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Parceria entre AAFIT e o
GRANCURSOS oferece desconto
para o Curso Preparatório para o
Concurso de Auditor Tributário

Após completar quase um
ano de ter sido autorizada a realização do Concurso Público para
o cargo de Auditor Tributário distrital, a Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do Distrito Federal contratou a empresa
Fundação Universa como a banca
examinadora do mesmo.
A AAFIT, em parceria com a
empresa GRANCURSOS abriu suas
portas no intuito de capacitar candidatos ao concurso público. Na
parceria firmada para a realização do curso ficou estabelecido que
os familiares dos Auditores filiados
à AAFIT, até terceiro grau, terão um
desconto de 20%.
O curso iniciou no dia 29 de
junho de 2010, com uma palestra do
professor José Wilson Granjeiro, sobre “Os segredos da aprovação em
concurso público” com a participa-

ção do Auditor Tributário Rossini Dias
de Souza. Estiveram
prestigiando a palestra de inauguração o presidente da
AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá,
o presidente do Sindifisco/DF Jason
Henrique Cares e vários colegas auditores.
Para os ocupantes do cargo
de Auditor Tributário filiados à AAFIT que tem pretensão de fazer o
curso para se aperfeiçoarem, a associação garante um desconto especial de 50%; oferece ainda, como
opção, um módulo especial que lhe
garante uma pós-graduação, com titularização em GESTÃO TRIBUTÁRIA
certificada pela UDF.
Serviço: O curso está sendo
ministrado na sede da AAFIT (SHIN
CA 11 Lote 10 - Centro de Atividades do Lago Norte). Você pode obter mais informações sobre o cursinho
preparatório pelos telefones 34685871/1808, na secretaria da AAFIT
ou pelo site www.grancursos.com.br.

Retrospectiva:
A assinatura autorizando o concurso foi feita pelo ex-vice-governador do DF, Paulo Octávio, no dia 02 de julho de 2009. Na ocasião foi
autorizado o preenchimento de 50 vagas.
A empresa ganhadora da licitação foi o Cespe, porém esta se
recusou a fazer o concurso, ficando a cargo da segunda colocada a Fundação Universa que se disponibilizou prontamente em realizá-lo.
O edital está pronto, esperando liberação do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, que se comprometeu a emitir parecer nos próximos 15 dias.

Palavra do presidente

Lirando de Azevedo Jacundá
PRESIDENTE AAFIT/DF

Por um Fisco unido
Há 150 km de Brasília, localiza-se uma
belíssima cidade que em 1989 foi considerada pelo IPHAN, Patrimônio Histórico Nacional
– Pirenópolis - constitui-se hoje um dos mais
ricos acervos patrimoniais do Centro-oeste.
A população da pacata região conserva um forte apego a seus valores e tradições, conservando na íntegra o seu bem patrimonial; além é claro de suas imensuráveis
manifestações culturais. Nos dias de hoje a
região é considerada um bem histórico de
valor inestimável, tanto para o estado de
Goiás como para a nação.
A sede do município está localizada
bem próximo ao trecho conhecido como
Serra dos Pireneus. Devido a essa topografia, é privilegiada no potencial turístico,
possui clima agradável e a presença de
centenas de cachoeiras. Em suas estreitas
ruas e ladeiras estão casas que oferecem
variado e autêntico artesanato.
E, é nesse rico local que será realizado,
logo mais, em setembro nos dias 24, 25 e
26 o nosso II ENCONTRO DO FISCO DISTRITAL. O objetivo primordial do evento é
promover a troca de experiências entre os
servidores do fisco do Distrito Federal com
profissionais das Secretarias de outros estados, aliados a belos momentos de lazer
e entretenimento. O evento será realizado
na Pousada dos Pirineus Resort. É imprescindível a participação de todos, para que
assim possamos unir cada vez mais a nossa
categoria e lutar dignamente pelos nosso
direitos e deveres!!!
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Por onde anda Nilde?
Piauiense da cidade de Gilbués,
Nilde Lemos Rosal, veio morar na Capital Federal em janeiro de 1963, para
estudar Administração na Universidade
de Brasília (UNB). Nilde fez Administração durante dois anos, quando resolveu
mudar para o curso de Letras, isso foi
possível através de um convênio, firmado na época, entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da
Educação (MEC).
No ano de 1964 ingressou na
carreira de Técnico em Laboratório do
GDF e cinco anos após, exatamente no
ano de 1969 passou no concurso para
Auditor Tributário do DF, carreira na
qual permaneceu até 1991, quando
aposentou-se. Nilde sempre foi muito
ativa na sua carreira, esteve à frente
do SINAFITE por duas vezes, foi diretora sindical do FENAFISCO, foi suplente
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP, dentre outros,
ela ressalta que: “Sempre fui sindicalista.
Quando me aposentei continuei ligada
ao sindicato, porém por problemas familiares tive que entregar o cargo de
presidenta do SINAFITE em 1994”.
A associada foi morar em Alfenas
com o filho, logo após a aposentadoria,

Mais 23 viaturas auxiliam
na fiscalização da Sefaz
A Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal (Sefaz) recebeu
no dia 24/06, 23 novas viaturas,
modernas e com tecnologia avançada, que auxiliarão os servidores
na fiscalização tributária de mercadorias. A entrega dos veículos
aconteceu no Depósito de Bens
Apreendidos da Secretaria de Fazenda. Os veículos foram comprados com o objetivo de incrementar

onde permaneceu por dois anos (94
a 96), quando retornou para Brasília.
Agora, dedica-se a cuidar da sua saúde “estive internada com depressão em
2001, porém mesmo recebendo alta,
controlo o quadro depressivo através de
medicamento controlado e tratamento
com psicólogo e psiquiatra”.
Nilde afirma que vive muito bem
aqui em Brasília e que não é muito de
viajar, o máximo que faz é ir ao Piauí
visitar parte da família que ainda mora
lá. A associada deixou um pequeno recado para aos colegas auditores: “Desejo muita felicidade, prosperidade,
saúde, para que possamos continuar trilhando a nossa caminhada de vida pelos
caminhos corretos e fazendo com que a
nossa carreira, cada dia, seja mais bem
vista e reconhecida pela a população
em geral”.
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
DF André Clemente e representando a AFFIT estiveram o vice-presidente Antônio Alves do Nascimento
Neto e o Diretor Financeiro Jadson
Januário de Almeida.

