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Quem Somos?
A Associação dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do 
Brasil no Estado do Rio de Janeiro 
- AFIPERJ, entidade associativa 
civil sem fi ns lucrativos, dotada de 
Personalidade Jurídica de Direito 
Privado, com Estatuto registrado sob 
o nº. 44.548, no livro A-17, do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, em 19 
de outubro de 1976, é resultante da 
fusão das entidades surgidas pelos 
sonhos, mentes e mãos abnegadas 
de antigos fi scais de contribuições 
previdenciárias dos então Estados 
da Guanabara (UFIPEG, fundada em 
07 de julho de 1969, com Estatuto 
registrado sob o nº. 23.940, no livro 
A-8, do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, em 10 de março de 1970) 
e do Rio de Janeiro (AFFIP- AFFIP, 
fundada no dia 27 de junho de 1972, 
com Estatuto registrado sob o nº. 
1.223, no livro A-5, do Cartório do 
Terceiro Ofício de Niterói), que, acima 
de tudo, vislumbravam a necessidade 
de reconhecimento da valorosa 
saga dos fi scais de contribuições 
previdenciárias tão fundamentais 
na expansão da Previdência Social 
em nosso País, tão carente. Foram 
anos de caminhadas exaustivas pelo 
interior de nossos Estados, divulgando 
a Previdência Social, demonstrando 
a justeza da formalização do vínculo 
empregatício dos trabalhadores e 
convertendo mentes empresariais 
recalcitrantes, em busca da garantia 
do direito sagrado dos trabalhadores 

A Sede de Lazer da AFIPERJ, 
localizada na Estrada Joaquim de 
Oliveira Pacheco s/n - Prata dos 
Aredes, Canoas - Teresópolis – RJ, 
possui 10 suítes, sendo uma com 
hidromassagem e jardim de inverno. 
Todos os apartamentos possuem 
ventilador de teto, frigobar e TV, e as 
diárias incluem café da manhã, almoço 
e jantar (sopa e massa). Uma ótima 

Sede de Lazer

Afi perj

opção para diversão, relaxamento 
e curtir a família em um ambiente 
tranquilo e em contato com a natureza. 

 Se você sócio não conhece, 
faça sua reserva com a colaboradora 
Fátima Silveira, de segunda a sexta-
feira das 08:30 às 17h, pelo telefone 
(21) 2509-8771, e vá conhecer a Sede 
de Lazer que é um lugar para você, 
associado, desfrutar.

aos benefícios previdenciários.
Anos e anos de trabalho. Tantos 

anos, que nos foram também 
unindo e nos tornando não só 
servidores voltados ao bem público, 
mas uma verdadeira legião de 
amigos, praticamente um família. 
Situação que extrapolou o âmbito da 
Seguridade e Previdência Social, ao 
passarmos à Receita Federal, unidas 
todas as vocações previdenciárias e 
do fi sco num propósito único, bem 
maior, independente de movimentos 
políticos que possam, em momentos 
conturbados, tentar desmerecê-lo.

Nossa missão permanente
Irmanar, representar e mobilizar 

os Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, no Estado do 
Rio de Janeiro, na defesa dos 
direitos, ampliação das conquistas e 
fortalecimento da categoria; sempre 
compromissada com o progresso do 
Fisco, da Administração Tributária e 
do serviço público, sem jamais perder 

de foco nossa vocação em benefício 
da sociedade e da construção de um 
País com justiça fi scal e social, que 
nos resgate os valores morais que 
devem ser a inquebrantável base de 
uma nação efetivamente democrática.

Quem de fato somos?
Um grupo de pessoas que amam a 

vida, que amam o que fazem em favor 
do País, que como seres humanos 
adoram participar de festas, de 
viajar, que acham muito bom estar na 
companhia de amigos, que possuem 
a mesma essência que nos permite, 
unidos, vencer problemas quer sejam 
da vida ou da carreira. Acalenta-nos 
a certeza de que é um privilégio ser 
Auditor Fiscal e poder através do nosso 
trabalho ajudar no combate a mazelas 
que agridem qualquer sociedade e, 
assim, ajudar a proteger o trabalhador 
brasileiro, a previdência social e todas 
as forças produtivas de nossa Nação.

Afi nal: somos a AFIPERJ!!! forjada 
em sonhos inesgotáveis.
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Quer interagir?
Envie opiniões e sugestões para

        afi perj@afi perj.org.br

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 
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INFORMATIVO AFIPERJ

A AFIPERJ, todas as quartas-feiras, disponibiliza pa-
ra seus associados uma aula de inglês com o Professor 
Elias Freitas Sampaio, com uma turma de iniciantes, das 
10h às 11h30, e uma turma avançada, das 14h30 às 
16h30. Se você ainda não faz parte de nenhuma das tur-
mas mencionadas, venha em nossa Sede Social e faça 
uma aula experimental.

Novo convênio 
de entretenimento

A Nadia’s é a nova par-
ceira da Afi perj no tocante 
ao entretenimento. Pra 
você que quer sair e se 
divertir pelo Rio de Janei-
ro, indo a teatro, shows e 
espetáculos, bem como 
fazer pequenas viagens, a 
Nadia’s é a empresa ideal. 
Trabalhando com carros 

executivos e o transpor-
te de porta a porta, a 
Nadia’s leva e busca pro-
movendo a companhia, 
o status e a segurança, 
em pequenos e médios 
trajetos. Contate-nos pa-
ra receber informações: 
(21) 980687272 e (21) 
22443356.

