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Prezados Associados.

Foram três anos à frente da nossa querida Associa-
ção, na qual comecei a caminhada na década de 1990, 
representando a 2ª Região Fiscal (Av. Presidente Var-
gas) no Conselho de Representantes, atual Conselho 
Deliberativo.  

Daquele tempo até agora venho convivendo com gran-
des nomes da nossa querida AFIPERJ, e com os quais 
continuo aprendendo bastante. Muitos desses compa-
nheiros de missão associativa não se encontram mais 
conosco, estão “encantados”, segundo Guimarães 
Rosa, mas aproveito para deixar público os meus sin-
ceros agradecimentos.

Estendo os agradecimentos a todos os empregados 
que passaram pela Associação nesses três anos, pela 
contribuição e compromisso com a Entidade.

Aos meus pares no Conselho Executivo meu muito 
obrigada pela paciência e parceria, mas principalmen-
te pela solidariedade que nos manteve unidos nesses 
tempos tão difíceis do CORONAVÍRUS.,

Aos colegas associados, e familiares, minha gratidão 
pelo carinho e a confiança depositada durante todo 
esse caminho que me fez chegar até aqui.

Guardarei na lembrança inúmeras passagens desses 
três anos na presidência da Entidade, algumas muito 
tristes, mas outras muito alegres e gratificantes, como 
a comemoração, em julho de 2019, do cinquentenário 
de fundação da ANFIP-RJ.

Muito obrigada e um grande abraço a todos.

Atenciosamente.

Leila Signorelli
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ANFIP-RJ 
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
Izabel Chanesman Pizzolante

José Carlos da Silva
Luzia Barbosa Ladeira Ferreira

Marlene Pinheiro Correa de Mattos
Norma dos Santos

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

No últimos dia 25 de novembro os associados eleitores da Associação elegeram os novos comandos da ANFIP-RJ. A 
eleição ocorreu nas modalidades presencial, somente na sede social da Entidade, e por correspondência e a apuração 
aconteceu no dia 6 de novembro, também na sede social.

A Comissão Eleitoral foi composta pelos associados Denise Faissal Orofino, Marcio Luiz Carvalho Fernandes e presi-
dida pela associada Lea de Abreu Migon. 

Essas são as eleições que deveriam ter ocorrido em novembro de 2020, mas que foram adiadas em decorrência da 
pandemia do Coronavírus, iniciada no país em março de 2020.

A situação vivida naquele momento em todo o mundo era alarmante e exigia a adoção das medidas de restrições 
anunciadas pelas autoridades de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Nossa Associação de imediato buscou 
se cercar de todos os cuidados, suspendendo o atendimento presencial e passando a atender à distância, via telefone, 
whatsapp e email. Nossa preocupação era proteger não só os associados, mas também nossos diretores e emprega-
dos. 

Foi analisando todo esse estado de coisas que o Conselho Deliberativo resolveu estender os mandatos dos atuais 
Conselheiros, a primeira vez por seis meses, até julho/2021, e a segunda vez por mais seis meses, até dezembro/2021. 

Entretanto, neste ano, felizmente foi possível realizar as eleições e assim escolher os novos comandos da Entidade, 
os quais listamos a seguir: 

Eleitos novos conselhos da ANFIP-RJ

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 

CONSELHO FISCAL

Sônia Maria Cunha dos Santos, 
Valmir de Oliveira 

Marcia Irene Câncio de Melo Werneck

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

CONSELHO EXECUTIVO
TITULARES

SUPLENTES

Aniceto Martins 
Nicolau Gomes da Silva

Robson Guedes Lassarot
João Barros Padilha

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
TITULARES: 

Rosana Escudero de Almeida
Norma dos Santos

José Carlos da Silva
Marlene Pinheiro Corrêa de Mattos

José do Nascimentos Freitas
Osvaldino Messias de Aragão

Regina Fátima Martins Rachide
Elida Bastos de Almeida

SUPLENTES: 
Alexsandro Cardoso da Cruz 
João Batista Cerqueira Turon 



Festa de confraternização
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Após um ano e dez meses sem que pudéssemos oferecer eventos comemorativos aos associados, conseguimos reali-
zar no dia 7 de dezembro, no Centro de Convenções do Hotel Windsor Flórida, um almoço de confraternização reunindo 
os associados participantes do sorteio promovido pela Entidade convidando para o almoço de final de ano da Associação.

F O I   U M   S U C E S S O!!!

Todos os inscritos foram agraciados e tudo contou a favor daquele momento especial: local aprazível, buffet saboroso, 
clima favorável, música agradável, sorteio de brindes e, o mais importante de tudo:  a vontade de rever os amigos depois 
de tanto tempo de comunicação à distância.

E já deixou saudades! 
Por isso, nossos agradecimentos a todos os associados que participaram do sorteio e possibilitaram a realização desse 

“grande” encontro.

