


Nesta edição: saiba mais sobre os convênios e benefícios da AAFIT na página 12.



Prezados associados,

Comemoramos mais uma festa da famí-
lia aafitiana e o aniversário de 56 anos da nossa 
entidade com almoço, brincadeiras e sorteios de 
brindes, oferecidos por AAFIT, Sindifisco/DF e 
Credsef. Aproveitamos o encontro para também 
prestar várias homenagens a associados que se 
aposentaram de 2014 a 2019. Esses heróis foram 
agraciados com uma singela placa de honra ao 
mérito, por terem prestado importantes serviços 
à sociedade brasiliense. 

Como é sabido, os auditores-fiscais são 
responsáveis pela fiscalização e arrecadação dos 
tributos de competência do Distrito Federal. 
Com isso, suprem de recursos o erário para que 
o governante possa cumprir seus objetivos nas 
áreas de educação, segurança, mobilidade social, 
saúde etc. Embora possamos não ser reconheci-
dos adequadamente ou entendidos pela comu-
nidade, essa é a nossa função precípua.

Diretoria Executiva

Presidente:    
Antônio Luiz Barbosa
Vice-Presidente:   
Rubens Roriz da Silva
Diretora Financeira:   
Maria Helena Rodrigues Pereira
Diretor Administrativo:   
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João Alves de Oliveira
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Fernando Antônio de Rezende Junior
Diretor de Aposentados:  
José Emetério Nunes Neves
Diretora de Turismo:   
Maria Lúcia da Cunha Martins
Diretor de Relações Públicas e 
de Comunicação Social:   
Paulo Roberto Souza de Proença 
Gomes
Diretor Social e de Esportes:  
André Luiz Aguiar Dupin
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Conselho Fiscal

Efetivos: 
Orlando Ribeiro de Souza
Conceição Álvares Teixeira de Castro
Antônio Carlos Dias Almeida

Suplentes:
Álvaro Valente da Silva
José Vicente Ferreira de Oliveira
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Conselho Deliberativo
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Colônia de Férias de Prado (BA)
Marlene Duarte Pacheco
Geny José Teobaldo da Costa

Conselheiros Natos
Acácio de Almeida
Antônio Alves do Nascimento Neto
Antônio Luiz Barbosa 
Elmo Tambosi
Flávio Silva Palma Lima
Jadson Januário de Almeida
João Flávio Iemini de Rezende
José Buitone de Carvalho Silva 
José Vilaça da Silva
Lirando de Azevedo Jacundá
Ordenato Cândido Borba 
Tereza de Souza M. de Assunção

Outra homenagem significativa, reconhecida 
pelo conselho deliberativo da AAFIT, foi conceder ao 
nosso fundador DENY CASSIMIRO a condição de 
figurar na galeria dos presidentes da entidade, como 
presidente honorífico, honrando todos os que dirigi-
ram a associação dos auditores-fiscais do DF. Deny 
sempre esteve presente em todos os acontecimentos 
sociais, fiscais e reivindicativos do nosso movimento 
no DF e no âmbito nacional, sem onerar a AAFIT ou 
o Centro Social e Cultural da Fiscalização de Rendas, 
nossa mãe de origem.

Parabéns a todos os colegas do fisco do DF por 
terem abrilhantado a nossa festa. A presença de cada 
um(a) é sempre motivo de honra e orgulho para nossa 
diretoria.

Um abraço!

Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

A Associação dos Auditores Tribu-
tários do Distrito Federal (AAFIT) reali-
zou, dia 17 de agosto de 2019, um almoço 
em homenagem aos pais e ao aniversário 
de 56 anos da associação. O encontro, que 
reuniu cerca de 300 convidados na Sede 
Administrativa e Social Lirando de Aze-
vedo Jacundá, contou com música ao vivo 
nos dois ambientes e coquetel antes do 
almoço. Como já é tradição nos eventos 
da entidade, houve no início do encontro 
uma missa celebrada pelo padre José Hen-
rique, acompanhado pelo grupo de canto 
“Toca senhor”.

