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Novidades em nossa
Colônia de férias

AGORA
Desde que assumiu a presidência
da AAFIT, o Presidente costuma visitar a colônia de férias em Prado na Bahia, pelo menos duas (2)
vezes por ano, e nestas oportunidades realizar serviços necessários para a boa conservação da
pousada. Na primeira quinzena do
mês de julho fez uma destas viagens onde teve a oportunidade de
realizar vários serviços. Além de
serviços para manutenção realizou
também o plantio de 750m2 de
grama Esmeralda e de 20 palmeiras Imperiais o que contribui significativamente para o embelezamen-
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ANTES
to e valorização da pousada.
A diretoria de Turismo da AAFIT
está promovendo um passeio turístico para a nossa Colônia de Féria
no período de 1º a 5 de novembro.
As reservas deverão ser feitas diretamente com a empresa UNIVERSO TURISMO E EVENTOS com a D.
Carmem. O custo da passagem
aérea e terrestre, ida e volta, é de
R$780,00 (setecentos e oitenta reais) que poderá ser pago em até 5
vezes. Esta é mais uma oportunidade para fazermos um passeio com
baixo custo, usufruir da culinária e
da beleza das praias baianas.

Plantio das palmeiras imperiais.

Maiores infomações: UNIVERSO TURISMO E EVENTOS
Carmen Cáceres - (61)3244-9035 / 3526-0169 / 9205-0169 / 8221-6969 / 9199-5621
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presidente

Um novo rumo!
No dia 07 de outubro de 2012 estaremos mais uma vez exercendo um
dos nossos direitos cívicos no momento em que confirmaremos nas urnas
eletrônicas o nome daqueles que deverão estar, a partir de 1º de janeiro
de 2013, à frente dos executivos municipais e estaduais. Embora muitos brasileiros estejam desiludidos com os nossos representantes políticos,
e já não se sintam motivados para o exercício deste ato de cidadania,
acabam virando as costas para as urnas, sem perceberem que com este
comportamento estarão retardando a caminhada do nosso país para um
patamar mais evoluído. Se a democracia é a nossa forma de governo, a
única maneira de influenciarmos para a obtenção das mudanças que queremos, será através da participação, quer seja como eleitor, quer seja
como candidato, pois se assim não fizermos, jamais poderemos oferecer
aos nossos descendentes um país menos miserável. Quando escolhemos
um candidato, certamente estamos convencidos de que este é , entre os
seus concorrentes, o que reúne algumas condições capazes de contribuir
para promover as mudanças que desejamos. Caberá à justiça e ao próprio povo, puni-lo quando, no exercício do seu mandato cometer atos ilícitos e/ou contrários àqueles que foram responsáveis pela sua consagração
nas urnas. Portanto, se desejamos melhorar a nossa qualidade de vida
precisamos contribuir para que nosso país seja menos injusto, não permitindo que os maus políticos perpetuem no poder, para não fazerem da política o seu meio de vida. A participação é a mola mestra das mudanças,
temos que participar, desde a escolha do síndico de seu condomínio, do
prefeito da sua quadra, da diretoria da sua associação/sindicato, até o
mais alto cargo eletivo. Grandes são as resistências encontradas quando
mudanças são propostas, mas quando se tem vontade e se une forças, as
barreiras se tornam transponíveis. Nós que já sofremos várias derrotas
nas lutas classistas travadas junto ao legislativo, entendemos ser premente
e necessário fortalecermos o nome de um colega que seja classista e goze
de experiência política para proporcionar-lhe condições de concorrer a
uma cadeira na CLDF casa onde a vida das pessoas está sob a batuta de
quem muitas vezes não sabe sequer nortear o seu próprio destino.

