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Olá Colegas.

No último dia 7 de julho a Associação completou 52 
(cinquenta e dois) anos de fundação e, mais uma vez, 
não pudemos festejar essa data ao lado dos nossos 
queridos associados e associadas, em respeito às 
regras de distanciamento social, no sentido de preser-
var a vida e a saúde das pessoas.
Assim, nossa homenagem limitou-se à veicular no 

site e facebook uma linda mensagem, que segue re-
produzida na página 5 desta edição.
Nosso desejo é de vida longa à ANFIP-RJ! Novas 

datas comemorativas, com certeza, estão por vir.
_________________

Também neste ano serão realizadas eleições na AN-
FIP-RJ. Em 31 de dezembro se encerra a segunda 
extensão dos atuais mandatos da nossa Entidade e, 
já em setembro, o Conselho Deliberativo fi xará a data 
da realização do pleito.  

_________________

Neste Informativo (página 7), voltamos a alertar aos 
nossos associados (as) sobre a proliferação dos gol-
pes.

Vale esclarecer que esse alerta também se aplica à 
nossa Associação, a ANFIP-RJ, ainda conhecida, por 
muitas pessoas, como AFIPERJ. Portanto, DESCON-
FIE de qualquer solicitação, tais como depósito de 
valores para auxílio por qualquer motivo, liberação de 
precatórios e,   principalmente, as que digam respeito 
aos seus dados pessoais. As ações dos golpistas têm 
se intensifi cado com a pandemia. Eles são muito cria-
tivos, envolventes e cada vez mais audaciosos.

Então, redobrem a atenção!

 Com um afetuoso abraço despedimo-nos, desejan-
do a todos saúde e paz.

                                                                               
                                                 A  DIRETORIA  
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ELEIÇÕES ANFIP
Em reunião conjunta, conduzida pelo presiden-

te da ANFIP-GO Carlos José de Castro, realizada 
no dia 3 de agosto, os conselhos Executivo, de 
Representantes e Fiscal da ANFIP defi niram o 
cronograma de eleições para convencionais e 
a data de realização da XXVIII Convenção Na-
cional-CNO. Neste ano, a pauta do evento será 
a homologação das chapas para o Conselho 
Executivo e das candidaturas individuais ao Con-
selho Fiscal, prestação de contas e relatórios de 
atividades do Conselho Executivo, aprovação do 
Regimento Interno e eleição da Comissão Eleito-
ral Nacional (CEN).  

Nos próximos dias a ANFIP fará ampla divul-
gação aos associados da pauta e da data da 
Assembleia Geral, que referendará o aprovado 
na reunião.

CONSELHOS DE REPRESENTANTES, 
FISCAL E EXECUTIVO DA ANFIP 

RESOLUÇÃO CONJUNTA 
ANFIP CR/CF/CE N.º 019/2019-2021

Assunto: Aprova a realização de 
Assembleia Geral Extraordinária 
para referendar as decisões dos 
Conselhos da ANFIP quanto ao 
cronograma das eleições da AN-
FIP e às atividades da XXVIII CNO.

Os Conselhos de Representantes, Fiscal e 
Executivo da ANFIP, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais e, CONSIDERANDO 
a decisão conjunta e unânime destes Conselhos, 
em Reunião Virtual realizada em 26 de maio de 
2021, de adiar a realização da XXVIII Convenção 
Nacional Ordinária (CNO) em razão da pandemia 
da Covid-19; CONSIDERANDO a decisão dos 
referidos Conselhos, tomada em Reunião Con-
junta Virtual realizada no dia 27 de julho de 2021, 
que homologou e aprovou, por unanimidade, o 
Sistema de Votação Eletrônica a ser utilizado nas 
Eleições de Convencionais para a XXVIII CNO; 
CONSIDERANDO a deliberação unânime dos 
Conselhos de Representes, Fiscal e Executivo, 
nas Reuniões Conjuntas Virtuais realizadas nas 
datas de 27 de julho e 03 de agosto de 2021, em 
aprovar os cronogramas propostos, constantes do 
art. 1º, desta Resolução Conjunta; R E S O L V E M: 
Art. 1º Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral 
Extraordinária, o Cronograma para a realização da 
XXVIII CNO, bem como todos os atos inerentes à 
sua perfeita realização, constantes dos anexos que 
constituem parte integrante desta Resolução Con-
junta, dispostos na forma de “Anexo I - Eleições de 
Convencionais”; “Anexo II – Convenção Nacional”; 
e “Anexo III - Eleições ao CE e CF”. Art. 2º Aprovar 
a convocação da Assembleia Geral Extraordinária 
para tal fi nalidade, nos dias 18 e 19 de agosto de 
2021 (quarta e quinta-feira). Art. 3º Esta Resolução 
entra em vigor nesta data e revoga as disposições 
em contrário. 

