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Palavra do presidente

A luta continua!
A AAFIT, assim como outras associações
de classe tem suas atividades voltadas primordialmente para o bem estar social dos
seus associados, porém, como sua existência data de 1961, desempenhou
muitas vezes também, papel de natureza sindical, que somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o servidor público passou a se
organizar através de sindicato, por esta razão, ela traz na sua história,
registro de momentos de enfrentamentos com os dirigentes governamentais
na defesa dos direitos de seus associados, pois entendia que não deveria
ficar calada diante das angustias e inquietudes vividas por eles naqueles
momentos em que a administração tentasse implantar normas ameaçadores
dos seus direitos. Vale ressaltar que todas às vezes que se posicionou de
forma antagônica às idéias da administração na devesa dos interesses dos
associados, sempre primou pelo princípio da legalidade, buscando o entendimento de forma ordeira e através do diálogo, o que geralmente lhe permitiu
colher resultados positivos. Isto lhe fortaleceu e lhe qualificou também como
entidade representativa de questões não apenas sociais e assistenciais. Em
respeito a este histórico e por deparar com comportamentos incompreensíveis
da Administração, é que a nossa Associação permanece caminhando lado a
lado com o SINDIFISCO na defesa dos interesses da classe.
Hoje vivemos em Brasília uma situação que incomoda não só os Auditores
Tributários mas todo o fisco do país, que tem seus olhos voltados para a
Capital da República na expectativa de ver o desfecho do concurso público para o cargo de auditores tributários que somente depois de 13 anos
teve o seu processo de abertura iniciado, 16/02/2006, e que arrasta até
hoje, completando mais de 17 anos e ainda sem data definida para a sua
realização. Inúmeras são as especulações a respeito do concurso, o que dá
margens a insinuações de que a Administração não teria nenhum interesse
na sua realização, dado a possibilidade das vagas serem preenchidas por
servidores da própria Secretaria de Fazenda e sem a necessária habilitação em concurso público para o cargo de Auditor Tributário. Nós não
olhamos por este prisma, até porque, entendemos que o administrador que
na sua passagem por diversos cargos e/ou órgãos, de forma mais ou menos
efêmera, construiu sua história sobre bases sólidas, jamais se submeteria a
determinado comportamento que pudesse macular sua trajetória.
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Por dentro da Secretaria de Fazenda

Reestruturação da Diretoria
de Fiscalização da SEF/DF

Auditores Tributários e Técnicos
Fazendários foram convocados, no
dia 22 de fevereiro, pelo Sub-secretário de Receita do Distrito Federal
Francisco Otávio Moreira acompanhado pelo Secretário de Fazenda
Valdir Moysés Simão e o secretárioadjunto Luiz H. Fanan para debaterem a reestruturação da Diretoria
de Fiscalização. Reunidos no auditório do Edifício Vale do Rio Doce,
o objetivo principal foi debater uma
forma eficaz de combate a sonegação de impostos.
No inicio da reunião o Subsecretário da Receita apresentou
dois slides, um contento a estrutura
atual da Diretoria de Fiscalização
- DIFIT e outro contendo a proposta
de reestruturação. Dentre os pontos
mais importantes da reestruturação,
destacou-se o fechamento de alguns
postos fiscais e mantendo-se apenas aqueles de maior movimento,
que seria o Posto BEL e Posto ANA.
O contingente de fiscais seria realocado para a fiscalização itinerante
e outra parte para o NUDIL - Núcleo de Diligências, que é vinculado
à GEAUT - Gerência de Auditoria
Tributária, pertencente à DIFIT. Outro ponto polêmico discutido foi a
proposta de criação de uma nova
Diretoria, inicialmente denominada
DIPLA - Diretoria de Planejamento, que seria composta pela atual
COINF - Coordenadoria de Inteligência Fiscal, COPET - Coordenadoria de Estudos e Planejamento
Econômico-Tributário e GEPRO Gerência de Programação Fiscal.
Apesar das justificativas por par-

te do Sub-secretário Otávio para
a transferência da GEPRO para a
nova DIPLA, retirando a GEPRO da
estrutura da DIFIT, houve várias manifestações dos presentes no sentido
da não aprovação dessa proposta,
haja vista que poderia “engessar” a
atual programação fiscal existente,
com a conseqüente perda de autonomia existente atualmente. Após as
várias manifestações verbais de alguns colegas auditores, o Subsecretário disse que poderia rever esse
ponto referente à programação
fiscal e mantê-la hierarquicamente
debaixo da DIFIT.
Sobre a fiscalização itinerante
o Subsecretário destacou: “A empregabilidade deste modelo tem
aumentado a arrecadação e diminuído a sonegação, se mostrando
medida compensatória de renúncia
fiscal”. Ressaltando ainda “O contribuinte precisa saber que esta sendo
observado, que nós estamos atuantes. Nossa ação precisa ser estruturada para que o resultado final seja
eficiente”.
Na seqüência, o Secretário de Fazenda do DF, Valdir Moysés Simão,
pediu a palavra e salientou: “Discutir
um novo modelo de arrecadação é
a nossa forma de evoluir. Precisamos resolver alguns problemas na

estrutura tecnológica na SEF/DF, isso
já começou a ser feito num trabalho
em conjunto com a Receita Federal,
que está bem mais avançada neste
aspecto. Pretendemos modernizar o
sistema de fiscalização tributária o
mais rápido possível, para que assim
o Distrito Federal se torne exemplo
para os outros Estados brasileiros”.
Durante a reunião os presentes
puderam explanar suas dúvidas e
dar suas opiniões, todas devidamente ouvidas, analisadas e respondidas
pelo Sub-secretário de Receita.
Concurso Público
Os Auditores Tributários aproveitaram a oportunidade e realizaram
um pequeno protesto a favor do
Concurso público para o cargo de
Auditor Tributária do DF. Eles compareceram todos uniformizados, com
camisetas pretas escrito: “17 anos
sem concurso. Concurso já!”.
Em decisão publicada no Diário
Oficial do DF, no dia 21 de fevereiro, o governador Agnelo Queiroz
autorizou o aumento de despesa de
pessoal para fazer frente a nomeação em função do concurso para
o cargo de Auditor Tributário (SEF/
DF). A princípio, o governador autorizou o preenchimento de 50 vagas.