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT
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AAFIT prestigia a 3ª Conferência que
debate as carreiras típicas de Estado
Foi um sucesso a 3ª Conferência
Nacional das Carreiras Típicas de
Estado, o evento é uma iniciativa do
Fórum Nacional Permanente de Carreiras de Estado (Fonacate) e, neste
ano, teve como tema O papel das
carreiras de Estado na Promoção do
desenvolvimento do Brasil e no combate à corrupção. O evento debateu
o papel das carreiras de Estado na
promoção do desenvolvimento do
Brasil e no combate à corrupção. A
Diretoria da AAFIT acompanhada
de seus associados participou ativamente do encontro nos dias 15 e 16
de maio, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães.
Com cerca de 400 pessoas na
cerimônia de abertura do evento, o
presidente do Fonacate, Pedro Delarue, no discurso de abertura, ressaltou a necessidade da valorização
das carreiras típicas de Estado como
medida extremamente importante
ao combate à corrupção “Servidores têm que ser valorizados. Sem
eles, o Estado brasileiro não funciona. Quando se fala em serviço público, se fala também na sociedade
brasileira, porque a interface entre
o Estado e sociedade é feita pelo
servidor público. O servidor precisa
ser valorizado”, disse.
A primeira palestra do evento
foi feita pela professora do departamento de Sociologia e Ciência da
Administração da Universidade de
La Coruña, Obdulia Taboadela Aluarez. Durante sua apresentação, ela
defendeu a meritocracia na avaliação de desempenho do serviço público. “Meritocracia é sinônimo de
igualdade. Creio que a meritocracia

é um bom mecanismo para se chegar a um país justo”, afirmou.
Ainda no primeiro dia do encontro, outro tema bastante discutido
pela sociedade dominou os debates:
a limitação de indicações políticas na
ocupação de cargos públicos. Juarez
Freitas, jurista e professor da PUC/
RS; Sylvio Costa, diretor e fundador
do site Congresso em Foco; e Márlon Reis, Juiz de Direito e Membro
do comitê Nacional do Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral
participaram da mesa e avaliaram
que deve haver um limite nessas indicações para cargos de confiança.
No segundo dia do evento, a
primeira discussão tratou diretamente
do custo da corrupção para o desenvolvimento do Brasil. Dados da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) mostraram que é possível mensurar esse custo, que chega a
R$ 83 bilhões por ano, dinheiro que
poderia ser gasto em investimentos e
compromete o crescimento do país. “A
corrupção distorce o ambiente competitivo. Uma empresa que trabalha
na legalidade não consegue competir
com outra que adota posturas contrá-

rias”, afirmou Pablo Cesário, gerenteexecutivo da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI).
Além da corrupção, outro grande problema detectado na Conferência foi a burocracia na máquina
pública nacional. “Apesar da multiplicação das estruturas e carreiras,
nossa burocracia está muito próxima
do padrão de estados burocráticos
autoritários”, avaliou o subchefe de
Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil,
Luiz Alberto dos Santos.
Ao fim do dia, foi a vez do painel O custo da corrupção para o desenvolvimento do País, em que será
apresentado estudo inédito acerca
do assunto proposto pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A
apresentação da pesquisa foi feita
por Pablo Silva Cesário, gerenteExecutivo de Relacionamento com o
Poder Executivo da CNI.
Outros temas importantes abordados durante o evento foram os
possíveis problemas da previdência
complementar e a necessidade de
uma legislação própria para concursos públicos.
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Diretoria da AAFIT prestigia lançamento
do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Presidente FEBRAFITE Roberto Kupski durante o lançamento do
Prêmio Nacional de Educação Fiscal

O presidente da AFFIT, Jadson
Januário de Almeida e o nosso Diretor de Comunicação, Lirando de
Azevedo Jacundá prestigiaram o
lançamento do recém-criado Prêmio Nacional de Educação Fiscal
no dia 16 de maio no restaurante
do Senado. A proposta é premiar
as melhores iniciativas de Educação
Fiscal que trabalham a importância
social do tributo e das receitas públicas, assim como a qualidade do
gasto público, com a participação
de pessoas jurídicas como escolas
e universidades de todo o país com
o objetivo é construir uma agenda
positiva para a atividade de educação fiscal no país.
“A iniciativa é inédita e pretende servir de exemplo para que outras
instituições ajudem a construir uma
agenda positiva sobre a atividade
de educação fiscal no país”, afirma
o presidente da entidade, Roberto
Kupski. Ele avalia que se a educação
fiscal fosse incluída num conteúdo mais
genérico, como noções de cidadania
ou de economia, por exemplo, e pu-