            Brasília, 03 de agosto de 2021.



Campanha Doação NATAL SOLIDÁRIO
Conforme noticiado na edição anterior, o CENTRO DE 

PROMOÇÃO SOCIAL ABRIGO DO CRISTO REDENTOR-
-CPSACR foi a instituição benefi ciada com a campanha 
Natal Solidário, realizada pela nossa Associação.

Informamos, na mesma edição, que a instituição tem ca-
pacidade para atender 300 (trezentas) pessoas, das quais 
260 (duzentas e sessenta) no acolhimento institucional 
em situação de vulnerabilidade e risco social e as 40 (qua-
renta) restantes no equipamento de Média Complexidade 
(Centro-Dia).

Também explanamos que uma das unidades do Centro 
vinha passando por reformas: a unidade São Lucas.  

Em uma de nossas visitas, indagamos sobre quais as 
necessidades que poderíamos atender com a doação e 
anotamos as sugestões apresentadas. Enquanto na fa-
se de coleta de preços dos itens sugeridos, recebemos 
uma ligação da instituição, perguntando se poderíamos 
contribuir com a confecção de cortinas para as janelas da 
unidade São Lucas.

Questionamos a quantidade de janelas e suas medidas 
para cotarmos tecido e confecção. Após o recebimento 
das informações, e por sugestão da costureira que nos 
atendeu, voltamos a visitar o local, momento em que pedi-
mos que fossem revistas as medidas, conforme instruções 
da profi ssional que nos acompanhou, uma vez que cada 
setor possuía um tamanho de janela. 

A unidade São Lucas conta com 27 janelas.  Quando as 
cortinas fi caram prontas 
efetuamos a entrega, 
devidamente embalada 
e com a indicação dos 
setores onde seriam 
usadas, dada a diferen-
ça entre elas.

Infelizmente, devido a 
um surto do vírus da Co-
vida-19 no Abrigo, ainda 
não pudemos retornar à 
instituição.

Seguem algumas fotos 
que nos foram enviadas, 
assim como a Carta de 
Agradecimento pela do-
ação consumada.
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 No aniversário da ANFIP/RJ, 
a força de um encantamento

Quando se registra mais um ano de existência e bravura perseve-
rante é sempre momento de comemorar, principalmente quando se 
trata de uma Associação de Classe, como é o caso da nossa ANFIP/
RJ, há tantos anos conhecida como AFIPERJ. Um fato concreto é que 
nossa ANFIP/RJ, fundada em 07 de julho de 1969, portanto aos 52 
anos de existência, é o retrato de seu quadro de associadas e asso-
ciados, sempre unidos na preservação de uma Categoria Funcional 
que permanece voltada precipuamente a honrar seus compromissos 
com o Brasil e, sem dúvida, também vivenciar e curtir a unidade de 
companheiras e companheiros que, além do trabalho dedicado ao 
Serviço Público, seja atuando ativamente como servidores, seja os 
que após longos anos de trabalho permanecem impulsionando os que 
se encontram em atividade, se posicionam dedicadamente na come-
moração da vida como um dom que merece ser preservado. Daí a 
nossa conduta atual, diante de uma Pandemia que acomete todos os 
países, que se conforma em manter um certo afastamento - queira 
Deus transitório -, mas que no momento se impõe como instrumento 
para ajudar nossa própria defesa, enquanto as vacinas vão imunizan-
do cada vez mais brasileiras e brasileiros. Nossa posição, em festejo 
pelo aniversário de nossa ANFIP/RJ, neste ano, deve se traduzir em 
persistentes condutas sanitárias, como adequado afastamento social, 
uso de máscaras, mãos sempre limpas e principalmente VACINAS, 
que vão permitir, muito em breve, nos unir concretamente - já que 
nossa união em pensamento jamais faltou -, para curtirmos aqueles 
abraços tão reconfortantes ao longo da existência da ANFIP/RJ, em-
bora possamos até sentir certo aperto no peito, pela perda de colegas 
que nos deixaram, sendo certo, porém, como dizia Guimarães Rosa, 
que “pessoas não morrem, fi cam encantadas em nossas lembranças 
e em nossa saudade”. Parabéns a todos os associados (as), incluídos 
aqueles que estão encantados em nossa memória. 

