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AAFIT comemorará o dia
das mães em Balneário

Palavra do presidente

Lirando de Azevedo Jacundá
PRESIDENTE AAFIT/DF

Faça sua escolha com
discernimento

Entrada de acesso ao Balneário Águas Correntes
Já está programada para
sábado, dia 29 de maio, a festa em comemoração ao Dia das
Mães, realizada pela AAFIT. A
confraternização ocorrerá no Balneário Águas Correntes localizado
a 26 km do Aeroporto de Brasília
sentido Valparaiso.
O associado e sua família
podem aproveitar durante todo o
dia as belezas naturais do balneário. O local dispõe de uma ótima
infra-estrutura com pronto-socorro,
diversas cachoeiras, piscinas naturais e artificiais, campos de areia
e gramado para futebol, trilha
ecológica, pesque e pague, restaurante, lanchonete e muito mais.
A estrada de acesso ao Águas
Correntes é totalmente asfaltada,
proporcionando aos visitantes mais
conforto e segurança.
O buffet da festa ficará a
cargo do restaurante do próprio
balneário, e para a criançada

haverá picolés, algodão doce, pipoca, dentre outros... E tudo isso
regado a muita música ao vivo e
bebidas, para alegrar ainda mais
o ambiente.
Aproveite traga a sua família para desfrutar de um dia agradável e reencontrar os amigos!!!

Curiosidade do Balneário:
O balneário Águas Correntes preserva a 1ª usina hidroelétrica que abasteceu o Catetinho e a
cidade livre (Núcleo Bandeirante);
residências dos primeiros candangos que construíram Brasília.

Lendo e ouvindo propostas de candidatos para o pleito de outubro vindouro, mais
uma vez percebo que as ameaças contra
os servidores públicos voltaram com toda
força, fruto da articulação de parte do governo e de parte dos candidatos à Presidência da República. Nossa ação desde já
poderá minimizar os efeitos deletérios do
que pretendem. A capacidade de nos movimentarmos e articularmos determinarão
nossas possibilidades de sucesso.
De agora em diante, a campanha eleitoral crescerá e trará novamente o debate
sobre os servidores públicos, com propostas
dos candidatos sempre adversas, tentando
fazer de nós objeto de critica, restrições e
verdadeiro trampolim para grandes saltos.
Um dos temas de que se volta a falar é
o de outra reforma da previdência para os
servidores públicos.
Nosso papel é entrar organizadamente
nesse debate. Desta vez não podemos assistir passivos a essa investida. O passado
já nos ensinou e daí criamos o FONACATE
(Fórum Nacional Permanente das Carreiras
Típicas de Estado) composto por diversas
carreiras do núcleo duro do Estado, como:
fisco, polícia, juizes, promotores, procuradores, etc.
Desta vez, precisaremos agir, demonstrando a nossa união e disposição de resistir,
de criticar, de disputar idéias e propostas.
Precisamos ter sabedoria para transformar
adversidades em oportunidades.
Precisamos em outra frente defender
com todas as nossas forças nossos candidatos ao legislativo.
Votar em candidatos compromissados
com nossas causas é fundamental.
Vamos pensar nisso!
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Por onde anda
Francisco?
Maranhense nascido na cidade
de Sucupira do Norte, Francisco Coelho
Fontes, veio sozinho para a Capital Federal aos 22 anos. Quando chegou aqui
Francisco foi trabalhar como contador
e logo depois auditor do Ministério da
Fazenda. Casou-se e teve dois filhos. Em
1987, ingressou na carreira de auditoria
tributária da capital, por meio de Concurso Público, na qual permaneceu até
2002, quando se aposentou.
Logo que aposentou, Francisco
decidiu voltar às suas origens e foi morar
em São João dos Patos – MA, onde se
encontra até os dias atuais. Lá Francisco casou-se novamente e teve mais dois
filhos “como me formei em 1993 em Direito pela UDF, hoje em dia advogo aqui
em São João e nas redondezas. Além de
advogar, cuido da Fazenda que era do
meu pai que fica aqui na região”.
Indagado sobre as pretensões de
voltar para Brasília ele ressalta que só
vem aqui a passeio “quando morava ai
gastava em média 30 minutos para chegar de Taguatinga ao trabalho (no Pla-

no Piloto), hoje para fazer esse percurso
se gasta mais de uma hora”.
Francisco deixa sua mensagem:
“Para os colegas auditores, que estão
na ativa, posso dizer que Brasília é uma
cidade muito promissora para os jovens
e que oferecem muitas oportunidades,
aproveitem-nas. E como associado da
AAFIT, me alegra muito ver como ela
cresceu e se organizou, trazendo-nos
muitos benefícios. Que Deus continue
abençoando toda a família afitiana”.
Você que está à procura de Francisco Coelho Fontes o telefone para contato dele é (99) 3551-0356.
A coluna é um espaço para
os associados encontrarem
seus colegas que mudaram de
cidade. Se você gostaria de ser
encontrado ou de encontrar algum amigo associado da AAFIT,
entre em contato conosco.
Tel.: (61) 3468-1808 ou
imprensa@aafit.com.br

Auditor Tributário permanece no
cargo de Secretário de Fazenda
Rogério Rosso (PMDB) foi
eleito no último dia 17 de abril
como novo governador do Distrito Federal. Ele foi escolhido em
primeiro turno com votos de 13
dos 24 deputados, na eleição
indireta realizada na Câmara
Legislativa. A vice-governadora que irá comandar juntamente com Rosso é Ivelise Longhi
(PMDB).
Rogério Rosso nomeou como

Secretário de Governo Geraldo
Lourenço de Almeida. Ele é auditor de controle interno do GDF.
Para a pasta de Planejamento,
Orçamento e Gestão foi escolhido o também auditor de controle
interno, José Itamar Feitosa.
Já a frente da Secretaria
de Fazenda permaneceu o auditor tributário, André Clemente.
André ocupa o cargo desde o
dia 02 de dezembro de 2009,

após o antigo secretário, Valdivino de Oliveira, pedir desligamento do posto.
A AAFIT dá as boas vindas
e deseja muito sucesso ao novo
governador e toda a sua equipe.
Para a associação é uma grande honra contar com o associado,
colega e integrante de seu Conselho Deliberativo Efetivo, André
Clemente, em tão importante
cargo no governo distrital.
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Conselho Deliberativo da AAFIT
reuniu-se no último dia 22

Conselheiros (da esquerda para a direita): Waldir Gonçalves da Silva, Acácio de
Almeida, Antônio Luiz Barbosa, José Emetério Nunes, José Buitone de Carvalho e
Flávio Silva Palma Lima.

