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Olá Associados! Tudo bem?  Que saudades!!! 

A quanto tempo não nos vemos! Muito embora, duran-
te todo esse período, não tenhamos deixado de atender 
os associados, via telefone ou presencialmente, uma 
vez que voltamos a funcionar parcialmente a partir de 
setembro do ano passado, às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8:30 às 15:30h, sentimos falta das suas 
visitas, das nossas reuniões presenciais, encontros com 
parlamentares e dos nossos alegres eventos culturais e 
festivos. 

Mas, estamos muito próximo de nos vermos. Por exem-
plo, já  em novembro teremos eleições na ANFIP-RJ 
(página 3). Eis aí uma excelente oportunidade de rever 
os colegas. Compareçam!

Quanto à pandemia do Coronavírus, acompanhando os 
noticiários, observamos que o avanço da vacinação tem 
atingido um grande percentual de pessoas e conseguido 
sensibilizá-las quanto ao perigo da doença.

Assim, levando em conta tudo isso e considerando o final 
do ano que se avizinha, nossa diretoria decidiu contem-
plar, mediante sorteio, cinquenta associados, com direito 
a acompanhante caso necessite, para um almoço de con-
fraternização, no dia 7 de dezembro, no Hotel Windsor 
Flórida. Os interessados deverão se inscrever, no período 
de 10 a 25 de novembro, enviando um e-mail para o ende-
reço eletrônico da entidade, anfip-rj@anfip-rj.org.br 

No e-mail, o associado deverá comunicar o seu inte-
resse em participar do evento e, além disso, informar 
seus contatos telefônicos, para que os nossos colabo-
radores possam confirmar, diretamente com o associado, 
a sua intenção. O sorteio será realizado no dia 26 de no-
vembro.

AVISO: É importante lembrar que, desde o dia 
15/09/2021, é obrigatória a prévia comprovação 
de vacinação contra a COVID na participação de 
eventos, conforme determinação do Decreto Rio 
nº 49.335 de 26 de agosto de 2021 e Nota Técni-
ca S/IVISA-RIO COVID-19 nº 19/21. PORTANTO, 
NÃO SE ESQUEÇA DE LEVAR O SEU E DO SEU 
ACOMPANHANTE.

Contate-nos e boa sorte!
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Conselho Executivo 

Presidência
Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade

Diretorias
Administração Patrimônio e Orçamento

José Arinaldo Gonçalves Ferreira
Secretária

Sônia Maria Cunha dos Santos
Finanças

Luiz Gonzaga Bernardo
Assuntos Jurídicos
João Barros Padilha

Política de Classe e Cultura Profissional
Marcílio Henrique Ferreira

Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Maria Ana da Silva

Serviços Assistenciais
Ângela Maria Vieira da Silva

Comunicação Social
Maria da Trindade Mendes Paiva

Social Esporte e Lazer
Adilson da Silva Bastos

Suplentes
Aniceto Martins

Manoel Mesquita Rodrigues (em memória)
Nicolau Gomes da Silva

Robson Guedes Lassarot

Conselho Deliberativo 
 Presidência

Rosana Escudero de Almeida
Vice-presidência

Osvaldino Messias Aragão
Secretário

José do Nascimento Freitas

Membros
Alexsandro Cardoso da Cruz
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José Carlos da Silva
Luzia Barbosa Ladeira Ferreira
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Waldyr Martins Lopes Júnior

Suplentes
Regina Fátima Martins Rachide

Francisco Vilardo
João Batista Cerqueira Turon

Conselho Fiscal 
Edson de Camargo Castro
Rivaldo Barreto dos Santos

Valmir de Oliveira
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ELEIÇÕES ANFIP-RJ

Sim, são aquelas eleições que deveriam acontecer em dezembro de 2020, mas foram adiadas em decorrência da 
situação pandêmica porque passava o Estado do Rio de Janeiro, ocasionada pelo CORONAVÍRUS, que se alastrava 
por todas as regiões do mundo de maneira veloz. 

O momento era muito delicado, razão pela qual adotamos as medidas de restrições veiculadas pelas autoridades 
de saúde pública, no sentido de preservar a saúde e a vida dos associados, funcionários etc..., isolando-nos para não 
sobrecarregar os sistemas de saúde. 