déssemos ajudar a inserir tal disciplina no contraturno das escolas que
já trabalham com educação integral,
daríamos um grande passo rumo a
uma visão mais ampliada de nossos
alunos do mundo ao redor, cheio de
conquistas e possibilidades. “Enxergar
o valor da aplicação social dos tributos é um belo desafio e um grande
passo a ser dado”, defende.
Inscrições
As inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal encerraram-se nesta quarta-feira, 15/08,
com 198 projetos inscritos de 19 estados e do Distrito Federal. O total
de inscritos foi uma grata surpresa
para a coordenação da iniciativa.
O número de inscritos nessa primeira edição do Prêmio surpreendeu
e superou as expectativas da Diretoria da FEBRAFITE. “Com certeza
teremos uma disputada acirrada,
pois temos projetos muito interessantes concorrendo ao prêmio”, destaca
Roberto Kupski, presidente da entidade e idealizador do prêmio.
Para kupski, o resultado das

inscrições confirma a importância do
tema para o País, sobretudo no âmbito educacional, e estimula ainda mais
a continuidade do projeto. O prêmio
almeja que o cidadão reflita sobre o
contexto em que está inserido, oferecendo a ele informações para uma
atuação proativa de contribuição
para a melhoria da vida da comunidade. “O tributo é essencial e a partir
dele são construídas as estruturas e o
pensamento crítico sobre o valor deles em nosso cotidiano”, conclui.
Concorrem ao prêmio trabalhos de educação fiscal em atividade em 20 unidades da Federação,
sendo que o estado com maior número de inscritos foi o Amazonas
com 51 projetos.
Os nomes dos dez finalistas ao
prêmio serão publicados no dia 20
de outubro no site da FEBRAFITE e
também do prêmio www.premioeducacaofiscal.com.br. Os dez projetos
com maior pontuação receberão certificado e participarão da solenidade
de premiação em Brasília que ocorrerá no dia 20 de novembro. Os três
melhores receberão troféu e prêmios
em dinheiro de R$15 mil, R$10 mil e
R$ 5 mil, para o primeiro, segundo e
terceiro colocado, respectivamente.
O Prêmio Nacional de Educação
Fiscal é uma iniciativa da FEBRAFITE
em parceria com a ESAF e com o Programa Nacional de Educação Fiscal
e conta com o apoio das Associações
filiadas e sindicatos do Fisco estadual,
da TV Globo, da OAB Nacional, do
Ministério da Educação, do ENCAT,
das entidades representativas do Fisco Federal, Sindifisco e Anfip, das cooperativas de crédito Coopefisco-ES
e Credsef-DF, entre outras.
Com informações: Febrafite
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Academia
da AAFIT
em pleno
vapor

Com o objetivo de proporcionar melhorias no corpo e na
mente de seus associados, além
das atividades físicas já oferecidas pela entidade (pilates
- sede, hidroginástica - sede,
Corrida – Parque da Cidade e Futebol – Arena Futebol
Clube). A AAFIT está focada
na montagem da academia de
ginástica para que associados
e dependentes possam praticar exercícios aeróbicos, musculação, dentre outros... Conforme previsão a inauguração
da mesma é para agosto de
2012. Para o atual presidente
da AAFIT a entrega da academia só trará benefícios para os
associados: “Este será mais um
espaço, criado pela AAFIT, que
oportunizará a todos o encontro com colegas e amigos, bem
como, o surgimento de novos
relacionamentos, pois sabemos
que é na prática de atividades
coletivas que novas amizades
e bons relacionamentos acontecem”, afirmou.

Pai,

Você é o meu
maior amigo
Tudo que eu sou
devo a você
Onde eu for você
está comigo
Sua mão sempre
a me proteger.

Feliz dia dos Pais!!!
PARABÉNS AAFIT

pelos 49 anos de vitórias
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Nova diretoria do
Sindifisco/DF toma posse.

No dia 02 de julho foram empossados os membros da nova diretoria do Sindicato dos Auditores da
Receita do Distrito Federal (SINDIFISCO/DF). A chapa ”A Luta Continua” foi formalizada por Aclama-

ção pela Comissão Eleitoral e terá
como presidente e vice os auditores
fiscais Rubens Roriz e Rossini Dias,
respectivamente. A nova diretoria
estará à frente do SINDIFISCO-DF
no biênio 2012/2014.

