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Primeira Festa dos Aniversariantes da AFIPERJ 
e Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Participar de festa é sempre bom 
e, na Afi perj, é melhor ainda. E quando 
a motivação é o Dia Internacional das 
Mulheres junto com a comemoração 
dos nossos aniversariantes, não tem 
para ninguém! Fazer festa é um dos 
nossos diferenciais e participar com 
muita alegria é outro ainda melhor. 

No último dia 16 de março convo-
camos os nossos associados, e mais 

de cem compareceram para um dia 
de festa na nossa sede da Rua da 
Quitanda. As atividades começaram 
com uma excelente palestra, com 
a odontóloga Dra. Acácia Cristina 
Reis de Andrade, sobre o tema 
Saúde Bucal Direcionada ao Bem-
-Estar Feminino. Logo após, o que 
se viu foi um desfile de muita ale-
gria, boa gastronomia, música de 

primeira e dança contagiante.
Nosso Presidente José Arinaldo 

mostrou que tem samba no pé, que 
conduz com elegância, que tem voz e 
muita musicalidade. Adilson da Silva 
Barros, nosso Diretor Social, Esporte 
e Lazer, “o Senhor Festa”, manda avi-
sar: a próxima vai ser ainda melhor! 
Você duvida? Eu não! Então não per-
ca, compareça! 
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Quer interagir?
Envie opiniões e sugestões para

        afi perj@afi perj.org.br
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GOTAS DE SABEDORIA
Eu não me importo com o que os outros pensam sobre 
o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu 
penso sobre o que eu faço. Isso é caráter.

                                                                 Theodore Roosevelt

   ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Mudou de endereço? 

O número do telefone?   
Seu e-mail é novo?  

Informe ao Setor de Cadastro, utilizando, 
pelo telefone (21) 2509-8771 

ou pelo e-mail afi perj@afi perj.org.br  

Adriana Martinha Cardoso
Sonilea Vieira Leite

Sonia Placido dos Santos

NOVOS ASSOCIADOS

Caminhando na luta e na esperança
Primeiramente quero agrade-

cer a todos os queridos sócios da 
AFIPERJ – Associação dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal do 
Brasil no Estado do Rio de Janeiro 
que, na gestão anterior quando eu 
estava Presidente, me apoiaram e 
estiveram comigo durante os dois 
anos de lutas, vitórias e alegrias. 
Hoje, nesta nova diretoria, venho 
como diretora de Aposentadoria 
e Pensões, na qual pretendo lutar 
com a AFIPERJ, junto à ANFIP, 
pelos nossos direitos. Neste mo-
mento em que nosso país passa 
por grandes reviravoltas Políticas 
e Econômicas, não podemos dei-

xar de unir forças e lutar para que 
todos nós, ativos, aposentados e 
pensionistas, venhamos a manter 
o que é nosso, por direito. No que 
precisarem podem de procurar na 
AFIPERJ, pessoalmente e/ou por 
telefone (21) 2509-8771, pois terei a 
honra de atender a cada um de vo-
cês, queridos associados e amigos. 

Deixo um breve pensamento: 
“Às vezes, pensamos em desistir 
de algo que queremos por essas 
coisas serem cheias de obstáculos, 
mas a vida é feita de superações e 
conquistas. No meio de cada con-
quista vêm as decepções, as brigas, 
os problemas, as dores e o sofri-

mento, mas é necessário passar por 
todos esses obstáculos. Seja forte e 
enfrente seus problemas, abandoná-
-los não vai resolver nada. A fraqueza 
é a desculpa dos covardes!”

Um cordial abraço, Maria Ana 
da Silva – Diretora de Aposenta-
dorias e Pensões.

Maria Ana da Silva

Tarde da beleza 
em homenagem 
ao Dia das Mães

Na Tarde da Beleza nossas sócias receberão das consultoras da Mary 
Kay, cuidados especiais como: limpeza de pele, massagem facial e ma-
quiagem. No fi nal será servido um saboroso lanche. 

As inscrições podem ser feitas por meio do telefone 2509-8771 até o 
dia 05/05/2017, no horário de 9 às 16h, com as colaboradoras Camila e 
Viviane.

DATA: 11 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO: 15H30
LOCAL: SEDE SOCIAL DA AFIPERJ



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

e jantar (sopa e massa).
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Defesa do nosso regime de aposentadoria

Novamente uma proposta de 
Reforma à Previdência Social do 
governo, que aos poucos vai sendo 
mutilada e encaminhando a con-
ta a ser paga para os mesmos de 
sempre: servidores públicos e tra-
balhadores do setor privado. No 
começo a reforma seria ampla e aos 
poucos vemos que não é bem as-
sim.  A cada momento determinado 
segmento é excluído, de forma a su-
avizar a oposição e possibilitar a sua 
aprovação. Militares, servidores de 
estados e municípios e trabalhado-
res rurais deverão ser excluídos da 
nova reforma.