o trabalho dos servidores que fazem a fiscalização tributária nas
vias do DF, auxiliando a
redução da sonegação
fiscal na região.
Estiveram presentes
na entrega das mesmas
a vice-governadora do
DF Ivelise Longhi, o Secretário de Fazenda do
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Debate Político

A AAFIT e o Sindifisco/DF estão em pleno vapor e lutando para
eleger um representante da classe
para defender os pleitos da categoria na Câmara Legislativa. Foi
pensando nisso que às entidades
promoveram no último dia 17 de
junho, um café da manhã e em seguida o primeiro debate político. A
reunião ocorreu no Complexo Administrativo e Social da associação e
contou com a participação de vários
auditores tributários.
O objetivo do encontro na
ocasião foi apresentar os colegas
auditores que eram pré-candidatos
a Deputado Distrital ao pleito vindouro; Rubens Roriz e Raimundo
da Silva Aquino. O presidente da
AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá
ressaltou no inicio do debate que “é
um absurdo uma classe de tamanha importância para a população
não ter seu representante na Câmara Legislativa” o presidente do
Sindifisco/DF Jason Henrique Cares complementou ”precisamos nos
mobilizar e fazer um mutirão para

que seja possível elegermos um representante para a categoria. Um
representante confiável e que fale
a mesma língua do auditor”.
Durante o debate os dois
pré-candidatos tiveram a possibilidade de demonstrar seu comprometimento para com a classe. O
pré-candidato Rubens Roriz, foi o
primeiro a explanar suas metas e
opiniões. Roriz deixou claro a sua
vontade de almejar tal cargo para
combater a corrupção e fazer uma
política transparente para a população brasiliense: “nós auditores
temos um futuro promissor, a nossa classe é a mais importante do
Estado, pois arrecadamos recursos
necessários para atender as necessidades básicas da população,
precisamos aparecer e sermos
vistos como a carreira do futuro.
Nossa revolta com a crise ética e
institucional com a qual convivemos
todo dia, não podemos mais conviver com isso, precisamos dar um
basta. A população tem a imagem
do político como bandido, mal ca-

ráter; precisamos modificar essa
visão, pois a política pode e deve
ser feita com honestidade. Precisamos lutar pela Moralidade, ética e
transparência no serviço público,
devemos construir um nova idéia
de política”, comentou Roriz.
Logo após sua exposição,
passou-se a palavra ao pré-candidato Raimundo da Silva Aquino
que teve como linha de frente ressaltar que a carreira nunca conseguiu eleger um colega para ocupar tal cargo no governo, e que é
necessária uma classe unida para
que isso seja possível. “Precisamos
nos unir, continuar debatendo e mobilizando a classe, para tomarmos
decisões favoráveis e pensar o que
será melhor para o Fisco distrital.
O fisco só não pode é continuar órfão de representantes. Precisamos
fazer uma Política de resultados”,
confirma Aquino.
O presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá tomou
a palavra e parabenizou e elogiou
a coragem dos pré-candidatos e
lembrou que é sempre necessário
um apadrinhamento político para
que a classe tenha êxito em suas
reivindicações, citando o apoio e
comprometimento do Deputado
Federal João Eduardo Dado para
com o Fisco Brasileiro. “É primordial trabalharmos pela eleição de
um colega, nós não podemos fazer
política empiricamente, temos que
ter objetividade”, complementou
Jacundá.
No final do mês de junho nas
convenções o colega Aquino, desistiu do páreo, no entanto, Rubens
foi confirmado como candidato a
Distrital. Desejamos sucesso e êxito para o caro colega nessa nova
jornada.
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Venha participar conosco do
II Encontro do Fisco Distrital
Com o tema principal “Integração e valorização”, o II Encontro
do Fisco Candango será realizado
nos dias 24, 25 e 26 de setembro
de 2010, na Pousada dos Pirineus
Resort (Pirenópolis/GO).
Com o objetivo de promover a integração e a troca de experiências
entre os servidores fiscais, o encontro
será voltado para os Auditores Tributários Distritais e para servidores
da área tributária de outros estados.
A programação do evento conta com palestras sobre vários temas de interesse da categoria fiscal: Participação Política do Fisco,
Lei Orgânica do Fisco, Instrumentos
Tecnológicos para uma Moderna
Administração Tributária, Valorização e Integração do Fisco Distrital, Panorama Político Brasileiro
e Distrital.
A conferência de abertura na
sexta-feira (24), terá a participação do secretário de Fazenda do
Distrito Federal André Clemente,
que abordará sobre “Panorama
Econômico do Distrito Federal”. No
sábado (25), o presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, ministrará
palestra sobre ‘Lei Orgânica do Fisco.” Outros convidados palestrantes
como o Senador Gim Argelo e o coordenador do ENCAT Eudaldo Almeida também estarão presentes.
As inscrições serão abertas
no dia 16 de agosto de 2010, às
12h00 horas, com encerramento
às 12h00 horas do dia 23 de setembro de 2010, no site da AAFIT
– http://www.aafit.org.br e também na sede social e administrativa da associação. Não será
cobrada taxa de inscrição.

ORGANIZAÇÃO:

AAFIT/DF
APOIO INSTITUCIONAL:

47 anos de
valorização
e integração
do Fisco

APOIO :

APOIO:

