mesa de abertu-
ra composta por autoridades federal e 
municipal e o parlamentar Alessandro 
Molon abrilhantaram o evento. 

Em seu discurso de abertura o presi-
dente da Anfi p, Floriano Martins de Sá 
Neto, pontuou vários momentos das 26 
Convenções realizadas, ressaltando o 
compromisso da entidade com a Carta 
Magna, principalmente no que diz res-
peito aos direitos sociais.

José Arinaldo Ferreira Gonçalves, 
presidente da Afi perj, falou da alegria 
em comemorar essa data na cidade do 
Rio de Janeiro, dizendo que “não pode-
ria deixar de acontecer em outro lugar 
senão aqui...”, Destacou ainda que, 

“nós Auditores Fiscais sabemos do va-
lor da nossa categoria. Nossas lutas 
foram    sempre voltadas aos interesses 
mais legítimos da carreira sem perder 
a causa pública. Temos compromisso 
com toda a sociedade brasileira”.

Momento de grande atenção dos 
presentes foi o proporcionado pela 
palestra sobre a Reforma Tributária So-
lidária, conduzida pelo Vice-Presidente 
de Estudos e Assuntos Tributários Ce-
sar Roxo Machado e pelo Economista 
e Professor da Unicamp Eduardo Fag-
nani.

Também de grande interesse para 
o público presente foi o painel Anfi p 
do Futuro, com a presença do Coor-
denador da Comissão Carlos José de 
Castro, o também membro Floriano 

José Martins e as coordenadoras dos 
Conselhos de Representantes e Fiscal, 
Liduína Feliz e Margarida Lopes.

Mas, o ponto alto do evento foi, sem 
dúvida, a homenagem prestada aos 
ex-presidentes da ANFIP presentes, 
Aniceto Martins, Antônio Rodrigues 
Neto, Assunta Bergamasco, Floriano 
Martins de Sá Neto, Gilberto Frances-
chini, Jabs Conti, Jorge Cesar Costa, 
José Lamaciê, Margarida Lopes, Mar-
ville Taff arel e Pedro Sanches e em 
memória, Joaquim Aff onso (repre-
sentado pela Filha Angela Aff onso) e 
Pedro Dittrich (em memória), além dos 
associados João Barros Padilha, por 
ter participado da I Convenção Nacio-
nal e de Harildo Francisco Soares, pela 
presença no maior número de conven-
ções. Além desses foram também 
homenageados os funcionários Mauro 
Justino (Administração) e Ludmila Ma-
chado (Comunicação Social). Todos 
presenteados com uma linda luminária 
representando o icônico ponto turístico 
da cidade do Rio de Janeiro, o Pão de 
Açúcar.

Obrigada Anfip por esse grande 
encontro!



Visite a Sede de Lazer em Teresópolis.
Nas diárias, café da manhã, almoço 

e jantar (sopa e massa).

Festa de Final de Ano da AFIPERJ
No dia 13 de dezembro de 2018 a 

AFIPERJ promoveu sua tradicional 
festa de ano no Clube Ginástico Portu-
guês. Foi um sucesso! Contamos com 
as presenças dos associados, familia-
res e convidados, um conjunto musical 
da melhor qualidade, e a felicidade 
foi total. Todos dançamos, cantamos, 
brindamos e trocamos votos de um 
excelente 2019, que virá pleno de es-
peranças e realizações.

Nós da diretoria sentimo-nos realiza-
dos, pelos trabalhos desenvolvidos no 
biênio 2017/2018, e pelo alcance da 
festa. Só temos que agradecer a todos 
os que contribuíram para que a nossa 
Associação mantivesse o clima de alto 
astral durante o evento.

O Presidente da AFIPERJ, José Ari-
naldo Gonçalves Ferreira, agradeceu 

as presenças de todos, com destaque 
para: 
•Luiz Henrique Casemiro - Superinten-
dente da RFB na 7ª Região Fiscal.
•Fernanda Freire Virgens – Delegada 
da RFB no Rio de Janeiro/1 
•Rosana Escudero de Almeida – Chefe 
da Divisão de Gestão de Pessoas (DI-
GEP) na 7ª Região Fiscal.
•Aniceto Martins – Ex-Presidente da 
ANFIP e da AFIPERJ.
•Décio Bruno Lopes – Vice-Presidente 
de Seguridade Social da ANFIP.
•Leila Souza de Barros Signorelli de 
Andrade – Vice-Presidente de Comu-
nicação Social da ANFIP.
•Osvaldino Messias de Aragão – Ex-
-Presidente da AFIPERJ
•Sergio Wehbe Baptista – Ex-Pre-
sidente da AFIPERJ e Diretor do 