O Conselho Deliberativo da
Associação dos Auditores Tributários
do Distrito Federal (AAFIT) reuniu-se
no último dia 22 de abril, em seu
Complexo Administrativo e Social,
para deliberar assuntos de interesse
da entidade.
O principal objetivo do encontro foi debater acerca do arti-

go 31, inciso II, alínea e e f, e do
artigo 75 parágrafo único, que
tratam da definição das verbas indenizatórias. Foi discutido e aprovado pelos conselheiros o valor da
verba indenizatória para viagens
fora do Distrito Federal, do presidente da associação assim como
de seus diretores, que será de

40% do salário mínimo e também
estipulado o número de acompanhantes custeados pela AAFIT por
viagens sendo limitado a 01 acompanhante, além do presidente (exceto em congressos, cuja participação poderá ser de até 03, além do
presidente).
Para os não associados da
AAFIT vale ressaltar que na Assembléia ocorrida em novembro
de 2009, que foi aprovado o novo
estatuto, ficou suspensa até o dia
21/08/2010 as contribuições que
o auditor precisava fazer quando
desligava e depois de um tempo
desejava se filiar-se novamente a
associação. Foi ainda suspensa a
jóia que era paga para novas filiações.
A reunião contou com a participação dos Conselheiros: Acácio
de Almeida, Antônio Luiz Barbosa,
Flávio Silva Palma Lima, José Buitoni de Carvalho Silva, José Emetério
Nunes das Neves e Waldir Gonçalves da Silva.

SINDIFISCO/DF apresenta
chapa para a eleição de 2010

Encerrou-se no último dia
onze de maio, o prazo dado

pelo SINDIFISCO/DF para o
registros de chapas que concorrerão as eleições de 2010.
A publicação da chapa “Tributo a legalidade”, única a registrar candidatura, ocorreu
no dia 13 de maio de 2010 no
DODF. O prazo para a impugnação de candidaturas segue

até o dia 20 de maio.
As eleições ocorrerão no
dia 18 de junho de 2010, de
9 às 17h na sede do SINDIFISCO/DF, na sede da SEF/GDF
– Ed. Vale do Rio Doce, na
sede da AAFIT e na Agência
de Atendimento da SEF/GDF
de Taguatinga.
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Happy Hour reúne associados
Mais de 120 colegas Auditores Tributários, familiares e convidados participaram na noite de
16 de abril, do primeiro Happy
Hour de 2010 da Associação dos

Auditores Tributários do Distrito
Federal (AAFIT). A confraternização ocorreu no Complexo Administrativo e Social da AAFIT.
Os convidados festejaram

a noite toda ao som da banda
Norbey’s band. Programado para
começar às 19h, com o salão lotado a festa durou até quase 1 da
manhã.
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Em 2010
programa Nota
Legal sorteará
prêmios

O Programa Nota Legal

Para estimular os consumidores
participarem do programa Nota
Legal, o governo do Distrito Federal decidiu sortear prêmios em dinheiro entre os participantes, com
o objetivo de incentivar ainda mais
os consumidores a exigirem o seu
CPF na Nota Fiscal.
A Secretaria de Fazenda do DF,
responsável pelo programa, ainda não definiu todos os detalhes
dos sorteios. Mas, a princípio, o
primeiro prêmio será sorteado no
segundo semestre, provavelmente
em julho, cada R$ 50 em créditos
acumulados dará direito a um número com o qual o contribuinte concorrerá a uma quantia ainda não
estabelecida. Os sorteios serão realizados por uma empresa terceirizada, a cada três meses.

O Nota Legal é um programa
do Governo do Distrito Federal
que tem o objetivo de reduzir o
mercado informal e proporcionar
o incremento da arrecadação
tributária do DF. Para obter o
beneficio, é necessário que o consumidor exija o registro do seu
CPF ou CNPJ no documento fiscal emitido pelo contribuinte. Este
contribuinte, por sua vez, para a
concretização do benefício, deverá consignar mensalmente, no
Livro Fiscal Eletrônico - LFE, os documentos fiscais emitidos com números de CPF/CNPJ e efetuar os
respectivos pagamentos do imposto. Com a nota O programa
devolve até 30% do ICMS e do
ISS efetivamente recolhido pelo
estabelecimento a seus consumidores. Ele é um incentivo para
que os cidadãos que adquirem
mercadorias ou serviços exijam
do estabelecimento comercial o
documento fiscal. ODF já possui
mais de 28 mil estabelecimentos
cadastrados.
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AAFIT promove confraternização entre auditores e fiscais

Presidente e Diretor Financeiro da AAFIT confraternizam com os
associados após a partida.
No último dia 12 de abril,
ás 19h, ocorreu no Arena Futebol
Clube, uma partida de futebol
entre o time da Associação dos
Auditores Tributários do Distrito
Federal (AAFIT) contra o time dos
Fiscais Tributários.
O time da AAFIT venceu por
4x3. Após o evento esportivo foi
servido um saboroso churrasco,
regado a bebidas.
Para o Diretor Financeiro
da associação, Jadson Januário
de Almeida, o objetivo do evento
promovido pela AAFIT foi reunir
um grande número de auditores
provocando uma maior interação
e a busca de uma vida saudável
com a prática de atividades esportivas. “A AAFIT costuma promover dois eventos futebolísticos
por ano. Nessas oportunidades
geralmente é convidado um time
de fora para a realização de

uma partida. Desta vez convidamos o time dos colegas fiscais,
que cordialmente aceitaram e
valorizaram muito o evento”, ressaltou.
Compuseram as equipes
o Diretor Financeiro da AAFIT
Jadson Januário de Almeida, o
Diretor Social e de Esportes da
AAFIT Genivaldo Barbosa e o
secretário-adjunto de Fazenda e

Planejamento Adriano Sanches.
Estiveram presentes para assistir
a partida e prestigiar o evento:
o presidente AAFIT Lirando de
Azevedo Jacundá, o vice-presidente da AAFIT e secretário de
governo do DF Antônio Alves do
Nascimento Neto (Tonhão), o expresidente da associação Acácio
de Almeida, dentre outros.
Há mais de três anos, todas
as segundas-feiras, a AAFIT patrocina por duas horas um campo
society no Arena Futebol Clube
para que os auditores tributários
tenham seus momentos de descontração e interação. Você associado que gosta de jogar futebol apareça a partir das 19h no
clube e se junte ao time.
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AAFIT visita Associação
Maria de Nazaré

No último dia 20 de abril o presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá
juntamente com o Diretor Financeiro da AAFIT, Jadson Januário de Almeida
visitaram a Associação Maria de Nazaré, localizada em Samambaia.

