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XXVI Convenção Nacional da Anfi p

A XXVI Convenção Nacional da 
ANFIP, realizada em Brasília no pe-
ríodo de 20 a 23 de maio, na qual 
diversos associados da AFIPERJ 
tiveram o privilégio de participar, 
do marco importante na história 
da entidade e de suas estaduais. A 
AFIPERJ, mais uma vez participan-
te importante com um stand muito 
bem elaborado e montado. Os seus 
associados, constituíram uma das 

maiores delegações. Os seus con-
vencionais tiveram participação de 
destaque, e com a presença do nos-
so Presidente José Arinaldo, que fez 
o discurso representando a todos, e 
do nosso querido Aniceto Martins, 
merecidamente homenageado por 
sua permanente e brilhante participa-
ção na história associativa da ANFIP 
e da AFIPERJ, o sucesso foi comple-
to. E podemos acrescentar que Leila 

Signorelli e Ilma Pelizon fazem parte 
da única chapa inscrita para o futuro 
Conselho Executivo da ANFIP, biênio 
2017/2019.

Que os ventos do futuro sejam 
ainda mais promissores, com a im-
plementação das decisões tomadas 
nesta Convenção, trazendo segu-
rança, justiça e dias melhores para 
a Família dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil.
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Quer interagir?
Envie opiniões e sugestões para

        afi perj@afi perj.org.br
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GOTAS DE SABEDORIA
“Há três coisas que nunca voltam atrás: a fl echa lança-
da, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida.”

Autor desconhecido

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Mudou de endereço? 

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

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

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

Filhas pensionistas de Servidor Público Federal 
poderão ter os seus benefícios cancelados

No fi nal do ano de 2016 a Adminis-
tração Federal instaurou auditoria 
com base na Súmula 285, do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), 
com o fi m de identifi car e cancelar 
benefícios previdenciários de fi lhas 
de servidores públicos federais fa-
lecidos e, que obtiveram o direito 
de perceber pensão por morte de 
seus pais com base na Lei 3.373 
de 1958. Naquela época, as fi lhas 
maiores de 21 anos, solteiras, e 
que não exercessem cargo públi-
co efetivo, faziam jus ao benefício. 
Contudo, recentemente, a Corte de 
Contas, passou a entender, através 
de parecer, que a pensão por morte 
deixada pelos servidores federais 
às suas fi lhas estaria condicionada 
à permanência das benefi ciárias no 
estado civil de solteira, à não ocupa-

ção de cargo público permanente, e 
à dependência econômica em re-
lação ao instituidor. Sendo assim, 
as fi lhas pensionistas, que obtive-
ram o benefício na vigência daquela 
lei, e que permanecem solteiras e 
possuem outra fonte de renda, cor-
rem o risco de ter o seu benefício 
cancelado.

De acordo com a Advogada Flávia 
Lopes Padilha, consultora jurídica 
da AFIPERJ, a medida adotada pela 
Administração Federal é ilegal e ar-
bitrária, uma vez que viola o artigo 
5º, inciso XXXVI, da Constituição 
da República, devendo prevalecer 
a legislação vigente à época de 
quando o direito foi concedido, em 
respeito ao direito adquirido das 
benefi ciárias. Explica a Dra. Flávia 
Padilha que a lei de 1958 estabe-

lecia apenas duas condições para 
a concessão do benefício à época, 
quais sejam: ser solteira e não ocu-
par cargo público permanente, não 
se podendo entender que a extin-
ção da pensão por lei superveniente 
(Lei 8.112 de 1990), possa retroagir 
para prejudicar as pensionistas, até 
porque a legislação posterior não 
retirava o direito de quem já era be-
nefi ciária anteriormente, sendo esse 
também o entendimento dos Tribu-
nais Superiores. 

Para maiores informações, a ad-
vogada conveniada da Afi perj, Dra. 
Flávia Lopes Padilha, atende no 
escritório localizado na Rua da Qui-
tanda nº 30, sala 415 (Prédio em que 
se situa a Afi perj) e seus telefones 
para contato são: 21-25097761/21-
996091837.

Aulas de dança na Afi perj
Já retornaram as aulas de dança na Sede Social da 
AFIPERJ, toda segunda-feira, às 15h30. 

Não deixem de participar!!

Comemoraremos também, 
os aniversariantes de abril, maio, 

junho e julho. 
Não percam! 

 20 DE JULHO DE 2017 
QUINTA FEIRA

HORÁRIO: 17 às 21h 

na Afi perj

Entrada franqueada aos associados 
Convite para Convidado – R$ 30,00 

nana Afi perjAfi perj



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

e jantar (sopa e massa).

Página 3

Palestra com o Psicólogo Luiz Ainbinder

A AFIPERJ promoveu, em con-
junto com a Representação da 
UNAFISCO NACIONAL Rio, no dia 
16/5, a palestra “Não deixe que as 
dores do passado e o medo do futuro 
atrapalhem a felicidade do presente”, 
ministrada pelo professor, psicólogo 
e radialista, Luiz Ainbinder. O evento, 
que contou com a presença de apro-
ximadamente 70 convidados, ocorreu 
na Sede Social da Afi perj, localizada 
na capital fl uminense e foi seguido de 
coquetel oferecido, pela associação, 
aos participantes.

Na oportunidade fi cou acertado que 

haverá, a partir de 6 de junho, o curso 
“O caminho para a paz interior”, também 
ministrado pelo professor Ainbinder.  O 
local se alternará, mensalmente, entre 

as sedes das duas entidades.
 Estiveram presentes ao evento as-

sociados e Diretores da AFIPERJ e da 
UNAFISCO.