FONACATE

seguros
Corretora de Seguros Ltda

SEF/DF

MAPFRE

SINDIFISCO/DF

SEGUROS

ENCONTRO DO

Fisco Distrital

24 a 26 de setembro de 2010
Pousada dos Pirineus Resort
(Pirenópolis/GO).
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Aprovada a PEC 555/2006
na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados
Aprovada a PEC 555/2006 na
Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, que extingue progressivamente, a partir dos 60 anos de
idade, a contribuição previdênciária dos servidores públicos inativos
e dos pensionistas. A proposta agora segue para votação no Plenário
da Casa. A FEBRAFITE e suas Associações filiadas se empenharam
terminantemente em prol da aprovação da PEC.
Anexo, íntegra do texto constitucional aprovado na referida Comissão.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
À APRECIAÇÃO DA PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
555, DE 2006
SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Dá nova redação ao § 21 do
art. 40 da Constituição, e dá outras
providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O § 21 do art. 40 da
Constituição passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 40 .
§ 21. A contribuição de que trata
o § 18 deste artigo:
I - não será cobrada na hipótese
de invalidez permanente do titular
do respectivo benefício;
II - terá o seu valor reduzido em
vinte por cento a cada ano, a partir
do sexagésimo primeiro aniversário
do titular do benefício;
III - deixará de ser exigida quando o titular do benefício completar
a- idade de 65 (sessenta e cinco)
anos.” (NR)
Art. 2° O parágrafo único do
art. 4° da Emenda Constitucional
nO41, de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4° .
Parágrafo único. A contribuição
previdenciária a que se refere o
caput deste artigo observará as
normas inseridas nos incisos do § 21
do art. 40 da Constituição Federal
e incidirá apenas sobre a parcela

dos proventos e pensões que supere o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral
de previdência, de que trata o art.
201 da Constituição Federal.”
Art. 3° As normas inseridas nos
incisos do § 21 do art. 40 da Constituição Federal e na redação atribuída por esta Emenda Constitucional
ao parágrafo único do art. 4° da
Emenda Constitucional nO 41, de
2003, aplicam-se imediatamente à
totalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre proventos e pensões instituídas no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, vedada
a atribuição de efeitos retroativos.
Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 14 de julho de 2010.
Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ
Relator
Por Francisca Azevedo

AFFIT entrega doação para a Associação Maria de Nazaré
O presidente da AAFIT Lirando de
Azevedo Jacundá e o diretor financeiro
Jadson Januário de Almeida, fizeram no
dia 14 de junho a doação no valor de
mil reais feita para a Associação Maria
de Nazaré. A doação foi entregue nas
mãos da diretora da creche Sônia Feitoza e de seu esposo Carlocci Feitoza.
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Estão falando por ai
Obrigada AAFIT
Agradeço a luta em prol de
nossa classe; precisamos de pessoas sérias, no lugar certo e na hora
certa que saibam o que é ser e dever ser. Parabéns. Estando em mãos
como essas, estaremos certos de
que seremos unidos num só espírito
e respeito diante da classe e da
própria sociedade tão carente de
líderes.Seja um deles; vocês estão
ai para somar; chega de dividir
escândalos pelo resto do País. Brasília possui uma nova geração de
cidadãos honestos e responsáveis.
É muito gratificante ver de novo
uma classe unida e cheia de vitórias, é o reflexo da liderança, conheço o resultado.
Obrigada, abraços

Neyse Ataíde de Oliveira (associada).
Senhor Presidente
Em atenção à sua gentil correspondência de 19 do
corrente,desejo, inicialmente manifestar meu grande pesar pelo
desaparecimento do saudosos colegas Gualter, Benedito e Itamar,
em especial deste último com quem
convivi harmoniosa e produtivamente durante os 21 anos em que
militei no antigo SPA.
Aproveito a oportunidade para
felicitar ao ilustre e caro colega
pelas vitórias que tem obtido frente à nossa querida AAFIT e desejar-lhe continuado êxito.
Infelizmente continuo com dificuldades para locomover-me. Nem
por isso deixo de lembrar com saudade os queridos colegas e amigos.
Um grande abraço.

AAFIT entrega
prêmio oferecido pela
Vip’s Seguros

Presidente da AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá juntamente com o
diretor financeiro da associação Jadson Januário entregam o prêmio
para a associada Zane de Oliveira dos Santos e para seu esposo
Gil dos Santos Sobrinho.
Durante a festa em comemoração ao dia das mães da
AAFIT, ocorrida no dia 29 de
maio, foi sorteada uma TV de
LCD 32” oferecida pela Vip’s
Corretora de Seguros, quem
levou o prêmio foi a auditora
tributária Zane de Oliveira dos
Santos. Zane esteve no dia 14
de junho, no Complexo Administrativo e Social da AAFIT para
buscar seu prêmio. A sortuda

ressalta que adorou a confraternização e que o melhor de ser contemplada em sorteios é o sabor
de receber o prêmio: “As festas da
AAFIT são sempre maravilhosas. E
como sempre essa não deixou a
desejar, foi excelente, pois o local
era extremamente encantador e
a organização estava ótima. Fiquei muito feliz em ser sorteada e
receber o prêmio oferecido pela
Vip’s” confirma Zane.

Sileimann Kalil Botelho (associado)
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AAFTEMA sedia AGE e Reunião dos
Planos de Saúde da FEBRAFITE

Auditores Fiscais reunidos em São Luís
A Associação dos Auditores
Fiscais do Tesouro do Estado do
Maranhão – AAFTEMA recebeu
nos dias 10 e 11 de junho auditores fiscais representantes das
associações de 22 Estados brasileiros para participar da AGE da
FEBRAFITE e Reunião dos Planos de
Saúde do Fisco estadual brasileiro,
na capital São Luís/MA.
A agenda dos trabalhos foi
extensa. Além dos temas de interesse da categoria abordados
durante a AGE, os participantes
também participaram de jantar
em comemoração aos 30 anos da
associação maranhense, onde tiveram a oportunidade de conhecer
um pouco da cultura e da culinária
local, com apresentação do grupo
folclórico Bumba-meu-Boi da Lua e
do regional arroz de cuxá.
Durante a festa, o presidente
da FEBRAFITE, Roberto Kupski, também foi homenageado pelo presidente da entidade anfitriã, Rubens
Oliveira, com diploma de honra ao
mérito em reconhecimento ao trabalho da Federação. Durante sua

fala, Kupski agradeceu e estendeu
a homenagem a todos os dirigentes de associações do Fisco estadual presentes. “O mérito é nosso.
O êxito do trabalho da FEBRAFITE
deve-se ao esforço e a colaboração de todas as nossas entidades
filiadas”, disse.
A AGE também contou com
a participação do secretário de
Fazenda do estado, o auditor fiscal Cláudio Trinchão. Na oportunidade, o secretário ministrou a
palestra “Moderna Administração
Tributária”, falou sobre o trabalho na Sefaz/MA e discutiu sobre
a modernização das Administrações Tributárias. A participação de
Trinchão foi bastante positiva, pois
possibilitou a troca de experiências
sobre o desafio das Secretarias de
Fazenda dos estados representados na reunião.
Entre os temas discutidos,
teve destaque as ações para
aprovação da Lei Orgânica do
Fisco, o teto salarial único para a
categoria, a questão da dívida
dos Estados com a União – com