04
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

Por dentro da Secretaria de Fazenda

SEF em ação 2011

A Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federal promoveu dia 29 de março
o evento “SEF em ação”, na Sala Villa Lobos do Teatro Nacional, em Brasília.
Com o objetivo de apresentar o Plano
de ação 2011, o Painel de Monitoramento e o Portal de Competências, o encontro
foi conduzido pelo Secretário de Estado
de Fazenda do DF, Valdir Moysés Simão,
juntamente com o Secretário-Adjunto de
Fazenda, Luiz Henrique Fanan.
Na abertura do evento, foi exibido
aos presentes um vídeo apontando a forma como a Secretaria pretende desenvolver suas ações em 2011, sempre pautadas
na modernidade, no estímulo ao servidor,
resgatando à qualidade dos serviços públicos oferecidos a população, tão depreciados ao longo dos últimos anos. Segundo
o Secretário Valdir Moysés, a qualidade
dos serviços oferecidos pelo Governo do
Distrito Federal será modelo para as demais unidades da Federação.
Prestigiaram o evento, representan-

do a Associação dos Auditores Tributários do DF, o seu presidente, Jadson Januário de Almeida e o Diretor de Relações
Públicas e Com. Social, Lirando de Azevedo Jacundá.
No dia 30 de março de 2011 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Fede-

ral – DODF – um termo de compromisso
da SEF/DF contendo os indicadores de
desempenho e as metas estabelecidas
para o ano contidas no plano SEF em
Ação 20011 (arrecadação, fiscalização,
atendimento ao contribuinte e gestão de
recursos financeiros do DF).

Seguem os Indicadores e Metas pactuados:
1) obter 6 % de crescimento real na arrecadação do ICMS;
2) obter 6 % de crescimento real na arrecadação do ISS;
3) obter 10 % de crescimento real na arrecadação do IPTU;
4) obter 10 % de crescimento real na arrecadação do IPVA;
5) obter 2 % de crescimento real na arrecadação do ITBI;
6) obter 2 % de crescimento real na arrecadação do ITCD;
7) obter 2 % de crescimento real na arrecadação da TLP;
8) ampliar para 35 % a quantidade de atendimentos remotos aos contribuintes,
relativamente ao total de atendimentos no ano;
9) limitar em 0,03 % a quantidade de reclamações de contribuintes, relativamente
ao total de atendimentos no ano;
10) ampliar para 8 (oito) a quantidade mensal de operações especiais de fiscalização;
11) alcançar Resultado Primário positivo;
12) limitar a Despesa de Pessoal a 45 % da Receita Corrente Líquida.

Mobilização em defesa das autogestões no Senado Federal
O presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida acompanhado pelo
presidente e o vice-presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski e Lirando de
Azevedo Jacundá e por representantes de entidades dos planos de saúde
do Fisco estadual visitaram no dia 12
de abril, vários gabinetes do Senado
Federal para solicitar apoio dos parlamentares pela aprovação do PLC
030/2009, de autoria do deputado
Darcisio Paulo Perondi (PMDB/ RS).
Na oportunidade, os representantes
das autogestões solicitaram à inclusão
da matéria para votação no Plenário
da Casa e aprovação do PLC na redação aprovada pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado, que

desobrigada a constituição de pessoa
jurídica exclusiva para planos de saúde.
Os senadores visitados foram receptivos e apoiaram a aprovação do parecer
do então senador pelo PRB-PB, Roberto
Cavalcanti, cujo relatório inseriu o parágrafo único ao Art. 34 da Lei 9656/98
retirando a exigência de CNPJ independente para operar plano de saúde e
garantindo a continuidade dos serviços
prestados pelas entidades de autogestão constituídas sobre a forma de fundação de associações e fundações, que na
data da publicação da lei já prestavam
serviços de assistência à saúde.
A Diretoria da FEBRAFITE continuará
empenhada pela aprovação do PLC no
Congresso Nacional.

Participaram da mobilização em
Brasília: o presidente da FEBRAFITE,
Roberto Kupski; o vice-presidente da
FEBRAFITE e Diretor de Relação Públicas e Com. Social da AAFIT, Lirando
de Azevedo Jacundá; o presidente da
AAFIT/DF, Jadson Januário de Almeida; a vice-presidente da AFFEMAT/MT,
Bernardina Jovanil da Rocha; o presidente e o vice-presidente da AFRAFEP/
PB, Alexandre José Lima Sousa e Antonio Pereira Barbosa; o presidente, vicepresidente e diretor da ASFEB/BA, Domenico Fioravanti, Sérgio Afonso Lima
Silva e Cleudes Cerqueira de Freitas e
o assessor Jurídico da FEBRAFITE, Josevaldo Gonçalves Júnior.
Por Francisca Azevedo
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Por dentro da Secretaria de Fazenda

Sec. de Fazenda recebe entidades

dos Auditores Tributários

O Secretário de Estado de Fazenda do DF, Dr.Valdir Moysés Simão, recebeu em seu gabinete no
Ed. Vale do Rio Doce, no dia 23 de
março, os Presidentes da AAFIT,
do Sindifisco/DF e da Febrafite
acompanhados de alguns diretores. A reunião teve como objetivo
geral tratar de assuntos inerentes
ao Concurso Público para o cargo
de Auditor Tributário, que está há
17 anos sem selecionar novos profissionais.
Na ocasião o presidente do Sindifisco/DF, Jason Henrique Cares,
entregou ao Secretário um memorial contado todos os entraves enfrentados desde a aprovação do
processo, pelo então Governador
em exercício na época, Sr. Paulo
Otávio, até o momento atual, que
o mesmo encontra-se suspenso. Jason ressaltou que: “Precisamos do
seu empenho e ajuda, pois se não
for realizado o certame o quanto
antes a Carreira irá se extinguir. Se

for possível faça esta intermediação entre as entidades e o Secretário de Gestão, para que possamos
informá-lo da real situação e nossa
preocupação em relação à carreira”.
O presidente da Federação, Roberto Kupski, informou o que tem
presenciado nos Estados brasileiro
“Nos últimos dias passei por alguns
Estados e encontrei com várias pessoas que estão inscritas para o certame aqui do DF e todos estavam
interessados em saber novidades
sobre o andamento, pois, com todos
esses problemas enfrentados, acaba que os inscritos ficam ansiosos se
de fato o Concurso irá ocorrer ou
não. Fica aquele vai ou não vai”.
Jadson Januário aproveitou
para agradecer o empenho e boa
vontade de sempre do secretário,
informando que como presidente
de uma entidade é muito cobrado
e nunca tem informações precisas e
reitera: “O Sr. tem mostrado o seu