Para o presidente da AAFIT, An-
tônio Luiz Barbosa, o encontro é para ce-
lebrar o dia da família. “Essa festa da famí-
lia aafitiana tem uma importância muito 
grande para nós. Poder proporcionar e 
compartilhar de momentos como este só 
nos faz querer melhorar cada vez mais. 
O corpo diretivo da AAFIT e os nossos 
estimados e dedicados colaboradores são 
peças-chave para a realização de uma fes-
ta tão grandiosa como esta. Por isso, em 
nome da nossa associação, agradeço a 

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

Veja e baixe as fotos do almoço em nosso site, na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).

Fotos das páginas 4 a 9: Diego Freitas.
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Para Barbosa, o almoço é para 
celebrar o dia da família

todos por nos privilegiarem hoje, em es-
pecial, aos papais que vieram comemorar 
conosco essa data”. 

Barbosa também falou sobre o 
aniversário da associação. “Já passamos de 
meio século de existência e continuamos a 
crescer. Não há limites para nossos objeti-
vos. Somos uma entidade forte e reconhe-
cida nacionalmente, pois prestamos um 
serviço vital para o andamento da nossa 
sociedade. Que venham mais 56 anos de 
pujança, de renovação e consolidação da 
nossa carreira. Todos aqui estão convida-
dos para fazer parte da nossa história re-
pleta de desafios e realizações”.

Durante a festa, os convidados 
puderam levar para casa fotografias im-
pressas, realizadas em uma cabine de fotos 
instantâneas. Além disso, houve sorteio de 
prêmios patrocinados por AAFIT, Sindi-
fisco-DF e Sicoob Credsef. Os associados 
sorteados receberam, entre outros, cooler, 
celulares, conjunto de facas, kit de chur-
rasco, relógios, barbeador elétrico, caixa de 
som, vinho, maleta de ferramentas etc.

AAFIT 
COMEMORA 
56 ANOS 
COM UMA 
GRANDE 
FESTA



Mais homenagens...

A diretoria da AAFIT aproveitou o en-
contro para homenagear o associado Deny Cas-
simiro, que presidiu, em 21 de agosto de 1963, a 
histórica assembleia geral de criação do Centro 
Social e Cultural da Fiscalização de Rendas de 
Brasília, primeira denominação da AAFIT (sai-
ba mais sobre a história da associação na página 
9). Deny passou a integrar a galeria de presiden-
tes da entidade, como presidente honorífico.

O presidente da AAFIT, Antônio Luiz 
Barbosa, ressaltou que a homenagem é jus-
ta, mas que não chega ao nível do trabalho de 
Deny ao longo das últimas décadas. “Nós fize-
mos hoje uma homenagem muito especial, mas 
nada chega perto ao que o Deny fez, faz e fará 
pela família do Fisco. Deny é muito participa-
tivo em todas as atividades desde o nascimen-
to da nossa associação, em 1963. Ele assinou a 
certidão de nascimento dessa instituição. Por 
isso, essa homenagem é em reconhecimento a 
essa figura extraordinária, que não deixa de par-
ticipar de nenhuma atividade da AAFIT e do 
movimento nacional”.

O ex-presidente da AAFIT Lirando de 
Azevedo Jacundá também ressaltou o papel de 
Deny para a categoria. “Uma pessoa extrema-
mente significativa não só para o Fisco distrital, 
mas para o Fisco do Brasil. Deny é um expoen-
te da nossa carreira. Ele significa orgulho para 
nossa classe. Ele é um visionário que lá atrás, nos 
idos de 1960, quando o Brasil passava por tur-
bulências, onde não se podia se reunir, foi quem 
presidiu aquela assembleia que criou a nossa 
querida AAFIT. Se não fosse o Deny e nossos 
nobres colegas que se reuniram naquela época, 
hoje não estaríamos aqui”, avaliou.