É justo que defendamos a socie-
dade e os trabalhadores da iniciativa 
privada da perversidade que a nova 
reforma pretende cometer contra 
esses, mas é justo também que de-
fendamos o nosso seguimento, o 
dos servidores públicos federais.  

Não estão levando em conta que 
o Regime dos Servidores Públicos 
já sofreu emendas como a EC 41 
de 19 de dezembro de 2003, depois 

veio a EC 47 de 5 de julho de 2005, 
sem contar com a Lei 12.618, de 30 
de abril de 2012, que instituiu o re-
gime de previdência complementar 
para os servidores públicos federais. 
Em todos esses atos foram retirados 
direitos, instituídos encargos e es-
tabelecidas regras de transição em 
nome do saneamento do défi cit do 
regime previdenciário dos servido-
res públicos federais. As regras de 
transição antes estabelecidas estão 
sendo desconsideradas e o “efeito 
saneador do sistema projetado para 
o futuro não está sendo aguardado e 
sim atropelado. 

Não quero me ater à questão de 
números. Mas como não? Quero sa-
lientar a incoerência dos discursos 
apresentados, ora para justifi car mais 
uma alteração no nosso regime e ora 
para justifi car a manutenção das re-
gras do regime   de outros. Enquanto 
o Ministro da Defesa Raul Jungmann 
diz que o Regime dos Militares, que 
cobra 7,5% de seus participantes, 
não é defi citário, mas que possui 

especifi cidades que devem ser consi-
deradas e que o alegado rombo não 
passa de uma “confusão contábil”, o 
Ministério do Planejamento descon-
sidera as nossas especifi cidades e o 
texto constitucional, que estabelece 
que as contas dos regimes dos ser-
vidores civis e militares não são da 
Seguridade Social, e sim encargo da 
Organização do Estado.

É hora de defender a unidade do 
regime do Auditor Fiscal que pos-
sui três tratamentos diferentes por 
ocasião da aposentadoria. O nosso 
regime possui especifi cidades consti-
tucionais, tal qual os militares, só que 
pagamos 11% de contribuição previ-
denciária, mais do que eles, inclusive 
depois de aposentados. Nosso re-
gime, já está saneado em reformas 
anteriores e o artigo 40 da Consti-
tuição Federal, que trata do nosso 
RPPS não inclui os nossos gastos na 
Seguridade Social, já que eles fazem 
parte da Organização do Estado.

Nicolau Gomes da Silva é Dire-
tor de Comunicação Social.   

Reunião UNIMED Vitória e AFIPERJ em Niterói
A AFIPERJ cumpre com os 

compromissos assumidos re-
lacionados ao atendimento da 
UNIMED ante os seus associados 
de Niterói. No dia 10 de março 
o Presidente José Arinaldo, jun-
tamente com os dirigentes da 
AFIPERJ e da ANFIP, Leila Sig-
norelli, Aniceto Martins, Manoel 
Mesquita e Márcia Irene, inter-
mediaram uma nova rodada de 
negociação, visando à melhoria 
no atendimento do Plano de Saú-
de UNIMED Vitória.

Dirigentes da Unimed Vitória e 

da Benevix relataram os avanços 
já obtidos junto aos laboratórios 
e a CDPI no Rio, para a rede di-
ferenciada, e Bronstein para as 
redes padrão e diferenciada. O 
Hospital Icaraí irá atender a partir 
de abril ambas as redes e está em 
andamento a negociação efetuada 
pelas UNIMED Leste Fluminense 
e UNIMED Vitória com o Hospital 
de Clínicas de Niterói para o aten-
dimento da rede diferenciada. 

Durante a reunião foi dada 
a oportunidade para que os as-
sociados pudessem formular 

perguntas, relatar suas expectati-
vas e percepção quanto à análise 
da evolução das negociações jun-
to a UNIMED. 

De tudo, fica a certeza de que 
a AFIPERJ estará sempre empe-
nhada na solução dos problemas 
existentes, quer junto à UNIMED, 
quer seja no fechamento de con-
trato junto a outro plano de saúde.

Agradecemos aos Diretores 
do Sindifisco Nacional – Niterói, 
sempre parceiros, pela gentiliza 
em ceder o auditório para a reali-
zação desta reunião. 