Atenção beneficiários do
plano de saúde ASSEFAZ

Informamos que desde o dia
1º de julho de 2012 os beneficiários do plano de saúde da ASSEFAZ
estão sendo adequados conforme
resolução normativa da ANS de
05.05.2011. De imediato a ASSEFAZ transferiu todos os beneficiários

da AAFIT para o seu melhor plano,
DIAMANTE, porém, o beneficiário
terá até o dia 30 de agosto para
optar por outros planos, sem cumprimento de carência. Com essa mudança os novos planos sofreram redução de valores. Confira a tabela:

Safira
Safira
Apartamento Enfermaria
De 00 a 18 anos R$ 210,33 R$ 146,96
R$ 137,53
R$ 89,24
De 19 a 23 anos R$ 231,36 R$ 161,64
R$ 151,28
R$ 98,16
De 24 a 28 anos R$ 254,49 R$ 177,81
R$ 166,42 R$ 107,98
De 29 a 33 anos R$ 292,66 R$ 204,48
R$191,38 R$ 124,18
De 34 a 38 anos R$ 336,56 R$235,15
R$ 220,08 R$ 142,80
De 39 a 43 anos R$ 403,87 R$ 282,18
R$ 264,10 R$ 171,36
De 44 a 48 anos R$ 516,95 R$ 361,19
R$ 338,05 R$ 219,34
De 49 a 53 anos R$ 672,04 R$ 469,55
R$ 439,47 R$ 285,15
De 54 a 58 anos R$ 900,54 R$ 629,20
R$ 588,88 R$ 382,11
59 anos ou mais R$ 1260,75 R$ 880,87
R$ 824,43 R$ 534,95
Maiores esclarecimentos na AAFIT pelos telefones (61) 3468-5871 / 3468-1808.
Faixa Etária

Diamante

Dívida
Pública foi
tema de
Seminário
Nacional
em Brasília

Rubi

Assim como os beneficiários da ASSEFAZ, os de outros planos de saúde também poderão migrar para o plano da ASSEFAZ até o dia 30 de
agosto sem a necessidade de cumprir carência.

Representantes de diversas
entidades do fisco estadual reuniram-se em Brasília para discutir um assunto muito relevante: a
Dívida Pública no país. O encontro foi realizado na manhã do
dia 17 de maio, no Auditório
Freitas Nobre, da Câmara dos
Deputados. O evento promovido pela Febrafite e Fenafisco
contou com a parceria da Auditoria Cidadã da Dívida Pública.
O seminário “Dívida dos
Estados e ICMS no Comércio
Eletrônico” debateu o refazimento dos contratos seguindo
as diretrizes mínimas, a proibição da cobrança de juros
e de qualquer indexação, ou
de, no máximo, a adoção do
IPCA, entre outros.
Na ocasião, foi apresentada uma análise dos efeitos
da dívida pública, realizada
pela Febrafite e o auditor fiscal gaúcho João Pedro Casarotto.
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Por dentro da AAFIT
Atividades físicas
- Futebol society
Se você gosta de bater uma bolinha, vá até o clube do Arena, setor
de clubes sul, todas as segundasfeiras, no horário de 19 às 21h. A
AAFIT paga duas horas de futebol
society toda a semana para que
você mantenha a forma e pratique
o esporte preferido.
- Pilates
Todos os dias da semana nos
três (3) turnos (manhã, tarde e noite) você e seus dependentes poderão assistirem aulas de pilates na
sede social da AAFIT, basta escolher o horário que melhor lhes convier e fazer as suas inscrições.

- Hidroginástica
A piscina aquecida da AAFIT
tem atraído associados e dependentes para a prática de hidroginástica, venha você também participar deste momento de interação
e descontração. Escolha o seu dia e
horário da semana.

Planos de Saúde
- SLAM
- ASSEFAZ
Informamos aos beneficiários
Está aceitando inclusões de nodo plano de saúde SLAM que suas vos beneficiários até o dia 30 de
novas carteirinhas já estão dispo- julho de 2012. As novas adesões
níveis.
serão isentas de qualquer carência.

Turismo
-Pousada de Prado (BA)
Se uma viagem até a colônia de férias em Prado na Bahia, exige um
razoável espaço de tempo, a sua
associação, através de convênios
com outras entidades, disponibiliza
para seus associados, instalações

mais próximas como as das seguintes associações AFFEMG; AFFEMAT;
AFFEGO; ASFARN, pertencentes respectivamente aos estados de Minas
Gerais, Mato Grosso, Goiás e Rio
Grande do Norte. Os preços são convidativos. Informe-se na AAFIT.