interesse pela realização do Concurso e tê-lo caminhando conosco
nesta direção é uma vitória. Nós
queremos que todo o processo corra dentro da legalidade”, afirmou o
presidente da AAFIT.
O secretário deu seu parecer
sobre o assunto e reafirmou que
defende a realização do Concurso, e que está correndo atrás
para que todos os problemas com
a empresa organizadora e com o
edital sejam sanados o mais rápido possível.
Ao final do encontro, Roberto
Kupski aproveitou a oportunidade
para convidar o secretário para
participar do VIII Congresso Nacional e III Internacional promovido pela FEBRAFITE que ocorrerá
no dias 19 a 22 de junho deste
ano em São Paulo. Valdir Moysés
informou que prestigiará o evento,
ficando somente de confirmar com
a Federação o melhor dia para
sua participação.
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Os prazeres da leitura!

Aafitiano Marcelo Elias
comenta suas obras
burocrata do mundo cristão” - é
um livro de ficção humorística e
“Sindicalismo com Responsabilidade Social” - retrata um sindicalismo não apenas corporativo, mas
cidadão com responsabilidade
social.
InfoAAFIT - De onde veio a vontade
de ser escritor? Tens algum exemplo
na família ou no grupo de amigos?
Marcelo Elias - Obrigado pelo
escritor. Sobre isso, já li Shakespeare, Ulisses de James Joyce e
30 vezes cada obra do gigante
FIODOR MIHAILOVITH DOSTOIÉVSKI, leituras essas que me permitiram saber muito bem o que é
ser escritor e colocar-me como um
modestíssimo escrivinhador, quando muito. Na família pessoal, não,
porém na família antropológica
nordestina sim, pois, como dizia o
grande folclorista dessa região, o
imortal EURICLIDES FORMIGA, o
“substratum antrophos” dessa região é caracterizado pelo CANGAÇO, PELA POESIA E PELA RELIGIOSIDADE. No nosso meio fiscal,
temos muitos e bons escritores dignos desse nome.
Confira a entrevista concedida
pelo Auditor Tributário aposentado, Marcelo Elias Barbosa, ao
informativo da AAFIT. Durante a
entrevista o auditor que é atualmente Conselheiro Fiscal do Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira Auditoria Fiscal

do Tesouro DF (SINAFITE) fala um
pouco de sua vida como escritor,
de seus prazeres de leitura e de
que forma a vida pregressa e sua
carreira o inspiraram e incentivaram a escrever. As duas obras de
autoria do auditor foram lançadas
em 2009: “Alvarenga, o maior

Info - O senhor escreveu duas obras
“Sindicalismo com Responsabilidade
Social” e “Alvarenga, o maior burocrata do mundo cristão” apesar das
temáticas bem diferentes, vês alguma ligação entre os dois? Alguma
fonte de inspiração incomum?
ME - Talvez a imaginação criativa.
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Estou sempre criando novas coisas. Agora mesmo, estou levando
ao prelo meu próximo livro BRASIL NORDESTE, estudo de sociologismo político sobre aspectos da
problemática nordestina, com ênfase num estudo empírico sobre o
preconceito antirregional, pequenas incursões sobre o “boom” turístico nordestino e suas relações com
esse tipo de preconceito. Além disso, já estou elocubrando uma tese
sociológica empírica (não sigo o
rigorosos método científico da Sociologia, apenas minhas vivências
pessoais...) AS SETES CABEÇAS DA
HYDRA em que faço minhas observações e análises pessoais sobre o
belo quadro social de nossos dias:
a vida social maja + a corrupão e
a roubalheira da canalha política
+ o acinte debochado das mordomias dos altos executivos públicos, principalmente Congresso e
Judiciário + a transformação das
religiões em empresas comerciais
divinas + o prazer neurótico pela
violência, pela competição e pela
velocidade + o mercado como
“Deus ex machina” das relações
socioeconômicas + a nauseabunda e putrefata cloaca capitalista, aonde comentaremos centenas
de outras misérias e mazelas não
contidas nas outras seis “cabeças”
retro-listadas....Desenvolvemos
ainda vários e vários outros projetos turístico-culturais, alguns aprovados por autoridades desses setores, outros em fase de avaliação
- reescalonamento das férias escolares para quintuplicar as altas
temporadas turísticas nacionais,
transformado no PL 4181/92. E

vai por aí afora. Perdoêm-me o
falatório interminável...
Info - Sua experiência na Secretaria de Fazenda e ativamente como
sindicalista (no SINAFITE) foi sua
inspiração para a sua primeira obra
“Sindicalismo com Responsabilidade
Social”? Por quê?
ME - Sim. Originalmente esse livro
foi uma monografia que apresentamos a um concurso de monografia de nosso coletivo nacional, a
FENAFISCO.
Info - O livro “Alvarenga, o maior
burocrata do mundo cristão” é uma
obra de ficção humorística, o objetivo é que os leitores dêem muitas
gargalhadas?

ME - A idéia foi a de denunciar os
absurdos da burocracia do serviço público oficial. Para fazer isso,
teria de me valer da uma linguagem digamos tipo humorismo escrachado (palavrões cabeludos e
situações sexuais CONTEXTUALIZADAS) dada a natureza árida e
monótona da burocracia
Info - Em sua opinião, o governo
deveria dar mais incentivo para
a Literatura Brasileira? Como isso
seria possível?
ME - Eu prefiro falar no apoio que
as associações e sindicatos de servidores públicos deveriam dar, e
massivamente, aos talentos dos
associados, aliás como já estão
fazendo algumas
dessas
instituições, só que esses
apoios devem ser
constantes e universais, indo muito
além da literatura e patrocinando outras formas
culturais - música,
cinema, teatro e
assim por diante.
Serviço:
Para quem se
interessou
nas
obras do autor e
quiser adquirir os
exemplares entre
em contato com o
mesmo no SINAFITE pelo telefone
(061) 3328.3658.