A Associação Maria de
Nazaré é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 1990,
com o objetivo de promover nas
crianças a integração no convívio
familiar e social. Como alicerce da associação está o projeto
de educação infantil, que atende
crianças na faixa etária de 2 a 5
anos “o governo auxilia no atendimento de 80 crianças nesta faixa etária, no momento estamos
com 120. As contribuições que
recebemos da população são necessárias para manter as crianças
excedentes e para cobrir outras
despesas com funcionários, contas da instituição (água, luz...),
além das pequenas reformas e
adaptações que esporadicamente precisamos fazer na nossa associação”, destacou Sônia Carvalho Feitosa responsável pela
creche.

Lirando e Jadson ficaram
muito encantados com o trabalho
da associação, que além do projeto de Educação Infantil possui
vários outros que atende toda a
comunidade como: o projeto valorizando a vida que atende 60 crianças e adolescentes na faixa etária
de 6 a 14 anos, disponibilizando
na sede da associação atividades
de trabalho sócio-educativo em
horário alternado ao da escola; o
programa casa social é um projeto
realizado em parceria com outras
entidades, que atende atualmente
128 jovens de 14 a 21 anos, oferecendo-lhes melhores oportunidades de inclusão no mercado de trabalho; o projeto de inclusão digital
uma parceria com a FACITEC que
disponibiliza cursos de informática
gratuitos. Além disto a instituição
promove todas as segundas, quartas e sextas, durante todo o dia um

bazar beneficente.
Com todos os projetos da associação são atendidas aproximadamente 1.120 crianças, jovens e
adolescentes. Para Sônia as contribuições da AAFIT para a entidade
são de grande valia: “Essa cerâmica que colocamos na parede da
instituição, para evitar infiltrações,
foi toda doada por vocês auditores”, contou. Vale ressaltar que
o associado Albino Ferreira é um
grande colaborador da instituição.
A Associação dos Auditores
Tributários do Distrito Federal em
nome de todos os seus associados,
fez uma doação de 1 mil reais. Se
você também deseja conhecer a
Associação Maria de Nazaré ou
fazer algum tipo de contribuição
entre em contato pelo telefone:
3357-7328.
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Presidentes da AAFIT e da
FEBRAFITE recebem Medalha
Ordem do Mérito Brasília
O presidente da AAFIT e vice-presidente
da FEBRAFITE, Lirando de Azevedo Jacundá
e o presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski,
foram homenageados com a Ordem do Mérito Brasília, como parte das comemorações do
50º aniversário da capital federal, no última
dia 21 de abril.
A honraria no grau de oficial foi entregue pelo secretário de Cultura do GDF, Silvestre Gorgulho, na solenidade de entrega
das condecorações, bem como a outras 48
personalidades homenageadas no Museu da
República. Para Lirando de Azevedo Jacundá
foi uma honra estar incluido entre personalidades tão importantes para a história da capital federal. “É também um reconhecimento
do trabalho do Fisco Distrital e dos serviços
prestados pela AAFIT, à sociedade brasiliense criada após três anos da inauguração de
Brasília”, disse.
Para Roberto Kupski, receber tamanha honraria, sobretudo numa data tão especial, é o
reconhecimento oficial da importância do Fisco estadual/distrital brasileiro à construção
da capital e à história da Capital e também
pelo reconhecimento da representação da categoria fiscal pela FEBRAFITE. Várias personalidades, autoridades do GDF e do Governo
Federal prestigiaram o evento dentre elas o
governador do Distrito Federal Rogério Rosso, o presidente da Câmara Legislativa do DF
Wilson Lima, o governador de Pernambuco
Eduardo Campos e o cantor Milton Nascimento.
A Ordem do Mérito Brasília, instituída em
27 de janeiro de 1971, agracia personalidades civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado notáveis serviços
ao país ou ao Distrito Federal ou se distinguido notavelmente no serviço de suas profissões. Instituições civis e corporações militares
ou suas bandeiras também podem ser agraciadas.
Com informações da FEBRAFITE
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Definido novo teto salarial único para
servidores públicos do GDF após
provocações da AAFIT e SINDIFISCO

Em nova decisão da Procuradoria-Geral do Distrito Federal os salários dos servidores do Governo
Distrital (GDF), a partir de Abril,
terão que respeitar o teto máximo de R$ 24.117,62 já inclusas
as gratificações. O valor está determinado em parecer normativo
assinado pelo então governador
em exercício do DF, Wilson Lima,
no último dia 14 de abril.

Nos últimos meses, os procuradores do DF analisaram leis e decisões
judiciais sobre os salários dos servidores e concluíram que o governo
deve adotar um teto único para o
GDF sendo este equiparado ao teto
dos desembargadores do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal (TJDF). O valor estabelecido também
vale para servidores federais cedidos ao GDF.

O presidente da Associação dos
Auditores Tributários do DF, Lirando de Azevedo Jacundá, ressaltou
que “Após vários meses de negociações da AAFIT e do SINDIFISCO/DF para que fosse cumprido o
estabelecido na ELO nº 46/2006
que criou o subteto salarial no DF,
ontem essa agonia acabou graças
ao empenho dos colegas secretários de Fazenda e do Governo, André Clemente e Tonhão. A compreensão e a boa vontade do então
governador Wilson Lima também
foi determinante para o sucesso do
pleito”, afirmou.
Anteriormente, em decreto
assinado em 2007, pelo antigo governador do DF, José Roberto Arruda, o teto máximo de
um servidor do GDF era de R$
22.111,25.