Fundo de Solidariedade da AAFIT
Os auditores tributários associados à AAFIT têm um benefício
na hora da dor, o nosso Fundo de
Solidariedade, cujo objetivo é auxiliar a família do auditor falecido.
O fundo é constituído por um

rateio feito pela AAFIT entre os
associados, no qual cada um contribui com uma taxa atual de R$
35,24, que ao final soma-se em
torno de R$ 12.000,00 para a
família do falecido.
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Trabalho multidisciplinar na odontologia

A odontologia é a ciência que
estuda e trata o sistema mastigatório, compreendendo a cabeça,
pescoço e abrangendo os ossos,
musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos.
O cirurgião-dentista atua nas
doenças dentárias e sistêmicas,
em especial na manifestação oral
como o câncer, leucemia, disfunção da articulação temporomandibular, etc. Podendo atuar nas
diversas áreas da saúde, como
por exemplo, a estética (dentística) e reabilitação oral como a
prótese e mais recentemente a implantodontia.
Exerce suas atividades por especialidades como a prótese dentária, endodontia, periodontia,
dentística, implantodontia, ortodontia e ortopedia funcional dos
maxilares, cirurgia bucomaxilofacial, disfunção temporomandibular e dor orofacial, odontogeriatria, prevenção, saúde coletiva,

odontologia do trabalho,
odontopediatria, odontologia legal, radiologia
& imagiologia e odontologia na UTI.
Para que ocorra satisfação do paciente e do
cirurgião-dentista devese avaliar o paciente
através de uma boa anamnese, avaliação clínica
e radiográfica e verificar
com o paciente qual sua
expectativa relacionada
ao tratamento.
O trabalho multidisciplinar cada vez mais se
faz presente em todas as especialidades da odontologia e isto
não é diferente na implantodontia
onde a parceria deve sempre ter
como objetivo final a excelência
nos procedimentos.
A associação da implantodontia com as outras especialidades
tem como missão o alto padrão e
a excelência com relação ao paciente, tendo também uma visão
geral o conhecimento das especialidades, substituir um dente.
Planejar é a melhor estratégia
para selecionar a metodologia a
ser utilizada nos tratamentos, sendo baseado em evidencias para
produzir resultados éticos, estéticos e funcionais para que sejam
satisfatórios ao profissional e ao
paciente.
O tratamento deve ser seguro,
previsível, eficaz tendo em vista
preservar a anatomia e função
normais e com base em melhores
evidências deve ser incorporada

na pratica odontológica com criteriosa avaliação sistemática das
publicações científicas, relacionadas com a condição bucal, história médica e clínica, sempre evidenciando a experiência clinica e
as necessidades de tratamento e
preferências do profissional e paciente.
Nos estudos relacionados à
doença periodontal com possível
extração e instalação de implantes comparam-se as diferentes
modalidades de tratamentos que
envolvem as considerações das
medidas interdependentes.
A solução reabilitadora ideal
a ser escolhida quando o paciente já sofreu doença periodontal
avançada sempre foi um dilema
na odontologia o tratamento somente da doença periodontal não
restabelece ao individuo sua estética e função satisfatórias.
Entre as especialidades odontológicas desenvolvidas hoje na
AAFIT, destaca-se: periodontia,
implantodontia, reabitação, prótese, dentística, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial (cirurgias de
pequeno e médio porte), clareamento e disfunções, ortodontia,
piercings dentais.
Por Marcele Basso
responsável técnica dos consultórios
da AAFIT. Formada
pela Faculdade de
Odontologia do
Planalto Central – especialista em
Implantodontia pela Faculdade São
Leopldo Mandic unidade de Brasília.
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Homenagem

Estavam presentes na cerimônia, em 1962, os colegas (da esquerda para a direita): Deny Casimiro, Elmo Tambosi,
José Expedito, Paulo Thielman, Antônio Nascimento, Moacir Gomes de Miranda, Isauro Carneiro Filho, Renato
Moura, Luiz Carlos Boaventura, João Bispo dos Santos e Walter Santos.
No dia 26 de maio de 1962, as
15h15 na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lago Sul
em Brasília, Antonio Nascimento e
Maria Dolores uniram-se em matrimônio (há 50 anos).
Antônio foi o primeiro colega
do Fisco CANDANGO (Inspetor de

Rendas da Prefeitura do Distrito
Federal) a se casar em Brasília,
sendo assim o 1º casamento celebrado na Capital da República,
antes mesmo da criação do “Centro Social e Cultural da Fiscalização de Rendas do DF, hoje nossa
querida AAFIT.