Nota de Falecimento
Comunicamos que perdemos em maio Maria da Gloria Altoé de Oliveira, esposa do ex-presidente
da AAFIT, Aurelino Oliveira Filho. Desejamos que esteja agora vivendo eterna alegria junto a Deus.
À família enlutada nossas mais sentidas condolências!
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Associado lança livro:
PENSAMENTO EM AÇÃO

O auditor tributário e associado da AAFIT, José Martins Leite Cavalcante, lançou no dia 18 de março, no salão cultural da Caixa Econômica,
seu livro de poemas, “PENSAMENTO EM AÇÃO”, volumes I e II.
O ambiente durante o lançamento da obra foi de completa
descontração. Houve um coquetel volante durante todo o evento
complementado com o som da voz
e violão de “Gerardo Leite Cavalcante” (irmão do autor), o qual encantou os presentes com as músicas
de seu repertório e também atendendo a pedidos.
O presidente da AAFIT Jadson
Januário de Almeida fez questão
de prestigiar a cerimônia. Parabenizando o associado, lembrou que
quando tomou conhecimento da
intenção do associado em fazer o
lançamento do seu livro franqueou

o espaço da AAFIT para que a cerimônia fosse feita ali. Jadson ainda frisou que “qualquer associado
que pretenda promover eventos
desta natureza e que queira utilizar os nossos salões poderá me
procurar que dependendo da disponibilidade teremos o maior prazer em atender”.
Confira a entrevista exclusiva
concedida pelo associado José
Martins ao informativo da AAFIT:

roça, sertão do nordeste. Meus
pais me ensinaram a ler e a única
leitura que tínhamos era a literatura de cordel. Talvez isso tenha
feito nascer em mim o amor pelos
versos. Aos dezoito anos de idade, conduzido pelas dificuldades
do agreste nordestino, agravadas
pelo fato de ter ficado órfão de
pai, vim juntar-me aos candangos
que construíam nossa linda Brasília.
Aqui conheci uma bela jovem (Míriam) que logo passaria a ser dona
AAFIT notícias – Como se deu o seu do meu coração, e minha primeira
interesse pela escrita e pela litera- musa inspiradora. Logo veio o seu
tura?
aniversário de 16 anos. Movido
José Martins - Nasci e criei-me na por amor e paixão fiz para ela
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o primeiro poema de minha vida
(está na pág. 105 do Volume II).
Nunca antes tivera, sequer, pensado em escrever versos. Os anos
passaram, e virou um hábito eu fazer versos para a esposa, os filhos,
ou descrevendo situações que me
causavam algum tipo de impacto
etc. Já adulto, iniciei meus estudos
em Brasília e à medida que penetrava no aprendizado de literatura, ia tomando conhecimento da
poesia e crescendo em mim o interesse e gosto por ela. No entanto, não passava pelo meu pensamento a idéia de uma publicação.
Lia poesias pelo prazer de ler, e
fazia meus versos pelo prazer de
expressar por escrito o que desejava dizer. O tempo se incumbiu
do resto, sendo que o projeto de
transformar meus poemas em livro
devo ao incentivo de minha família
e amigos. Tanto me motivaram que
acabei concordando, e o resultado
é O Pensamento em Ação.
Info – Seus primeiros livros “Pensamento em ação: volumes I e II” são
de poemas, tem alguma fonte de inspiração? Foi uma escolha sua lançar
os dois volumes ao mesmo tempo?
JMLC - Sim para as duas perguntas. Quanto à fonte de inspiração,
como se observa nos dois volumes,
é bastante diversificada. Tem haver com aspectos de minha vida,
com aquilo que acredito do ponto de vista da fé, com o meu amor
pela minha família, e com meus
sonhos para a vida e para o mundo. Quanto à segunda pergunta,
decidi lançar os dois volumes ao
mesmo tempo para conciliar dois
interesses pessoais. Verifiquei que
havia material sobre um único
tema que dava um volume, e que
os outros poemas davam outro. Já
que decidi publicá-los, resolvi dar
visibilidade a ambos, e assim optei
pelos dois volumes. O fato de os

dois serem em forma de poesia é gares onde estão disponíveis: na
porque esta é a maneira que mais Igreja Batista no Lago Sul (QI 15);
me agrada escrever.
na Livraria Shekinah (no Taguatinga Shopping e na CNB 8/9 TaguaInfo – Qual o seu objetivo e expec- tinga Norte); e, em minha residêntativa com as obras recém lançadas? cia. Estamos em conversação com
JMLC - Quem ler Palavra do autor, outros lugares, ainda não confirnos dois volumes, verifica que não se mados.
trata de uma obra planejada desde o início. Trata-se da catalogação Info – O senhor gostaria de deixar
de poemas escritos ao longo dos uma mensagem de incentivo para
anos, ora homenageando pessoas, outros auditores tributários, bem
ora expressando o que penso so- como para a população em geral
bre determinado tema ou situação que também gostem de escrever e
(educação, natureza, sonhos, meio que tenham desejo de publicar seus
ambiente etc), tornados públicos pensamentos?
com um primordial objetivo: deixar JMLC - Sinto-me honrado pela
registrado minhas convicções sobre AAFIT em proporcionar-me essa
a vida, o mundo e a fé.
oportunidade de dizer aos meus
colegas auditores, bem como a toInfo – Qual o seu público alvo?
das as pessoas que, como eu, desJMLC - Embora reconheça que não cobrirem que podem expressar o
é grande o universo dos que gos- que sentem, pensam e desejam de
tam de poesia, creio que será esse forma escrita, que não deixem de
público que, em primeiro lugar, fazê-lo. É indescritível a satisfação
terá interesse. Todavia, o volume I de se fazer algo que nos realiza.
é bem apropriado para todos que Outra coisa, uma ótima maneira de
cultivam a fé cristã. Enquanto que, tornar sonhos como o meu em reo volume II tem muitas reflexões alidade é incentivando as pessoas
instigando o pensamento dos polí- que estiverem precisando de uma
ticos, administradores, e as pessoas reiterada motivação. Seja você,
em geral em relação à parcela de para essas pessoas, a mão que
responsabilidade que cada um tem puxa a manivela que faz o moinho
para tornar real aquilo que sonho. funcionar.
Info – Pretende continuar escrevendo?
JMLC - Sim. Depois que descobri
que posso exteriorizar o que sinto,
penso e sonho através de versos,
fazer poesia passou a ser um hobby muito prazeroso. Desejo que
Deus me ajude a continuar expressando essas manifestações do pensamento por meio da escrita.
Info - A associação disponibiliza em
sua sede alguns exemplares da obra
para venda. Onde mais os interessados podem adquiri-la?
JMLC - No momento há quatro lu-
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VIII Congresso Nacional e III
Internacional da FEBRAFITE
Neste mês de junho de 2011
será realizado em São Paulo, no
período de 19 a 22 o VIII Congresso Nacional e III Internacional
da FEBRAFITE, com o tema: Administração Tributária Autônoma, Justiça Fiscal e Avanços Tecnológicos.
O objetivo geral do evento é
discutir inúmeros temas focados na
avaliação do papel da Administração Tributária e das carreiras
do Fisco para o desenvolvimento
do Estado e fomentar a integração
e a troca de experiências entre as
carreiras do Fisco, tendo como público alvo auditores fiscais e servidores das Secretarias de Fazenda,
Receita e Tributação bem como estudantes, profissionais estrangeiros
e representantes do Fisco federal e
outras carreiras típicas de Estado.