Deny ressaltou o quanto a homenagem 
foi significativa: “hoje, poder estar aqui após 
ter presenciado e trabalhado incessantemente 
pelo crescimento e pela consolidação da nossa 

Para quem participou e quiser guardar esse momento em imagens, as fotos em alta resolução do almoço já estão disponíveis 
em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo). Há a opção de baixá-las para seu computador. 
Aproveite.
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APOSENTADOS
EM 2014

Maurin Almeida Falcão

Antônio Carlos Dias Almeida

APOSENTADOS 
EM 2015

Edison Sadao Ito

Francisco Correa Rabello

Paulo Luiz Figueiredo de Oliveira

APOSENTADOS 
EM 2016

Eduardo Fernandes da Silva

José Ailton de Melo Coelho

Maria Teresa Melo Paz Almeida

APOSENTADOS 
EM 2017

Genivaldo da Silva Barbosa

Jorge Furusho

Waldson Ferreira de Moura

APOSENTADA 
EM 2018 Ana Lúcia Paz Magalhães

APOSENTADO
EM 2019 Celso Monteiro da Silva

AAFIT HOMENAGEIA DENY CASSIMIRO, PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

associação, que é representante da nossa classe 
e tem relevante papel na sociedade, muito me 
honra. Estou com 88 anos e essa é uma das mais 
honrosas homenagens que eu recebi na minha 
vida. A primeira foi quando fui escolhido para 
presidir a assembleia geral de criação do Centro 
Social e Cultural da Fiscalização de Rendas da 
Prefeitura do Distrito Federal”.

Deny complementou que o trabalho 
para o crescimento da AAFIT não foi realiza-

A AAFIT ainda homenageou os associados que se aposentaram de 2014 a 2019 
(confira a lista na tabela abaixo), devido ao excelente trabalho realizado pelo Fisco e pela 
sociedade brasiliense durante os anos em que estiveram na ativa.

A família de Deny prestigiou a homenagem ao pioneiroDeny agora figura na galeria de presidentes da AAFIT

do sozinho. “Em 1963, nós jogamos a semente. 
Depois, muitos agricultores regaram, adubaram 
e cuidaram muito bem e graças a Deus os fru-
tos estão sendo colhidos. Nesse sentido, estendo 
essa homenagem aos meus colegas que naquela 
época me ajudaram a presidir a assembleia de 
criação dessa hoje consolidada entidade. Fui 
apenas um dos elementos daquele grupo. Ao 
longo dos anos, muitos contribuíram e ainda 
contribuem para chegarmos hoje a esse nível de 
grandeza”, finalizou.



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Almoço em homenagem aos pais e ao 

aniversário da AAFIT: 

imagens da celebração

Os Homenageados do Dia

Sortudos
    do Dia

Os

(Aposentados de 2014 a 2019)
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Almoço em homenagem aos pais e ao 

aniversário da AAFIT: 

imagens da celebraçãoEspecial

Veja e baixe as fotos do almoço em nosso site, na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 4 a 9: Diego Freitas.
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Veja e baixe as fotos do almoço em nosso site, na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 4 a 9: Diego Freitas.

Especial Almoço em homenagem aos pais e ao 

aniversário da AAFIT: 

imagens da celebração
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A SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL
LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ

ANTES DE SER AAFIT

A história da AAFIT começou 
pouco depois da inauguração da capital 
federal, em 21 de agosto de 1963. Naquele 
dia, 34 servidores do fisco, na época fiscais 
de Renda e Auxiliares de Fiscalização, re-
alizaram uma assembleia geral de Cons-
tituição do Centro Social e Cultural da 
Fiscalização de Rendas de Brasília, deno-
minação originária da atual AAFIT. Elmo 
Tambosi foi eleito o primeiro presidente. 
Até hoje, a associação teve 15 presidentes.

Ao longo desses 56 anos, além das 
grandes dificuldades enfrentadas durante a 
ditadura, a associação era vítima constante 
da falta de recursos financeiros, mola mes-
tra para o sucesso de qualquer entidade. 
Porém, todas as diretorias que passaram 
pela AAFIT lutaram com muita perseve-
rança para mantê-la erguida e de portas 
abertas para os associados. Com muita de-
dicação ao trabalho e apoio da categoria, 
a AAFIT cresceu e se fortaleceu a cada 
nova gestão. Esse processo ocorreu graças 
à credibilidade junto aos associados e aos 
parceiros. Hoje, a entidade é reconhecida 
nacionalmente, fruto da dedicação e da se-
riedade de dirigentes e associados.