                                                           A DIRETORIA 

Mensagem de Aniversário
No dia 7 de julho a ANFIP-RJ 

completou 52 (cinquenta e dois) 
anos de fundação e, pelo segundo 
ano consecutivo, não foi possível 
realizar uma grande comemoração 
pela passagem do seu aniversário.

 Assim agimos com o intuito 
de proteger nossos associados, 

familiares, convidados e colabora-
dores, haja vista ainda vivermos 
sob o impacto de uma pandemia 
que nos aflige desde o início do 
ano passado.

Então, no dia do aniversário, pu-
blicamos no site e facebook, uma 
linda mensagem, reproduzida 

abaixo, homenageando a Entida-
de, considerando não apenas todo 
o grupo associativo que hoje a 
constitui, mas também aqueles que 
foram nossos colegas e compa-
nheiros no decorrer dos cinquenta 
e dois anos de existência da nossa 
querida Associação.



Página 6

ATENÇÃO associados (as) que possuem seguro de vida, informamos que foi reno-
vada a apólice da ANFIP-RJ, com início de vigência a partir de 01/09/2021 e término 
em 01/09/2022. Fiquem atentos para o recebimento dos carnês. 

Nosso representante junto à empresa SUL AMÉRICA   é o SR. ALAN AMORIM ((21) 
999954262 ou (21) 3471-5330), que também cuida de seguros de autos

Reforma do Imposto de Renda 
abre Série Grandes Debates da ANFIP

O Projeto de Lei (PL) 2337/2021, 
que reformula o Imposto de Renda 
das pessoas físicas e jurídicas, é 
o tema da primeira transmissão da 
Série Grandes Debates, promovi-
da pela ANFIP, com a participação 
de especialistas e parlamentares. 
O evento será no dia 9 de agosto, 
às 10 horas, com transmissão AO 

VIVO pelo Youtube e Facebook 
da Associação. A live ficará dispo-
nível nesses mesmo canais a partir 
da sua realização.

O evento contará com a partici-
parão de Décio Bruno Lopes, 
presidente da ANFIP, Cesar Ro-
xo Machado, vice-presidente 
de Assuntos e Estudos Tri-

butários, Paulo Ricardo de 
Souza Cardoso, diretor do De-
partamento Jurídico da Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo-FIESP e ex-secretário ad-
junto da Receita Federal; Senador 
Izalci Lucas (PSDB/DF); e os de-
putados Marcelo Freixo (PSB/RJ)  
e Zé Carlos (PT/MA).

O conteúdo foi desenvolvido vi-
sando a adaptação do trabalho 
parlamentar devido ao cenário de 
pandemia em que o acesso pre-
sencial ao Congresso Nacional foi 
restringido. Diante disto, as pla-

taformas digitais têm se tornado 
cada vez mais importantes para a 
atuação em defesa dos direitos da 
população, com a massifi cação de 
mensagens nas redes sociais. Os 
arquivos reúnem as informações 

necessárias para que os associados 
da ANFIP atuem de forma integrada 
contra a Proposta de Reforma Admi-
nistrativa, que afeta negativamente 
o serviço público e a sociedade em 
geral.

Lançado pela ANFIP (21/07) o  “Manual digital 
de trabalho parlamentar” e o “Guia do trabalho 
parlamentar nas redes sociais”. 

SEGURO-VIDA SUL AMÉRICA

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou (08/07), reajuste de -8,19%, para os planos de saúde 
individuais ou familiares. Porém, a porcentagem não se aplica à Geap porque planos de saúde disponibilizados 
por ela são registrados como coletivos empresariais e, portanto, os seus reajustes não dependem de auto-
rização da ANS e não possuem vinculação com o percentual defi nido pela Agência Reguladora para os planos 
individuais ou familiares. 

Para mais informações, entre em contato com a Central Nacional de teleatendimento da Geap pelo chat online , 
WhatsApp (61) 93300-7230 ou telefone 0800 728 8300.