Os Auditores Tributários do Distrito Federal interessados em participar do evento deverão entrar em
contato na AAFIT com a Diretora de
Turismo, Maria das Graças Viana
Bragança, nas terças e quintas das
9h às 10h30 ou com a secretária
da AAFIT de segunda à sexta-feira

das 8h30 às 17h30, pelos telefones: 3468-5871 e 3468-1808 ou
pelo e-mail: turismo@aafit.com.br
Segue a tabela com os preços
de hospedagem no hotel indicado
pela FEBRAFITE (www.febrafite.
org.br)

HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI
CATEGORIAS
Apartamento Standard

Tarifas Balcão
SGL

R$ 450,00

DBL

R$ 480,00

Tarifas ESPECIAIS
para FEBRAFITE
SGL
DBL

R$ 230,00

R$ 260,00

Apartamento Superior

R$ 470,00

R$ 500,00

R$ 250,00

R$ 280,00

Apartamento Luxo

R$ 490,00

R$ 520,00

R$ 270,00

R$ 300,00

Apartamento Hipoalergênico

R$ 510,00

R$ 540,00

R$ 290,00

R$ 320,00

Master Junior

R$ 520,00

R$ 550,00

R$ 300,00

R$ 330,00

Master Executiva

R$ 570,00

R$ 600,00

R$ 350,00

R$ 380,00

Suíte Executiva

R$ 800.00

R$ 830.00

R$ 600,00

R$ 630,00

AAFIT sedia AGE da FEBRAFITE
Na manhã do dia 17 de maio,
a AAFIT foi sede da Assembleia
Geral Extraordinária e da Reunião que discutiu os Planos de Saúde do Fisco estadual brasileiro da
FEBRAFITE. Os assuntos debatidos
pelos representantes das entidades integrantes do Fisco Brasileiro
foram: o VIII Congresso Nacional
e III Internacional que será realizado durante os dias 19 a 22 de
junho deste ano em São Paulo; o
convênio de Turismo FEBRAFITE; a
Lei Orgânica do Fisco; entre outros. No período da tarde, os participantes da AGE se dirigiram ao
Congresso Nacional para uma mo-

bilização junto aos parlamentares
na busca por apoio aos projetos
de interesse da categoria: PEC
089/2007 (Teto Salarial Único);
PEC 186/2006 (Lei Orgânica do

Fisco); PLC 30/2009 (Planos de
Saúde) e PL 1992/2007 (Previdência Complementar), além de
convidar os parlamentares para o
Congresso da federação.
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Vip’s Seguros visita
associados

Seguindo seu objetivo primordial que é atender
personalizadamente cada segurado, a Vip’s Corretora de Seguros está com duas agenciadoras devidamente credenciadas visitando os associados da

AAFIT, mas o objetivo das agenciadoras é vender
apólices de Seguro de Vida, bem como fazer a devida manutenção das apólices além de prestar serviços ao cliente sanando as dúvidas necessárias.

O que é o Seguro de Vida da Vip’s
Desde 1984, atuando na administração e desenvolvimento de seguros para apólices coletivas de entidades de classe, a Vip´s Corretora
de Seguros se especializou no segmento de Seguro de Vida em Grupo,
tornando-se líder deste segmento.
O Seguro de Vida intermediado
pela Vip´s é um produto Mapfre,
uma multinacional européia no

ramo de seguros que se destaca
pela qualidade de seus serviços e
pela solidez de seus princípios empresariais.
A Vip´s Corretora de Seguros
através de estruturas condizentes
com a dinâmica de mercado, busca
aumentar sua participação percentual no mercado de intermediação
de seguros e excelência na presta-

ção de serviços através da satisfação do cliente e melhoria contínua
dos serviços fundamentados nos
seguintes princípios:
c Compromisso permanente com
sistema de gestão da qualidade
c
Oferta
de
produtos com índole associativa
c Competência dos colaboradores

Agenciadora credenciada
Nome: Katia Franco

Agenciadora credenciada
Nome: Priscilla Mota

Cel.: (61) 8445.4605/8250.3460

Cel.: (61) 8131-9668/8491-2423
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Ação de precatório não pode parar!

Tributários, Dr. Ordenato Cândido
Borba, para que este explicasse o
andamento dos mesmos.
O advogado ressaltou que o
processo de precatórios é conhecido pela morosidade e que está
atento para que todos recebam

o mais rápido possível, informando: “O Judiciário distrital já pagou o crédito de compensação de
precatórios de 1995, no presente momento, estamos recorrendo
para complementação de 1996 a
2001”. Segundo o Dr. Ordenato, a
partir de 2002 a justiça mandou
que o GDF fizesse a incorporação aos salários do percentual de
84,32% relativo ao plano Collor
sob pena do pagamento de multa
de R$10.000,00 (dez mil reais) por
dia pelo não cumprimento da decisão. O Governo, porém, vem sistematicamente apresentando ações
protelatórias mas sem êxito. No retorno do processo ao Superior Tribunal de Justiça e após julgamento
do Pleno o GDF será citado para o
cumprimento da penalidade e da
incorporação dos 84,32%.
Estiveram no escritório do Dr.
Ordenato Candido Borba, o presidente da associação Jadson Januário de Almeida e o vice-presidente do Sindifisco Antônio Ribeiro
dos Santos.

os portadores de doenças graves
e idosos maiores de 60 anos terão
preferência no recebimento dos
créditos. Além disso, a legislação
estabelece sanções ao ente público
que não repassar os recursos mensais para a quitação dos débitos.
No entanto, o limite para pagamento dos precatórios ao grupo preferencial (maiores de 60 e
portadores de doenças graves) é
de três vezes o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV), que
hoje, no Distrito Federal, é de 10
salários-mínimos. Assim, as pessoas que integram esse grupo prio-

ritário poderão receber até 30
salários-mínimos que, em reais, dá
pouco mais de R$ 15 mil. Isso, no
entanto, não lhes retira o direito
de continuar concorrendo na lista
comum para receber o restante
do valor, se o precatório devido
for superior a 30 salários. Tudo
que não é precatório alimentar é
considerado comum.
Qualquer pessoa pode ter um
precatório, desde que tenha movido ação judicial contra o Governo. Não basta ter o direito, é
preciso buscá-lo junto ao órgão
competente(Judiciário).

