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Convênios...

Publicação da Associação dos
Auditores Tributários do
Distrito Federal
Diretoria Executiva

Com a palavra,
o presidente
Prezados associados,
Nossa entidade, que é para muitos a segunda casa, completou em agosto
mais um ano de vida. Nesses 53 anos de existência, nós enfrentamos muitos
desafios e superamos inúmeras barreiras, pois a nossa determinação e perseverança sempre foram nossa maior bússola. As conquistas nesse mais de meio
século são a maior prova de que o apoio e a união dos nossos associados são os
pilares para a construção e o crescimento da nossa entidade.
Então, como presidente da AAFIT, algo no qual me orgulho e me sinto
privilegiado pela confiança a mim destinada desde 2011, afirmo que sempre é
hora de celebrar a existência da nossa associação e de agradecer aos associados,
dependentes, pensionistas, colaboradores e fornecedores que, dia após dia, contribuem com um objetivo comum: manter a AAFIT entre as entidades mais
reconhecidas no Brasil pela harmonia e pela qualidade dos serviços prestados.
Por isso, obrigado!
Obrigado mesmo!
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Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT

Editorial
A categoria da Administração Tributária, da qual a AAFIT faz parte,
obteve uma grande conquista em agosto de 2016: o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do Fisco, que conta com o apoio de mais de 200 deputados federais. A ideia da Frente é desenvolver propostas de interesse da categoria e, consequentemente, da sociedade, pois um Fisco valorizado, autônomo
e com condições de exercer suas atividades gerará muito mais receitas para os
municípios, os Estados e a União investirem em educação, saúde, segurança,
transporte etc. e tornar este País um lugar melhor para todos nós.
Entretanto, a Frente é só o ponto de partida dessa longa caminhada
em busca do fortalecimento da nossa categoria. É preciso mais. É preciso reconhecimento do nosso papel no árduo processo de reconstrução deste País. É
preciso que haja uma participação constante das entidades no Congresso para
sugerir e acompanhar medidas que aprimorem e fortaleçam a Administração
Tributária e para cobrar dos parlamentares a implementação de políticas que
garantam segurança funcional, melhores condições de trabalho e, principalmente, autonomia na gestão do Fisco para evoluir consideravelmente a captação de recursos. Quem ganha com isso somos todos nós.
Boa leitura!
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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.

03

CelebrAAFIT | Agosto/Setembro de 2016

Almoço em Homenagem aos Pais e ao Aniversário da AAFIT

MAIS de 200 pessoas prestigiam almoço
em homenagem aos pais e ao
aniversário da AAFIT

O almoço servido pelo Buffet Coffee Break foi
mais um ponto forte da festa. Cardápio rico em
variedade conquistou os convidados

O almoço organizado pela
Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT)
em homenagem ao mês dos pais e ao
aniversário de 53 anos da entidade
reuniu, em 20 de agosto de 2016, no
Complexo Administrativo e Social
da associação, mais de 200 convidados, que se divertiram com a música ao vivo de integrantes da banda
Boca de Sino. O almoço, bastante
elogiado pelos convidados, ficou por
conta do Buffet Coffee Break.
O presidente da associação,

Integrantes da banda Boca de Sino tocaram sucessos da MPB. Elogios ao repertório não faltaram