A AFIPERJ realizará, toda ter-
ça-feira, o curso ministrado pelo 
psicólogo Luiz Ainbinder, sobre o 
tema “O Caminho para a paz de es-

CURSO
O Caminho para a paz de espírito

Tarde de Beleza em comemoração ao dia das Mães

Na quarta-feira, dia 10, a 
AFIPERJ, realizou o evento come-

morativo ao Dia das Mães, a Tarde da 
Beleza, na qual as nossas associa-

das receberam cuidados especiais 
como: limpeza de pele, massagem 
facial e maquiagem. Os cuidados 
foram seguidos de coquetel. O 
evento ocorreu na Sede Social da 
AFIPERJ, e contou com a presença 
de amigos, familiares, associados e 
do nosso Presidente José Arinaldo e 
outros diretores.

Durante a homenagem, a Dire-
tora Maria Ana realizou a leitura de 
um texto dedicado às mães. Tam-
bém foram distribuídas lembranças 
comemorativas, aos presentes, no 
evento.

pírito”, com início no dia 06/06/2017, 
às 16h. 

As inscrições deverão ser reali-
zadas com os colaboradores Cabral 

e Jessica pelo telefone: (21) 2509-
8771.

Obs.: Temos apenas 60 vagas 
disponíveis. 



ESPAÇO SAÚDE

Maiores informações: Luciane (21) 99707-0657

QUE É JIN SHIN JYUTSU?
Jin Shin Jyutsu consiste na apli-

cação de sequências de toques em 
áreas específi cas do corpo onde a 
energia vital se concentra. Induz 
a profundo relaxamento, facilita a 
respiração, restaura a vitalidade, 
auxilia na eliminação de toxinas e 
alivia os efeitos do stress, trazen-
do equilíbrio mental, emocional e 
físico a quem o recebe e a quem 
o pratica.

De raízes milenares, a arte do 
Jin Shin Jyutsu foi redescober-
ta no Japão, no início do século 
XX, por Jiro Murai (1886-1960) 
e divulgada no Ocidente por sua 
aluna americana Mary Burmeister 
(1918-2008).

Uma vez que aborda o ser hu-
mano em sua totalidade, o Jin Shin 
Jyutsu é ao mesmo tempo fi loso-
fi a, psicologia e fi siologia. Seus 
princípios podem ser encontrados 
em terapias orientais, como a acu-
puntura e o shiatsu, e em terapias 
ocidentais, como a homeopatia e 
a osteopatia.

Por sua simplicidade, o Jin 
Shin Jyutsu pode inicialmente 
despertar ceticismo. Mas, à me-
dida que se experimenta essa 
arte, seja por meio da autoapli-
cação, seja por meio de sessões 
com um profi ssional qualifi cado, 
comprava-se a sua efi cácia. Aos 
poucos, o praticante descobre o 
potencial curativo oculto no pró-
prio corpo e se sente convidado 
a uma fascinante jornada de au-

toconhecimento, autoaceitação, 
integração e bem-estar, que pode 
trazer transformações surpreen-
dentes.

O Jin Shin Jyutsu é instru-
mento poderoso na prevenção 
de doenças, pois, sem nenhuma 

contraindicação, fortalece a ca-
pacidade inata do corpo de se 
autorregular. Funciona como exce-
lente coadjuvante de tratamentos 
de saúde e de psicoterapias em 
geral.

COMO É O TRATAMENTO?
A sessão de Jin Shin Jyutsu é 

individual, realizada com a pes-
soa vestida e geralmente deitada. 
O terapeuta aplica sequências de 
toques de acordo com as necessi-
dades específi cas de cada pessoa 
durante o atendimento. O Jin Shin 
Jyutsu não é massagem – não há 
pressão nem fricção nos toques 
aplicados.

A duração das sessões é de 
aproximadamente 1 hora, e sua 
frequência depende da necessida-
de de quem a recebe – pode ser 
diária, semanal, quinzenal ou em 
qualquer outro ritmo.

Um tratamento não tem núme-
ro predeterminado de sessões e o 
terapeuta costuma ensinar exer-
cícios de autoaplicação para o 
paciente. Assim, ele pouco a pou-
co vai aprendendo a cuidar de si 
mesmo e se torna cada vez mais 
autônomo.

Com as sessões de Jin Shin 
Jyutsu e os exercícios de autoa-
plicação, os padrões de circulação 
energética são gradativamente 
desbloqueados e restaurados, o 
que gera efeitos benéfi cos não 
apenas nos pensamentos e senti-
mentos, mas também no corpo.

JIN SHIN JYUTSU
Fisio-Filosofi a

A arte ancestral de harmonização da energia vital
Aprenda a relaxar e a recarregar sua energia, trazendo paz, maior vi-

talidade e harmonia para o corpo, a mente e as emoções.

A médica homeopata Drª. Ra-
faela Presta Rodrigues da Cunha, 
conveniou-se à AFIPERJ, e oferece 
aos associados e seus dependentes, 
consultas médicas da especialidade 
de Homeopatia, em seu consultó-
rio, na rua Uruguaiana, 39-3º andar, 

NOVO CONVÊNIO
Centro – Rio, com desconto de 10% 
sobre o valor da consulta. O preço da 
consulta médica é de R$ 200,00 (du-
zentos reais).

O pagamento dos honorários da 
consulta será de inteira responsabili-
dade do associado da contratante. 

Maiores Informações:
Drª. Rafaela Presta Rodrigues Cunha
Tel.: (21) 2224-39-75 / 2252-8248/ 
Cel.: 98858-0062
e-mail: rafaelapresta@gmail.com