GEAP – Reajuste Negativo

As entidades que compõem a Fren-
te Parlamentar Mista do Serviço 
Público se reuniram em 9 de agosto, 
para discutir estratégias de mobili-
zação, dentre as quais aumentar o 
número de audiências públicas, no 
âmbito da Câmara dos Deputados, 
para discutir pautas que ainda não 
foram abordadas. Na oportunidade, 
o deputado Rogério Correia (PT/MG) 

Reforma Administrativa
comunicou que a Comissão Espe-
cial também deliberou a realização 
de audiências públicas em diversos 
estados. Pela ANFIP participaram o 
vice-presidente de Política de Clas-
se e Política Salarial, José Arinaldo 
Gonçalves Ferreira, que coordenou 
a reunião, e o assessor de Estudos 
Socioeconômicos, Vilson Antonio 
Romero.

A Frente pretende se reunir com 
o relator da matéria, para apresen-
tar um documento ofi cial solicitando 
audiências temáticas e o adiamen-
to da votação do relatório. Segundo 
constante do site da ANFIP, também 
será realizada uma greve nacional 
dos servidores no dia 18 de agosto 
contra a Reforma Administrativa e 
demais ataques ao funcionalismo. 

LEMBRETES
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Atualize seu cadastro. Agende um horário com os nossos Colaboradores  
pelos telefones (21) 2509-8771 e (21) 2242-7472, ou pelos corporativos: 

(21) 975274138 Jéssica - (21) 971475183 (Paulo Henrique) - (21) 994646911 (Rosana)
Nosso atendimento vem sendo efetuado às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8:30 às 15:30h. 

Entre em contato e combine um horário para nos visitar. 
Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança para bem recebê-los.
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28,86% - ANFIP garante 
a inscrição de precatórios

Mais uma vitória da ANFIP. A Associação garantiu a 
inscrição em precatório de 20 execuções dos 28,86%. 
Os valores serão recebidos no próximo ano (2022). É de 
283 (duzentos e oitenta e três) o número de exequentes 
benefi ciados com a decisão da 5ª Vara Federal/DF.

Importante ressaltar que foi incluída, na base de cálcu-

lo, a GEFA, cuja incorporação foi defendida pela ANFIP 
desde o início da ação, fato que recompensa os benefi -
ciários com precatórios de valores expressivos.

Os nomes das partes contempladas já estão sendo 
divulgados na área restrita do site da ANFIP. Os exe-
quentes podem entrar em contato com o Setor Jurídico 
da ANFIP para saber o valor de sua requisição de paga-
mento por meio do e-mail juridico@anfi p.org.br ou pelo 
WhatsApp: (61) 98176-9051.

Também serão encaminhadas correspondências   con-
tendo informações e detalhes referentes ao depósito do 
crédito e uma via do requisitório de pagamento.

Em relação aos demais grupos, não beneficiados 
neste momento, a Entidade assegura que permane-
cerá lutando para propiciar a todos o recebimento da 
importância que lhes é devida, lembrando que a ANFIP 
está em tratativas para formalizar acordo junto à Advo-
cacia Geral da União (AGU), o que pode proporcionar 
a inscrição das execuções remanescentes até 1º de ju-
lho de 2022.

GIFA
Nova reunião foi realizada no final de julho último 

entre a ANFIP e o advogado Vicente Cândido, do es-
critório Innocenti Advogados, para ajustar os próximos 
passos em relação a um possível acordo referente à 
ação da GIFA com a Advocacia Geral da União (AGU).

O objetivo é celebrar um acordo com o mínimo de 

deságio para os exequentes da ação. 
A ANFIP aguarda a conclusão dessa negociação 

para, com a proposta em mãos, submetê-la aos as-
sociados, informando a logística que será adotada, 
como envio de documentos e o que mais for neces-
sário.

AVISO AOS Associado (as). Cuidado! 
Criminosos tentam aplicar golpe 

utilizando o nome da ANFIP

A ANFIP recebeu informações de que golpistas estão 
telefonando para associados, se passando pelo presi-
dente do Conselho Executivo, Décio Bruno Lopes. Na 
ligação, tentam estender a conversa para adquirir infor-
mações da pessoa, inclusive se colocando à disposição 
do associado. Numa segunda ligação, o golpista, se pas-
sando novamente pelo presidente Décio Lopes, pede à 
vítima (chamando-a pelo nome) para fazer uma trans-
ferência de valores para Imperatriz (MA), alegando que 
seu motorista teria falecido naquela cidade. O número de 

celular utilizado pelos criminosos foi com DDD 61.
A tentativa de golpe, em nome do presidente Décio 

Lopes, também foi registrada em outros estados, co-
mo Bahia e Espírito Santo, além do Distrito Federal e 
Maranhão.