Assim, dada a continuidade da pandemia, iniciada no país em março de 2020, o Conselho Deliberativo entendeu ra-
zoável estender os mandatos dos Conselheiros, eleitos em novembro de 2018, por mais seis meses, por duas vezes: 
a primeira até julho de 2021 e a segunda até dezembro de 2021, haja vista a permanência das medidas de restrições 
anunciadas pelas autoridades de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro.

O Conselho Deliberativo assim agiu considerando norma estatutária vigente, que somente prevê o voto presencial 
para a realização do processo eleitoral. 

Felizmente hoje, muito embora ainda vivamos sob a ameaça do Coronavírus, grande parte da população do nosso 
Estado já se encontra parcialmente, ou totalmente imunizada, fato que nos garante um pouco mais de segurança, para 
promover as eleições para a escolha dos novos comandos da Entidade, desde que observados todos os cuidados 
necessários à proteção da saúde (uso de máscara, álcool gel etc...).

Diante do exposto, as eleições na ANFIP-RJ ocorrerão no dia 25 de novembro do corrente ano, das 9 h às 17 h, e 
serão realizadas na forma presencial e por correspondência. 

O voto presencial será exercido somente na sede social da Associação, à Rua da Quitanda nº 30 12º andar, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ. Já o voto por correspondência deverá ser depositado até o dia 25 de novembro, data limite para 
a sua postagem, em qualquer agência dos Correios.

Quanto ao voto por correspondência, vale lembrar aos Associados da necessidade de solicitar ao funcionário aten-
dente da agência dos Correios para carimbar a data da sua postagem no envelope-resposta, lembrando, mais uma 
vez, que essa não poderá ser superior a 25 de novembro.

Todos os votos encaminhados via correspondência serão reunidos na Agência dos Correios situada na Rua Graça 
Aranha, nº 63, Centro, Rio de Janeiro/RJ. A coleta desses votos será efetuada pela Comissão Eleitoral no dia 6 de 
dezembro, mesma data em que se iniciará a apuração na sede social da ANFIP-RJ.

ANFIP-RJ promove eleições em novembro 

Adilson da Silva Bastos
José Arinaldo Gonçalves Ferreira

Waldyr Martins Lopes Junior 
Luiz Gonzaga Bernardo

Marcílio Henrique Ferreira 
Rivaldo Barreto dos Santos

Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade 
Ângela Maria Vieira da Silva

Maria Trindade Mendes Paiva 
Maria Ana da Silva 

Aniceto Martins 
Nicolau Gomes da Silva

Robson Guedes Lassarot
João Barros Padilha

Concorrem às três vagas para ingresso no Conselho Fiscal: 
Marcia Irene Cancio de Mello Werneck 

Sônia Maria Cunha dos Santos
Valmir de Oliveira. 

E para o preenchimento das oito vagas do Conselho Deliberativo se apresentaram:
Alexsandro Cardoso da Cruz

Elida Bastos de Almeida
João Batista Cerqueira Turon

José Carlos da Silva
José do Nascimento Freitas 

Marlene Pinheiro Correa de Mattos
Norma dos Santos

Osvaldino Messias de Aragão
Regina Fátima Martins Rachide
Rosana Escudero de Almeida

Presidente
Diretor de Administração, Patrimônio e Orçamento
Diretor Secretário
Diretor de Finanças
Diretor de Serviços Jurídicos
Diretor de Política de Classe e Cultura Profissional
Diretor de Aposentadorias e Pensões
Diretor de Serviços Assistenciais
Diretor de Comunicação Social
Diretor Social, Esportes e Lazer
1º Suplente
2º Suplente
3º Suplente
4º Suplente

Concorre ao Conselho Executivo a CHAPA “UNIDOS SOMOS MAIS FORTES”, encabeçada 
pelo colega ADILSON DA SILVA BASTOS, assim constituída:



Recordar é Viver....
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No dia (19/10) completam-se quarenta anos da 
posse da primeira turma do concurso externo para o 
preenchimento do cargo de Fiscal do IAPAS.

Durante todo esse período, muitas mudanças 
aconteceram nas nossas vidas e também na nossa 
carreira. Já não mais nos denominamos Fiscais do 
IAPAS e sim Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. Substituímos as máquinas de calcular pelos 
computadores, as visitas físicas pelas virtuais etc…

E, em pequenos grupos, comemoramos os dez 
anos, vinte anos, vinte e cinco anos. Mas, quando 
chegamos aos trinta anos, esse sim, foi uma grande 
festa (veja as fotos na galeria abaixo).