Jadson Januário de Almeida, destacou
o objetivo da AAFIT em cada encontro como esse. “A ideia é sempre
retribuir, com pelo menos três grandes encontros por ano, o carinho, o
companheirismo e a confiança que
associados, dependentes e pensionistas depositam em nós”. O presidente
ainda avaliou que “nada disso seria
possível se não fôssemos uma instituição forte, unida e de grande importância no cenário distrital. Por isso,
a participação do maior número de
pessoas possível, dentro das limitações
da nossa casa, é sempre um ponto de
referência para avaliarmos se estamos
no caminho certo. Para mim, nós estamos sim, pois a quantidade de convidados que nos prestigiam a cada celebração é sempre considerável”.
O associado Bolívar Figueiredo de Macedo enalteceu o padrão
das celebrações organizadas pela associação. Para ele, “essa festa sempre
é maravilhosa. Todos os pais presentes devem estar muito satisfeitos. Os
que não vieram perderem o melhor
da gastronomia, além do reencontro
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com amigos e de um belo repertório
musical”. O associado Jader Goodson
Ferreira complementou: “melhor festa não pode existir. Magnífica. Quem
não participa de momentos como esse
não sabe aproveitar o que a AAFIT
oferece”.
Já a associada Maria de Jesus
Carvalho Pereira listou os pontos fortes do encontro: “eu amei a festa, o Buffet, os garçons, o cardápio e a música.
Esse ambiente que a AAFIT proporciona é sempre divertido e agradável”.
Para a pequena Luiza Rocha de Carvalho Costandrade, que aproveitou
bastante a pista de dança: “a festa foi
100%. Eu adorei a festa, foi tudo lindo.
Eu amei as músicas e o clima do local,
porque eu amo dançar, me reunir com
minha família e curtir a vida”.
As fotos em alta resolução do
almoço já estão disponíveis em nosso
site na aba Menu principal/Galeria
de fotos (ao lado esquerdo). Há a opção de baixá-las para seu 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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ALMOÇO EM HOMENAGEM AOS PAIS E AO
ANIVERSÁRIO DA AAFIT: IMAGENS DA CELEBRAÇÃO
“Essa festa sempre é maravilhosa. Todos os pais presentes devem estar muito satisfeitos. Os que não vieram perderem
o melhor da gastronomia, além do reencontro com amigos e de um belo repertório musical”.
Associado Bolívar Figueiredo de Macedo

Fotos das páginas 4 a 7: 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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Almoço em Homenagem aos Pais e ao Aniversário da AAFIT

“Melhor festa
não pode existir.
Magnífica. Quem
não participa de
momentos como esse
não sabe aproveitar
o que a AAFIT
oferece”.
Associado Jader
Goodson Ferreira
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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.
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“Eu amei a festa, o Buffet, os garçons, o cardápio e a música. Esse ambiente que a AAFIT
proporciona é sempre divertido e agradável”.
Associada Maria de Jesus Carvalho Pereira

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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AAFIT: 53 anos de luta, conquistas e reconhecimento

Complexo Administrativo e Social da AAFIT reúne áreas administrativas e de lazer em um ambiente amplo e moderno, de 2.695,70 m²

AAFIT: 53 anos de luta, conquistas
e reconhecimento
Como todos sabem, 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.
Um ano depois, o País passou
a enfrentar momentos difíceis, impostos pelo período ditatorial, mas
o grupo sempre conseguiu furar o
bloqueio do regime para, em locais
imprevisíveis, realizar as reuniões
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fundamentais para a entidade que
nasceu com o propósito de defender
os interesses comuns dos associados.
O associado Antônio Luiz Barbosa,
ex-presidente da AAFIT, relata as
dificuldades: “Você não tinha liberdade para se expressar. Nós tivemos
que ter muito jogo de cintura para
conduzir a entidade naquele período, e não foi fácil”. No início, como
a AAFIT não possuía sede própria,
muitas reuniões aconteciam em salas
da Secretaria de Fazenda.
Ao longo desses 53 anos, além
das grandes dificuldades enfrentadas
durante a ditadura, a associação era
vítima constante da falta de recursos
financeiros, mola mestra para o sucesso de qualquer entidade. Porém,
todas as diretorias que passaram pela
AAFIT lutaram com muita perseverança para mantê-la erguida e de

portas abertas para os associados.
Com muita dedicação ao trabalho e
apoio da categoria, a AAFIT cresceu e se fortaleceu a cada nova gestão. Esse processo ocorreu graças à
credibilidade junto aos associados e
aos parceiros. Hoje, a entidade é reconhecida nacionalmente, fruto da
dedicação e da seriedade de dirigentes e associados.
Segundo o presidente da
AAFIT, Jadson Januário de Almeida, desafios é o que não faltam para a
associação: “nossa meta é crescer cada
vez mais e tornar a AAFIT a segunda
casa de todos os associados. Para alcance dessas metas, apesar dos recursos limitados, investimos fortemente
na nossa estrutura e nos benefícios
para manter a AAFIT forte, dinâmica e reconhecida não só no Distrito
Federal, mas em nível nacional”.