Se no início a AAFIT não pos-
suía sede própria, a realidade hoje é bem 
diferente. Até chegar à inauguração do 
então Complexo Administrativo e Social 
da AAFIT, em 20 de dezembro de 2002, 
depois de o lote ser adquirido em uma 
licitação pública da Terracap, a entidade 
passou por várias localidades. Das reuni-
ões embrionárias nas salas da Secretaria de 
Fazenda, a AAFIT alugou, em 1979, uma 
sala no Edifício Márcia, no Setor Comer-
cial Sul, para estabelecimento da primeira 
sede administrativa. 

Três anos depois, em 17 de agosto 
de 1982, a associação adquiriu a primeira 
sede própria: duas salas do Edifício Brasí-
lia Rádio Center, no Setor de Rádio e Te-
levisão Norte. Sempre em busca de uma 
infraestrutura melhor para garantir con-
forto e atendimento rápido aos associados, 
a AAFIT adquiriu mais quatro salas no 
mesmo prédio. Essas salas serviram para a 
instalação dos consultórios odontológicos, 
a criação da Revista Técnica Tributária e 
para ampliar a sede administrativa. 

No decorrer dos anos, a AAFIT possuiu várias mu-
danças em sua denominação por causa das alterações na no-
menclatura dos cargos de seus associados. Quando surgiu, em 
1963, foi intitulada Centro Social e Cultural da Fiscalização 
de Rendas de Brasília. Em 1972, Associação dos Agentes 
Fiscais de Tributos. Já em 1976, Associação dos Funcioná-

Sede Administrativa e Social Lirando de Azevedo Jacundá é reflexo da magnitude das conquistas da associação

Em 1991, a AAFIT inaugurou, 
em um terreno de 20 mil m², um clube 
campestre em uma área rural do Gama. 
O espaço possuía quadras de esportes, 
piscinas e quiosques para churrasco. Po-
rém, o clube foi vendido logo depois para 
a Associação Esportiva do Gama, e o va-
lor também foi aplicado nas obras da sede 
atual.

Hoje, a sede localizada no Lago 
Norte, que passou a se chamar Sede Ad-
ministrativa e Social Lirando de Azevedo 
Jacundá em homenagem ao idealizador e 
realizador da construção, é a maior prova 
de que a AAFIT cresceu e se fortaleceu. 
Além do belo projeto arquitetônico e da 
excelente localização, a infraestrutura reú-
ne áreas administrativas e de lazer em um 
ambiente amplo e moderno, de 2.695,70 
m². O associado tem à disposição quatro 
salões de festas, auditório, salas de trei-
namento, laboratório de informática, pis-
cina, consultório odontológico, academia 
etc. A entidade dispõe ainda da Pousada 
de Prado (BA).

AAFIT 56 ANOS: UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

rios do Fisco do Distrito Federal (Unifisco). No ano seguinte, 
Associação dos Agentes Fiscais de Tributos do Distrito Fe-
deral. Em 1985, Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro 
do Distrito Federal. Desde 19 de setembro de 1989, a AAFIT 
consagrou o nome atual: Associação dos Auditores Tributários 
do Distrito Federal.



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Em uma sessão solene na Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF), realizada em 18 de setembro 
de 2019, o vice-presidente da Câmara 
Legislativa, deputado Rodrigo Delmas-
so (Republicanos), instituiu, via Projeto 
de Lei (PL) n° 647/2019, o “Dia do Au-
ditor-Fiscal da Receita do Distrito Fe-
deral”, a ser comemorado anualmente, 
dia 21 de setembro, passando a constar 
no Calendário comemorativo oficial do 
GDF. O evento contou com a presença 
de diversas autoridades locais e lotou o 
plenário da CLDF.

O presidente da AAFIT, Antô-
nio Luiz Barbosa, enalteceu o plenário 
lotado. “Estou muito orgulhoso do que 
vi hoje. O número bastante expressivo 
de pessoas para prestigiar um momen-
to tão importante para a nossa carreira 
demonstra o quanto a figura do auditor 
tem papel de protagonista no desen-
volvimento da nossa sociedade”. Para 
Barbosa, a homenagem “é muito hon-
rosa para nós, mas nós merecemos; nós 
merecemos porque somos uma carreira 
diferente. Ajudamos o Estado no alcan-
ce dos seus objetivos sociais, políticos e 
econômicos. Então, nada mais justo do 
que ter uma data nossa no calendário 
comemorativo oficial do GDF. Essa é 
uma conquista de todos nós”.