a participação do agente fiscal
gaúcho João Pedro Casarotto que
abordou sobre o assunto-, o apoio
aos candidatos engajados com a
carreira fiscal nas eleições de outubro, entre outros.
No final dos trabalhos, os
participantes também ressaltaram
a atuação da FEBRAFITE - caracterizada pela ação, pela ética, pela
serenidade e pela política de resultados - na defesa da categoria
fiscal, reconhecido por entidades
nacionais, sub-nacionais do Fisco
e de outras categorias do serviço
público e que tem apresentado resultados significativos. “A FEBRAFITE e suas associações irão intensificar cada vez mais o trabalho pela
legítima representação que exercemos da categoria fiscal”, ressaltou Kupski.
Estavam presentes no encontro o presidente Lirando de Azevedo Jacundá, o vice-presidente da
AAFIT Antônio Alves do Nacimento
Neto e o Diretor de Turismo da AAFIT Deny Casimiro.
Durante a reunião dos planos de saúde os participantes fecharam o texto do novo convênio
de reciprocidade e fizeram encaminhamentos para a implantação
do FEBRAFITE SAÚDE.
A AGE também deliberou
o local e a data do VIII Congresso Nacional e III Internacional da
FEBRAFITE que será realizado em
São Paulo, de 19 a 22 de junho
de 2011.
A próxima AGE será realizada no Rio de Janeiro de 18 a 20
de agosto, onde ocorrerá também
o X Seminário dos Planos de Saúde
do Fisco estadual brasileiro.
Por Francisca Azevedo
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Balneário recebe AAFIT durante
confraternização de Dia das Mães
Durante todo o sábado cerca de 350 pessoas prestigiaram o
evento e desfrutaram das riquezas naturais oferecidas pelo local
A Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) realizou no sábado (29/05),
no Balneário Águas Correntes, a
sua festa comemorativa ao Dia das
Mães. A confraternização recebeu
durante todo o dia, mais de 350
pessoas, dentre autoridades, associados, familiares e convidados.
Os convidados puderam desfrutar da tranqüilidade e das belezas
naturais do Balneário. A criançada se divertiu nas piscinas naturais e artificiais, no parquinho, nos
campos de areia e gramado para
futebol; toda essa diversão regada a milk shake, pipoca, crepe, algodão doce e pintura de rosto. Já
os adultos preferiram relaxar nas
diversas cachoeiras e nas trilhas
ecológicas. Além é claro, de muita
música com apresentação do “Voz
e Violão: Carlinhos Piauí”, logo depois foi a vez do “Sertanejão Marcos Roberto”, e continuou com o
“Agnaldo Timóteo Cover” que fez
a alegria das mamães, o grupo
Coisa Nossa que colocou todos os
presente para dançar e é claro não
podemos esquecer da dupla sertaneja “Wagner e Waldiron”. E para
acompanhar a boa música foram
servidas bebidas a vontade contando sempre com o variado cardápio oferecido pelo restaurante
do balneário, com churrasco, peixe assado, carne-de-sol e muito
mais.
Para o vice-presidente da AAFIT, Antônio Alves do Nascimento,
que ficou responsável pela organi-
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zação do evento juntamente com
o Diretor Social e de Esportes Genivaldo da Silva Barbosa e o Diretor Financeiro Jadson Januário
de Almeida, ressaltou que “É uma
alegria muito grande ver que vocês
colegas estão se divertindo, pois
esta festa foi feita inteiramente
para vocês, esperamos que vocês
gostem”, na ocasião o presidente
da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, complementou: “É maravilhoso festejar com vocês essa data
tão especial que é o Dia das mães,
pois estas são as responsáveis
por nos dar o dom da vida”. Além
disso tomou a palavra durante o
evento o colega auditor e candidato a Deputado Distrital, Rubens
Roriz, que destacou a importância de um integrante do Fisco na
Câmara Legislativa Distrital “fico
lisonjeado em estar aqui falando
com vocês meus colegas, precisamos ter um representante nosso
na Câmara para batalhar por nossas reinvidicações, meu objetivo
como candidato é representar toda
a nossa categoria que é tão importante para o bom andamento de
toda a sociedade”, destacou.
A associada Marlene Duarte
pediu a palavra, e falou durante
alguns minutos para os presentes
das atividades que a AAFIT oferece gratuitamente: “Gente, a nossa
associação oferece um professor
maravilhoso para nos auxiliar nas
aulas de Pilates e Hidroginástica,
tudo gratuitamente. É uma pena,
os colegas não prestigiarem os
benefícios oferecidos. E outra, vamos freqüentar nossa Colônia de
Férias, no Prado, ela está lá de
braços abertos para recebê-los.
Vamos prestigiar mais as atividades da AAFIT”, ressaltou Marlene.
Já o fim da tarde, foi regado
ao pagode da banda Coisa Nossa
e logo após, foi realizado o sorteio
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de alguns brindes para as mães,
como: TV de LCD de 32” (prêmio
oferecido pela Vip’s Seguros), kits
Boticário, camisas oficiais do Brasil,
etc. No final do evento o presidente
a AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, falou aos presentes: “Obrigado pela presença de todos vocês.
Foi uma tarde agradabilíssima, pois
a AAFIT é isso, essa irmandade.
Foi com o apoio de cada um de vocês, colegas, que fizemos com que
ela ganhasse espaço na sociedade
e assim se torna-se essa imensa
associação reconhecida nacionalmente. Queria comunicar que em
setembro será realizado o II Encontro do Fisco Candango e é primordial a presença de todos os colegas
conosco. Lembramos também que
as eleições para a AAFIT serão em
novembro, vamos pensar nisso. Um
beijo no coração de todos e até o
próximo encontro”.
Contamos na nossa confraternização com a participação do presidente da Credsef Manoel Raimundo
Nunes, do presidente do SINDIFISCO Jason Henrique Cares, do vice-presidente do TCDF Manoel de
Andrade, do secretário-adjunto de
Fazenda do DF Adriano Sanches,
dentre outros.
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Benefícios de ser associado da AAFIT
Tentando propocionar um bem-estar e uma melhor qualidade de vida para os seus associados, a AAFIT oferece alguns benefícios para que você cuide do corpo e da mente.
Abaixo você confere alguns dos benefícios que a nossa associação oferece.