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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O Complexo Administrativo e Social
“Hoje, o complexo localizado no Lago Norte é a maior
prova de que a AAFIT cresceu e se fortaleceu. Além do
belo projeto arquitetônico e da excelente localização,
a infraestrutura reúne áreas administrativas e de lazer
em um ambiente amplo e moderno, de 2.695,70 m². “
Se no início a AAFIT não possuía sede própria, a realidade hoje é
bem diferente. Até chegar à inauguração do Complexo Administrativo e
Social da AAFIT, em 20 de dezembro
de 2002, depois de o lote ser adquirido em uma licitação pública da Terracap, a entidade passou por várias localidades. Das reuniões embrionárias
nas salas da Secretaria de Fazenda, a
AAFIT alugou, em 1979, uma sala no
Edifício Márcia, no Setor Comercial
Sul, para estabelecimento da primeira
sede administrativa.

ram para a instalação dos consultórios
odontológicos, a criação da Revista
Técnica Tributária e para ampliar a
sede administrativa.

O associado e ex-presidente da
AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá
lembra desse período: “Fui fazer uma
visita na sede da nossa associação, que
funcionava no Edifício Brasília Rádio
Center, e lá vi que era uma sede muito
acanhada, que não condizia com a importância da nossa categoria. Então,
coloquei na cabeça: precisamos juntar
forças para fazer a nova sede”. Para dar
Três anos depois, em 17 de início à construção do atual Compleagosto de 1982, a associação adqui- xo Administrativo e Social, a AAFIT
riu a primeira sede própria: duas sa- vendeu três salas.
las do Edifício Brasília Rádio Center,
Até a atual sede, ainda faltano Setor de Rádio e Televisão Norte.
Sempre em busca de uma infraestru- va mais um passo. Em 1991, a AAtura melhor para garantir conforto e FIT inaugurou, em um terreno de
atendimento rápido aos associados, 20 mil m², um clube campestre em
a AAFIT adquiriu mais quatro salas uma área rural do Gama. O espaço
no mesmo prédio. Essas salas servi- possuía quadras de esportes, piscinas

Antes de ser AAFIT
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 Cultu-

ral 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

e quiosques para churrasco. Porém, o
clube foi vendido logo depois para a
Associação Esportiva do Gama, e o
valor também foi aplicado nas obras
da sede atual.
Hoje, o complexo localizado
no Lago Norte é a maior prova de
que a AAFIT cresceu e se fortaleceu.
Além do belo projeto arquitetônico
e da excelente localização, a infraestrutura 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 e da Revista
Técnica Tributária. A entidade dispõe ainda da Pousada de Prado (BA).

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 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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Defesa do Fisco

Evento de lançamento lotou auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados (foto: Diego Freitas)

Jadson Januário participa do lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa do Fisco
O presidente da Associação dos
Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT), Jadson Januário de
Almeida, participou do lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa do
Fisco, em 23 de agosto de 2016, no
auditório Nereu Ramos da Câmara
dos Deputados. O objetivo da Frente
é articular mecanismos para aprimorar
e fortalecer a Administração Tributária, nas esferas federal, estadual e municipal e intensificar os debates sobre
questões relacionadas à administração
tributária brasileira, como autonomia
e prerrogativas dos Fiscos, segurança
funcional e melhores condições de
trabalho.
Para Jadson, “a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco é
uma importante vitória para a nossa
categoria no Congresso Nacional, pois
teremos a partir de agora um canal de
articulação para defender as condições
de trabalho e aprimorar e fortalecer o
Fisco nas três esferas da Administração Tributária, que sempre sofreu ao
longo dos anos com as políticas de
partido, e não as de governo”.
O evento contou com a participação de auditores-fiscais dos três
entes federativos e parlamentares que
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dos os esforços, inclusive com presença
constante das entidades no Congresso
Nacional. “O trabalho de vocês é fundamental para cobrar dos deputados
na Câmara e nos estados”, avaliou. Já
para o deputado Luiz Carlos Hauly
O presidente da frente, deputa- (PSDB/PR), também vice-presidente
do Cabo Sabino, reforçou na abertura da Frente Parlamentar, o Brasil não vai
do evento a necessidade de se formular sair da atual situação se não houver reuma agenda positiva de trabalhos, que formas estruturantes.
inclui a Proposta de Emenda à ConsDiversos parlamentares prestituição (PEC) 186/07 (autonomia aos
Fiscos em todo o País). Outras matérias tigiaram o lançamento, como Aelton
defendidas são a Lei Orgânica do Fis- Freitas (PR-MG), Aliel Machado
co, cujo anteprojeto pode ser discutido (Rede-PR), Arnaldo Jordy (PPS-PA),
na frente, e a PEC 102/15, que vincula Carlos Gomes (PRB-RS), Edmilo subsídio do Auditor Fiscal da Recei- son Rodrigues (Psol-PA), Esperidião
ta Federal a 90,25% da remuneração de Amin (PP-SC), Evair de Melo (PV
ministro do Supremo Tribunal Federal -ES), Gonzaga Patriota (PSB-PE),
(STF). “A frente trabalha por um Fis- Gorete Pereira (PR-CE), Heitor
co melhor e vamos todos trabalhar por Schuch (PSB-RS), Hiran Gonçalves
esse consenso. Ela é um caminho para (PP-RR), Izalci Lucas (PSDB-DF),
o fortalecimento do Fisco brasileiro e Leonardo Quintão (PMDB-MG),
para que todos recebam o justo reco- Márcio Marinho (PRB-BA), Mário
nhecimento pelo trabalho prestado à Negromonte Júnior (PP-BA), Nelson
população. Juntos, sem partidarismos, Marquezlli (PTB-SP), Nelson Padovamos trabalhar em parceria com o vani (PSDB-PR), Nelson Pellegrino
Fisco. A Frente vai trabalhar por vários (PT-BA), Paulo Feijó (PR-RJ), Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE),
projetos de interesse da categoria”.
Raquel Muniz (PSD-MG), Rogério
Já o deputado Arnaldo Faria de Rosso (PSD-DF) e Tadeu Alencar
Sá (PTB-SP), vice-presidente do cole- (PSB-PE).
giado, ressaltou que é hora de somar toCom informações da Ascom/Febrafite.
fazem parte da Frente. O movimento, que conta com o apoio de mais de
200 deputados, pretende trabalhar por
propostas de interesse da categoria e
da sociedade.

