Com a palavra, o presidente
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Prezados associados,
Por ocasião de minha posse como dirigente
máximo da AAFIT, externo a associados, dependentes e pensionistas meu
sincero agradecimento pela
confiança em mim depositada e pelo propósito de
continuarmos o frutífero
trabalho realizado por Jadson Januário de Almeida.
É fato que um enorme
desafio nos espera, mas
tenham certeza de que vamos desenvolver uma gestão honesta, transparente e atenta aos interesses da
nossa categoria para que todos se orgulhem do novo corpo diretivo nas mais
diversas frentes (social, política e ética) e na preservação do nosso patrimônio e dos valores da civilização ocidental, tais como: democracia, liberdade
e direitos humanos.
Vamos trabalhar incansavelmente, dia após dia, para garantir a qualidade estrutural da nossa grandiosa sede e do nosso refúgio de Prado (BA).
Além disso, continuarão em destaque na nossa gestão os benefícios oferecidos pela nossa academia, que é muito bem equipada, e pela assistência
odontológica, nosso carro-chefe. Vamos fortalecer ainda mais o esporte, a
interação entre associados, dependentes e pensionistas e todas as atividades
envolvidas pela AAFIT.
Por fim, não poderia deixar de mencionar que o nosso maior objetivo
continuará a ser seguido, pois, juntamente com o Sindifisco/DF, lutaremos
em prol da realização do concurso público para o cargo de auditor-fiscal da
Receita do Distrito Federal. Para isso, não mediremos esforços para convencer os formadores de opinião pública e as autoridades do GDF sobre a
necessidade do certame. Tenho convicção de que unidos iremos trilhar um
caminho cada vez melhor. Vamos em frente. O desafio apenas começou.
Um abraço!
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT

Editorial
O ano de 2017 começou com uma mudança significativa no corpo
diretivo da AAFIT. Jadson Januário de Almeida deixou o comando da entidade após seis anos de uma gestão alicerçada pelo quadrinômio competência, transparência, eficiência e companheirismo. Antônio Luiz Barbosa,
que comandou a associação entre 1981 e 1986 e é uma das lideranças mais
admiradas do Fisco distrital, aceitou presidir a AAFIT mais uma vez. Apoio
não faltará ao presidente que se sentiu renovado com esse grande desafio.
Barbosa, como veremos na próxima página, já definiu as metas a alcançar no biênio 2017-2018. Entre elas, está a que mais incomoda a categoria há mais de 20 anos: a realização de concurso público para auditor-fiscal
da Receita. A luta parece ser interminável, mas a associação demonstra que
não vai desistir até que consiga fazer o GDF enxergar que a maior necessidade da classe não atende somente a ela, mas, sim, a toda a população do
Distrito Federal, maior beneficiária de uma arrecadação robusta, eficaz e
atuante contra a sonegação fiscal. Sem auditores, o resultado da equação é
o caos econômico e social. Quem deseja isso? Boa sorte, Barbosa e novos
diretores e conselheiros.
Boa leitura!
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O presidente, Antônio Luiz Barbosa, e os
membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Associação
dos Auditores Tributários do Distrito Fede-

Barbosa garantiu que vai manter e melhorar áreas
e serviços importantes para os associados

Barbosa, que já presidiu a AAFIT por três mandatos
consecutivos (1981-1982, 1983-1984 e 1985-1986),
garantiu em discurso que vai manter e melhorar áreas e serviços importantes para os associados. “Nesta
gestão, o nosso horizonte será pautado principalmente por seis medidas: 1) fortalecimento da assistência
odontológica com estudo da possibilidade financeira
para ampliar os consultórios; 2) manter a viagem a
Prado com o objetivo de fortalecer a interação associativa; 3) robustecer o convívio entre os colegas, visitando-os em seu local de trabalho, e promover encontros mensais com aposentados e pensionistas; 4)
continuar e tornar mais forte a unidade de ações com
o Sindifisco/DF e construir uma ponte com outras associações de servidores para frutificar maior unidade
entre nós; 5) estabelecer relações com a classe política
a fim de identificar e defender os nossos interesses e os
interesses da sociedade; e 6) priorizar o debate e lutar
pela realização de concurso público para auditor-fiscal
da Receita”. O presidente lembrou ainda que Rodrigo
Rollemberg, quando candidato ao GDF, prometeu em
2014 a realização do certame. “Foi aqui nesta sala que
o atual governador se comprometeu com a carreira fiscal de implementar o concurso, mas até o momento
ele se esquiva de tal feito, mas nós faremos pressão”.

