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Convênios...

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

Com a palavra,

o presidente

Prezados associados,
Apesar da difícil situação financeira que todos nós enfrentamos hoje, a AAFIT tem conseguido caminhar firme e honrar o propósito para o qual foi criada. Infelizmente, não temos, nos últimos
anos, descerrado placas de inaugurações de obras, mas nunca faltaram aos associados, dependentes e pensionistas os habituais serviços
de boa qualidade e a certeza de que o patrimônio da instituição continua bem administrado e a cada dia mais valorizado.
Porém, algo que tem nos incomodado bastante e que gostaríamos de resolver é a autonomia da nossa sede social. Quando a construímos, imaginávamos que, além da nossa acomodação, teríamos
oportunidade de realizar nossos eventos festivos e sociais nos salões
que aqui dispomos, mas, com a proliferação de quitinetes no Centro
de Atividades do Lago Norte, graças à conivência do GDF, estamos
impedidos de realizar nossos eventos e, inclusive, de alugar os espaços, o que nos causa grandes prejuízos.
Mesmo com esse cenário adverso, a AAFIT, ao longo dos 52
anos de existência, tem se mantido firme e forte no compromisso de
ser a segunda casa dos nossos associados. Por isso, gostaria de parabenizar todos os que contribuem diariamente para o fortalecimento
da nossa entidade. Sem o respaldo dos nossos companheiros, não teríamos chegado até aqui.
Obrigado por tudo!

PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS
AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO
DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva
Presidente: Jadson Januário de Almeida
Vice-Presidente: Fernando Antônio Rezende Júnior
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Diretor Financeiro: José Emetério Nunes Neves
Diretor Social e de Esportes: André Luiz Aguiar Dupin
Diretora de Turismo: Maria das Graças Viana Bragança
Diretor Jurídico: Antonio Alves do Nascimento Neto
Diretora de Assistência e Serviços: Maria de Jesus Carvalho Pereira
Diretor de Aposentados: Deny Cassimiro
Diretor de Relações Públicas e de Com. Social: Ananias Lopes Zedes
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Efetivos:

Conçeição Álvares Teixeira de Castro
José Juvenal da Silva
Waldemar Machado Netto

Suplentes:

Orlando Ribeiro de Souza
Raimundo Nonato de Souza
Emiliane Ramos Ferreira

Conselho Deliberativo
Efetivos:

Valter Agapito Teixeira
Genivaldo da Silva Barbosa
José Ailton de Melo Coelho
Luiz Lins de Oliveira

Suplentes:

Jason Henrique Cares
José da Silva Rego

Colônia de Férias de Prado (BA)
Marlene Duarte Pacheco
Geny José Teobaldo da Costa

Conselheiros Natos

Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT

E ditorial
Já são 52 anos de existência e de muitos desafios. No assoprar das velinhas,
a senhora cinquentenária AAFIT fez
o mesmo pedido dos últimos 20 anos.
Apesar de que dizem que revelá-lo
pode impedir que ele se realize, vale a
pena confidenciá-lo, pois esse pedido
não é mais um sussurro, é um grito:
“Por favor, GDF, não deixe nossa categoria morrer! Realize concurso para
auditor-fiscal da Receita o quanto antes. Por favor!” Esse desejo não é só

da associação. Ela fala em nome de toda
a sociedade brasiliense, que necessita encarecidamente de investimentos em áreas
vitais, como educação, saúde, transporte
etc. A arrecadação está parada. O sonegador comemora a inércia do governo
distrital. Enquanto isso, a aniversariante vislumbra, com certo receio, o futuro,
pois tem consciência de que sem renovação de pessoal, ela não existirá por muito
tempo. Mas vamos em frente… “Parabéns
pra você”…
Boa leitura!