Associados podem comprar
veículos Ford com desconto
Os associados das entidades filiadas à FEBRAFITE, como é o caso
da AAFIT, têm a oportunidade de
comprar veículos Ford 0 Km com
vários descontos.
Para ter direito ao benefício, o
associado deverá procurar uma
distribuidora de sua escolha, fazer
referência ao convênio FEBRAFITE
e FORD, ter em mãos identificação
de associado a entidade filiada à
Federação, além dos documentos
pessoais (RG, CPF e contra-cheque).

A parceria é aceita em mais
de 400 distribuidores da Ford em
todo o país e é válida na compra
de veículos 0 km. Os descontos
variam de veículo para veículo
e os preços têm validade mensal

(confira a tabela mensal no nosso
site www.aafit.org.br). Vale ressaltar que após a aquisição do
veículo o associado terá de cumprir o prazo de inalienabilidade
de 180 dias.
Para mais informações, o associado poderá entrar em contato
com a Central de Relacionamento
Ford Empresas - (11) 4174-3929
ou (11) 4174-3900 das 8hs à
18hs, no horário comercial ou e
pelo e-mail gf@ford.com.
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Conheça você também o
“Termas Caldas AFFEGO”

Vista da pousada da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás em Caldas Novas/GO.
O Termas Caldas da Associação
dos Funcionários do Fisco do Estado
de Goiás (AFFEGO) foi criado com
a proposta de ser um local descontraído, para reunir seus conveniados. Localizado em Caldas Novas
(GO), o Termas, faz a diferença
entre outros clubes hotéis existentes
na cidade.
Hospedar no TCA é desfrutar do
que há de melhor no que se refere
a conforto, lazer e segurança. Os
apartamentos do hotel têm televisão de LCD, espaço para notebook
com internet wireless, entre outras
comodidades. A área de lazer conta com playground para as crianças,
música ao vivo, recreação na piscina, hidroginástica com professores,

além de um restaurante próprio.
Além de todos esses benefícios
a pousada promove durante todo
o ano vários Festivais Gastronômicos, encontros, festas e excursões...
O último grande evento que ocorreu no Termas Caldas foi o IX Seminário dos Planos de Saúde do Fisco
Estadual Brasileiro e a Assembléia
Geral Ordinária do Conselho Deliberativo da FEBRAFITE, nos últimos dias 24, 25 e 26 de março
de 2010. O evento contou com a
participação do presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá,
que demonstrou surpresa ao ver
as instalações do Clube: “o Termas Caldas Affego é um excelente
ambiente para reunir familiares e

amigos, pois proporciona aos hóspedes atendimento excepcional e
muita diversão”.
Para o presidente da AFFEGO,
Admar Otto, o objetivo dos funcionários do resort é atender com
gentileza, eficiência e conforto, todos os hospedes. Você associado
da AAFIT quando for a Caldas Novas – GO, reserve seu apartamento no Termas Caldas Affego e desfrute de todos os benefícios que a
pousada disponibiliza.
SERVIÇO
Mais informações entre em
contato com a AFFEGO
Telefone: (64) 34531395
www.affego.com.br
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Visita especial

Evento

No último dia 4 de maio o associado Nagib Cury alegrou-nos com a
sua presença no nosso Complexo Administrativo e Social. Nagib foi recebido na ocasião pelo presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá.

Presidente e Diretor Financeiro da AAFIT
recebem visita do vice-presidente da AUDITAR

O presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá e o Diretor Financeiro da AAFIT, Jadson Januário de Almeida
receberam dia 20/04, no nosso Complexo Administrativo e Social, a visita do vice-presidente da União dos Auditores
Federais de Controle Externo – AUDITAR, Wederson Osmar Moreira. A conversa foi para tratar de um assunto que se
faz presente em todas as assembléias da FEBRAFITE: representação política. Wederson pretende candidatar-se a Deputado Federal pelo PV/MG, e assim poder defender as causas inerentes às Carreiras Típicas de Estado.
ETERNA

LEMBRANÇA

“Comunicamos que perdemos em abril e maio de 2010 os associados
Benedito Francisco de Andrade e Itamar Jardim Lopes. Desejamos que
estejam agora vivendo eterna alegria junto de Deus! Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!”

11
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

Mais de 600 auditores participaram de
seminário sobre a Lei Orgânica do Fisco

Mesa de palestrantes do Seminário “Lei orgânica do Fisco” ocorrido em Brasília/DF
Com o tema “Lei Orgânica do
Fisco, boa para a sociedade, essencial para o Brasil”, o seminário
ocorrido no último dia 07 de abril
reuniu mais de 600 Auditores-Fiscais no Auditório Nereu Ramos da
Câmara dos Deputados, na Capital Federal.
Dando início às atividades o
primeiro painel do dia, “Autonomia
e Independência das Administrações Tributária e Trabalhista”, foi
de responsabilidade dos presidentes das entidades organizadoras
do evento: ANFIP, Febrafite, Fenafim, Fenafisco, Sindifisco Nacional
e pela Unafisco Associação Nacional. Os representantes ressaltaram
a importância da união das entidades para a aprovação da LOF
para a sociedade em geral, pois
ela promoverá a justiça social pela
correta aplicação dos recursos arrecadados.
Durante a palestra Roberto

Kupski, presidente da Febrafite
agradeceu a presença dos auditores fiscais bem como dos representantes das associações filiadas.
Roberto frisou a importância de se
ter uma LOF para o Fisco nacional
e apresentou no telão os aspectos
principais da recém-aprovada Lei
Orgânica do Fisco gaúcho, como o
parágrafo único do artigo 3º, que
estabelece a autonomia funcional.
Depois foi a vez de 2º vicepresidente do Unafisco Associação,
Ildebrando Zoldan, que fez um retrospecto de todas as lutas e unificações pelas quais passaram os
Auditores desde seu ingresso no
serviço público. “A luta atual pela
LOF será uma renovação do serviço público que fará justiça social
em prol do cidadão brasileiro. Tenho certeza de que, se esse instrumento nos for concedido, a Classe
saberá responder à altura”, ressaltou Zoldan.