Jadson Januário fez um discurso de despedida emocionado

Em um discurso bastante emocionado, o agora expresidente Jadson Januário de Almeida, que também
presidiu a associação por três mandatos consecutivos
(2011-2012, 2013-2014 e 2015-2016), agradeceu à
presença de todos e ressaltou os ingredientes de sua
gestão. “O apoio dos associados e a colaboração da Diretoria e dos conselhos Fiscal e Deliberativo e do quadro de funcionários da casa foram fundamentais para
o sucesso das nossas três administrações”. Segundo ele,
“a austeridade e a seriedade com que administramos
a AAFIT nesses seis anos nos permitiram entregá-la

Posse da Diretoria e dos Conselhos da AAFIT

ral (AAFIT), eleitos por aclamação, tomaram
posse para o mandato no biênio 2017-2018,
em 6 de janeiro de 2017. A solenidade, comandada pelos associados Moacir Putini e Maria

Helena Araújo de Prado, respectivamente
presidente e secretária da Comissão Eleitoral,
ocorreu no Complexo Administrativo e Social
da associação e reuniu cerca de cem pessoas.

hoje totalmente saneada financeiramente e com uma
disponibilidade de caixa superior a R$ 400 mil, sem
nunca termos interrompido as prestações de serviço a
associados, dependentes e pensionistas e nem ter deixado de realizar os tradicionais eventos do calendário
festivo da entidade, além de termos adicionado ainda
alguns serviços como instalação e funcionamento de
uma academia totalmente equipada, ampliação dos
serviços odontológicos e realização de excursão anual
para a nossa colônia de férias de Prado (BA) – foram
seis anos de mandato e seis excursões”, apontou.

mais convidados. Após a solenidade de posse, houve
coquetel de confraternização e música MPB.

Após elogiar a gestão de Jadson Januário à frente da
AAFIT, avaliar a situação político-econômica do Distrito Federal, considerada “muito grave”, e ressaltar
que lidera a criação de um projeto de desenvolvimento
econômico para a capital brasileira, o deputado federal
Izalci Lucas (PSDB/DF) afirmou que “o DF só terá
realmente o resgate da qualidade de vida se recuperar
e implantar aqui o desenvolvimento econômico”. Ele
aproveitou para informar que o presidente Barbosa
levou recentemente ao PSDB alguns servidores públicos gestores, “mas não foi para pedir aumento de
salário e nem briga corporativa, mas exatamente para
ajudar a desenvolver um projeto de gestão para o DF”.
O 1º vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Jacundá, lembrou as primeiras gestões de Barbosa
na AAFIT. “Parece que foi ontem, mas já se passaram
mais de 30 anos.” Considerado pelo presidente eleito
a principal liderança do Fisco distrital, Lirando agradeceu a Barbosa por tê-lo apresentado ao movimento
classista: “Barbosa, você não queira saber o quanto lhe
sou grato, porque fiz dessa casa, fiz dos colegas outra
parte da minha família e você foi o grande condutor.”
Ao ex-presidente Jadson, Lirando ressaltou que “nunca disse um ‘não’ quando formamos diretoria. O que
falar? É só agradecimento”. O vice-presidente da Febrafite aproveitou o evento para entregar a Jadson uma
placa concedida pela federação pelo reconhecimento
do trabalho realizado.
Na ocasião, o presidente do Sindifisco-DF, Rubens
Roriz, destacou que a AAFIT e o Sindifisco têm
trabalhado em conjunto para as grandes demandas
da categoria e elogiou o trabalho de Jadson à frente
da AAFIT. “Foi abnegado, trabalhou com esmero e
dedicação e só podemos dizer a ele ‘muito obrigado,
Jadson’, por ter conduzido a nossa associação de forma brilhante e ter cuidado tão bem desse patrimônio
que pertence a todos nós”. Por fim, Rubens Roriz desejou votos de sucesso a Barbosa e aos novos membros da diretoria e dos conselhos. “Eu sei que vocês
terão muito trabalho pela frente, mas tenho certeza
de que terão sucesso, pois foram talhados para essa
hora, e nesse momento desejo que façam uma gestão
brilhante como também fez o Jadson”.
A cerimônia contou ainda com a presença do presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores
da Secretaria de Fazenda (Credisef ), Manoel Raimundo Nunes, ex-presidentes da AAFIT, entre eles a
associada Tereza de Souza M. de Assunção, primeira
e única mulher a presidir a entidade, associados e de-

Membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal na cerimônia de posse

Confira abaixo o novo quadro diretivo da
AAFIT para o biênio 2017-2018:
Diretoria Executiva
Presidente: Antônio Luiz Barbosa
Vice-Presidente: Fernando Antônio Rezende Júnior
Diretora Financeira: Maria Helena Rodrigues Pereira
Diretor Administrativo: Valter Agapito Teixeira
Diretor Jurídico: João Alves de Oliveira
Diretor de Assistência e Serviços:
José Emetério Nunes Neves
Diretor de Aposentados: Deny Cassimiro
Diretor de Turismo: André Luiz Aguiar Dupin
Diretor de Relações Públicas e de Com. Social:
Ananias Lopes Zedes
Diretora Social de Esportes:
Maria Lúcia da Cunha Martins
Conselho Fiscal
Efetivos:
Orlando Ribeiro de Souza
Conceição Álvares Tavares de Castro
Antônio Carlos de Almeida
Suplentes:
Álvaro Valente da Silva
José Vicente Ferreira de Oliveira
Maurílio Severino Carlos
Conselho Deliberativo
Efetivos:
José Ailton de Melo Coelho
Luiz Lins de Oliveira
José da Silva Rego
Wladimir Mota Pereira de Barros
Suplentes:
Jason Henrique Cares
Hildebrando Afonso Gomes Santana Carneiro

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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Veja mais fotos da cerimônia e do coquetel em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos da página 5: Diego Freitas

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

Jadson, reconhecido pelo carisma, pela fala tranquila e pelo longo sorriso ao receber os amigos, aproveita as
horas livres para cuidar da fazenda que possui no interior do Goiás e para desfrutar do convívio familiar
Jadson Januário de Almeida, presidente da
AAFIT nos últimos seis anos (2011-2012,
2013-2014 e 2015-2016), é o nosso entrevistado nesta edição da CelebrAAFIT. Ele
faz um balanço de sua trajetória à frente
da associação e registra algumas pretensões nessa nova fase de vida. Ao longo dos
três mandatos, a administração de Jadson
ficou marcada pela ampliação dos consultórios odontológicos e a inclusão de novos
procedimentos, criação de uma academia
totalmente equipada, revitalização e realização de excursões para a Colônia de
Férias de Prado (BA), confraternizações à
altura dos associados e por ter tornado o
Complexo Administrativo e Social da associação em uma sede de vários eventos,
reuniões e assembleias importantes para o
Fisco (veja a retrospectiva em imagens nas
páginas 8 e 9).
O agora ex-presidente, formado em Administração de Empresas, ingressou no
Fisco do DF em 3 de maio de 1982, por
meio de concurso público para Auditor
Tributário, tendo atuado no cargo por

mais de 15 anos. Na Secretaria de Estado
de Fazenda do DF, desempenhou, entre
outros, os cargos de chefe do Depósito de
Bens Apreendidos e de diretor da Receita
do Gama.
Casado com Miriam Elaine Ferreira há
32 anos, é pai de Raquel Ferreira Januário,
Talles Ferreira Januário e de Rebeca Ferreira Januário. Natural de Barreiras (BA),
torcedor do Botafogo, Jadson, uma pessoa
reconhecida pelo carisma, pela fala tranquila e pelo longo sorriso ao receber os
amigos, aproveita as horas livres para fazer
uma das coisas que mais gosta: cuidar da
fazenda que possui no interior do Goiás,
no distrito da cidade de Campos Belos,
além de, naturalmente, desfrutar do convívio familiar, algo “fundamental” para ele.
CelebrAAFIT – Ao longo desses últimos
seis anos, a AAFIT, juntamente com o
Sindifisco/DF, lutou muito para a realização de concurso público para auditor fiscal
da Receita do DF, mas ele ainda não saiu