Aconteceu em outubro de 2011, na sede social da 
antiga AFIPERJ, atual ANFIP-RJ, local onde reuni-

mos uma centena de colegas oriundos do concurso 
de 1980. Muitos deles já não estão mais aqui… Não 
poderão estar conosco na comemoração dos qua-
renta anos, mas, certamente, serão lembrados no 
Encontro, em diversas passagens dos nossos bate-
-papos.

Não sabemos quando isso irá acontecer, pois ainda 
vivemos sob os efeitos de uma pandemia e precisa-
mos nos proteger, para que possamos proteger os 
outros. Com toda certeza comemoraremos, desde 
que cercados de todos os cuidados. Tudo leva a crer 
que estamos bem próximos do Evento acontecer.

Logo, ANIMEM – SE!
Assim, despedimos-nos com votos de saúde, felici-

dades e um ATÉ BREVE!

Há exatos dez anos (outubro de 2011) centenas de 
Auditores Fiscais, oriundos do concurso público para 
preenchimento do cargo de FISCAL do IAPAS, realizado 
no ano de 1980, encontraram-se na sede social da anti-
ga AFIPERJ para comemorar o aniversário de trinta anos 
da posse no cargo. O grupo reuniu os Auditores Fiscais 
empossados no ano de 1981, 1982 e 1983 e contou com 
a presença de colegas de diversas regiões do estado do 
Rio de Janeiro e do município de São José dos Campos, 
estado de São Paulo.

Neste ano de 2021, no mês do aniversário dos quarenta 
anos da posse da 1ª turma do concurso externo, ocorrida 
em 19 de outubro de 1981, nosso Informativo faz uma 
homenagem aos colegas vitoriosos naquela empreitada, 

assim como aos demais empossados do mesmo concur-
so nos anos que se seguiram, revivendo aqui algumas 
passagens, em fotos, da confraternização realizada em 
2011, oportunidade em que revemos colegas que já não 
mais se encontram presentes entre nós, mas que certa-
mente terão sempre um lugar nas nossas lembranças.

Segue mensagem e fotos postadas nos sites da ANFIP, 
ANFIP-RJ e FACEBOOK no dia 19 de outubro deste ano 
em comemoração aos 40 (quarenta) anos da posse dos 
bem sucedidos concursandos daquele ano de 1980.

PARABÉNS AOS COLEGAS!
Aguardem um pouco mais, pois, EM BREVE, come-

moraremos, presencialmente, nosso quadragésimo 
aniversário, com segurança, emoção e muita alegria! 

ANFIP-RJ homenageia os 40 anos 
da 1ª turma de empossados do 

concurso externo para Fiscal do IAPAS
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- “A tributação do Consumo e Seus Efeitos na Desigualdade da Renda”; 
- “Renúncias Tributárias e Distribuição de Renda”;
- “Sonegação, Dívida Ativa e Administração Tributária”;
- “O Problema dos Paraísos Fiscais”.
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A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil-ANFIP, em parceria com a Federação 
dos Fiscos Estaduais e Distrital-FENAFISCO, o Sindi-
cato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São 
Paulo-SINAFRESP e com o apoio da Oxfam Brasil e da 
Internacional de Serviços Públicos (ISP), promoveram, 
na cidade de São Paulo, a 2ª edição do Fórum Interna-
cional Tributário-FIT 2021.

O evento teve a duração de três dias, com início em 20 
de outubro e término no dia 22, e foi efetuado em forma-
to híbrido (presencial e à distância). Presencialmente 
foi realizado no auditório do Hotel Maksoud Plaza, e 
contou com a presença de diversos palestrantes da 
América Latina, Estados Unidos e Europa.

Nessa edição do FIT/2021, a ANFIP presenteou vinte 
associados para participar do evento com despesas in-
teiramente pagas pela Entidade, mediante inscrição e 
sorteio para esse fim.

A associada CARMEM CIDES DE OLIVEIRA (na foto 
com Leila Signorelli e Marcílio Henrique), foi a agra-

ciada do nosso estado, e assim se expressou após 
participação no evento:

“Fiquei muito feliz por participar presencialmente 
do Fórum Internacional Tributário/2021, não só pe-
la oportunidade de rever colegas, como também pela 
importantíssima chance de ver e ouvir palestras tão in-
teressantes”.