Colônia de Férias do Prado – BA
A aconchegante Colônia de Férias Baldur Meurer da Costa da
Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) fica
localizada na cidade do Prado
- Bahia, ela é composta por dezessete apartamentos mobiliados,
churrasqueira, duas piscinas (sendo
uma infantil), uma área esportiva e
um “camping”. Os sócios, seus dependentes e convidados, podem
alugar os apartamentos por um
período de dez dias consecutivos e
aproveitar para conhecer o município, que é um maravilhoso local turístico de 84 quilômetros de praias
mansas de águas mornas, piscinas
naturais e coqueirais.

Consultório Odontológico
consultas para o consultório localizado na sede da nossa associação devem ser feitas pelos telefones 34681808 ou 3468-5871.

Depoimento de quem
utiliza o serviço
Os consultórios da AAFIT disponibilizam dois dentistas da OdontoGroup, um clínico geral (para
tratamentos básicos como: restaurações, cáries e profilaxias) e o outro
endodontista (tratamento de canal).
Além disso, a OdontoGroup atende
os associados em toda a sua rede
credenciada, disponível no site www.
odontogroup.com.br.
As informações e marcações de

A esposa do associado Hildebrando Afonso Carneiro, Maria Georgina,
fez tratamento no consultório da associação e descreveu como foi o trabalho: “A doutora Marcele fez um trabalho maravilhoso nos meus dentes.

Depoimento de quem conhece
Durante a festa do Dia das Mães
da AAFIT a associada Marlene Pacheco falou para os colegas durante
alguns instantes sobre a nossa Colônia de Férias localizada no Prado-BA
“A nossa Colônia de Férias do Prado
está cada vez melhor. Colegas vocês
precisam ir lá conhecer a cidade, pois
é um ótimo local para descansar e se
reunir com os amigos. Eu só estou aqui
em Brasília para fazer um tratamento de vista, assim que terminar corro
para lá de novo. Gente, Prado está lá
de braços abertos para receber vocês. Vamos viver mais um pouquinho,
aproveitar a natureza e desfrutar dos
benefícios da Colônia de Férias da
nossa Associação”.

Ela fez uma reparação para tampar
os buraquinhos que aparecem com o
tempo, pelo desgaste natural dos dentes no decorrer dos anos. Este tratamento que ela fez em mim fortaleceu
os meus dentes. Fiquei muito satisfeita.
A doutora é uma pessoa muito educada, paciente, meiga e competente
assim como o Doutor Roberto com o
qual também já fizemos tratamento
dentário. Quero parabenizar a AAFIT
pelos profissionais competentes que
oferecem além da infra-estrutura dos
consultórios, pois eles estão sempre
limpos e higiênicos, e são extremamente modernos”.

Dia do atendimento
Horário
Segundas/Quartas/ Sextas Matutino
Terças / Quintas
Vespertino
Terças e Quintas
Período integral
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Especialidade
Clínica Geral
Clínica Geral
Endodontia

Pilates
A AAFIT disponibiliza amplo espaço para as aulas de Pilates e
todos os equipamentos necessários
como: bolas, elásticos, pesos... que
auxilia os alunos na prática dos
exercícios. As aulas são ministradas
personal trainer André Tierno.

Os benefícios
O método Pilates desenvolve a
força, o equilíbrio, a concentração
e a respiração por meio de exercícios realizados no solo. Praticando
Pilates, o aluno adquire controle

Hidroginástica
aulas são ministradas
pelo personal trainer
André Tierno.

Benefícios
A hidroginástica
melhora a resistência,
a força muscular e a
flexibilidade. Serve
A AAFIT possui uma piscina para atletas em treinamento, para
aquecida, utilizada nas aulas de gestantes, pessoas com lesões ou
hidroginástica, equipada com bar- com algum tipo de deficiência, ou
ras de ferro nas laterais para aju- que estão acima ou abaixo do
dar aos alunos dentro d’água. As peso. Uma aula de uma hora de

corporal e mental, previne lesões
nas costas, dota a musculatura de
grande elasticidade e resistência,
modela o corpo e combate o estresse. Uma sessão de uma hora de
Pilates é suficiente para relaxar a
mente e o corpo depois de um dia
de trabalho, ajudando, também, a
manter nosso corpo bonito e saudável.
AULAS
HORÁRIO
Segundas,
08:15 às 09:15
quartas e sextas
08:15 às 09:15
Terças e
10:15 às 11:15
quintas-feiras
19 às 20h
hidroginástica tem o gasto calórico em torno de 400 calorias. Além
disso, melhora a força e o desenvolvimento dos principais músculos.
Aumenta a circulação sangüínea e
a resistência do sistema cardiorespiratório. Tonifica os músculos, torneando braços, pernas e glúteos. E
ainda melhora a flexibilidade das
articulações.
AULAS
Segunda a
sexta-feira

HORÁRIO
09:15 às 10:15

E vem ai podóloga!!!
Aguardem!!!

Em setembro...
Será inaugurada a Academia da AAFIT, em
comemoração ao dia dos pais e aniversário da Associação, os associados receberão de presente aparelhos de musculação
para compor a nova academia AAFITIANA.
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Auditor lançou obra que trata sobre
Direito Tributário