A presidente do Sinait, Rosangela Silva Rassy, ressaltou durante sua apresentação que: “A
Lei Orgânica do Fisco é essencial
para o trabalhador brasileiro,
por quem os Auditores do trabalho lutam”, disse.
À tarde, foi à vez do painel “A
Lei Orgânica do Fisco como Instrumento de Promoção da Justiça
Social”. O subsecretário de Gestão Corporativa da RFB (Receita
Federal do Brasil), Auditor-Fiscal
Marcelo de Melo Souza, foi o primeiro a começar a sua explanação comunicou que a minuta da
LOF finalizada pelo órgão será
encaminhada para análise das
entidades representativas do Fisco
até a sexta-feira da semana que
vem, dia 16 de abril. “Até o final
deste mês, esta minuta deverá ser
encaminhada para o Ministério
da Fazenda”, garantiu Marcelo.
De acordo com ele, o atraso do
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documento se deve à quantidade
de sugestões analisadas pelo órgão para a confecção da minuta.
“Recebemos sugestões de muitas
entidades. Até o início de março,
ainda estávamos recebendo contribuições”, ressaltou.
O presidente do Conselho Federal da OAB, Ophir Filgueiras
Cavalcante Junior, comentou: “O
Estado existe para a defesa dos
interesses do cidadão e não do
próprio Estado. Se a Receita é um
órgão independente e com uma lei
à altura, podem dar justiça tributária, democracia, justiça social e
desenvolvimento ao país”.
A secretária de Inspeção do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Ruth Vilela, destacou o próximo desafio a ser
vencido após a aprovação do
texto, que será encaminhado ao
Congresso. “Com alguns encaminhamentos já anunciados nesta
tarde podemos nos antecipar e
começar a pensar na execução
da LOF. Vamos precisar de garantia de recursos orçamentários,
recomposição de força de trabalho e capacitação da mão-deobra para acompanhar os efeitos
que a atividade exige”.
Logo após as palavras de Ruth,
foi a vez do presidente do Fonacate, José Carlos Cosenzo, se manifestar. Ele destacou a luta das
entidades representativas do Ministério Público Federal para a inclusão, na Constituição Federal, de
artigos relativos à organização do
órgão e prerrogativas dos procuradores.
O presidente do Fonacate também criticou tentativas de progressão de cargos sem concurso público. “Trem da alegria não pode
existir. Quem fez concurso para
Auditor será Auditor. Quem fez
concurso para outra coisa deve ficar naquilo”, conclui.

O último a explanar sua opinião
foi o presidente da ANPR, Antonio
Carlos Bigonha. O procurador destacou a preocupação dos Auditores-Fiscais em trabalhar por uma
LOF voltada para a sociedade. “A
categoria demonstra que tem preocupação com a instituição e com a
sociedade. A discussão, definitivamente, não está focada no corporativismo”, afirmou.
Durante todo o dia 58 parlamentares compareceram ao evento. Todos os parlamentares que

subiram à tribuna se pronunciaram
favoravelmente à LOF, ressaltando
que a aprovação desta favorecerá
a composição de um Estado forte,
independente e comprometido com
a justiça social e tributária.
Além das autoridades já citadas, também participaram do seminário o presidente da AAFIT e vice-presidente da Febrafite, Lirando
de Azevedo Jacundá, o presidente
Sindifisco/DF, Jason Henrique Cares e vários colegas Auditores Tributários do Distrito Federal.
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Isto muito lhe interessa!!!
Fique atento!!!
PEC nº 555
A comissão especial que analisa a
proposta de emenda à Constituição (PEC
555/06) que extingue a cobrança de
contribuição previdenciária sobre proventos de servidores públicos inativos
(aposentados e pensionistas) foi instalada no último dia 07 de abril.
A Proposta, do então deputado Carlos Mota (PSB-MG), revoga o artigo 4º
da Emenda Constitucional 41, de 2003,
que instituiu a reforma da Previdência.
O autor se baseia no argumento de
que foi imposta devido a então difícil situação das contas da Previdência, e que
não se deve perpetuar, pois foi “... das
mais cruéis” em relação aos aposentados, ex-servidores em idade avançada,
no entendimento dos quais se subverteu
“... a sólida concepção que tinham de
suas relações com a administração pública...”.
A primeira audiência pública ocorrida no dia 28 de abril contou com a
participação do presidente e do relator da comissão especial, Marçal Filho
(PMDB/MS) e Luiz Alberto (PT/BA), respectivamente, participaram da reunião
o secretário de Políticas de Previdência
Social do Ministério da Previdência Social, Fernando Rodrigues da Silva; o representante da Associação Brasileira de
Instituições de Previdência e Assistência
Estaduais e Municipais (Abipem), Valnei
Rodrigues, e o assessor da Presidência
do Conselho Nacional de Secretários
Estaduais do Planejamento (Conseplan),
José Agmar de Souza.
Durante a audiência o deputado
João Dado (PDT/SP) condenou os históricos desvios dos recursos da Previdência, que, segundo ele, se transformaram
numa dívida injusta imposta aos servi-
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dores que contribuem para o sistema. “É
condenável a não reposição desses recursos. Quem vai pagar?”, questionou o
deputado.
“O próprio prédio do Congresso foi
construído com recursos da Previdência”,
revelou o parlamentar. João Dado destacou a importância da realização do
debate na comissão para resgatar o
pleito dos servidores, de forma que eles
não sejam mais os pagadores da conta
que, conforme frisou, é de responsabilidade do Estado.
Quanto à cobrança sobre proventos
de aposentados e pensionistas, João
Dado lembrou ainda que o próprio
Supremo Tribunal Federal (STF) firmou
entendimento de que a contribuição
previdenciária é de natureza contraprestacional, ou seja, “eu pago para ter
direito ao benefício posteriormente”, explicou.
A ação de desvios dos recursos previdenciários pelo Estado também foi duramente criticada pelo deputado Iran
Barbosa Filho (PT/SE). “Todos sabem que
houve casos de desvios de finalidade, e
quem está pagando essa conta há muito
tempo são os próprios contribuintes”, desabafou o deputado.
Defensor do fim da contribuição para
os aposentados, o deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP) também lembrou
da decisão do STF. Ele frisou que antes
da Emenda Constitucional n° 41/2003
ninguém contribuía para a Previdência, e
hoje a cobrança imposta aos aposentados e aos pensionistas não traz diferença
significativa para o sistema. “Temos que
corrigir essa distorção, e essa comissão
tem capacidade para isso”, afirmou o
parlamentar.