Acesse o site www.anfip.org.br/forum-internacional-tributario/fit-2021 
e confira todos os arquivos do evento

Dia  20 de outubro

- “As Perspectivas da Reforma Tributária Brasileira à Luz da Experiência Internacional no Atual Ce-
nário de Crise”; 

- “A Importância da Redução da Desigualdade, que Aumentou no Mundo Todo Após a Pandemia da 
Covid-19;
- ”Caminhos para uma Tributação Mais Justa no Cenário de Crise Pós-Covid 19”;
- “A Importância do Princípio da Equidade na Tributação dos Países Desenvolvidos, sua Represen-
tação nas Constituições do Brasil e do Chile e a Realidade da Tributação Nessas Nações”;
- ”As Mudanças na Tributação Sobre a Renda das Pessoas Físicas que Estão Sendo Debatidas nos 
Países Desenvolvidos e Apontar Caminhos para América Latina”. 

PALESTRA MAGNA - “Apontar Caminhos para uma Tributação Mais Justa no Cenário de Crise 
Pós-Covid 19”. 

DEBATE, EM TRIBUNA ABERTA – “Manifestações de Agentes Públicos Sobre Tributação e Desi-
gualdade no Brasil”.

Dia 21 de outubro

- ”Apresentação de Propostas Sobre Tributação Progressiva que Estão em Debate nos Países De-
senvolvidos e Suas Possibilidades para a América Latina.”;
- ”Os Desafios Tributários para o Enfrentamento da Desigualdade Social nos Países Latino America-
nos, Especialmente no Contexto da Pós-Pandemia.”; 
- “Perspectivas: Tributação e Desigualdade na América Latina”,

Dia 22 de outubro

SEGUEM OS TEMAS ABORDADOS NO EVENTO
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XXVIII Convenção Nancional da ANFIP 

Conforme já noticiamos no Informativo ANFIP-RJ Nª 126, a XXVIII Convenção Nacional será virtual, devido 
às restrições sanitárias ocasionadas pela pandemia, e ocorrerá no período de 8 a 10 de novembro. 

A Convenção Nacional é o maior evento da Associação, reúne Auditores Fiscais de todo o país para deba-
tes sobre a carreira e os desafios futuros, além de ser um momento de confraternização e reencontro entre 
os participantes. É durante a Convenção que serão apresentadas as chapas que devem concorrer aos car-
gos dos Conselhos Executivo e Fiscal da ANFIP para os próximo dois anos (2022/2023).

Participarão da Convenção, representando o Estado do Rio de Janeiro, os Convencionais a seguir listados: 
Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade – Na condição de Convencional Nata, em virtude do exer-

cício da presidência da ANFIP-RJ; 
Aniceto Martins, José Arinaldo Gonçalves Ferreira, Marcia Irene Cancio de Mello Werneck e Marcílio 

Henrique Ferreira, na condição de Convencionais eleitos.

 PEC 32 - REFORMA ADMINISTRATIVA
A ANFIP continua mantendo presença 

nas mobilizações contra a Reforma Admi-
nistrativa que vem ocorrendo em Brasília 
na frente do Congresso Nacional.

Os vice-presidentes José Avelino da Sil-
va Neto (Assuntos Parlamentares) e José 
Arinaldo Gonçalves Ferreira (Políticas de 
Classe e Salarial), têm acompanhado as 
mobilizações unificadas, assim como as 
atividades planejadas pelas Centrais Sin-
dicais.

É mais uma atuação da ANFIP em prol 
dos interesses da categoria e em defesa 
do serviço público brasileiro.

NOTÍCIA JURÍDICO - A ANFIP noticia que está finalizando os preparativos para ingressar com um Mandado 
de Segurança contra a ameaça de desconto adicional referente ao Plano de Seguridade Social (PSS) nas 
folhas de pagamento de aposentados e pensionistas associados portadores de doenças incapacitantes. 
Antes da Emenda Constitucional 103, os aposentados e pensionistas, portadores de doenças graves, tinham 
isenção de PSS em até duas vezes o teto do INSS. Com a Reforma da Previdência passaram a ter isenção 
somente até o Teto. A Administração não quer respeitar a Noventena e, agora, quer cobrar os atrasados, a 
partir da publicação da Emenda 103 (13/11/2019). A ANFIP entende que devem ser respeitados os 90 dias 
da publicação. 