Presidente da AAFIT Jadson Januário, Dr. Ordenato Candido Borba e o
Vice-presidente do Sindifisco/DF Antônio Ribeiro dos Santos.
A AAFIT e o SINDIFISCO/DF
sempre primaram pela melhoria da
qualidade de vida de seus filiados,
por isso as entidades reuniram-se
na manhã do dia 6 de abril com
o advogado responsável pelo processo de precatórios dos Auditores

Sobre o precatório
O precatório é uma ordem judicial para pagamento de débitos
dos órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou distritais. Esses
débitos recaem sobre esses órgãos
públicos por terem sido condenados
judicialmente. É importante frisar
que o processo de precatórios só
pode ser iniciado quando a ação
judicial não comporta mais qualquer tipo de recurso.
O pagamento do mesmo ganhou fôlego com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 62, em 9
de dezembro de 2009. Entre outras inovações, a norma prevê que
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Por dentro da AAFIT

Assembleia de prestação de contas

1ª Assembleia Geral Ordinária de 2011: Prestação de Contas
No dia 31 de março de 2011
a Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal –
AAFIT realizou em seu Complexo Administrativo e Social a 1ª
Assembleia Geral Ordinária do
ano de 2011, com o objetivo primordial de apreciar o relatório
de atividades da Associação do
ano de 2010, suas contas e situação financeira.
O atual presidente da associação, Jadson Januário de Almeida, abriu os trabalhos pedindo aos presentes que nomeassem
um presidente e um secretário
para comandarem a reunião,
sendo escolhidos Manoel Raimundo Nunes e José Juvenal da
Silva, respectivamente. O presidente escolhido pela assembleia
convidou o ex-presidente da entidade, Lirando de Azevedo Jacundá, para compor a mesa e
fazer as considerações acerca
do relatório de atividades e das
contas.

O ex-presidente por sua vez
leu aos presentes uma carta relatório na qual destacou os pontos
fortes de seus mandatos a frente
da entidade bem como todos os
benefícios prestados pela AAFIT
aos associados.
Logo após a explanação do expresidente, foi a vez do representante do Conselho Fiscal, Valdemar
Machado Netto, apresentar o parecer do mesmo. Na oportunidade
frisou que o Conselho sempre primou pela analise mensal dos balancetes analíticos e sintéticos da
associação e dada a regularidade
das contas da Diretoria Executiva
sugere a sua aprovação.
Após apreciação do relatório de atividades e aprovação
das contas por unanimidade os
presentes passaram a tratar dos
assuntos gerais, dando maior ênfase na reforma da Colônia de
Férias em Prado (BA) e o andamento do Concurso Público para
Auditor Tributário.

O ex-presidente da associação e atual Diretor de Relações
Públicas e Com. Social aproveitou o ensejo para lembrar aos
presentes dos próximos eventos
de grande importância para a
Carreira, como o VIII Congresso
Nacional e III Internacional da
FEBRAFITE do dia 19 a 22 de junho, no Parque do Anhembi/SP.
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AAFIT recebe representantes da
Administração do Lago Norte
No último dia 14 de abril, a
Associação dos Auditores Tributários
do Distrito Federal –AAFIT recebeu
em seu Complexo Administrativo e
Social os Assessores do Gabinete do
Administrador do Lago Norte, Marcos Woortmann.

Os Assessores
Sonir Boaskevis e
Jéferson Castro vieram conhecer nossas
dependências e bateram um papo bem
descontraído com o
presidente e os Diretores da AAFIT,
Jadson Januário de Almeida, Lirando de Azevedo e José Emetério Nunes que os acompanharam durante
a visita.

1ª reunião do Orçamento

participativo do Lago Norte

A 1ª Plenária foi realizada
na sexta-feira (15/4), em nossa
sede. Com início às 19h, a Plenária
teve como objetivo discutir as melhorias para a região administrativa,
através dos seguintes pontos: segurança, obras pluviais, parques urbanos, lazer, educação, serviços, meio
ambiente...
O Diretor de Relações Públicas e Com. Social da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, compôs a
mesa durante a plenária.

OdontoAAFIT retoma suas atividades

Como já é do conhecimento de
todos, a partir do dia 1º de junho
de 2011 os serviços odontológicos
da OdontoAAFIT serão prestados
exclusivamente em nossos consultórios, localizados no Centro de
Atividades do Lago Norte - SHIN
CA 11 Lote 10.

Prezando pela melhoria no
atendimento, a AAFIT, encerrou
o convênio com a Odontogroup,
após 2 anos de parceria, visto
que foi constatado após uma pesquisa que a grande maioria de
nossos associados não aprovavam
os serviços da rede credenciada,

Especialidade

Profissional

Dentística

Dr. Lúcia Helena

Periodontista

Dr. Marcele Cristina

Endodontista /
Cirurgião

Dr. João Vitor

Ortodontista
Protesista

preferindo buscar atendimento no
consultório da AAFIT.
Confira abaixo o nosso quadro de especialistas disponíveis
e marque já sua consulta com a
Margareth e/ou Jaqueline pelos
telefones 3468-1808 ou 34685871.