Presidente do Sindifisco/DF Jason Henrique Cares, o Auditor Tributário e autor do livro Fayad Ferreira, Cordélia Cerqueira e o Secretário-Adjunto de Fazenda Adriano Sanches.
Na quinta-feira, 10 de junho, o
auditor tributário Fayad Ferreira
lançou o livro “O Vício Formal no lançamento Tributário: Fixação do Prazo Decadencial a Partir de Decisão
Anulatória Definitiva”. O lançamento
ocorreu no restaurante Carpe Diem.
Segundo o prefácio do livro,
escrito pelo auditor José Hable, “É
louvável a iniciativa e dedicação
do autor em se debruçar e enfrentar, com coerência e espírito inovador, um tema bastante complexo(...). O autor, por meio de uma
incursão teórica socorrendo-se de
gráficos e casos, como exemplos
práticos, mostra com muita profundidade seu entendimento, aliando
a tudo isso a praticidade daqueles que vivenciam as suas idéias no

seu labor de estudioso e agente da
Fazenda Pública (...)”.
Estiveram prestigiando o evento: o diretor jurídico da AAFIT João
Flávio Iemine de Rezende (representando a associação), o presidente
do Sindifisco Jason Henrique Cares,
o secretário-adjunto de Fazenda
Adriano Sanches, além é claro de
vários colegas auditores tributários.
Confira abaixo a entrevista concedida pelo autor do livro, Fayad Ferreira, a imprensa da AAFIT:
AAFIT notícias – Qual o seu objetivo
e expectativa com o lançamento do
livro “O Vício Formal no lançamento
Tributário: Fixação do Prazo Decadencial a Partir de Decisão Anulatória
Definitiva”?

Fayad Ferreira - O livro aborda assunto de grande relevância em matéria tributária, pouco explorado
em doutrina e jurisprudência. Assim,
carecia o mercado de um trabalho
técnico que viesse suprir as lacunas
existentes sobre o assunto. Portanto,
minha expectativa é a de ter alcançado o objetivo de oferecer aos
leitores material técnico que venha
preencher, em grande parte, as lacunas da legislação acerca do tema,
de uma forma mais consistente, comparativamente ao do que antes nos
era oferecido.
AAFIT notícias - Na obra, o senhor
busca instigar o debate sobre a decadência tributária que é um assunto
de grande relevância e com poucas
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referências. Quais aspectos são abordados?
FF - Considero a decadência um
tema importante e de grande complexidade no Direito Tributário, a
exemplo dos demais ramos do Direito. Sobre o tema “decadência
tributária”, há algumas boas obras
no mercado, dentre as quais destaco a do amigo auditor tributário que
prefaciou o meu livro - José Hable
- que muito bem abordou o assunto
em obra de sua autoria “A Extinção
do Crédito Tributário por Decurso
de Prazo”. Entretanto, conforme ressaltei na resposta anterior, sobre a
decadência de que trata o inciso II
do Art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN), aplicável ao novo
lançamento em substituição do lançamento anterior anulado por vício
formal, o material é escasso, motivo
pelo qual o intérprete e o aplicador
da norma deparam-se com dificuldades quando necessitam posicionar-se sobre o assunto. O livro “O
Vício Formal no lançamento Tributário: Fixação do Prazo Decadencial a
Partir de Decisão Anulatória Definitiva” apresenta um critério consistente
para a classificação dos vícios, como
formais ou não formais, possibilitando a interpretação e a aplicação na
íntegra do art. 173 do CTN.

não, que trabalham com o tema, em
nível de execução ou de decisão, em
quaisquer das unidades federadas,
União, Estados, DF e Municípios, além
de contribuintes em geral, advogados tributaristas e demais estudiosos
da área tributária.

bibliotecas, não havia nada pronto acerca da questão. Então, estive
sempre ciente que teria que inovar,
construir um raciocínio próprio, partindo de uma metodologia coerente
de trabalho que pudesse, ao final,
ser consistente nos resultados alcançados. Sei que o tema continua polêmico, mas espero ter conseguido
minimizar as dificuldades que enfrentam os profissionais, sejam eles
do lado do Fisco, sejam do lado dos
contribuintes, que trabalham com o
tema, de forma a atingir os objetivos
a que me propus.

AAFIT notícias – Qual o seu público
alvo?
AAFIT notícias – Para o senhor como é FF -Servidores públicos, fiscais ou
falar de um assunto tão pouco debatido no cenário nacional? Quais foram
às dificuldades que o senhor encontrou
para escrever essa obra?
FF - Fiquei, obviamente, muito satisfeito com a edição da obra, por
se tratar de um tema inédito e de
poder ter contribuído para agregar
conhecimentos sobre o assunto numa
área nebulosa, que poucos se aventuraram a fazê-lo.
Sobre as dificuldades, considero que
não foram poucas. Considerando o
universo da bibliografia consultada, somente disponível em grandes

AAFIT notícias – O senhor gostaria de
deixar alguma mensagem para os seus
colegas auditores?
FF -Gostaria de agradecer a todos
meus amigos e colegas da nossa
Secretaria de Estado de Fazenda que me apoiaram e continuam
me apoiando na divulgação deste
trabalho. Podemos todos nós, integrantes da carreira tributária do
DF, nos sentirmos orgulhosos de termos sidos precursores na positivação da matéria. Afinal, produzimos
uma Instrução Normativa que estabelece, de maneira inédita, a classificação dos vícios incidentes sobre
o lançamento tributário. Além disso,
gostaria de solicitar as nossas entidades sindicais e associativas que,
sendo possível, continuem incentivando, cada vez mais, a produção
e divulgação de trabalhos técnicos
tributários por integrantes de nossa carreira, pois entendo que este
é um dos caminhos que possibilita
a valorização da nossa categoria,
fazendo-a merecer destaque no
cenário do Estado.
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Foto 01:
Lirando de Azevedo Jacundá, Jadson Januário de Almeida e Francisco
Coelho Fontes.
Foto 02:
ao fundo Maurin Almeida Falcão,
Ordenato Cândido Borba, Flávio Silva
Palma Lima, Victor de Oliveira Silva
(Vitin), Antônio Ribeiro dos Santos e
Nilde Lemos Rosal.
Foto 03:
Justina Sellane Barbosa, Antônio Luiz
Barbosa e Deny Casimiro.

4

Foto 04:
Lirando de Azevedo Jacundá, Luiz
Lins, Sebastião Quintiliano, Valdemar
Machado e José Buitone.
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Visita especial
No último dia 28 de maio recebemos a visita
do associado Valter Agapito, que trouxe para
conhecer as instalações do Complexo Administrativo e Social, dois funcionários da Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space, os ucranianos
Dmytro Getman e Anton Pavlov. Eles estão trabalhando para fazer a base de lançamento de
foguetes para colocação de Satélites na órbita
da Terra, na cidade de Alcântara – MA. Durante a visita eles foram recebidos pelo presidente
da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá e pelo
associado Felisberto Eusébio da Luz.