NOTÍCIAS ANFIP



Você sabia que todos os meses do ano recebem uma cor 
para destacar as campanhas de 

prevenção à saúde? Às vezes, até coincidentes?

ESPAÇO SAÚDE

Sim! E muito embora não exista um calendário oficial estabelecido sobre a cor para cada campanha, elas são 
disseminadas conforme o engajamento da mídia, das empresas, clínicas, hospitais, indústrias farmacêuticas, orga-
nizações não governamentais, instituições públicas ou privadas e até com a participação de monumentos que são 
iluminados com a cor da campanha. Assim, quanto maior for a divulgação, maior é a chance de a cor escolhida fixar 
na mente das pessoas, associando-as, imediatamente, à sua causa. A OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL 
são bons exemplos de campanhas vitoriosas junto à sociedade.

Conheça a seguir as campanhas de saúde conhecidas para cada mês do ano.

JANEIRO Branco - 

FEVEREIRO - corresponde a duas campanhas, a roxa e a laranja.

Fevereiro Roxo - para a conscientização das doenças LÚPUS, FIBROMIALGIA e MAL DE ALZHEIMER; 
Fevereiro Laranja - é um alerta sobre a LEUCEMIA.

MARÇO Azul Escuro - para a prevenção do CÂNCER COLORRETAL.

ABRIL - o mês representa duas campanhas, a verde e a azul. 

Abril Verde - reacende a importância da SEGURANÇA NO TRABALHO. 
Abril Azul - traz a debate o AUTISMO, que tem a data de 02 de abril como o Dia Mundial da Conscientização      

                                      do Autismo.

MAIO - reúne duas campanhas, a amarela e a vermelha.

Maio Amarelo - destinado à prevenção de ACIDENTES DE TRÂSITO
Maio Vermelho - tem por objetivo prevenir a HEPATITE.

JUNHO - propaga duas campanhas, a vermelha e a laranja.

Junho Vermelho - clama para a importância da DOAÇÃO DE SANGUE. Na data de 14 de junho come 
                                             mora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue; 

Junho Laranja - é voltado para a conscientização da ANEMIA.

JULHO Amarelo - concentra a atenção às HEPATITES VIRAIS e ao CÂNCER ÓSSEO.

AGOSTO Dourado - 

SETEMBRO - divulga três campanhas, a verde, a amarela e a vermelha.

Setembro Verde - dirigida à DOAÇÃO DE ÓRGÃOS e a prevenção ao CÂNCER DE INTESTINO. A data de  
                                                 27 de setembro é considerada o Dia Nacional de Doação de Órgãos. 

Setembro Amarelo - para a prevenção ao SUICÍDIO;  
Setembro Vermelho - alerta às DOENÇAS CARDIOVASCULARES.

OUTUBRO Rosa - é consagrada ao CÂNCER DE MAMA, e é a mais conhecida por todos. Ela foi criada nos Estados  
                               Unidos na década de 1990.

NOVEMBRO - acomoda duas campanhas, a azul e a dourada.

Novembro Azul - também bastante conhecida, é dedicada ao combate ao CÂNCER DE PRÓSTATA e ao  
                                                DIABETES; 

Novembro Dourado - alerta ao CÂNCER INFATO-JUVENIL.

DEZEMBRO - simboliza duas campanhas, a vermelha e a laranja.

Dezembro Vermelho - ressalta a importância da prevenção contra a AIDS; 
Dezembro Laranja - alerta ao CÂNCER DE PELE.

Falando em campanhas, vale lembrar que A CAMPANHA DE VACINAÇÃO para a COVID-19 é diária. Se você 
ainda não tomou as doses necessárias à imunização da doença, informe-se junto aos locais de vacinação como 
proceder. 

                                                             Fiquem alertas e se cuidem!

(bioanálise.com.br/blog)

é um alerta sobre a saúde mental. Visa demonstrar a importância de que cuidar da saúde não  
significa apenas cuidar da saúde do corpo. Cuidar da mente também é fundamental para o total 
bem-estar e equilíbrio entre corpo e mente.

é o mês escolhido para a campanha do ALEITAMENTO MATERNO. 
O período de 01 a 07 de agosto é considerado a Semana Mundial da Amamentação.