De acordo com a lei de autoria do 
deputado Delmasso, “o dia 21 de setem-
bro marca o Dia do Auditor-Fiscal da 
Receita do Distrito Federal, uma data 
bastante significativa para uma das car-
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CLDF INSTITUI O DIA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DO 
DISTRITO FEDERAL

        Nada mais justo do que ter uma data 
nossa no calendário comemorativo oficial do 
GDF. Essa é uma conquista de todos nós.
Barbosa

reiras prioritárias e essenciais para o per-
feito funcionamento do Distrito Federal. 
Atribuições que vão desde a precedência 
sobre as demais autoridades administra-
tivas na fiscalização tributária e aduanei-
ra e no controle sobre o comércio dos 
estados limítrofes, bem como o combate 
ostensivo ao contrabando e descaminho, 
e atuação em ações de inteligência são 
características que conferem ao cargo 
respeito e credibilidade”.

O secretário de Economia do 
Distrito Federal, André Clemente, des-
tacou que a carreira é essencial para toda 
a sociedade e que o processo para reali-

zação de concurso público, uma das de-
mandas mais urgentes da categoria, está 
em fase final. “Muitas vezes trabalhando 
sem estrutura e condições de trabalho, 
sempre atuou em prol da saúde financei-
ra de Brasília. Por isso, depois de mais de 
duas décadas sem renovação no quadro, 
nós vamos realizar o concurso para revi-
talizar uma carreira há muito ignorada 
pelos governos passados”. 

Barbosa complementou que a 
categoria tem avançado na pauta de rei-
vindicações, principalmente em relação 
ao concurso público, compromisso as-
sumido pelo então candidato ao GDF 

Solenidade contou com a presença de diversas autoridades locais e lotou o plenário da CLDF



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Ao fim da solenidade, houve Moção de Louvor aos 
auditores-fiscais homenageados, que receberam uma placa 
pelos relevantes serviços prestados à Carreira de Auditoria 
Tributária e ao Distrito Federal. A placa foi concedida pelas 
entidades AAFIT, ACATE, Sindifisco/DF e Sinafite-DF. 
Receberam a homenagem Deny Cassimiro, Ordenato 
Cândido Borba, Antônio Ribeiro dos Santos, Jomar Men-
des Gaspary, Eduardo Alves de Almeida Neto e Antônio 
Mendes Patriota. O deputado distrital Rodrigo Delmasso 
também foi contemplado.

Ibaneis Rocha (MDB). Para 
o presidente da AAFIT, a 
chegada de auditores será o 
ponto de partida para uma 
nova era de desenvolvimento 
do DF. “Quanto realizarmos 
o concurso e renovarmos 
nossa categoria, a sociedade 
brasiliense será muito mais 
beneficiada, pois o DF re-
ceberá mais recursos para 
todas as áreas que mantêm 
a capital do nosso país viva. 
Todos têm a ganhar com 
essa medida esperada por 
nós há mais de 20 anos”. 

O secretário de Eco-
nomia destacou ainda o pa-
pel do auditor-fiscal para 
a sociedade. “As empresas 
estão prontas, querendo 
trabalhar, gerar renda e em-
prego e quem vai produzir 
o ambiente necessário, com 
segurança jurídica, com re-
dução de burocracia, com 
carga tributária justa, mão 
de obra capacitada, inovação 
e tecnologia, é o auditor da 
Receita”.

Para o presidente do 
Sindifisco/DF, Rubens Ro-
riz, “o auditor-fiscal não é 
simplesmente um servidor 
do setor público, pertencen-
te a uma carreira típica de 

estado. O auditor-fiscal da 
Receita do DF é, de maneira 
indireta, construtor de esco-
las, de hospitais. De maneira 
indireta, ele provê os recur-
sos para saúde, segurança, 
educação e para tudo aquilo 
que a população do DF pre-
cisa. Então, essa é a impor-
tância do auditor do DF”.