Já o secretário de Políticas de Previdência Social, Fernando Rodrigues da
Silva, afirmou que o governo defende
a manutenção do regime previdenciário
aprovado em 2003. “Nossa população
está envelhecendo, e alguém vai ter que
pagar esta conta. O País que não se
preparar terá problemas para o futuro.
Não quero polemizar uma questão que
já é polêmica por natureza”, disse.
Acompanham as audiências frequentemente o presidente da AAFIT e
vice-presidente da Febrafite, Lirando
de Azevedo Jacundá, o presidente do
SINDIFISCO/DF, Jason Henrique Cares e
os associados Antônio Mendes e Jomar
Mendes Gaspary.
Outras audiências - As reuniões estão ocorrendo normalmente às quartasfeiras, às 14h30min, no plenário 10 da
Câmara dos Deputados.
Súmula nº 49
A Advocacia-Geral da União (AGU)
publicou no Diário Oficial da União no
dia 23 de abril, a súmula n.º 49, de 19
de abril de 2010 que refere-se à Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa e de Suporte
(GDPGTAS). Esta gratificação foi instituída pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro
de 2006.
Os tribunais reconheceram aos servidores inativos e pensionistas o direito
ao recebimento da Gratificação no percentual de 80%, o mesmo percentual dos
ativos.
Confira abaixo a Súmula da AGU na
íntegra
SÚMULA AGU Nº 49, DE 19 DE ABRIL
DE 2010
DOU 20.04.2010

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 4º, inc. XII, e tendo em vista o disposto nos arts. 28, inc. II, e 43, caput, §
1º, da Lei Complementar nº 73, de 10
de fevereiro de 1993, no art. 38, § 1°,
inc. II, da Medida Provisória n° 2.22943, de 6 de setembro de 2001, no art.
17-A, inciso II, da Lei n° 9.650, de 27
de maio de 1998, e nos arts. 2º e 3º, do
Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de
1997, bem como o contido no Ato Regimental/AGU n.º 1, de 02 de julho de
2008, resolve:
“A regra de transição que estabelece
o percentual de 80% do valor máximo
da GDPGTAS, a ser pago aos servidores
ativos, deve ser estendida aos servidores
inativos e pensionistas, até a regulamentação da mencionada gratificação.”
Legislação Pertinente: EC nº 41/2003,
art. 7º; Lei nº 11.357/2006, art. 7º, § 7º.
Precedentes: Superior Tribunal de
Justiça: MS 12.215 / DF, Relator Ministro
FELIX FISCHER (Terceira Seção). Supremo
Tribunal Federal: Ag Reg no AI 715.549,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA (Primeira Turma); Ag Reg no RE 585.230 /
PE, Relator Ministro CELSO DE MELLO e
Ag Reg no RE 591.303/ SE, Relator Ministro EROS GRAU (Segunda Turma).
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

Consultório amplia atendimento
Em abril de 2010, a AAFIT
juntamente com a OdontoGroup
passaram a oferecer no consultório odontológico da associação um
atendimento mais abrangente aos
seus associados e dependentes.
Os consultórios da AAFIT
agora disponibilizam dois dentistas

da OdontoGroup, um para tratamentos básicos como: restaurações,
tratamento de cáries e profilaxias e
o outro para tratamentos de canal.
As informações e marcações de consultas devem ser feitas pelos telefones 3468-1808 ou
3468-5871.

Confira abaixo a tabela de funcionamento do consultório:
Doutor (a)
Marcele Basso
Roberto Maia

Dia do atendimento
Segundas/Quartas/Sextas/
Terças/Quintas
Terças e Quintas

Horário
Matutino
Vespertino
Período integral

Especialidade
Clínica Geral
Endodontia
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1

3

2
Foto 01:
Odorico Hernani de Carvalho Costandrade, Amaro Luiz
Peixoto e Messias da Costa Monteiro Filho.
Foto 02:
Antônio Alves do Nascimento Neto (Tonhão)
Foto 03:
Adolfo Lopes, Antônio Luiz Barbosa e Antônio Mendes
Patriota
Foto 04:
Geny José Teobaldo, Flávio Silva Palma Lima e Baldur
Meurer da Costa.
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AAFIT e FEBRAFITE prestigiam
homenagem aos 60 anos da
Anfip na Câmara dos Deputados

Presidente da FEBRAFITE Roberto Kupski

Kupski ressaltou ainda que a Anfip é sinônimo de Previdência e essa
é também uma das lutas do FONACATE. Segundo ele, a maior distribuição de renda que existe no Brasil é
feita justamente com as aposentadorias. “Por isso, queremos deixar
registrado nosso apoio, deputado
Arnaldo Farias, presidente desta
sessão, para o reajuste justo aos
aposentados, para corrigir essa injustiça que acontece, quem sabe uma
das maiores do Brasil, assim como o
apoio do Fórum à PEC nº 555/06,
que V.Exa. tanto tem trabalhado.”
O presidente da FEBRAFITE estava acompanhado do 1º vice-presidente da Federação e presidente da
AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá
e da Diretora de Comunicação da
FEBRAFITE, Terezinha Alves Cardoso.

A Câmara dos Deputados reali- atrás, há 60 anos construíram essa
zou no último dia 26 sessão solene entidade e fizeram essa história
em homenagem aos 60 da Anfip, que orgulha o Brasil.”
Com informações da FEBRAFITE
solicitada por requerimento dos
deputados Arnaldo Faria de Sá
(PTB/SP) e Marco Maia (PT/RS).
A solenidade reuniu vários parlamentares e autoridades, entre
elas o presidente da FEBRAFITE,
Roberto Kupski, que na ocasião
também representou o FONACATE.
Durante sua fala, Kupski enalteceu a iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá em homenagear
a Anfip e destacou que a entidade
orgulha a todos, pois representa uma categoria tão importante para o Estado. “Para o Fórum
Nacional das Carreiras de Estado
(Fonacate), assim como para a FEBRAFITE, é uma honra estar aqui,
Presidente da AAFIT e vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Jacundá
trazer os cumprimentos por essa
história, pelos visionários que lá acompanhado da Diretora de Comunicação da Federação, Terezinha Alves Cardoso
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50 anos de Brasília
Que Brasília completou 50 anos de vida, todo mundo já sabe. Mas o que poucos sabem é que a região da cidade é a única a abrigar uma espécie de peixe muito peculiar: o Pirá-Brasília (Simpsonichthys boitonei). Quem nos conta um pouco essa história
é o associado e descobridor da espécie, José Buitone de Carvalho Silva.