Sindifi sco-DS/RJ.
•Marcílio Henrique Ferreira – Presi-
dente do Sindifi sco-DS/RJ.
•Marcelo Bragança Bazhuni – Presi-
dente da DS/Niterói.
•Maria Ana da Silva – Ex-Presidente 
da AFIPERJ.
•João Barros Padilha - Ex-Presidente 
da AFIPERJ.
•Clemilce Sanfi m Cardoso A. de Car-
valho (em memória) nas pessoas de 
seus Filhos Alexandre Aff onso de Car-
valho e Antonio Luiz A. de Carvalho 
Júnior.
•Daniel Ferreira Pereira – Presidente 
do Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais do Trabalho – SINAIT. 

Vide galeria de fotos do evento 
no nosso site
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Chegou o verão! 

ESPAÇO SAÚDE

De Afi perj para Anfi p-RJ
A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 30 de 

outubro de 2018, realizada na sede social, deliberou, 
por aclamação,  a mudança do nome da associação de 

AFIPERJ para ANFIP-RJ, acompanhando o que já vem 
acontecendo com as demais regionais afi liadas, confor-
me sugestão aprovada pela Comissão ANFIP do Futuro.  

Dias mais quentes e mais longos 
nos esperam na mais aguardada das 
estações. Serão quase três meses de 
muito sol e pancadas de chuva ines-
peradas, período em que a atenção e 
os cuidados com a saúde devem ser 
redobrados, e não só com a nossa 
pele, pois o calor proporciona con-
dições ideais para a ocorrência de 
algumas outras doenças. 

SEGUEM AS MAIS COMUNS:

1.Otite - É a infl amação ou infecçã 
no canal do ouvido, provocada pe-
lo acúmulo de água do mar ou da 
piscina. É bastante incômoda por 
provocar dor de ouvido aguda e, em 
alguns casos, febre. Pode ser evita-
da suspendendo imediatamente todo 
passatempo aquático logo nos pri-
meiros sinais de dor.

2.Conjuntivite - Trata-se da in-
fl amação da Conjuntiva, a fi na 
membrana que reveste o globo ocu-
lar. Ela pode ser desencadeada por 
agentes tóxicos, alergias, bactérias 

ou vírus. A mais comum nesta esta-
ção é bacteriana, porque as bactérias 
causadoras se propagam na água 
e contaminam os olhos durante os 
mergulhos no mar ou na piscina. In-
chaço, ardência, vermelhidão, coceira, 
fotofobia e presença de secreção, com 
incômodo ainda maior em dias de alta 
temperatura, são característicos da do-
ença. Para preveni-la é importante não 
compartilhar objetos (toalhas, colírios, 
lentes de contato ou roupas de cama) 
de terceiros, abolir o hábito de coçar os 
olhos com as mãos e lavar as mãos e o 
rosto com a maior frequência possível.

3.Intoxicação Alimentar - É a 
reação do organismo após a inges-
tão de alimentos contaminados por 
micro-organismos nocivos. As altas 
temperaturas do verão difi cultam a 
conservação adequada de alguns 
alimentos e contribuem para a pro-
liferação destes micro-organismos. 
Após o consumo, as reações são de 
náusea, febre, vômitos, diarreia e de-
sidratação, causando um mal-estar 
generalizado. Verifi car quesitos como 

consistência/aroma/odor dos alimen-
tos e utilização de luvas/toucas nos 
estabelecimentos gastronômicos aju-
dam na prevenção da intoxicação.

4.Dengue - O ambiente propício pa-
ra a reprodução do mosquito Aedes 
aegypti envolve calor e chuva. Febre, 
manchas e dores no corpo podem sig-
nifi car dengue, quadro capaz de atingir 
graves estágios. Para fi car longe des-
te risco, é essencial acabar com todo 
possível foco de reprodução.  Vasos, 
pneus, garrafas PET ou quaisquer 
outros recipientes que possibilitem 
acúmulo de água devem ser retirados. 
O uso de repelente contra insetos evita 
picadas que possam transmitir o vírus.

E não nos esqueçamos das brotoe-
jas, insolação, desidratação, micoses, 
leptospirose, hepatite A, assim como 
dos melasmas e do câncer de pele, 
todas também bem presentes nesta 
estação do ano.

 Então, siga as recomendações dos 
especialistas e aproveite bastante o 
verão.

*Fontes: David Salomão Lewi, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Luís Fernando Tovo, dermatologista do Hospital Sírio-
-Libanês, e Caio Castro, dermatologista da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
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