do papel, apesar de várias promessas dos
governadores. Em sua opinião, o que falta
para isso acontecer?
Jadson – Exclusivamente, vontade política.
Hoje, aos 53 anos e com um quadro associativo envelhecido e reduzido, a associação
carece de lideranças que levem adiante a
nossa história e que não permitam que ela
seja enterrada como os últimos governos
demonstram pretender que isso aconteça
ao não realizarem o concurso público.
CelebrAAFIT – Com dezenas de aposentadorias a cada ano e nenhuma previsão de
concurso, como o senhor avalia a atual situação do fisco candango?
Jadson – Com o grande esvaziamento do
quadro e o consequente sucateamento, não
há como fazer uma boa avaliação da nossa
situação. A irresponsabilidade dos governantes faz com que se tornem insensíveis
às necessidades da sociedade e da própria

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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classe fiscal.
CelebrAAFIT – Sobre o futuro, acredita
que o abandono velado por parte do GDF
trará, como consequência, a extinção da
carreira de auditor fiscal? Como é possível
reverter esse quadro?
Jadson – Não acredito na extinção da carreira. Senão, acreditaria também na extinção do Estado, pois um depende do outro
para existir. Nós somos responsáveis pela
arrecadação dos recursos que serão utilizados pelos gestores em prol da sociedade,
mas muitos, como percebemos ao longo
desses mais de 20 anos sem concurso, fingem se esquecer de que precisam de nós
para garantir o desenvolvimento econômico e social e a qualidade de vida da população.
CelebrAAFIT – O senhor consegue
apontar as diferenças entre o Jadson que
assumiu a AAFIT, em 2011, e o que passou o cargo dia 6 de janeiro de 2017? O que
mudou?
Jadson – Aquele, quando assumiu a presidência da AAFIT, trazia consigo uma grande preocupação pelo compromisso assumido perante uma classe bastante esclarecida
política, econômica e socialmente. Porém, o
trabalho sério, comedido e sempre pautado
pelas orientações da Diretoria e dos conselhos Fiscal e Deliberativo permitiu que este
Jadson que deixou a AAFIT em 6 de janeiro último realmente fosse diferente daquele
por perceber nas manifestações de apoio e
de reconhecimento recebidas dos colegas
associados que o trabalho foi realizado a
contento. Isto me deixa muito satisfeito e
com a sensação do dever cumprido.
CelebrAAFIT – Quais foram as principais conquistas nesses seis anos à frente
da AAFIT?
Jadson – As principais conquistas foram
a confiança e o apoio dos associados, que
nos permitiu realizar grandes trabalhos
voltados principalmente para o atendimento ao associado. Porém, a maior conquista, que seria a renovação do quadro
de servidores do Fisco, infelizmente não
saiu, apesar de juntamente com o Sindifisco-DF termos buscado isso inúmeras
vezes. Até cafés oferecemos aos candidatos ao GDF, e deles recebemos promessas, inclusive do atual governador,
de que se eleitos, o nosso concurso seria
realizado, mas nada até hoje. A maioria
dos governos não respeita as instituições
e só age por força de manifestações po-
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pulares.
CelebrAAFIT – E as maiores frustrações?
Jadson – A maior frustração é visível: a
de estar deixando a AAFIT com um quadro associativo cada vez mais envelhecido e reduzido, justamente pela falta da
realização do concurso. Nesse sentido, o
Governo do Distrito Federal enfraquece
a Secretaria de Fazenda e mata as entidades, mas ninguém consegue entender
o porquê disso. Por que não investir em
algo que dará grande retorno? Os gestores não nos responderam essa pergunta
até hoje.
CelebrAAFIT – Como o senhor quer ser
lembrado como presidente da AAFIT?
Jadson – Como um presidente que deu
tratamento e condição para que associados, pensionistas e dependentes sentissem a AAFIT como a extensão da sua
casa. Trabalhei incansavelmente para fazer uma gestão competente e que tivesse
como grande herança essa aproximação
com todos e melhorias palpáveis nos serviços prestados e na estrutura associativa.
Acredito que cumpri o meu papel, mas só
o tempo realmente dirá se alcancei meu
objetivo.
CelebrAAFIT – Qual é o legado que o
senhor deixa para a nova gestão?
Jadson – Deixo a associação totalmente
saneada, com grande respeitabilidade em
todos os serviços que presta e com caixa
confortável para a administração da diretoria empossada não perca tempo e comece já a implementar os projetos.
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comuns.
CelebrAAFIT – E para os funcionários
da AAFIT?
Jadson – Ah! Foram com eles que passei a maior parte do tempo nestes seis
anos que estivemos à frente da AAFIT.
Devo muito a eles por terem me ajudado
a conduzir a associação sem permitir que
os serviços por ela prestados perdessem
a qualidade. Para melhorar ainda mais,
aumentei meu leque de amigos. Precisa
de mais?
CelebrAAFIT – Gostaria de fazer mais
alguma consideração?
Jadson – Só tenho agradecer, de coração,
a Deus e a todos que estiveram ao meu
lado nesses seis anos, sejam eles nos momentos bons ou ruins. Cresci muito como
pessoa e como gestor, mas nada disso seria possível sem conselhos, críticas, elogios e sugestões que recebi. Hoje, começa
a cair a ficha sobre a dimensão exata do
quanto sentirei falta desse convívio diário
com os amigos que conquistei enquanto
presidente da AAFIT. A rotina, apesar de
exigir muita abnegação e esforços, nunca
foi pesada, pois sempre tive comigo pessoas competentes e dispostas que não me
deixaram carregar o piano sozinho. Se
errei ou acertei, tenho plena convicção
de que fiz o que pude, dentro das minhas
limitações, para oferecer o melhor, como
todos da AAFIT merecem. Entretanto,
como tudo tem que ser, está na hora de
partir e desbravar outros horizontes. A
vida continua e a sinfonia não pode parar.
Obrigado!