Ao casal desejamos que as
graças da Sagrada Família, Jesus, Maria e José e de Deus nosso
Senhor, sejam derramadas sobre
eles e toda sua descendência. Parabéns pelas bodas de ouro, muita
saúde, amor e paz, Antonio e Maria Dolores.

Esta é uma pequena homenagem da AAFIT, através da Diretoria de Aposentados.
Receba o abraço de:
Jadson Januário de Almeida
(Presidente)

Deny Casimiro
(Diretor de Aposentados)

Eterna Lembrança
É com um enorme pesar que comunicamos o falecimento, em junho de 2012, do nosso colega Hélio
Ferreira Vieira da Silva. Desejamos que estejam agora vivendo eterna alegria junto de Deus!
À família enlutada, nossas mais sentidas condolências!

10
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

Vale a pena recordar!
Da esquerda para a direita:
Maria Helena, Orlando Ribeiro de
Souza e Nilde Lemos Rosal

Da esquerda para a direita:
Miguel Martins de Lima e José
Arnaldo Leite

Da esquerda para a direita: Axel Van Der Broocke,
Nilde Lemos Rosal e Lirando de Azevedo Jacundá

Da esquerda para a direita:
Antônio Ribeiro dos Santos e
José da Silva Rego
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Fisco se reúne para
partida de futebol

Seguindo o calendário de eventos da AAFIT, que tem como premissa básica promover maior interação
entre seus associados e servidores
de outras entidades, a presidência
da associação juntamente com sua
Diretoria de Esporte organizou, no
último dia 07 de maio (segunda-feira), às 19h, uma partida de futebol
society entre os Auditores-Fiscais da
Receita do DF e o time convidado,
este formado pelos Auditores-Fiscais
da Receita Federal.
O campo de futebol Arena Futebol Clube foi palco da belíssima
disputa entre os times da AAFIT e
SINDIFISCO Nacional. A partida foi
disputada pelas equipes gol a gol.
O time formado pelos associados da
AAFIT abriu o placar nos primeiros
minutos de jogo, o resultado final do
confronto foi de 10x7 (com vitória
para o time da associação). Para
o vice-presidente da AAFIT, André
Dupin apesar do resultado positivo
para o seu time, ressaltou: “o que
vale mesmo é a integração e a confraternização entre os times do Fisco,
além deste agradável encontro com
os colegas”.
O evento esportivo foi encerrado com um saboroso churrasco, regado a muito refrigerante e cerveja.
O presidente da AAFIT de última
hora teve que viajar, em razão de
morte ocorrida na família, não pode
participar do evento.
Todas as segundas-feiras, os
associados da nossa AAFIT podem
comparecer ao Arena Futebol Clube, a partir das 19h para bater uma
bolinha. Campeonatos oficiais e partidas contra times convidados são realizados esporadicamente.
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AFIT comemora Dia das Mães
Em grande estilo como convém
uma celebração a Associação dos
Auditores Tributários (AAFIT) realizou sua tradicional festa em homenagem as Mães aafitianas no
último dia 24 de maio.
A confraternização realizada no Clube da ASSEJUS contou
com a presença de mais ou menos
350 pessoas. As homenageadas
da noite, as mães, foram recepcionadas com um botão de rosa.
Na ocasião, o presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida,
agradeceu a presença de todos
e ressaltou: “É maravilhoso poder
homenagear nesta noite as mães,
pois falar de mãe é falar do dom
da vida. Parabéns a todas essas
lindas mulheres, valentes e guerreiras, que luta incansavelmente
para nos defender e nos direcionar ao caminho do bem”, afirmou
o presidente. As homenagens da
noite não acabaram por ai os associados Rubens Roriz e Zane de
Oliveira dos Santos leram belíssimos poemas, em homenagearam as queridas mães.
Durante toda a noite os presentes desfrutaram de um farto
Buffet regado a muita bebida e
com um excelente atendimento. O
inicio do evento foi marcado pelo
embalo do Roberto Carlos, cover,
que relembrou os grandes sucessos do astro e por fim, os associados e convidados foram embalados ao som da Dupla Sertaneja,
Eumar e Eugênio, que fizeram os
presentes dançarem muito durante duas horas de apresentação.
Além dos associados, familiares e convidados a festividade contou com a presença da
Deputada Distrital Celina Leão
(PSD/DF).
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Ação de precatórios caminha a passos lentos

porém será o caminho para nova
tramitação do processo pelo TJDF,
dando, portanto, ao advogado
a oportunidade de ser ouvido e
possibilitar o restabelecimento os
certificados novamente, uma vez
que, a decisão interlocutória não
encerra a questão, pois ela tem
caráter de despacho.