Dias

Horário

Segundas / Quartas e sextas
Terça e quinta
Segundas / Quartas e sextas
Terças e Quintas
Segundas
Terças e Quintas

Matutino
Vespertino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Integral

Dr. Alexandre

Quartas

Integral

Dr. Carlos Eduardo

Sextas

Integral
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Auditores Tributários do
DF fazem manifestação em
prol do Concurso Público

Auditores Tributários do Distrito
Federal reuniram-se em frente ao
anexo do Palácio do Buriti, na tarde do dia 16 de maio, em prol do
Concurso Público para provimento
de vagas para o cargo de Auditor.
Em uma manifestação pacífica
e democrática os funcionários estavam devidamente uniformizados
com camisas pretas com os seguintes dizeres “Concurso Público já”.
Os manifestantes exigem a continuidade do processo de seleção,
pois desde que foi autorizado, o
certame, vem encontrando entraves
para sua realização. Os Auditores
exigem que os direitos expressos
na Constituição Federal em seu
Artigo 37 sejam cumpridos, sendo
assim, realizado o Concurso para
a categoria, pois do contrário a
carreira será extinta, visto que a
mesma está a mais de 17 anos sem
Concurso e o quadro funcional está

com uma defasagem de aproximadamente 300 pessoas, lembrando
que até o final do ano um grande
número de Auditores irá se aposentar. A contratação de mais profissionais mediante a realização
do certame trará otimização dos
serviços prestados pela SEF / DF à
sociedade, em razão do aumento
na arrecadação de impostos.
Durante a paralisação o Secretário de Estado da Administração
Pública, Denilson Bento da Costa e
a Secretária-Adjunta, Maria Luisa
receberam em audiência uma comissão de Auditores e pediu um
prazo de 15 dias aos manifestantes
para que a empresa organizadora
do certame (FUNIVERSA) publique
o edital retificado, reabrindo prazo para as inscrições. Diante disso,
os manifestantes resolveram conceder mais esse voto de confiança
a Administração. Caso a promessa

não seja cumprida o SINDIFISCO/
DF voltará a se reunir para tomar
as providências.
Saiba mais
O certame está parado há mais
de 35 dias na Secretária de Administração Pública, esperando que
seja feita a retificação no edital,
para que o andamento do mesmo
seja retomado.
No último dia 22 de maio, o
jornal Correio Braziliense divulgou
no caderno “Trabalho & Formação
Profissional” uma nota em que a
Secretaria de Administração Pública do DF confirma que até julho
as retificações necessárias para a
realização do certame serão divulgadas por meio de edital pela
Fundação Universa. A fundação
também fará a devolução dos R$
170 pagos pelas inscrições daqueles que desejarem desistir de fazer
as provas para a seleção.
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Comemoração ao Dia das Mães
foi um sucesso!
Aproximadamente 400 pessoas
participaram do evento.
A Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) realizou na noite do dia 25
de maio (quinta-feira), no Restaurante COCO BAMBU FRUTOS DO
MAR, a sua festa comemorativa
ao Dia das Mães. A confraternização recebeu aproximadamente 400 pessoas, dentre associados, familiares e convidados.
As homenageadas foram recepcionadas com um botão de
rosa. Na ocasião o presidente
da AAFIT, Jadson Januário de
Almeida, agradeceu a presença
de todos e ressaltou: “É magnífico
festejar com vocês essa data tão
especial que é o Dia das mães,
que inclusive já faz parte do calendário de eventos da nossa associação, pois homenagear essas
mulheres responsáveis pelo dom
da vida é sempre espetácular”,
afirmou o presidente aproveitando para chamar o auditor tributário José Martins, que recitou um
poema de sua autoria, no qual
homenageia as queridas mães.
Em uma noite agradabilíssima,
as mamães puderam desfrutar
de um delicioso cardápio, com um
atendimento exclusivo.
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Futebol:

integração
e diversão

Seguindo a tradição dos
últimos anos, o departamento de
esporte da AAFIT, organizou, no
último dia 25 de abril (segundafeira), às 20h, uma partida de
futebol society no Arena Futebol
Clube, entre os Auditores Tributários
e um time de convidados, formado
por familiares do Presidente da
nossa associação, Jadson Januário
de Almeida. O time da AAFIT que
teve sua formação inicial com:
Marcelo – Genivaldo – Jorge
Antônio – Leonardo – André Dupim
e Fernando Rezende, sofreu
o primeiro gol aos 12 minutos
do primeiro tempo marcado
por Talles, mas aos 15 minutos
começou a reação afitiana que
empatou a partida com o gol de
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André Dupin, o que abriu caminho
para o elástico placar de 10x4
em favor da AAFIT.
Após o evento esportivo foi
servido um saboroso churrasco,
regado a muito refrigerante e
cerveja. Para o presidente da
AAFIT “o esporte tem um poder
enorme de unir e integrar os
colegas. É muito bom ver a
quadra cheia e o empenho de
cada um na busca do resultado
favorável do placar”.
Todas as segundas-feiras,
os associados podem comparecer
ao Arena Futebol Clube, a partir
das 19h para bater uma bolinha.
Campeonatos oficiais e
partidas contra times convidados
são realizados periodicamente.

1ª reunião do Conselho
Deliberativo da AAFIT

O Conselho Deliberativo da AAFIT empossado no último dia 1º de
fevereiro de 2011, reuniu-se pela
primeira vez no dia 6 de maio, em
nosso Complexo Administrativo e
Social, para elegerem o presidente do mesmo, bem como para discutirem as decisões tomadas pela
Diretoria Executiva.
A primeira ação dos Conselheiros foi eleger o presidente,

sendo escolhido pelos presentes
(por 5x1), o auditor aposentado
José Buitone. Buitone agradeceu
a confiança e ressaltou: “Pretendo cumprir todas as minhas obrigações como presidente. Temos
que sempre defender o nome da
entidade e nós como Conselheiros devemos sempre interagir uns
com os outros para que as melhores decisões sejam tomadas”.

Após a escolha do presidente
foi feita à leitura de um relatório
entregue aos Conselheiros pelo
presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, que informava às providências da Diretoria
Executiva nesse primeiro trimestre, destacando três pontos: a
rescisão do contrato com a Odontogroup no próximo dia 1º de junho; a visita a Colônia de Férias
localizada em Prado – BA e por
fim a festa em comemoração ao
Dia das Mães que aconteceu no
dia 26 de maio, no Restaurante
Coco Bambu.
No final da reunião os representantes referendaram o relatório apresentado e trataram de
alguns assuntos gerais. Participaram da reunião os Conselheiros: Acácio de Almeida, Ananias
Lopes Zedes, Antônio Luiz Barbosa, Fernando Rezende, José Buitone de Carvalho Silva e Rudson
Bueno.