Fiquem atentos! A ANFIP orienta os associados que 
não deem seguimento à ligação, pois TRATA-SE DE 
UM GOLPE. Recomenda, ainda, que seja feito um Bo-
letim de Ocorrência na delegacia mais próxima, pois a 
Associação não tem competência para tomar qualquer 
ação de cunho investigativo.

Infelizmente, essas tentativas de golpes são re-
correntes e com diferentes artifícios utilizados por 
criminosos. NÃO façam nenhum depósito para solici-
tações de ajuda ou empréstimo, em nome de algum 
conselheiro da ANFIP, recebidas pelo whatsapp ou por 
meio de ligações telefônicas.

Caso haja dúvida acerca de qualquer ligação ou corres-
pondência, entre em contato com a Associação. 



COVID-19 
SAIBA A IMPORTÂNCIA DA 2ª DOSE 

NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR

Mesmo com a disponibilidade de vacinas no Brasil e 
com a alta procura pelas vacinas no mundo todo, não é 
incomum ter ouvido falar sobre pessoas que receberam 
a primeira dose do imunizante e que não procuraram 
pela segunda dose. 

Com exceção da vacina da Janssen, que confere imu-
nidade contra o coronavírus após 14 dias da única dose, 
as demais (Coronavac, AstraZeneca e Pfi zer) precisam 
de uma segunda dose.  

O prazo para segunda dose do imunizante contra o 
corona vírus é estipulado por cada laboratório. 

CORONAVAC – Segundo estudos recentes, a vacina 
proporciona maior efi cácia contra o vírus quando aplica-
da obsewrvando o intervalo de 21 a 28 dias.          

OXFORD-ASTRAZENCA – O prazo recomendado en-
tre as duas doses é de 12 semanas. 

PFIZER – A segunda dose deve ser aplicada 21 dias 
após a primeira. 

Sendo assim, caso você tenha sido vacinado com 
a primeira dose dos imunizantes Coronavac, Astra-
Zeneca e Pfi zer, não deixe de tomar a segunda dose, 
após o intervalo recomendado, para que você seja 
imunizado adequadamente e, assim, aumentar a sua 
defesa contra o coronavírus. 

 Ainda que você não tenha utilizado os prazos acima, 
pode e deve buscar a 2ª dose, no local de vacinação, 
o mais rápido possível.

O que já se sabe sobre efi cácia das vacinas 
contra variante Delta e outras 

já identifi cadas no Brasil 
Não há dúvida de que, com o frequente surgimento de 

novas variantes do coronavírus no Brasil e no mundo, os 
cientistas estão atentos para identifi car se alguma muta-
ção do vírus será capaz de permitir que o vírus “escape” 
da proteção que as vacinas existentes hoje conferem. 
Todavia, tal situação ao invés de preocupação quanto às 
vacinas, deve, ao contrário, estimular a vacinação o mais 
rápido possível. 

Com efeito, embora o aparecimento de variantes preo-
cupe, os resultados de estudos feitos sobre as vacinas, 
e as variações do vírus, até agora são positivos, apon-
tam especialistas em virologia e em doenças infecciosas. 
Eles avaliam que as vacinas (inclusive aquelas em uso 
no Brasil - Coronavac, Astrazeneca/Oxford e Pfi zer) têm 
mostrado bons resultados mesmo diante de novas va-
riantes. 

Fica porém um alerta de que se trata de uma corrida 
contra o tempo, pois só a vacinação rápida, acompa-
nhada das medidas restritivas, é capaz de controlar a 
transmissão e difi cultar a propagação do vírus, afastando 
as condições de evoluir do vírus e, eventualmente, se 
tornar mais ameaçador por variantes. 

A variante Delta é uma das chamadas “variantes de 
preocupação”, pois traz mudança no comportamento do 
vírus. Sua característica mais marcante, já comprovada 
cientifi camente, é a maior transmissibilidade. 

Devido ao fato de a população brasileira não estar toda 
vacinada, e ao aumento de contaminados pela varian-
te Delta, médicos e especialistas recomendam que as 
pessoas continuem usando a máscara facial na forma 
recomendada e passando álcool nas mãos, mesmo após 
ser vacinado com as duas doses.

ESPAÇO SAÚDE

(Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e BBC News Brasil) 