Apesar de ter sido inaugurada
em 21 de Abril de 1960, Brasília
começou a ser contruida em meados
de 1956, com a eleição de Juscelino
Kubitschek a Presidência da República. No mesmo ano (1956), José
Buitone de Carvalho Silva, que trabalhava a mais de 10 anos como
encarregado de serviços no Jardim
Zoológico e no Museu Nacional do
Rio de Janeiro, veio para Brasília,
requisitado pela presidência da República, a disposição da Novacap,
numa expedição do Museu Nacional
do Rio de Janeiro para fazer um levantamento de espécies animais que
ocorriam no Distrito Federal. Após
os meses de estudo, retornou ao Rio.
Porém um ano depois desta 1ª expedição retornou de vez para a Capital, após um concurso que o escolheu
juntamente com mais dois colegas e
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deu-lhes a missão de instalar e organizar o Jardim Zoológico da Nova
Capital. Foi quando, em meados de
1958, coletou uma espécie de peixe, que ainda não havia sido classificada cientificamente, no brejo do
córrego do Guará, nas redondezas
do Jardim Zoológico de Brasília, “a
princípio quando o coletei pela primeira vez em fevereiro ou março de
1958, o que me chamou atenção foi
a beleza do danado, pois não me
lembrava de nenhuma espécie parecida com ele. Como naquela época
a aviação ainda estava no começo,
não era tão fácil como hoje em dia
ir de um lado para o outro, só pude
levar o material herpetológico para
análise em abril de 1959, quando
fui ao Rio de Janeiro renovar minha
licença”, descreve Buitone. As sete
amostras do peixe foram entregues

e analisadas pelo Sr. Antenor de
Carvalho, que trabalhava no Museu
Nacional, no RJ. Foi então Antenor
que o descreveu, qualificou e o batizou de Simpsonichthys boitonei (em
homenagem ao seu descobridor),
que posteriormente ficou conhecido
vulgarmente como Pirá-Brasília.
Desde então, Buitone nunca deixou de coletar dados sobre a incidência das espécies de peixe no DF
e aprofundando seus estudos.
Características do Pirá-Brasília
Simpsonichthys boitonei é considerado um “peixe anual”. Reconhecido e admirado como peixe ornamental - o macho é roséa com pintas
azul-metálico e a fêmea é menor e
tem cor cinza, com três pintas negras
- o pirá-brasília destaca-se pelo fato
de ser nativo e somente encontrado

nas veredas do Centro-Oeste.
Vive em temperaturas entre 23
27 graus. Sua reprodução se dá
entre janeiro e março, quando diminui as águas dos charcos. O macho adquire uma coloração mais
forte e suas nadadeiras crescem.
Ele aproxima-se da fêmea ovada
e, com vários movimentos leva-a
até uma camada de lama em suspensão. A fêmea abriga-se sob
uma de suas nadadeiras e juntos
penetram na lama uma profundidade de 3 a 5 cm, onde ocorre a
desova e a fecundação.
Se o charco não for perene e seco
durante a temporada das secas, que
em Brasília é longa e acentuada, os
ovos permanecem incubados até o
próximo período de chuvas, quando então reaparece a espécie. Por
este motivo, tal variedade de peixe,
denominada de peixes anuais, é conhecida pelo povo com peixe das
chuvas ou peixes das nuvens.
Por ser um peixe de brejos, o
Pirá-Brasília não se adapta muito
bem em aquários. Para serem criados em aquários é necessário haver
muitas plantas e pedras, além de
lodo. A água deve conter um alto
índice de acidez, que pode ser obtido com pedras minerais ou produtos
químicos. O máximo que sobreviveu
em aquários foi dois anos e meio, “o
macho só aceita conviver com mais
de cinco fêmeas, ele é polígamo”,
confirma Buitone.
“O peixe é o símbolo da defesa ecológica do Distrito Federal. Só
conheço duas espécie entre peixe,
anfíbios, répteis, aves ou mamíferos
genuinamente brasiliense, que é o
Simpsonichthys boitonei e o Jucelynomis Candango”, destaca Buitone.

do Guará e Riacho Fundo, que é o
habitat natural da espécie. Outra
praga para o Pirá são os pesticidas
e fungicidas, usados nas margens dos
córregos para o combate as pragas
da horticultura granjeira.
Além disso a invasão dos brejos habitados pelo Pirá por outras
espécies de peixes, trouxe mais um
agravante para a sua extinção,
aves pernaltas para a região em
busca de alimento (saracuras, frangos-d’agua, garças).
Por ser uma espécie rara, o peixe atraiu a atenção de aquaristas
(pessoas que criam e vendem peixes ornamentais) o Pirá foi durante
anos exportado ilegalmente para
vários países, principalmente para
a Alemanha e Inglaterra, a preços
exorbitantes.
Ultimamente o Pirá-Brasília só
está sendo encontrado na Reserva
Ecológica do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), localizado em São Sebastião, as margens
da DF-001. Lá são preservadas
duas populações com cerca de 100
peixes machos e fêmeas. A área é
composta de 1.350 hectares, dos
quais 58 são brejos.
Para Buitone a única solução
para evitar a extinção do Pirábrasília uma vez que ele não consegue reproduzir-se em aquário é
preservar os locais onde consegue
se reproduzir é construir viveiros naturais para o peixe com cobertura
de tela para impedir a ação das
aves e pequenas represas que se
anula o fluxo e refluxo das águas.
“Se medidas não forem tomadas
urgentemente pelos órgãos administrativos, o símbolo vivo da cidade
será totalmente extinto, assim como
o Jucelynomis Candango foi. Pois
Extinção
esses seres vivos não têm mais como
As causas de extinção do Pirá- continuar vivos em áreas poluídas e
Brasília são inúmeras a mais grave com tantos predadores. Precisamos
é o reservatório de lixo, lançado por que o Poder Público realize campaparticulares, nas áreas dos córregos nhas educativas sobre a importân-