Novo convênio médico

A médica homeopata Drª. Rafaela Presta Rodrigues da 
Cunha, conveniou-se à AFIPERJ, e oferece aos associados 
e seus dependentes, consultas médicas da especialidade 
de Homeopatia, em seu consultório, na rua Uruguaiana, 39-
3º andar, Centro – Rio, com desconto de 10% sobre o valor 
da consulta. O preço da consulta médica é de R$ 200,00 
(duzentos reais).
O pagamento dos honorários da consulta será de inteira 
responsabilidade 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

Todas as segundas-feiras, às 15:30, na Sede Social 
da AFIPERJ, é disponibilizado, gratuitamente, para os 
sócios da entidade, com o Professor Leandro Nascimen-
to, aulas de dança de salão. Você sócio da AFIPERJ, 
que ainda não desfruta desta maravilhosa aula, venha 
e participe! 

Aula de dança

Aula de inglês



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

e jantar (sopa e massa).
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Doenças de Inverno

No dia 26 de julho a AFIPERJ recebeu a Dra. Cleu-
sa Maria Schinke Genn, Alergologista e Imunologista, 
foi professora titular da PUC/RJ, de pós-graduação na 
Santa Casa de Misericórdia, e no Hospital Marcílio Dias.

  Com a desenvoltura de quem conhece a fundo 
a sua especialidade, a Drª. Cleusa alertou para o fato 
de que é durante o inverno que aumentam os casos de 
doenças, principalmente respiratórias como gripes, res-
friados, pneumonias e sinusites, assim como as doenças 
alergo-respiratórias como rinite, sinusite alérgica e bron-
quite, pois é nessa estação do ano que proliferam os 
ácaros e fungos no ambiente.

Ao fi nal da palestra, a médica distribuiu o calendário 
de vacinação e lembrou dos cuidados básicos que deve-
mos ter durante esse período do ano:

É importante:
•Deixar a casa bem arejada.
•Evitar contato com pessoas doentes.
•Ter cuidado ao espirrar ou tossir, protegendo q boca 

e o nariz.
Para prevenir essas doenças de inverno existem va-

cinas.
Segue ao lado o calendário de vacinação do idoso.

Palestra da Drª. Cleusa

Primeira Reunião do Conselho Deliberativo 
da AFIPERJ - biênio 2017/2018

No dia 06 de julho de 2017, às 
15h30, em segunda convocação, 
o Conselho Deliberativo - biênio 
2017/2018 da AFIPERJ, realizou 
a sua primeira reunião ordinária, 
que contou com as presenças do 
Presidente do Conselho Executivo 
José Arinaldo Gonçalves Ferrei-
ra e do Diretor de Administração, 
Patrimônio e Orçamento Rivaldo 
Barreto dos Santos. Nesta reunião 
foi nomeada Presidente do Conse-
lho Deliberativo a Auditora Fiscal 
da RFB Rosana Escudero de Almei-
da e nomeado Secretário o Auditor 
Fiscal da RFB José do Nascimento 
Freitas.



Demonstração de auto aplicação de Jin Shin Jyutsu

No dia 25 de julho de 2017 (terça-feira), na Sede So-
cial da AFIPER, a Auditora Fiscal da RFB e Terapeuta de 
Jin Shin Jyutsu Luciane Corado Pereira, realizou com os 
sócios e seus convidados uma demonstração de auto apli-
cação da arte milenar Jin Shin Jyutsu.

A terapeuta Luciane, a partir de setembro de 2017, 
todas as sextas-feiras irá realizar atendimentos na Sede 
Social da AFIPERJ. A marcação de consultas serão reali-
zadas pela própria, no número (21) 99707-0657.

A TERAPEUTA EXPLICA:
Como é o tratamento?
A sessão de Jin Shin Jyutsu é individual, realizada com 

a pessoa vestida e geralmente deitada. O terapeuta apli-
ca sequências de toques de acordo com as necessidades 
específi cas de cada pessoa durante o atendimento. O Jin 

Encontro com os associados da AFIPERJ 
em Nova Iguaçu

Shin Jyutsu não é massagem – não há pressão nem fric-
ção nos toques aplicados.

A duração das sessões é de aproximadamente 1 ho-
ra, e sua frequência depende da necessidade de quem a 
recebe – pode ser diária, semanal, quinzenal ou em qual-
quer outro ritmo.

Um tratamento não tem número predeterminado de 
sessões e o terapeuta costuma ensinar exercícios de au-
toaplicação para o paciente. Assim, ele pouco a pouco 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 
autoaplicação, 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.

No dia 9 de agosto de 2017, a Dire-
toria da AFIPERJ, iniciou o projeto de 
descentralização das suas atividades in-
do até a Delegacia da Receita Federal de 
Nova Iguaçu para promover um encon-
tro com os nossos associados daquela 
região. Estiveram presentes diversos 
associados e colegas pertencentes à ad-
ministração local. No encontro, diversos 
assuntos de interesse do nosso cargo 
foram tratados, ações da AFIPERJ em 
benefício dos nossos associados foram 
relatadas e também, foi escolhido como 
nosso representante em Nova Iguaçu 
o colega Valmir de Oliveira. O encontro 
foi fi nalizado com um agradável almoço 
oferecido aos nossos associados. 

O próximo encontro será no dia 05 
de outubro na cidade de Volta Redonda.