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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Câmara aprova projeto que renegocia dívidas
dos estados com a União
O Plenário da Câmara dos Deputados
concluiu a votação, no último dia 30, do Projeto
de Lei Complementar 257/16, do Executivo,
que propõe o alongamento das dívidas de estados e do Distrito Federal com a União por
20 anos se eles cumprirem medidas de restrição
fiscal como o limite de crescimento das despesas primárias à variação do IPCA. A matéria,
aprovada na forma de uma emenda substitutiva oferecida pelo relator, deputado Esperidião
Amin (PP-SC), será votada ainda pelo Senado.
Os deputados rejeitaram todos os destaques pendentes, um dos quais previa o cumprimento das condições do projeto apenas depois de aprovada uma proposta de emenda à
Constituição que garantisse aumento de dois
pontos percentuais no repasse de recursos da
União ao Fundo de Participação dos Estados
(FPE).
O alongamento para pagar a dívida
está condicionado à assinatura dos aditivos, no
âmbito das regras estipuladas pela Lei Complementar 148/14, e depende da desistência de
ações judiciais contra a União sobre as taxas de
juros aplicáveis, assunto questionado por vários
estados junto ao Supremo Tribunal Federal
(STF).
Contado do contrato original, assinado
de 1997 a 2001 por meio da Lei 9.496/97 e
da MP 2.192-70/01, o novo prazo total para
pagamento será de até 30 anos.
Contrapartidas
Várias restrições fiscais aos estados que
constavam da primeira versão do texto enviada pelo Executivo foram retiradas do texto
em versão posterior proposta pelo governo e
aprovada pela Câmara. A maior parte delas relacionada ao controle de gastos com pessoal e
a medidas de contenção nas leis de diretrizes
orçamentárias (LDO) e no plano plurianual
(PPA).
Na votação do texto principal, no último dia 10 de agosto, negociações em plenário
levaram o governo a concordar com a retirada
do texto da exigência de os estados congelarem
por dois anos as remunerações dos servidores
públicos. Permanece no texto, entretanto, a
limitação do crescimento anual das despesas
primárias correntes à variação do IPCA do ano
anterior.
Para os críticos do projeto, esse limite
implica dificuldades na concessão de reajustes
da mesma forma, devido ao aumento de outras
despesas acima desse índice inflacionário. Esse