Censo Previdenciário
IPREV reabre prazo para recadastramento de servidores

Cerca de 7 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados do
Governo do Distrito Federal (GDF)
ainda não responderam o Censo Previdenciário. O Instituto de
Previdência dos Servidores do DF
(Iprev-DF) retomou o recadastramento no último dia 30 de maio e
continuará pelos próximos 30 dias.
Este é o prazo para os que estão
com o cadastro desatualizado pos-

sam regularizá-lo e ter seus salários desbloqueados pela Secretaria de Administração do DF.
O censo está sendo realizado
no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O funcionamento
é de segunda a sexta-feira de 9h
às 17h. Para realizar o cadastro
é preciso apresentar carteira de
identidade, CPF, certidão de casamento e comprovante de en-

dereço. No caso dos ativos é necessário o comprovante do PIS/
Pasep, os aposentados devem levar também a carteira de identidade e CPF dos dependentes e os
pensionistas, a certidão de óbito
do servidor falecido.
Maiores informações:
http://www.iprev.df.gov.br
(61) 3961- 4536 ou (61) 3961-1601
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Reforma na Colônia de
Férias de Prado - BA
O Presidente da AAFIT, fez uma
visita à Colônia de Férias da associação na Bahia, no período de
09 a 14 de maio, com o propósito de realizar serviços de manutenção, bem como, fazer a conferência dos bens patrimoniais ali
existentes. A localização, o estado
de conservação e a qualidade das
instalação lhes causaram um alto
grau de satisfação a ponto de solicitar à Diretora de Turismo, Maria das Graças, a programação de
uma excursão à cidade de Prado,
para que todos tenham a oportunidade de conhecer a qualidade
e a beleza da Colônia de Férias
que temos no litoral baiano. A excursão além de ter como objetivo,
promover cada vez mais a interação, da família aafitiana permeada por momentos agradáveis
e inesquecíveis que, com certeza,
haverão de fazer parte da nossa
história, tem também o objetivo de
oportunizar a todos, a possibilidade de conhecerem a nossa Pousada, o que lhes possibilitarão a
emissão de qualquer juízo de valor
sobre a Colônia quando esta for
tema em discussão.
A excursão tem previsão para
acontecer no final do mês de outubro e início do mês de novembro,
já que a proximidade do feriado
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do servidor público com o de finados, 28 de outubro e 02 de novembro respectivamente, permitirão
que tenhamos um final de semana
prolongado, facilitando assim a
realização da excursão sem comprometer dias de trabalho.
A título de informações queremos comunicá-los que o custo de
um ônibus semi-leito com 50 poltro-

nas não ultrapassará o valor de
R$350,00 (trezentos e cinqüenta
reais) ida e volta por pessoa, o
ônibus ficará a nossa disposição
todo o tempo. Estamos fazendo
levantamento do custo da viagem
por via aérea.
Aqueles que tiverem interesse
em participar, poderão dar os
seus nomes na recepção da AAFIT.

Benefícios oferecidos pela
AAFIT a seus associados
Convênios
Academia Club22
- Vôlei de praia
- Musculação
- Ergometria
- Bike Indoor
- Running Class
- Ginástica
Localizada

- Pilates
- Club Ballnes
- FitBoxe
- Abdominal
-Alongamento
- Ritmos

SCES trecho 2 conjunto 33, ao lado do
Shopping Pier 21.
Os descontos oferecidos são para os assoA academia disponibiliza as seguintes ciados da AAFIT, seus cônjuges, filhos e demodalidades:
mais dependentes. Para usufruir do mesmo
- Tênis
- Natação
- Hidroginástica

-Gap
- Step
-Jump

é necessário apresentar documento oficial
com foto juntamente com a declaração de
vínculo com a associação. Conheça as instalações da academia: www.club22.com.br

RP Piscicologia & Consultoria
a AAFIT firmou parceria com o consultório
psicológico RP Psicologia e Consultoria.
As psicólogas Reijane Lopes e Patrícia
Machado prestam os seguintes serviços:

Preocupado com o bem estar físico e
mental de seus profissionais e associados,

- Diagnóstico Psicológico
- Orientação e Seleção Profissional
- Orientação e Psicopedagógica
- Solução de Problemas Psicológicos
- Acompanhamento e Orientação Psicológica
- Assessoria em Psicologia

Convênio de Lazer e Turismo – FEBRAFITE
ASSOCIAÇÃO

A AAFIT assinou no último dia 17 de maio
um Convênio com a FEBRAFITE de Lazer e
Turismo entre as associações filiadas. Elaborado pela diretora de Turismo da Federação e presidente da AFFEMG/MG, Maria
Aparecida N. Lacerda e Meloni, o convênio
tem por objetivo a utilização mútua da rede
de instalações próprias de lazer (clubes, colônias de férias, centros de convivência e/ou
outras modalidades) entre as conveniadas
pelos seus associados, dependentes e empregados. Confira as instalações disponíveis:

INSTALAÇÃO

CIDADE

AFFEMG
www.affemg.com.br

Colônia de Férias
Colônia de Férias
Colônia de Férias

Porto Seguro / BA
Cabo Frio / RJ
Guarujá / SP

AFFEMAT
www.affemat.com.br

Clube
Clube
Clube
Clube
Clube

Cuiabá / MT
Cáceres / MT
Alto Araguaia / MT
Rondonópolis / MT
P. Araguaia (B. Garças) / MT

Colônia de Férias

Prado / BA

AAFIT
www.aafit.org.br
AFFEAM
www.affeam.com.br
AFFEGO
www.affego.com.br
ASFARN
www.asfarn.com.br

Clube
Clube Campestre
Colônia de Férias
Clube Petrônio de Carvalho
Colônia de Férias
Sede Campestre
Sede Praiana

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

Trindade / GO
Aruanã / GO
Itumbiara / GO
Caldas Novas / GO
Macaíba / RN
Tibau / RN

REALIZAÇÃO:

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES
DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

CONGRESSO

ORGANIZAÇÃO:

VIII Nacional e III Internacional

Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo

Administração tributária autônoma,
justiça fiscal e avanços tecnológicos

19 a 22 de junho - Parque Anhembi
São Paulo/SP
APOIO INSTITUCIONAL:

APOIO:
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AAFFEPI/PI

AAFIT/DF

AAFRON/RO

AAFTEMA/MA

AAFTTEPE/PE

AFEAP/AP

AFFEAM/AM

AFFEGO/GO

MAPFRE

AFFEMAT/MT

SEGUROS

AFISGUAR/PR
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AFITES/ES

AFRAFEP/PB

AFRERJ/RJ

ASFIT/AC
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Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins

ASFEPA/PA

- A
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DITECE

Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia

-

AUDITECE/CE

CO-REALIZAÇÃO:
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