CelebrAAFIT – Quais são os seus planos a partir de agora?
Jadson – Deixar o vai e vem frenético de
Brasília, somado à falta de estacionamentos, e saborear pelo menos dez dias de
cada mês o meu interior goiano. Além, é
claro, de apreciar meu bem inestimável,
que é a minha família.
CelebrAAFIT – Gostaria de mandar algum recado para associados, dependentes e pensionistas?
Jadson – Agradecer a todos e realçar a
importância do apoio e da participação
de cada um na nossa e nas administrações futuras, pois é pensando em todos
que colegas abnegados abandonam a rotina de vida para abraçarem problemas

“Se errei ou acertei, tenho plena
convicção de que fiz o que pude,
dentro das minhas limitações,
para oferecer o melhor, como todos da AAFIT merecem”, ressaltou
o ex-presidente
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Retrospectiva

CRIAÇÃO DE UMA ACADEMIA TOTALMENTE
EQUIPADA E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS
SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS E INCLUSÃO DE
NOVOS PROCEDIMENTOS
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REVITALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXCURSÕES
PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DE PRADO (BA)

ASSEMBLEIAS, REUNIÕES, CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS EM GERAL

Fotos das páginas 8 e 9: Diego Freitas e acervo pessoal de Jadson Januário
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Confraternização Natalina 2016

A Confraternização Natalina da Associação dos Auditores Tributários do DF
(AAFIT), em parceria com o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito
Federal (Sindifisco-DF), reuniu cerca de
500 pessoas, que colocaram o papo em dia
com os amigos e dançaram durante horas
ao som da banda Boca de Sino. O evento
ocorreu no Espaço Patrícia Buffet, em 16
de dezembro de 2016.
Para tornar a festa ainda mais especial
para os associados presentes, houve sorteio de brindes como garrafas de uísque,
aparelhos MP4 e, o principal, uma TV de
LED de 32 polegadas. A sortuda da noite, a associada Hélida Lozi Ferreira, foi
quem levou o grande prêmio. “Estou muito emocionada, porque é a primeira vez
que eu ganho um prêmio na minha vida,
e logo uma televisão, que eu estava precisando”. Para Hélida, a TV já tem destino
certo: “ela vai para a minha cozinha, com
certeza”.
Jadson Januário de Almeida, na última confraternização como presidente da AAFIT,
fez um breve pronunciamento no qual avaliou que exerceu bem o papel à frente da
associação. “Como todos sabem, estou me
despedindo como presidente da AAFIT,
mas vou embora já com muita saudade e
com a certeza de que saio com a sensação do dever cumprido, graças ao apoio
que sempre tive de vocês. Por isso, muito
obrigado”.
Antonio Luiz Barbosa, que assume a
AAFIT para o quarto mandato após
mais de 30 anos, disse que “é com imenso orgulho que volto à Presidência da
AAFIT, missão essa atribuída a mim pelo
Jadson, Lirando e tantas outras lideranças.
Espero poder realizar uma administração
que corresponda aos anseios de todos.”
A confraternização durou mais de 5 horas e recebeu elogios de quem esteve presente, como foi o caso do associado Jorge Furusho: “a festa, como sempre, está
muito animada. O pessoal está muito elegante. A seleção do conjunto musical está
bastante variada, isso sem falar da comida, de excelente qualidade. Acredito que
essa foi a melhor festa da AAFIT que eu
e minha família participamos”.
Já o associado José Assis Simões Utsch, de