Acácio de Almeida
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Vagner Alves de Carvalho
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Jantar em homenagem ao mês dos pais e ao aniversário da AAFIT

QUASE 500 CONVIDADOS PRESTIGIAM JANTAR EM
HOMENAGEM AOS PAIS E AO
ANIVERSÁRIO DE 52
ANOS DA AAFIT
O jantar organizado pela Associação dos Auditores Tributários dos
Distrito Federal (AAFIT) em homenagem ao mês dos pais e ao aniversário de 52 anos da entidade reuniu,
na noite de 21 de agosto de 2015, no
Espaço Patrícia Buffet, cerca de 500
convidados, que se deliciaram com
um excelente cardápio, que agradou a
todos os paladares, e se divertiram no
baile dançante, animado pela banda
Focus, de Goiânia.
O presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, ressaltou
a repercussão dos convidados sobre
a festa. “Pela experiência que nossa
gestão tem em organizar festas, sentimos que esta foi uma das melhores da
AAFIT, pois foi a que mais recebemos
elogios”, disse. Segundo ele, todos os
detalhes foram bem percebidos: “elogiaram o requinte do espaço, o capricho no serviço de buffet, a diversidade
e a qualidade musical da banda que
se apresentou, além de realçarem que
a ornamentação deixou o ambiente
muito bem convidativo”.

Banda Focus comandou o baile dançante com repertório diversificado de músicas

Buffet repleto de opções agradou a todos os paladares

aprazível, bebida e comida para todos
os gostos, conjunto musical animado
com repertório variado, além de excelente decoração”. Porém, segundo
ele, o que realmente fez a diferença e
tornou a festa boa foram as pessoas.
“Nesse sentido, a festa foi um sucesso,
pois celebramos e partilhamos nossa
alegria com pessoas queridas”.

agrade não só associados, mas também filhos e netos. Meus filhos estão
surpresos com a qualidade e com a
disponibilidade que temos aqui hoje.
Ninguém pediu para ir embora e olha
que já é tarde. Isso nunca aconteceu
antes”, disse.

Para quem participou e quiser
guardar esse momento em imagens,
O associado Wilson José de as fotos em alta resolução do jantar
Para o diretor de Relações Públicas e de Comunicação Social da as- Paula elogiou a ousadia. “A festa foi já estão disponíveis em nosso site, na
sociação, Ananias Lopes Zedes, “tudo muito moderna e conseguiu fazer aba Menu principal/Galeria de foconspirou a favor de uma excelente uma ligação que a gente precisava tos. Há a opção de baixá-las para seu
noite de diversão, desde o local muito fazer, que é realizar uma festa que computador. Aproveite.

DEPUTADO IZALCI

Quem marcou presença ao
evento foi o deputado federal Izalci
Lucas (PSDB/DF), que posou para
fotos com associados. Os registros da
página 9 foram gentilmente cedidas
pelo fotógrafo William Sant´Ana, que
o acompanhou durante o evento.
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AAFIT 52 ANOS
Veja um pouco mais dessa
história na página 15

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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JANTAR EM HOMENAGEM AO MÊS DOS PAIS E AO
ANIVERSÁRIO DA AAFIT: IMAGENS DA CELEBRAÇÃO
“A AAFIT tem uma tradição de fazer festas excelentes, mas a de hoje superou todas as
expectativas. Ninguém quer ir embora. A diretoria está de parabéns!”
Associado João Alves de Oliveira

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Notas &
Jantar
emInformações
homenagemúteis…
ao mês dos pais e ao aniversário da AAFIT
“O que me encantou muito foi o espaço e a decoração, isso sem falar da banda e
do buffet. A vida é o momento; é o hoje. Por isso, temos que aproveitar encontros como este. Quem não veio, não sabe o que perdeu. Excelente festa!”
Associada Maria Helena Araújo Prado
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“Para mim, tudo conspirou a favor de uma excelente noite de diversão, desde o local muito
aprazível, bebida e comida para todos os gostos, conjunto musical animado com repertório
variado, além de excelente decoração.”
Associado Ananias Lopes Zedes

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Jantar em homenagem ao mês dos pais e ao aniversário da AAFIT