Palestra da Dra. Acácia de Andrade Brito
ESPAÇO SAÚDE

Dra. Acácia de Andrade Brito, cirurgiã-dentista

Aulas de inglês na Afi perj

A partir do dia 7 de abril estarão abertas as inscrições 
para o curso de inglês, ministrado pelo professor Elias Frei-
tas Sampaio. As aulas serão realizadas na sede social da 
Afi perj, com início previsto para a primeira semana do mês 
de maio do corrente ano.

Os associados interessados poderão se inscrever pelo 
telefone 2509-8771, no horário de 9 às 16h, com as colabo-
radoras Camila ou Viviane. 

A turma de iniciantes está programada para as segundas e 
quartas-feiras, no horário de 10 às 11h30, e a turma avançada 
para as segundas-feiras, no horário de 14h30 às 16h30.

No início do curso, o aluno poderá ser avaliado para defi nir 
qual turma melhor atenderá ao seu nível de conhecimento.  

Atenção:  A previsão é de 10 (dez) vagas para cada 
turma.

Aulas de dança na Afi perj
A partir de 10/04/2017, estarão abertas as inscrições 

para as aulas de dança, orientadas pelo professor Le-
andro nascimento. As aulas serão realizadas na sede 
social da Afi perj. 

O início do curso se dará tão logo obtenhamos o 
quantitativo mínimo de 10 alunos inscritos.

A turma está programada para às segundas-feiras às 
15h30.

Os associados interessados poderão se inscrever pe-
lo telefone 2509-8771, no horário de 9 às 16h, com as 
colaboradoras Camila ou Viviane. 

Em 16 de março a AFIPERJ re-
tomou as atividades de palestras 
em seu auditório.  Para dar con-
tinuidade às comemorações do 
mês Internacional da Mulher, nes-
te dia tivemos como convidada a 
palestrante Dra. Acácia de Andra-
de Brito, cirurgiã-dentista que nos 
trouxe uma coletânea de informa-
ções importantes e atualidades 
nos tratamentos odontológicos. 

Seguindo a abordagem do tí-
tulo  “A Odontologia e o Universo 
Feminino”, a palestrante mostrou 
a feminilização das profissões de 
saúde e, em especial, a odonto-
logia, onde se encontra mais da 
metade de mulheres exercendo a 
profissão. 

A ênfase foi dada às mulhe-
res grávidas, e a importância de 
procurar um acompanhamento de 
perto nos seus 3 primeiros meses 
de gestação devido a problemas 
gengivais que aparecem por mu-
danças hormonais.  

A amamentação também foi 
lembrada como um processo de 
grande importância tanto pela ri-
queza de nutrientes e anticorpos, 

como pelo estímulo ao desenvol-
vimento das arcadas dentárias, e 
também na ajuda do bom desen-
volvimento psicológico do bebê.

A formação das arcadas e a 
formação do dente também foi 
mostrada para que se entendesse 
os processos que acometem tan-
to o periodonto como a estrutura 
dental.

Problemas mais comuns como 
o sangramento gengival, devido a 
fatores irritantes locais por acúmu-
lo de placa bacteriana, podendo 
evoluir para uma periodontite ou 
agravar para uma doença perio-
dontal  também foram elucidados. 
A questão de como ocorre uma 
lesão cariosa e suas causas e os 
fatores agravantes também foram 
discutidos. 

A Dra. Acácia em todos os mo-
mentos lembrou da importância 
da prevenção básica, com o uso 
adequado do fio dental e a esco-
vação pelo menos 3 vezes ao dia. 
Disse ser o segredo da questão.

As doenças sistêmicas que 
acometem alguns pacientes, co-
mo o diabetes, a hipertensão e 

cardiopatias requerem cuidados 
ao dar início a um tratamento 
odontológico sendo vedado o tra-
tamento invasivo de pessoas com 
a glicose alta, com descontrole da 
pressão ou com alguma arritmia 
cardíaca.

O Bruxismo e o apertamento 
foram lembrados como doenças 
multifatoriais e sem cura somen-
te com tratamentos paliativos e 
locais para amenizar o problema.

As atualidades ficaram por 
conta da Toxina botulínica utili-
zada para diversos tratamentos 
estéticos como sorriso gengival, 
dores na articulação e preen-
chimento labial ou suavização 
de marcas de expressão. A utili-
zação do PRF (Fibrina Rica em 
Plaqueta) é o que tem de mais 
moderno e com um resultado ex-
celente.

No final foi aberto um espaço 
para perguntas e a doutoura pode 
tirar algumas dúvidas 
sobre técnicas de 
escovação e trata-
mentos de implantes 
osteointegrados.