Pista de dança ficou lotada para curtir as músicas da banda Boca de Sino

Curitiba, destacou
a importância de
vir aos eventos da
AAFIT. “Viajo 1,3
mil quilômetros, de
Curitiba para cá,
só para participar
desta festa de fim
de ano. Ela é a alternativa que tenho
para rever os colegas
e cumprimentá-los,
pois não quero
quebrar o elo que
tenho com eles. Se
eu não aproveitar
esses eventos, perco
contato, amizade e A associada Hélida Lozi Ferreira levou o grande prêmio da
até o nome das pes- noite: uma TV de LED de 32 polegadas
soas, e eu não quero
perder o relacionamento de mais de 30 a grande vantagem da AAFIT. Nós saanos de trabalho com essas pessoas”.
bemos fazer festa. Em outras situações,
não temos como fazer eventos grandiosos
O associado e ex-presidente da AAFIT como esse, pois só a AAFIT mesmo que
Antônio Alves do Nascimento Neto, o é capaz de nos proporcionar momentos
Tonhão, realçou os pontos positivos dos como esses”.
eventos da entidade. “A festa da AAFIT
é diferenciada. Talvez, tenha uma ou ou- As fotos da confraternização já estão
tra festa no Distrito Federal que possa disponíveis em nosso site na aba Menu
fazer nas mesmas condições que a gente principal/Galeria de fotos (ao lado esfaz. Nós respeitamos o gosto, a idade e querdo). Há a opção de baixá-las para seu
as pessoas que estão aqui dentro e isso é computador. Aproveite.

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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“A festa, como sempre, está muito animada. O pessoal está
muito elegante. A seleção do conjunto musical está bastante variada, isso sem falar da comida, de excelente qualidade. Acredito que essa foi a melhor festa da AAFIT que eu e
minha família participamos”.
Associado Jorge Furusho

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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Confraternização Natalina 2016

“Viajo 1,3 mil quilômetros, de Curitiba para cá, só para participar
desta festa de fim de ano. Ela é a alternativa que tenho para rever
os colegas e cumprimentá-los, pois não quero quebrar o elo que
tenho com eles. Se eu não aproveitar esses eventos, perco contato,
amizade e até o nome das pessoas, e eu não quero perder o relacionamento de mais de 30 anos de trabalho com essas pessoas”.
Associado José Assis Simões Utsch

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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“A festa da AAFIT é diferenciada. Talvez, tenha uma ou outra festa no Distrito
Federal que possa fazer nas mesmas condições que a gente faz. Nós respeitamos o gosto, a idade e as pessoas que estão aqui dentro e isso é a grande
vantagem da AAFIT. Nós sabemos fazer festa. Em outras situações, não temos
como fazer eventos grandiosos como esse, pois só a AAFIT mesmo que é capaz
de nos proporcionar momentos como esses”.
Associado Antônio Alves do Nascimento Neto, o Tonhão

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

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

O tema desta edição é cárie dental, que é uma doença crônica
caracterizada pela destruição dos
tecidos do dente. Essa destruição
é causada pela ação das bactérias
presentes na placa bacteriana,
que liberam ácidos (ácido lático – produto da fermentação da
sacarose) que desmineralizam o
esmalte, a dentina e o cemento
(que reveste a raiz do dente), te-

cidos que formam o dente.
A cárie atinge tanto crianças
quanto adultos e está diretamente ligada à dieta rica em carboi-

dratos, à higienização deficiente,
à xerostomia (boca seca) e, inclusive, a fatores genéticos. Ela é
transmissível e também é considerada infecciosa.