“Vou refletir a opinião dos meus três filhos adolescentes que vieram comigo. A
festa foi muito moderna e conseguiu fazer uma ligação que a gente precisava fazer,
que é realizar uma festa que agrade não só associados, mas também filhos e netos.”
Associado Wilson José de Paula
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As fotos desta páginas foram
gentilmente cedidas pelo
fotógrafo William Sant´Ana.
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Entrevista AAFIT

ASSOCIADA ELIANA BONOMI, AUDITORA-FISCAL
DA RECEITA DO DF RECÉM-APOSENTADA,
CONCEDE ENTREVISTA À AAFIT

A

associada Eliana Aparecida
Torrezan Bonomi, auditorafiscal da Receita recém-aposentada
(maio/2015), é nossa entrevistada
nesta edição da CelebrAAFIT. Eliana
Bonomi faz um balanço de sua trajetória na Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, oferece
sugestões para o fortalecimento do
Fisco Candango e registra algumas
pretensões nessa nova fase de vida.
Eliana ingressou no Fisco do

CelebrAAFIT: Inicialmente,
gostaríamos de parabenizá-la por
concluir essa importantíssima fase
de vida e conquistar a merecida aposentadoria, após anos de dedicação
profissional à carreira de auditoria
tributária do Distrito Federal. Ao
cumprimentá-la, também saudamos
todos os demais aposentados filiados à AAFIT e, em especial, os que se
aposentaram no 1º semestre de 2015.
Feito isso, apesar de que “definir-se é
limitar-se”, quem é Eliana Bonomi?
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DF em 1984, por meio de concurso
público para Auditor Tributário, tendo atuado no cargo por mais de 30
anos. Na Secretaria de Estado de Fazenda do DF, desempenhou diversos
cargos comissionados e foi líder de
várias equipes de trabalho. Foi diretoria do então Departamento de Arrecadação e Tributação (DAT); parecerista da Gerência de Julgamento
do Contencioso Tributário (Cotri);
diretora do então Departamento

de Fiscalização Tributária (DFT);
coordenadora do GT Baixa de Inscrições e chefe do Núcleo de Substituição Tributária do ISS, no âmbito
da então Diretoria de Fiscalização
em Estabelecimentos (Difes); conselheira do Tribunal Administrativo
de Recursos Fiscais (Tarf); assessora
do então Departamento da Receita,
atual Surec; e gerente de Auditoria
Tributária (Geaut), posição em que
se aposentou.

Eliana Bonomi: Sou paulista,
da cidade de Aramina, filha de José
Torrezan e Rende Maluf Torrezan.
Vim para Brasília em 1973, com 13
anos de idade, para morar com uma
irmã. Cursei o ensino médio no Colégio Elefante Branco e, em julho
de 1977, passei no vestibular para o
curso de Psicologia da Universidade
de Brasília, concluído em 1982. Sou
casada com Gilson Luiz Bonomi há
34 anos, e temos dois filhos, Mateus
e André.

“A situação é tão
grave que se faz
necessária a
realização de
concurso público
para 500 novos
auditores fiscais,
no mínimo, com
previsão de cadastro reserva. E
sempre que o
percentual de
aposentadorias
atingir 20% do
quadro, precisa-se
de imediato novo
concurso público.”