cia de preservação do peixe, para
a população brasiliense” reafirma.
Animal Símbolo
Tudo começou em 1995, mais
precisamente no dia 07 de fevereiro,
quando os parlamentares distritais
aprovaram um projeto de lei apresentado na Câmara Legislativa, pelo
então Deputado Wasny de Roure
(PT-DF), propondo que o pequeno
peixe fosse adotado como o animal
símbolo do Distrito Federal.
Mas para quem pensa que a história parou por ai e o peixe tornouse símbolo da cidade está muito
enganado. O Deputado César Lacerda resolveu ir fundo contra a proposta, pesquisou e decidiu apresentar emenda modificativa ao projeto
lançando como candidato ao posto
de animal símbolo o Lobo-Guará.
Os argumentos de Lacerda na época para ser contra o pirá era que
ele se tratava de um peixe hermafrodita e que adotá-lo como símbolo
traria uma imagem negativa para a
Capital Federal, ainda ressaltava “o
peixe é bicha”.
Com todas essas discussões de
quem deveria ou não ser eleito
animal símbolo, o Jornal Correio
Braziliense, lançou um concurso no
mesmo mês para eleger qual seria
o representante. No concurso toda
a população poderia votar no seu
predileto. “Na época por mais que
estivéssemos elegendo um símbolo
animal, apareceram vários outros
símbolos como plantas, estátuas...
Porém os únicos concorrentes genuinamente brasiliense e que poderiam
representar dignamente a cidade
eram o peixe Simpsonichthys boitonei e o rato Jucelynomis Candango”.
Na votação popular promovida
pelo jornal o lobo-guará venceu a
disputa. Mas mesmo assim após toda
essa votação e mobilização, Brasília
ainda não tem um animal que seja
considerado seu símbolo. “O que me
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DOENÇA CELÍACA

deixa triste é que agora em junho
é comemorado o Dia do Meio Ambiente e a Capital do Brasil ainda
não possui um símbolo animal que
a represente”, indaga Buitone.
Já estiveram aqui para estudar
in loco o novo peixe vários cientistas estrangeiros destacando entre eles Dr. Martin Britan, ictologo
do Sacramento State College da
América do Norte. Em 1995 o peixe virou assunto na revista americana Time na coluna Talk of the
streets (conversa das ruas), escrita
pelo jornalista canadense Ian McCluskey. No mesmo ano a fundação Japonesa Moa Internacional
debateu o assunto em Tóquio. Na
época até a apresentadora do
SBT Hebe Camargo intrometeu-se
na história, dedicando-lhe um minuto e meio do seu programa semanal “Deixem o em paz. Coitado
dele. O que interessa se é bicha
ou não?”, comentou.
Buitone até os dias atuais
revolta-se com as afirmações
dadas em 1995 por Lacerda “o
pirá é uma grande dádiva da
natureza ao patrimônio da Capital. Esta espécie não é hermafrodita, já foi comprovado cientificamente que ele é polígamo,
além de um grande lutador em
defesa de suas fêmeas; diferentemente do Lobo que é um raposão, roubador de galinhas, que é
encontrado em toda a América
do Sul”, confirma Buitone.
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A doença celíaca (DC) caracteriza-se por uma intolerância ao
glúten, proteína encontrada na farinha de trigo, centeio, cevada e na
aveia. O consumo destes alimentos
por pessoas portadores da doença,
leva a uma ativação dos anticorpos
do intestino delgado. Esses se combinam ao glúten fazendo com que
as vilosidades (dobras) do intestino
delgado se aplanem. Como conseqüência a absorção de nutrientes é
reduzida, podendo levar a deficiências nutricionais
As causas da doença ainda
não estão bem esclarecidas, porém acredita-se que seja uma
combinação de fatores genéticos
e ambientais.
A forma clássica da doença celíaca aparece em crianças após o
desmame, quando há a introdução da alimentação complementar
e inclui sintomas como: diarréia,
emagrecimento, anemia, falta de
apetite, vômitos, dor abdominal,
desnutrição, entre outros. Na forma
não clássica as alterações gastrintestinais não são tão drásticas e os
sintomas variam entre anemia, irritabilidade, fadiga, baixo ganho de

peso, constipação. A importância
de se fazer um diagnóstico precoce da forma assintomática é que a
ausência de tratamento pode levar
a complicações como o câncer, osteoporose, anemia, aborto e até esterilidade além de ocasionar diversas
carências nutricionais.
O tratamento baseia-se na exclusão total de alimentos e preparações que contenham glúten.
Retirando o glúten da dieta, os sintomas desaparecem e o intestino,
aos poucos, se restabelece votando
a função normal. Como os sintomas
podem aparecer depois de uma
pequena ingestão de glúten e esse
é amplamente utilizado pela indústria, é necessária uma leitura detalhada dos rótulos dos alimentos.
O portador da doença celíaca
muitas vezes tem dificuldade em
equilibrar a alimentação diante das limitações impostas pela
intolerância. O cuidado nutricional tem a função não somente de
garantir os nutrientes necessários
por meio de alternativas alimentares como também de oferecer
ao portador da doença opções e
receitas sem glúten.

O que um celíco pode comer:
CEREAIS:
FARINHAS:
GORDURAS:
MACARRÃO:
LATICÍNIOS:
CARNES e OVOS:
HORTALIÇAS e
LEGUMINOSAS:
FRUTAS:

milho, arroz, canjica
de arroz, mandioca, milho, fubá, fécula de batata, fécula de
mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, amaranto e quinua
gordura vegetal, óleos, margarinas
de arroz, quinua ou soja
leite, manteiga, queijos frescos e minas, derivados
aves, suínos, bovinos, caprinos, miúdos, peixes, frutos do mar
folhosas, legumes, tubérculos, feijão, cará, inhame, soja, grão
de bico, ervilha, lentilha, batata, mandioca (abuse para
enriquecer sua refeição)
todas, ao natural e sucos.

O que um celíco não pode comer:
Produtos industrializados que contenham esses ingredientes em suas
composição. Todos os alimentos que contenham trigo, cevada, centeio,
aveia e malte.