Engana-se quem pensa que cárie é tudo igual. Existem três tipos. Veja-os abaixo:
• Cárie coronária – é a que atinge a
superfície utilizada para mastigar
e a superfície entre os dentes.

• Cárie radicular – essa atinge a
região de raiz exposta dos dentes.

• Cárie recorrente – é a que se localiza ao redor de restaurações ou
coroas (próteses) já existentes.

Para evitar essa doença, alguns cuidados devem ser observados:
• Escovar os dentes de três a quatro vezes ao dia, sempre depois das
refeições.
• Fazer o uso de flúor a 0,05% diariamente. Ele pode ser prescrito
pelo seu dentista.
• Realizar a escovação da língua.

• Usar o fio dental antes de cada
escovação.
• Utilizar pasta de dente e enxaguatório bucal que contenha flúor.
• Verificar se a água de abastecimento de sua cidade é fluoretada.
Caso não seja, solicitar ao dentista
ou médico da família a prescrição
de suplementos de flúor diários.

• A dieta deve ser balanceada, com
pouca ingestão de açúcar e amido.
Dar preferência a legumes, verduras, fibras e frutas. As guloseimas
devem ser consumidas durante as
refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) para diminuir a exposição dos dentes aos
ácidos destruidores dos tecidos.

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 sexta-feira, das 8h30
às 12h30 e das 13h30 às 17h30. O
agendamento pode ser feito pelos
telefones: (61) 3468-1808 e 34681828.

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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Para quem precisa relaxar e ter ainda mais qualidade de vida,
a AAFIT fez uma parceria para oferecer a associados, dependentes e pensionistas os benefícios da acupuntura. Além de
ajudar no controle da ansiedade e ser uma ótima opção contra
a depressão e o estresse, essa técnica é benéfica ainda contra
enxaqueca, insônia, dores musculares, na coluna e nas articulações, obesidade e disfunções respiratórias e digestórias.
Preços especiais para a AAFIT e descontos ainda maiores para pacotes. Não perca tempo. Agende logo uma
sessão pelos telefones: (61) 99258-6778 Christielle Rezende e (61) 99961-1969 Ana Lúcia. Viva com saúde
e equilíbrio.
Lembre-se!

Não tem idade para cuidar da saúde.
Além de manter uma alimentação saudável, fazer o que gosta e ter tempo para
descansar, a prática de atividades físicas
regularmente é fundamental para ter
um estilo de vida ativo e longevo.
Os benefícios para quem pratica exer-

cícios são inúmeros: melhora a autoestima e o sentimento constante de
bem-estar; aumenta a energia para as
atividades do dia a dia; aumenta e mantém a resistência e a força muscular;
reduz o colesterol ruim; melhora a flexibilidade e a postura; reduz o risco de
doenças cardíacas, diabetes, osteoporo-

se, AVC etc.; controla a pressão arterial;
reduz a depressão e a ansiedade; auxilia
na integração com outras pessoas; e aumenta o bom-humor.
A AAfitness está à disposição para ajudar a ganhar saúde e rever amigos. O
essencial é se exercitar. Vamos?

A AAFITNESS DISPONIBILIZA AS SEGUINTES MODALIDADES
ATIVIDADE
Hidroginástica
Musculação

DIA

HORÁRIO

VALOR

De segunda a sexta

9h15 às 10h15

Gratuito para associado
e dependente

De segunda a sexta

7h às 13h (com instrutor)

Terça e quinta

20h às 21h (sem instrutor)

Segunda, quarta e sexta

8h15 às 9h15

Pilates

8h15 às 9h15
Terça e quinta

10h15 às 11h15

R$ 35,00 mensais*

Gratuito para associado
e dependente

19h às 20h
* Ressarcimento associativo

Notas e informações...
É com pesar que comunicamos o falecimento dos associados Vagner Alves de Carvalho, em 11 de dezembro de 2016, e
Jacivaldo Ribeiro, em 4 de janeiro de 2017. Vagner foi presidente da AAFIT entre 1966 e 1967.
A AAFIT lamenta o ocorrido e oferece aos familiares e amigos nossas condolências, bem como nossos mais estimados
préstimos.
“Agindo Deus, quem impedirá?” (Isaías, 43:13)
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.