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

Entrevista AAFIT
CelebrAAFIT: Como surgiu o não tive oportunidade de partilhar a
interesse em ser auditora tributária? bagagem de novos conhecimentos e a
experiência acumulada.
Eliana Bonomi: Em 1983, recém-formada, estava envolvida no
CelebrAAFIT: Considerando
curso de especialização e montando sua experiência na carreira de audiclínica de psicologia, quando meu toria tributária do DF, que sugestões
cunhado, Aguimar de Freitas Nunes, a senhora tem para o fortalecimento
auditor fiscal da SEF, lançou o desa- do Fisco candango?
fio de eu estudar para o concurso. A
princípio nem liguei. Mas sua insisEliana Bonomi: A situação é
tência me levou a mudar os planos e tão grave que se faz necessária a reaestudar intensamente para o certame. lização de concurso público para 500
novos auditores fiscais, no mínimo,
CelebrAAFIT: O que a senho- com previsão de cadastro reserva. E
ra leva desses mais de 30 anos de de- sempre que o percentual de aposensempenho profissional na Secretaria tadorias atingir 20% do quadro, prede Fazenda do DF?
cisa-se de imediato novo concurso
público. Também necessário não se
Eliana Bonomi: Muito aprendi- descuidar da formação continuada
zado, uma vida dedicada e uma his- da equipe em atividade.
tória. Prazer do trabalho e orgulho
da trajetória, da superação das difiCelebrAAFIT: Existe alguma
culdades e de tantos amigos que fiz.
atividade que a senhora pretende desenvolver agora e que não foi possível
CelebrAAFIT: Há mais de 20 durante o tempo em que esteve na
anos sem concurso público, como a ativa?
senhora avalia a situação atual da carreira de auditoria tributária do DF?
Eliana Bonomi: Em curto prazo, dedicar mais atenção à família,
Eliana Bonomi: Caótica. A principalmente aos parentes que ainfalta de investimento na carreira de da moram no interior de São Paulo
auditoria afeta diretamente o Estado e são idosos, cuidar da saúde e viajar
com a queda na arrecadação e, conse- com mais frequência. Estão em nosquentemente, os recursos para inves- sos planos, como casal, servir mais
timentos em áreas essenciais. Gritan- intensamente às atividades parote irresponsabilidade dos sucessivos quiais e ao Movimento das Equipes
governos. Dentro de “casa” nos sen- de Nossa Senhora - ENS, do qual fatimos desprestigiados e frágeis. Há zemos parte há 15 anos.
tantos anos esperamos o ingresso de
novos profissionais para fortalecer o
CelebrAAFIT: Que mensagem
corpo técnico, para colocar em prá- a senhora gostaria de deixar para os
tica projetos de fiscalização, dar va- colegas auditores que ainda labutam
zão ao grande volume de processos na carreira de auditoria tributária do
pendentes de análise, julgamento e DF?
solução. Enfim, assumir o vazio deixado por tantos auditores que se apoEliana Bonomi: Tenham espesentaram. Sem falar no aumento dos rança e coragem, apeguem-se a tudo
cadastros de contribuintes, imóveis e de bom que já construímos para a soveículos que naturalmente elevaram a ciedade e tudo o que somos capazes
demanda de trabalho. Nesse cenário, de realizar. Lutem até fazer acontecer
deixo o Fisco com certa frustração. as mudanças necessárias ao reconheNão pude receber os novos colegas, cimento e fortalecimento do Fisco
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“A falta de
investimento na
carreira de auditoria
afeta diretamente o
Estado com a
queda na
arrecadação e,
consequentemente,
os recursos para
investimentos em
áreas essenciais.”

candango. A maior parte da força e a
realização vêm de dentro, dependem
de nós mesmos.
CelebrAAFIT: E para os colegas auditores que estão prestes a se
aposentar?
Eliana Bonomi: Trabalhem
com afinco até o último dia. De outra parte, introduzam desde já outras
atividades prazerosas ao seu dia a dia
para não cair no vácuo. A mudança
acontece muito rapidamente.
CelebrAAFIT: Existe algo a
mais que a Senhora gostaria de registrar?
Eliana Bonomi: Nada além.
Apenas quero agradecer pela oportunidade que me concederam para
contar um pouco sobre a minha trajetória e dizer que nunca é tarde para
ser feliz…