No último dia 17 de maio o associado Jessé Paes de Barros e sua
esposa Ione Barbosa Paes de Barros,
visitaram o nosso Complexo Administrativo e Social. O casal foi recebido
na ocasião pelo presidente da AAFIT,
Lirando de Azevedo Jacundá.

VIII Congresso Nacional e III Internacional
da Febrafite será realizado em SP
A próxima edição do Congresso Nacional e Internacional
da Febrafite já tem data marcada! O evento, que está em sua 8ª
edição nacional e 3ª internacional,
será realizado em São Paulo de
19 e 22 de junho de 2011 e contará com organização da Afresp.
No dia 8 de julho os membros da comissão organizadora
reuniram-se pela primeira vez
na sede da Afresp para definir
alguns detalhes do evento, entre
eles a escolha do tema e de um
local adequado à sua realização.
De acordo com a comissão, diversos locais já foram visitados.
Participaram da reunião
o 1º vice-presidente da Afresp

João Dias Yanes (presidente em
exercício), a 2ª tesoureira e diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman , o
presidente da Febrafite, Roberto
Kupski, o presidente da Asfarn,
José Fernandes de Macêdo, a
diretora presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni e o vice-presidente da
AAFIT, Antônio Alves do Nasci-

mento Neto.
O próximo encontro dos
membros da Comissão será no Rio
de Janeiro, nos dias 19 e 20 de
agosto, durante reunião do Conselho da Febrafite. Nesta, a diretora
de Convênios e Cultura da Afresp,
Angela Manzoti Nahman, apresentará um relatório das primeiras visitas realizadas em São Paulo.
O Congresso Nacional e
Internacional da Febrafite é realizado bianual pela Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). Em 2009 o evento aconteceu em Natal, no Rio Grande do
Norte.
Com informações: AFRESP
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Eleita nova Diretoria do Sindifisco/DF

Composição da Chapa eleita “TRIBUTO À LEGALIDADE”:
Ocorreu no dia 24 de junho,
às eleições do SINDIFISCO/DF, na
sede da Associação dos Auditores
Tributários do DF (AAFIT). Por ter
sido registrada somente a chapa
“Tributo à legalidade” a eleição foi
feita por aclamação.
Durante a solenidade o presidente reeleito para comandar o Sindicato, Jason Henrique Cares, agradeceu a AAFIT por ser a principal
parceira na caminhada e saudou os
colegas pela presença e incentivo
para sua candidatura “Nesses dois
anos que estamos à frente do Sindifisco, foram anos repletos de crises
tanto econômica (mundial) e política (no DF). Negociamos com 4 governos diferentes, mas ainda assim
conseguimos conquistar muita coisa,
como: 29% de aumento, dividido
em parcelas. Equiparar o nosso teto

salarial ao teto de desembargador.
E como não podemos esquecer a
nossa luta constante do Sindicato e
da Associação pela realização do
Concurso Público, nossa principal
bandeira na caminhada. O concurso está bem encaminhado e esperamos que até o final do mês o edital
esteja na rua. O objetivo da nossa
chapa é continuar o trabalho com
muita presteza nas lutas pelo direito da nossa classe; seguindo sempre
os princípios da legalidade, moralidade e ética”, destacou Jason.
Representando a AAFIT estava
o nosso vice-presidente Antônio Alves do Nascimento Neto (Tonhão)
que ressaltou “A AAFIT se sente
muito honrada em presidir a eleição do Sindifisco, um sindicato que
criamos para defender a nossa
carreira. Queria parabenizar o

Diretoria Executiva:
Presidente:
Jason Henrique Cares
Vice-Presidente:
Antônio Ribeiro dos Santos
Diretor Administrativo-Financeiro:
Antônio Carlos Dias Almeida
Diretor Jurídico:
Josemira de Mauro Santos
Diretor de Formação e Relações
Intersindicais e Trabalhistas:
João Alves de Oliveira
Diretor Cultural e de Comunicação Social:
Wilson José de Paula
Diretor de Aposentados:
Maria Helena Rodrigues Pereira
Suplentes de Diretoria:
Orlando Ribeiro de Souza,

Jason pela sua recondução, arquitetura e mobilização; esperamos
que você continue comandando o
sindicato pelo caminho da inteligência. Boa sorte para toda essa
nova diretoria”. O vice-presidente
da AAFIT aproveitou para destacar alguns projetos da associação
que estão em andamento “Gostaria de aproveitar a oportunidade
para avisar do Cursinho preparatório para o Concurso aqui na
sede da Associação que será realizado em parceria com a empresa
GRANCURSOS, que está oferecendo vários descontos para os associados e seus parentes em até 3º
grau. Além é claro do II Encontro
do Fisco Candango que será realizado em setembro, contamos com
a participação de todos”, completou Tonhão.

Nelson Pereira da Silva,
Haley Dias Galeotti,
Axel Van Der Broocke,
Murilo Antônio de Oliveira.
Conselho Fiscal:
Fernando Antônio de Rezende Junior,
José Ailton de Melo Coelho,
Waldemar Machado Netto.
Suplentes do Conselho Fiscal:
Ivan Meirelhes do Amaral,
Odorico Hernani de Carvalho Costandrade,
José Roberto Lugon.
Comissão Sindical:
Jorge Antônio Gonçalves da Silva,
Flávio Ribeiro e Fonseca,
Ananias Lopes Zedes,
Paulo Luiz Figueiredo de Oliveira ,
Lirando de Azevedo Jacundá.
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Sistema Tributário Nacional em
debate
O Seminário STN foi realizado
em 30/06, no auditório do Instituto
Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, no Rio de Janeiro. O objetivo foi aprofundar a análise dos
efeitos da política tributária e construir subsídios para o parecer do
CDES ao Presidente da República.
O professor e pesquisador do
IPEA, Sergio Gobetti, disse que a
carga tributária ainda é concentrada na esfera federal mas reconhece
que houve uma evolução na transferência aos estados e municípios. Só
em 2009, foram R$ 186 bilhões. Segundo Gobetti, em 2002, os municípios ficaram com 15,3% dos recursos
fiscais. Em 2009, ampliaram para
16,6%. Foi de 55% para 51% a
redução da concentração nas mãos
da União. “As transferências estão
ajudando a redução dos índices de
concentração; e poderiam cumprir
o papel de fazer na federação, o
que os programas sociais fazem, na
questão da distribuição de renda,
como por exemplo, o bolsa família”,
argumentou o economista.
Com críticas à Emenda Ibsen,
o professor e pesquisador do IFF,
Rodrigo Serra falou sobre A Distribuição dos Royalties no Brasil, a
partir de 1970. Ele fez um histórico
da regulamentação da cobrança de
royalties e sugeriu a revisão dos critérios da divisão dos royalties. Por
exemplo, adoção de tetos para distribuição entre os Estados e a introdução de critérios meritórios, como
ICMS Verde e outros.
A tributação progressiva da
renda promove uma distribuição
mais equânime da carga. Foi o que
defendeu o professor Theotonio dos
Santos, diretor-presidente da Rede e
Cátedra UNESCO-ONU sobre Eco-