teto também dificultaria a manutenção de serviços públicos para a população. Já o governo
argumenta que não seria possível conceder o
alongamento da dívida e os descontos nas parcelas sem qualquer contrapartida dos estados
no controle dos gastos.
Segundo o relator Esperidião Amin, as
contrapartidas foram negociadas pelos governadores e não impostas pelo Executivo federal.
“Não é verdade que negar o projeto significará
um melhor tratamento aos servidores”, afirmou, lembrando que em muitos estados há
atraso no pagamento dos salários e que os descontos por dois anos nas parcelas das dívidas
viabilizarão o pagamento em dia.
Outras restrições que constavam no
texto original e foram retiradas na análise do
projeto incluem a elevação das alíquotas de
contribuição previdenciária dos servidores,
limite em reais da despesa primária total na
LDO, contingenciamento para alcance de metas de superavit primário e redução de despesas
com cargos de livre provimento. Também foram retiradas da versão aprovada mudanças na
tipificação dos crimes previstos no Código Penal relativas ao aumento de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato.
Amin também incorporou regra ao
texto que determina o envio semestral ao Congresso de relatório pelo Poder Executivo sobre
o cumprimento dos compromissos firmados
pelos estados e Distrito Federal e providências
tomadas se houver descumprimento.
Descontos
Como parte do acordo, os estados não
precisarão pagar até dezembro de 2016 as prestações devidas. A carência acaba em janeiro de
2017, quando os estados voltam a quitar a dívida de forma progressiva, iniciando os pagamentos mensais em 5,26% da parcela e atingindo 100% em julho de 2018.
As diferenças não pagas serão incorporadas ao saldo devedor, com incidência dos
juros normais, mas sem multas e juros de mora.
A redução prevista no projeto será limitada a R$ 500 milhões por estado para cada
prestação mensal. Caso não adote as medidas
de limitação das despesas, o estado perderá o
desconto e o alongamento do prazo para pagar
a dívida.
Tabela Price
As novas prestações mensais serão calculadas com base na tabela Price, sem limite
máximo de comprometimento da Receita

Corrente Líquida (RCL) do estado e sem
aplicação de deduções para calcular essa receita. Os juros de mora por atraso no pagamento
da prestação serão de 1%.
Já a correção da dívida, segundo normas da Lei Complementar 148/14, ocorrerá
com a aplicação da taxa de juros Selic ou do
IPCA mais 4% ao ano, o que for menor.
Quanto às parcelas vencidas e não pagas em razão de mandados de segurança concedidos pelo STF, o projeto prevê que elas poderão ser pagas em 24 meses, atualizadas pelos
encargos contratuais, com pagamento a partir
de julho de 2016 e amortização constante.
Esses mandados de segurança foram
concedidos pelo Supremo a diversos estados
que questionavam a aplicação de juros compostos em vez de juros simples na renegociação
das dívidas pela Lei Complementar 148/14.
BNDES
Outro ponto constante do projeto é o
refinanciamento de contratos de empréstimos
e financiamento celebrados, até 31 de dezembro de 2015, entre as instituições públicas e os
estados com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Para isso, eles serão dispensados dos
requisitos para a realização de operações de
crédito e concessão de garantias pela União,
inclusive as exigências legais que impediriam o
recebimento de transferências voluntárias.
Avaliação de programas e metas
O projeto estabelece critérios para a
avaliação do cumprimento das metas ou dos
compromissos do Programa de Acompanhamento Fiscal a que estão sujeitos os estados e
municípios de capital que refinanciarem suas
dívidas, caso não participem do programa de
ajuste fiscal previsto no momento em que suas
dívidas foram assumidas perante a União na
década de 90.
Mesmo que o ente federado descumpra metas relacionadas à despesa com pessoal,
às receitas de arrecadação próprias; à gestão
pública; e à disponibilidade de caixa, ele será
considerado adimplente para todos os fins
(como transferências voluntárias) se tiver cumprido ao menos as metas de dívida consolidada
e de resultado primário.
E caso descumpra também essas duas
metas, o Ministério da Fazenda poderá reavaliar em razão de justificativa fundamentada.
Com informações da Agência Câmara Notícias.