A TODOS OS NOSSOS ASSOCIADOS, FAMILIARES, AMIGOS E PARCEIROS 
DESEJAMOS UM FELIZ ANO NOVO!  
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Desaposentação

A desaposentação voltou a ser discutida no Congresso, 
mesmo após ter sido considerada ilegal em 2016 pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou não haver 
previsão em lei para o mecanismo. A Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) do Senado aprovou um projeto 
de lei 172/2015, de autoria do senador Paulo Paim (PT-
-RS), que permite o recálculo do benefício do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). - O STF declarou 
ilegal e não inconstitucional, porque não havia lei, mas, 
se aprovado o PL 172, a desaposentação terá validade 
jurídica se convertida em lei-avalia o vice-presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Previdendário (IBDP), Die-
go Cherulli. O mecanismo da desaposentação permite 
ao aposentado que volta a trabalhar pedir uma revisão 
para que o valor de seu benefído leve em conta as no-
vas contribuições pagas. Além disso, o texto aprovado 
na CAS prevê a aplicação desse critério de cálculo à 
pensão devida aos beneficiários do segurado desapo-
sentado. - A permissão para desaposentar e em seguida 
pedir nova aposentadoria para levar em consideração as 
contribuições realizadas após a aposentadoria renun-

ciada foi reconhedda em vários casos analisados pelo 
Poder Judidário. Todavia, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu que era necessário a previsão em lei - afir-
ma o senador Paulo Paim, que explica os trâmites que 
o projeto irá seguir após a CAS. - E necessário aguar-
dar até o dia 22, quando encerra o prazo regimental 
para interposição de recurso. Não havendo recurso da 
base do governo para votação no Plenário do Senado, 
o projeto será enviado para a Câmara dos Deputados. 
O vice-presidente do IBDP rebate o argumento de que 
não há fonte de custeio para bancar a desaposentação: 
- Alguns movimentos contrários à desaposentação argu-
mentam que não havería o prévio financiamento, o que 
não é verdade, porque na desaposentação o segurado 
continua contribuindo para a Previdência e a empresa 
também, nada muda. A diferença hoje é que essas con-
tribuições feitas após a aposentadoria não retomam para 
o segurado, enquanto essas contribuições utilizadas na 
desaposentação trariam um retorno eficaz ao segurado. 
Em resumo: a desaposentação tem custeio e cumpre to-
dos os requisitos legais e constitucionais de validade.

Site: http://extra-globo.pressreader.com/extra

O associado Luiz Fernando Del Penho foi eleito presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro do Sindicato 
dos Auditores Fscais da Receita Federal do Brasil- SINDIFISCO.  O colega concorreu pela Chapa 2, que também foi 
a vitoriosa na eleição nacional para a Direção Executiva do Sindifisco Nacional. 

    A ANFIP-RJ deseja sucesso ao colega na condução do seu mandato.

Associado da ANFIP-RJ é eleito presidente 
da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro do 

Sindifisco Nacional  

A sede de lazer da ANFIP-RJ, localizada em 
Teresópolis/RJ, volta a funcionar 

a partir de janeiro de 2022.
Programe as suas férias e faça a sua 

reserva diretamente na sede social da Associação 
ou por meio dos telefones:

 21-2509 8771, 21-2242 7472 e 
21-97527 4138 (whatsapp)

ATENÇÃO ASSOCIADOS
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A ANFIP inaugurou no dia 7 de dezembro uma galeria de 
fotos homenageando todas as representações femininas 
que passaram pelo Conselho Executivo da Entidade ao lon-
go dos 72 anos de sua história. A inauguração da GALERIA 
DAS MULHERES DA ANFIP foi realizada na sede da Asso-
ciação, em Brasília.O painel é inédito e relembra os rostos 
e nomes das atuais e ex-conselheiras que somaram forças 
e ajudaram a construir o associativismo que se tornou refe-
rência nacional na defesa da Administração Tributária e da 
Previdência Social brasileira.

NOTÍCIAS ANFIP

 O associado Vilson Antônio Romero, Auditor Fiscal do Rio Grande do Sul,  será o novo presidente do Conselho Execu-
tivo da ANFIP pelo biênio 2022/2023. Vilson ocupará pela segunda vez a presidência da Associação. A primeira vez foi 
no período de agosto de 2015 a julho de 2017.
A eleição ocorreu por meio eletrônico nos dias 29/11 e 30/11, com a apuração dos votos assim que encerrado o pro-
cesso eleitoral, às 23h59 do dia 30/11 e a divulgação do resultado no site da ANFIP no dia 1º/12.
Para o Conselho Fiscal foram eleitos:

TITULARES: 
Ercília Leitão Bernardo (CE), 

Sandra Tereza Paiva Miranda (SP), 
Luis Carlos Correa Braga (RS) 

SUPLENTES: 
Fernando Eustáquio (MG) – 294 votos, 

Paulo José Vieira da Silva (ES) – 293 votos, 
João Eudes da Silva (PR) – 279 votos

 A ANFIP-RJ deseja aos novos Conselheiros muito sucesso no desempenho das suas atribuições.

Inaugurada Galeria das Mulheres da ANFIP
A ANFIP valoriza e agradece imensamente a colabora-

ção das mulheres que até então passaram pela Entidade, 
desenvolvendo excepcionais trabalhos em defesa dos as-
sociados e de toda a categoria. 