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Saúde e Bem-estar

ODONTOAAFIT ESTÁ COM A EQUIPE RENOVADA

O

time da OdontoAAFIT conta
agora com mais dois novos
integrantes: os dentistas Leonardo
Melo Guimarães e Patrícia Rosa
Gonçalves.
Leonardo é especializado em
Endodontia e possui curso de atualização em Cirurgia. Possui mais
de seis anos de experiência na área.
Para ele, trabalhar na AAFIT é uma
ótima experiência, pois “o ambiente
é muito favorável para desenvolver
as atividades”. Além disso, ele ressalta que o presidente da associação, Jadson Januário de Almeida,
é “uma pessoa de boa índole que
desde o começo confiou no meu
trabalho e me proporcionou liberdade para atuar na minha área. Espero retribuir essa confiança com
sorrisos de satisfação dos associados”.
Patrícia é clínica geral com
aperfeiçoamento em Dentística e
em Ortodontia Preventiva e Interceptiva. Com mais de 20 anos de
experiência profissional, ela elogia
o local de trabalho: “gosto muito de trabalhar na AAFIT, pois a
associação fornece uma ótima estrutura, com equipamentos e materiais de primeira qualidade. Já os
pacientes mostram-se interessados e receptivos aos tratamentos
odontológicos necessários para o
restabelecimento da saúde bucal.
Para mim, esses quesitos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho”.

Dr. Leonardo Melo Guimarães

Endodontia

Dra. Lúcia Helena
Dentística e Prevenção

Dr. Carlos Eduardo
Protesista

Dra. Patrícia Rosa Gonçalves

Dentística e Prevenção

Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontia

Margareth Rosana

Auxiliar de Cirurgião Dentista

Jaqueline Meira

Auxiliar de Cirurgião Dentista
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VOCÊ SABE O QUE É BRUXISMO?
Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

B

ruxismo é um distúrbio funcional caracterizado pelo “ranger
de dentes” ou “apertamento dos
dentes”. Geralmente, quem tem esse
problema costuma acordar com sensação de dentes doloridos e dores de
cabeça. Além disso, pode apresentar
dentes desgastados e com sensação
de estarem “amolecidos”. Quando
ocorre durante o dia, o distúrbio é
chamado de Briquismo. Nas situações mais graves, surgem problemas
na estrutura óssea, nas gengivas e na
articulação da mandíbula (ATM).
Vários podem ser os motivos
desse distúrbio: estresse, tensão, ansiedade, fatores hereditários, fatores
físicos de oclusão e fechamento da
boca, dentre outros.

ou patológica, com motivos semelhantes aos dos adultos. O tratamento é semelhante com mais algumas
dicas, como, por exemplo, a ingestão, desde pequenos, de alimentos
fibrosos e em pedaços para estimular a mastigação vigorosa, evitar uso
prolongado de chupeta e mamadeira (pois alteram a mordida), evitar
agenda lotada de atividades durante
o dia (o que causa extrema agitação
nos pequenos. Eles precisam de tempo para brincar) e proporcionar um
ambiente tranquilo antes de dormir,
evitando TV, internet, videogames e
O Bruxismo também pode muitas luzes acesas.
ocorrer em crianças até os 6 anos,
Por hoje, é só. Na próxima edie pode ter origem fisiológica (como
um processo natural de acomodação ção da CelebrAAFIT, falaremos soe preparo para a troca de dentição) bre gengivite. Até lá!
São poucos os profissionais especializados neste tipo de tratamento, mas o dentista clínico geral está
apto a indicar a terapêutica ideal
para sanar esse problema. Normalmente, é feita a indicação do uso de
uma placa miorrelaxante para uso
noturno (que restringe o movimento dos dentes, relaxando a ATM),
ansiolíticos e atividades físicas para
a redução do estresse e ansiedade,
compressas mornas na face para relaxar os músculos doloridos e ajustes oclusais.

Para lembrar…

A OdontoAAFIT oferece assistência odontológica de qualidade para associados, dependentes e pensionistas. Com
mais de 300 atendimentos por mês nos dois consultórios do Complexo Administrativo da associação, os pacientes
recebem toda a atenção necessária para manter a saúde bucal em dia. Os atendimentos ocorrem de segunda a sextafeira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.
O agendamento pode ser feito pelos telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.