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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Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016:
141 projetos na disputa
Após o encerramento do período de inscrições para concorrer
ao Prêmio Nacional de Educação
Fiscal, edição 2016, a quinta edição
do prêmio recebeu 141 projetos de
18 Estados e do Distrito Federal.
O prêmio, realizado pela Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais
(Febrafite), em parceria com a Escola de Administração Fazendária
(Esaf ), valoriza e premia projetos
que atuam sobre o resgate da função social dos impostos e o acompanhamento dos gastos públicos
no País, divididos em duas categorias de pessoas jurídicas, “Escolas”
e “Instituições”, que nesta edição
recebeu respectivamente 98 e 43
projetos.

cação fiscal como ferramenta im- Advogados (OAB), do Enconportantíssima para o desenvolvido tro Nacional de Coordenadores e
do Brasil”, avalia Kupski.
Administradores Tributários Estaduais (Encat), do Centro de InNo quadro de inscrições por teramericano de Administração
unidades da federação, o Estado Tributária (Ciat), da Associação
do Rio Grande do Sul ficou nova- Nacional dos Membros do Minismente entre os três primeiros com tério Público (Conamp), da Aso maior número de inscritos, regis- sociação Nacional dos Auditores
trando a marca de 29 projetos. Em Fiscais da Receita Federal do Braseguida, projetos de Minas Gerais sil (Anfip), do Fórum Nacional de
(19) e Amazonas e Santa Catarina, Carreiras Típicas de Estado (Fonaempatados com 18.
cate), do Grupo Globo e do Portal
Congresso em Foco.
A grande noite de premiação será em Brasília, no dia 09 de Confira o total de
novembro, com a presença de re- inscritos por unidades da
presentantes dos dez finalistas da federação:
edição, autoridades e convidados. U.F. QUANT. U.F. QUANT.
Os cinco projetos vencedores rePE ........ 02
ceberão troféus, certificados e pre- AL......... 02
PR......... 04
miação em dinheiro no valor de R$ AM........ 18
RJ.......... 01
10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil reais BA......... 01
RN......... 01
para os três primeiros colocados na CE......... 08
categoria Escolas, R$ 10 mil e R$ DF......... 03
RR......... 01
5 mil para os dois primeiros lugares ES.......... 01
RS.......... 29
na categoria Instituições.
SC......... 18
GO........ 09
SP.......... 11
MG....... 19
O prêmio tem o patrocíTO......... 01
PA......... 10
nio do Banco de Brasília – BRB e
apoio institucional das associações PB......... 02

Para o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, o resultado das
inscrições foi bastante satisfatório
para a entidade, em um ano com
tantos acontecimentos políticos e
econômicos no País. “Recebemos
projetos de todas as regiões que já
contribuem com ações efetivas na
consciência da importância social
dos tributos, comprovando a edu- filiadas à Febrafite, da Ordem dos
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Com informações da Ascom/Febrafite.
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6ª excursão para a pousada de Prado:
diversão garantida para os participantes
Sempre com o objetivo de
proporcionar momentos inesquecíveis de tranquilidade e diversão, a
AAFIT realizou, entre 2 e 8 de setembro de 2016, a 6ª excursão para
a pousada em Prado (BA). Nesta
edição, os 37 participantes voaram
até Porto Seguro, depois, em clima
de festa e interação, percorreram 200
km em um ônibus executivo fretado
pela empresa Universo Turismo até a
cidade de Prado. Lá, a estada na pousada foi marcada por momentos de
muita cumplicidade e atenção entre
os colegas.

O presidente da AAFIT, Jadson
Januário de Almeida, ressaltou que o
espírito de liberdade e de descontração
permitiu aos participantes rememorarem momentos durante o exercício da
fiscalização, mas sempre de forma jocosa. “Muitos foram os causos contados
por Buitone, Barbosa, Acácio, Carlinho Benevenuto, Waldemar Machado,
entre outros. Eles arrancaram muitas
gargalhadas dos ouvintes”. Dentre os
inúmeros casos, Jadson revelou que “O
boi e o conto do papagaio” foi o mais
engraçado. “Sem dúvida. Todos riram
muito com essa história. Ela fez muito
sucesso”, relembrou.

Vale ressaltar que não há custo
de hospedagem para os associados,
que apenas colocam a mão no bolso para despesas com traslados aéreo
(Brasília – Porto Seguro – Brasília)
e terrestre (Porto Seguro – Prado –
Porto Seguro), por meio de uma empresa de turismo. Além disso, para
garantir energia para todas as aventuras, a associação ainda oferece café
da manhã bem reforçado, churrasco
na própria pousada e um jantar em
um dos restaurantes da cidade. O
presidente da AAFIT informou que
essas condições imperdíveis garantem o sucesso da excursão.