A ANFIP-RJ parabeniza a nossa grande ANFIP pela 
iniciativa de homenagear a contribuição feminina  das 
mulheres retratadas na Galeria, cujo Estado do Rio de 
Janeiro se vê representado pelas colegas Rosana Es-
cudero de Almeida, Leila Souza de Barros Signorelli 
de Andrade e Ilma Pelizon dos Santos.

Empossados os novos conselhos 
executivo e fiscal da ANFIP



Influenza ou Covid-19? 
Especialistas explicam diferenças de sintomas 

e formas de contágio

ESPAÇO SAÚDE

Ao contrário da Covid, que evolui principalmente a partir do sétimo dia, 
a gripe causada pelo H3N2 apresenta sintomas agudos já nos primeiros dias. 

Em relação à transmissão, álcool em gel tem maior importância contra Influenza porque 
o vírus da gripe permanece sobre superfícies e nas mãos.

Não bastasse o avanço da variante ômicron do coro-
navírus, o aumento no número de casos de Influenza 
também cria mais incertezas sobre a tão aguardada 
reunião familiar de Natal e a festa de réveillon. A alta de 
casos de gripe já foi constatada em ao menos 9 estados.

Por causa da semelhança dos sintomas, as duas infec-
ções podem ser inicialmente confundidas. O diagnóstico 
certeiro só é possível com um teste de antígeno, mas 
especialistas explicam que há sinais que podem ajudar a 
diferenciar as doenças.

INFLUENZA E COVID: 
DIFERENÇA NOS SINTOMAS

•INFLUENZA
A gripe, como é chamada a infecção pelo vírus Influen-

za, apresenta sintomas agudos logo nos primeiros dias 
da doença.

•Febre alta;
•Calafrios;
•Dores musculares;
•Tosse;
•Dor de garganta;
•Intenso mal-estar;
•Perda de apetite;
•Coriza;
•Congestão nasal (nariz entupido);
•Irritação nos olhos;

•COVID
Já nos casos de Covid-19, a doença começa a evoluir 

a partir do 7° dia, podendo ou não levar a um quadro de 
insuficiência respiratória.

No momento, o mundo observa atento como a nova 
variante do coronavírus, a ômicron, se comporta, mas 
evidências preliminares já sugerem que ela é mais trans-
missível que as demais cepas, embora também seja 
menos grave.

De acordo com pesquisadores da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, os sintomas da ômicron são “di-
ferentes” das cepas anteriores do coronavírus e incluem:

•Dor de garganta;
•Dor no corpo, principalmente na região da lombar;
•Congestão nasal (nariz entupido);
•Problemas estomacais e diarreia.

No Brasil, as variantes delta e gama ainda são predomi-
nantes. Seus sintomas podem incluir:

•Perda de olfato e paladar;
•Dor no corpo;
•Dor de cabeça;
•Fadiga muscular;
•Febre;
•Tosse.

Os sintomas, contudo, não se manifestam da mesma 
forma em todas as faixas etárias. Segundo David Straim, 
consultor do sistema de saúde britânico (NHS) e pes-
quisador da faculdade de medicina da Universidade de 
Exeter, no Reino Unido, crianças não tendem a apresen-
tar sintomas de Covid.

“As crianças não apresentam sintomas tão graves e po-
dem apresentar outros sintomas como diarreia, coriza, 
febre e mal-estar. A mesma doença pode causar sinto-
mas diferentes em grupos de distintas idades”, explicou 
David Straim ao g1.

Segundo Jamal Suleiman, infectologista do Instituto 
Emílio Ribas, o cotidiano recente dos médicos nos con-
sultórios aponta que as crianças que chegam ao hospital 
com reclamação de infecção viral respiratória são, em 
sua maioria, casos de Influenza.

“Em crianças, é até mais fácil você pensar em Influen-
za do que Covid. Criança com Influenza fica com coriza, 
abatida e com febrão, enquanto que nos casos de Co-
vid-19 elas raramente apresentam sintomas”, explica 
Suleiman.(*)

Em todos os casos citados, os sintomas podem se ma-
nifestar de modo isolado, sem que seja necessário que 
apareçam todos juntos ou de uma vez.

Como evitar o contágio? 

Embora as duas doenças sejam transmitidas pelo ar, 
elas possuem diferenças. Enquanto a Covid-19 tem uma 
alta transmissibilidade por meio de aerossóis, partículas 
microscópicas que expelimos ao falar, tossir ou espirar, 
o risco de contrair Influenza é maior ao tocar em superfí-
cies contaminadas.

“Ao contrário da Covid, esse vírus tem uma alta trans-
missibilidade por contato de superfície, então temos 
sempre que manter as mãos limpas”, explica Jamal Su-
leiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas.

Suleiman defende que ainda não é o momento de aban-
donar as máscaras e o uso de álcool em gel.

“As medidas de proteção são: vacina, distanciamento, 
uso de máscara e medidas de higiene”, completou o in-
fectologista. 

(Por Bruna de Alencar - portal g1. 17/12/2021, 05h02)

(*) Ao que se refere a sintometologia, pelo que se tem 
verificado, a resposta das crianças é muito mais amena.