Fique por dentro
O Presidente da AAFIT convocou
os associados contemplados no precatório de nº 2004.00.2.0001162 para uma reunião no dia 13 de
agosto 2012 com o advogado responsável pela causa Dr. João Barbosa para que este falasse sobre
as razões que motivaram o cancelamento do precatório e quais
as providência que deverão ser
tomadas caso os adquirentes da
certidão acione os vendedores.
Diversos associados estiveram
presentes à reunião e ouviram do
advogado da causa - Dr. João
Barbosa - as alegações de que os

precatórios são legítimos, e que a
existência deles decorre do pouco
caso que o GDF vem fazendo em
não proceder à incorporação do
percentual aos vencimentos dos
servidores, signatários do processo. Chamou também a atenção
do auditório para o fato de que
um Juiz de 1º grau não tem autoridade para cancelar os certificados emitidos pelo TJDF, motivo
pelo qual já protocolou no dia
08/08/2012, uma petição, endereçada ao mesmo Juiz que cancelou os certificados, mas que certamente será, por ele, indeferida,

Os precatórios são dívidas
da administração direta dos entes federativos (municípios, estados e União) com os cidadãos.
Quem tem algo a receber da
Fazenda Pública dá entrada em
ação exigindo o pagamento. Seria simples, não fosse a demora
no andamento dos pedidos. “O
processo é muito demorado, demoramos anos para chegar ao
fim. Existe toda uma gama recursal e de prazos diferenciados
para contestar e recorrer. Mas
vamos lutar até o fim para que
tudo seja cumprido conforme a
lei” ressalta o advogado João
Barbosa de Souza Filho.
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Benefícios oferecidos
pela AAFIT
Atendimentos Odontológicos
Consultório Dentário – Hoje a AAFIT disponibiliza aos seus associados e dependentes dois (2) amplos
consultórios totalmente equipados,
com atendimento de segunda a
sexta-feira, com profissionais altamente capacitados para realizar
procedimentos variados, desde

uma simples assepsia bucal (limpeza) até serviços de maior complexidade como: cirurgias, ortodontia,
implantodontia ... basta agendar
o seu atendimento, sem o desconforto de longas esperas, com uma
das atendentes em saúde bucal
(ASB) - Margareth ou Jaqueline.

Seguros
- De vida
Este seguro é feito através da
nossa parceria com a Vip’s Corretora de Seguros e tem como
objetivo garantir a segurança
financeira dos dependentes, do
segurado falecido, por um determinado período de tempo. O

seguro de vida é pago quando o
próprio segurado venha a falecer, em qualquer que seja o momento de seu óbito. O valor do
seguro de vida varia de acordo
com a faixa etária do assegurado.

Quaisquer esclarecimentos sobre os nossos
seguros de vida pelos telefones (61) 3468-1808,
(61) 3468-5698, ou (61) 3468-5871,
com a Cleide.
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Relaxe, divirta-se, dance!
Dance!!!
Dance por vc mesmo,
Dance para agradar alguém,
Dance para aliviar as dores do corpo e da alma,
Dance para fazer novas amizades,
Dance para fortalecer as amizades antigas,
Dance para encontrar um possível amor,
Dance para soltar os bichos,
Dance para ser mais FELIZ.
By Lilian Araújo.

Dias/Horários
3ª, 5ª e 6ª - (manhã)
9h30 as 10h3
3ª e 5ª - (noite)
20h às 21h
na AAFIT
Inicio
setembro de 2012
R$ 150,00 (casal)

pratique dança de salão

Inscrições e
informações: AAFIT
CA 11 lote 10 – Lago Norte

Lilian Araújo é professora de dança de salão há 17
anos, trabalha como personal Dance (professora
particulares - individual e grupos) e em parcerias
com associações.