APRENDA A IDENTIFICAR
O BRUXISMO
DORES DE OUVIDO OU ZUMBIDO
DORES DE CABEÇA
ESTALOS AO MASTIGAR

DESGASTE DENTÁRIO
DIFICULDADE OU CANSAÇO AO MASTIGAR
ALIMENTOS MAIS DUROS
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Saúde e bem-estar...

AAFITNESS: SAÚDE E BEM-ESTAR
EM UM SÓ LUGAR

A

AAfitness possui a estrutura perfeita para associados, dependentes e pensionistas se exercitarem ou
relaxarem. A realização de atividades físicas regularmente é recomendada para todas as idades, pois,
além de reduzir o estresse e o risco de doenças crônicas e cardíacas, é um elemento-chave para uma vida
mais longa, ativa e saudável.
Entre os benefícios dos exercícios físicos, é importante destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhora da autoestima e sentimento constante de bem-estar;
Aumento da energia para as atividades do dia a dia;
Aumento e manutenção de resistência e força muscular;
Redução do colesterol ruim;
Melhora de flexibilidade e postura;
Redução de risco de doença cardíaca, diabetes, AVC etc.;
Controle da pressão arterial;
Redução da depressão e ansiedade;
Integração com outras pessoas; e
Aumento do humor.

Depois de todos esses benefícios, está esperando o quê? Venha para a AAfiness ganhar saúde e rever amigos!

A AAFITNESS DISPONIBILIZA AS SEGUINTES MODALIDADES
ATIVIDADE

DIA

HORÁRIO

VALOR

Hidroginástica

De segunda a sexta

9h15 às 10h15

Gratuito para associados
e dependentes

De segunda a sexta

7h às 13h (com instrutor)

Terça e quinta

20h às 21h (sem instrutor)

De segunda, quarta e sexta

8h15 às 9h15

Musculação

8h15 às 9h15

Pilates
Terça e quinta

10h15 às 11h15

R$ 35,00 mensais*

Gratuito para associados
e dependentes

19h às 20h
* Ressarcimento associativo
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O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

52 anos de história

celebrAAFIT | Agosto de 2015

AAFIT 52 ANOS: UM POUCO DA RICA HISTÓRIA
DA ASSOCIAÇÃO

A

história da Associação dos Auditores Tributários
do Distrito Federal (AAFIT) começou pouco depois da inauguração da capital federal, em 21 de agosto
de 1963. Nesta data, 34 servidores do fisco, na época
fiscais de Renda e Auxiliares de Fiscalização, realizaram uma assembleia geral de Constituição do Centro
Social e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília, denominação originária da atual AAFIT. Elmo
Tambosi foi eleito o primeiro presidente. Até hoje, a
associação teve 15 presidentes.
No decorrer dos anos, a AAFIT possuiu várias
mudanças em sua denominação por causa das alterações na nomenclatura dos cargos de seus associados.
Quando surgiu, em 1963, foi intitulada Centro Social
e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília. Em
1972, Associação dos Agentes Fiscais de Tributos. Já
em 1976, Associação dos Funcionários do Fisco do
Distrito Federal (Unifisco). No ano seguinte, Associação dos Agentes Fiscais de Tributos do Distrito Federal. Em 1985, Associação dos Auditores Fiscais do
Tesouro do Distrito Federal. Desde 19 de setembro de
1989, a AAFIT consagrou o nome atual: Associação
dos Auditores Tributários do Distrito Federal.
O majestoso Complexo Administrativo e Social
da AAFIT, inaugurado em 20 de dezembro de 2002,
além do belo projeto arquitetônico e da excelente localização, possui infraestrutura que reúne áreas administrativas e de lazer em um ambiente amplo e moderno,
de 2.695,70 m². O associado tem à disposição quatro
salões de festas, auditório, salas de treinamento, laboratório de informática, piscina, consultório odontológico, academia e salas de Seguro. A entidade dispõe
ainda da Pousada de Prado (BA).

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia
e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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