nomia Global e
Desenvolvimento. Ele criticou
a política de
juros e, no seu
entendimento,
os recursos hoje
drenados para
pagar juros deveriam ser aplicados em políticas sociais. O
professor também falou sobre
o Relatório no.1
Indicadores de
Equidade do Sistema Tributário Nacional, tecendo elogios à sua elaboração e sistematização.
O diretor de Competitividade
e Tecnologia da FIESP, José Ricardo Roriz Coelho fez uma análise
da carga setorial na indústria. Para
Coelho, a indústria de transformação é o setor com maior impacto na
economia e carrega o maior bônus
tributário. As razões, segundo ele,
são: a facilidade de cobrar imposto
desse setor José Ricardo informou
também, que 64% dos empresários
apontam a carga tributária como um
grande problema, como limitador de
investimentos. E propôs a sua redução para gerar aumento de investimentos e de exportações, a melhoria
da competitividade dos produtos
nacionais e o consumo interno.
Sobre Tributação como Instrumento de Desenvolvimento, o secretário executivo da CAMEX, Helder
Silva Chaves, falou que o órgão está
atento à importância das exportações para todo e qualquer país,
principalmente o Brasil. “É ela que
nos permite a estabilidade”, observou. Segundo Chaves, 30% das

exportações brasileiras são amparadas em “drawback” e três mil empresas utilizam esse instrumento. Os
conselheiros Lincoln Fernandes, Sérgio Rosa, Luiz Aubert Neto e Lúcia
Stumpf, atuaram como coordenadores de mesa e comentaristas. Outros
participantes: João Paulo de Resende, economista do MME e Gilberto
Perre, assessor da Frente Nacional
dos Prefeitos. Pela tarde, foi realizada a Oficina Indicadores do Sistema Tributário Nacional, coordenada
pelo conselheiro Clemente Ganz Lúcio, onde os pontos debatidos pela
manhã, foram aprofundados nos
grupos de Trabalho, sob coordenação do Comitê Técnico do Observatório da Equidade.
O presidente da Associação
dos Auditores Tributários do Distrito
Federal e vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Jacundá,
prestigiou o evento e teve a oportunidade de apresentar a proposta
de Reforma Tributária da Febrafite
ao Conselho.
Por Ruth Vieira
Com informações:
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Osteoporose
A osteoporose é uma doença que leva a perda de massa óssea e à
fragilização do osso, aumentando o risco de fraturas.
A osteoporose é o distúrbio onde há redução da
massa mineral, tanto do
osso cortical quanto trabecular, levando a uma grande redução da densidade
do osso, tornando-o mais
frágil e menos resistentes
aos traumas mecânicos normais do dia-a-dia. A palavra osteoporose significa
osso poroso.
Para se manter forte e
saudável o osso necessita do aporte constante de
cálcio e fósforo, que é regulado pelas paratireóides
(glândulas localizadas acima da tireóide), pelos rins e pela
concentração de vitamina D no sangue.
Até os 30 anos o corpo consegue
manter a massa óssea bem estruturada. A partir dos 30, o processo
de reabsorção óssea começa a ficar maior que o de a produção de
osso novo, o que ao longo de vários
anos leva ao desenvolvimento da
osteoporose.
A osteoporose além de reduzir a
densidade mineral do osso, também
causa distúrbios na sua arquitetura natural, contribuindo ainda mais
para sua fragilidade.

A fratura do colo do fêmur é muito comum em indivíduos idosos. Só nos EUA,
ocorrem 250.000 novos casos por ano, geralmente associados a quedas. Quanto
mais idoso for o paciente e
mais grave for a osteoporose, maior o risco.
Além da fratura do colo
do fêmur e das vértebras,
também são comuns a fratura do punho e das costelas.
A fratura do colo do fêmur é muito comum em indivíduos idosos. Só nos EUA,
ocorrem 250.000 novos
casos por ano, geralmente
asiáticos
associados a quedas. Quanto mais
- Baixa estatura e baixo peso
idoso for o paciente e mais grave
- História familiar positiva
for a osteoporose, maior o risco.
- Menopausa
Além da fratura do colo do fê- Nunca ter engravidado
mur e das vértebras, também são
- Sedentarismo
comuns a fratura do punho e das
- Baixa exposição solar = Fator costelas.
de risco comum em que mora no hemisfério norte
Prevenção e tratamento da
- Baixa ingestão de cálcio e viosteoporose
tamina D
- Tabagismo
Na osteoporose o ditado “pre- Consumo de bebidas alcoólicas venir é melhor do que remediar” é
- Consumo elevado de refrige- especialmente verdadeiro, uma vez
rantes
que, quando as lesões na arquitetura óssea causadas pela osteoporose estão presentes, elas são irreSintomas da osteoporose
versíveis.
O tratamento é feito através de
Fatores de risco para
A osteoporose é uma doença
osteoporose
medicamento
que ajudam na resilenciosa e só costuma causar sintomas em fases avançadas. Os posição do cálcio e da vitamina D.
- Sexo feminino = 70% dos ca- principais são as dores ósseas, prin- Porém esse remédios não revertem
sos de osteoporose ocorrem em mu- cipalmente dor lombar, fraturas e a osteoporose, esse tratamento visa
lheres
redução da estatura por colapsos somente evitar a progressão da do- Caucasianos (raça branca) e das vértebras da coluna.
ença.
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