Quem quiser garantir um
lugar na excursão do ano que vem,
deve ficar atento à abertura das
inscrições e se antecipar, pois as

vagas são limitadas. Se não aguentar esperar até a próxima viagem, é
possível viajar para esse lugar paradisíaco quando quiser. Para isso,

é necessário reservar um apartamento com antecedência diretamente na associação ou pelo telefone: (61) 3468-5871.

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

Você sabe os benefícios que a higiene bucal
traz à sua saúde?
Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

O tema desta edição é algo deve ser realizada da seguinte maque nunca é demais lembrar, mas neira:
uma higiene bucal adequada resulta em dentes e gengivas sau• utilizar o fio dental em todáveis e hálito puro. O dentista e
dos os dentes;
os profissionais auxiliares de con• escovar os dentes com uma
sultório (Técnico em Higiene Bupasta de dente fluoretada;
cal) podem nos ensinar as técnicas
corretas de escovação e uso do fio
• escovar a língua; e
dental, além de verificarem as áreas
• fazer um bochecho com enem que devemos ter mais cuidado
xaguatório bucal, que contedurante a higienização.
nha flúor em sua fórmula.
Uma saúde bucal perfeita
não influi somente na estética, mas
também na mastigação adequada
e na fala. Por isso, a higiene bucal
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visionar a limpeza dos dentes, deixando que eles realizem a primeira
escovação e a repetindo em seguida.
Isso porque as crianças ainda não
possuem a mesma habilidade que
os adultos no manejo da escova e
do fio dental.
No caso de pacientes com deficiências motoras, recomenda-se
a utilização de uma escova dental
elétrica, para que não tenham sua
saúde oral comprometida.

Vale lembrar que essa limpeza
Por hoje, é só. Na próxima
deve ser realizada de três a quatro vezes ao dia. No caso das crianças, os edição da CelebrAAFIT, falaremos
adultos responsáveis devem super- sobre cárie dental. Até lá!

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 importância da atividade física na
melhor idade
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.

tempo em que aumenta a gordura
corporal. O exercício físico contribui
para retardar esse envelhecimento e,
o que é melhor, não tem idade limite para começar. Mesmo para as
pessoas que estão hoje na melhor
idade e não tiveram tempo, ao longo
da vida, de praticarem alguma atiOs benefícios para quem pra- vidade física, seja lá por qual motitica exercícios são inúmeros: me- vo for, nunca é tarde para desfrutar
lhora a autoestima e o sentimento dessa fórmula de juventude.
constante de bem-estar; aumenta a
energia para as atividades do dia a
Entretanto, é importante busdia; aumenta e mantém a resistência car antes orientação médica. Só
e a força muscular; reduz o coleste- após aquele check-up que se deve
rol ruim; melhora a flexibilidade e seguir, sempre acompanhado de um
a postura; reduz o risco de doen- profissional de Educação Física e de
ças cardíacas, diabetes, osteoporose, um fisioterapeuta, para um prograAVC etc.; controla a pressão arte- ma de exercícios físicos direcionarial; reduz a depressão e a ansieda- do e eficiente para sua faixa etária e
de; auxilia na integração com outras condicionamento físico. Geralmenpessoas; e aumenta o bom-humor. te, numa fase inicial, recomendamse atividades de baixo impacto. Aí,
Depois de certa idade, o cor- valem caminhadas, danças de salão
po não trabalha mais com a mesma e hidroginástica, por exemplo.
vitalidade, pois perde, diariamente,
massa muscular e óssea, flexibiliÉ importante frisar que o tradade, força e equilíbrio, ao mesmo balho de fortalecimento muscular

também é um grande aliado não só
para a diminuição do declínio de
déficit motor, mas também para a
melhora da autoestima e da independência funcional, pois diminui o
risco de quedas e facilita os movimentos dos braços, pernas e tronco.
Depois de todas essas informações, está esperando o quê?
Comece hoje mesmo a melhorar
sua qualidade de vida. Lembre-se:
a AAfitness está à disposição para
ajudá-lo a ganhar saúde e rever
amigos. O essencial é se exercitar.
Vamos?

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

Pilates

8h15 às 9h15
Terça e quinta

10h15 às 11h15

R$ 35,00 mensais*

Gratuito para associados
e dependentes

19h às 20h
* Ressarcimento associativo

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
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