No PL, Delmasso 
ressaltou que as comemora-
ções alusivas ao Dia do Au-
ditor-Fiscal da Receita do 
DF devem se basear na luta 
pela valorização, por melho-
res condições de trabalho e 
pela defesa da autonomia e 
da independência do cargo. 
“É preciso que o governo 
dê maior importância para 
as demandas e reivindica-
ções de uma carreira dotada 
de profissionais de ponta e 
que lidam diariamente com 
situações que exigem exí-
mio preparo intelectual. A 
persistência, a unidade e a 
determinação para fazer a 
diferença são características 
intrínsecas de cada um dos 
componentes dessa catego-
ria. Que as comemorações 
pelo Dia do Auditor-Fiscal 
se traduzam para grandes 
desafios, realizações e con-
quistas”.



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Com objetivo de ampliar ainda mais 
o bem-estar de associados, dependentes e 
pensionistas, a AAFIT firmou novos con-
vênios com empresas que são referência nas 
áreas de turismo, saúde e educação.

No setor de turismo, o Grupo Rio 
Quente Resorts concede 10% de descon-
to sobre o valor das tarifas de hospedagem 
no Rio Quente Resorts, Costa do Sauípe e 

AAFIT FIRMA NOVOS CONVÊNIOS
Hotéis em Caldas Novas, bem como 40% 
de desconto nos bilhetes de acesso ao Hot 
Park e Praia do Cerrado. Já a Ipatravel ofe-
rece, via AAFIT, desconto de até 20% nas 
reservas de passagens aéreas, hospedagem, 
locação de veículo, pacotes turísticos, seguro 
viagem e muito mais. 

Na área de saúde, a entidade fechou 
parceria com a Belpé Podologia Avançada, 

E não são só esses convênios…
Veja abaixo e aproveite todos os convênios que a 

AAFIT disponibiliza via parceiros. Há benefícios nas áre-
as de saúde, crédito, seguros, lazer, estética, serviços, edu-

Além disso…
A associação oferece reservas para a Pousada de Prado (BA) com diárias a preços imbatíveis e a utilização dos 

salões de festas da sede da entidade, tanto para eventos quanto para reuniões. Para saber mais sobre os benefícios que 
só a AAFIT é capaz de oferecer, basta entrar em contato pelo telefone: (61) 3468-5871.

A AAFIT disponibilizou no site um formulário para facili-
tar a cotação de seguro de vida pela Vip’s Seguros. Em apenas 
alguns minutos, é possível preencher as informações básicas 
(nome completo, data de nascimento, e-mail, estado, municí-
pio, telefone e mais detalhes) e enviar o formulário para cota-

especializada em podogeriatria, podopedia-
tria e pé diabético, massagem e spa para os 
pés. Associados têm 15% de desconto; e de-
pendentes, 10%.

Em educação, a associação ampliou 
a parceria com a Park Idiomas. Agora, além 
do Guará, é possível estudar em Águas Cla-
ras. Outra novidade é o convênio com o Co-
légio La Salle Brasília: 10% de desconto.

cação, turismo etc. Assim, é possível usufruir de descon-
tos especiais e inúmeras outras vantagens oferecidas por 
empresas renomadas:

ção, que está disponível http://www.aafit.org.br/, Cotação de 
Seguro de Vida (menu Parceiros, à direita no site). Qualquer 
dúvida, entrar em contato com a Vip’s Seguros por telefone:  
0800 773 2234 ou e-mail: faturamento@vipsseguros.com.br. 
Falar com Eronilda Oliveira.

Cote seu seguro de vida por meio do site da AAFIT

CONVÊNIO O QUE OFERECE

Aquário de São Paulo 10% nos ingressos adquiridos pelo link exclusivo para a AAFIT: www.aquariodesp.com.br/aafit. Senha E0122V. 

Asbac Brasília Preço especial na taxa de associação: R$ 257,00, incluindo titular e dependentes.

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/DF) Desconto especial na taxa de associação, além da isenção na taxa joia. Valor é de R$ 132,00 para se tornar sócio e utilizar benefícios oferecidos

Axa Seguros Facilidades para contratação de seguro de vida.

Windsor Hotéis Para os associados da AAFIT, 3% de desconto cumulativo com outros descontos promocionais para a rede hoteleira de Brasília e do Rio de 
Janeiro.

Belpé Podologia Avançada Aos associados e funcionários, 15% de desconto. Para dependentes, 10% na prestação de seus serviços.

Centro de Estética Simone Santiago 10% de desconto em todos os serviços prestados na área de estética. Não há cobrança por avaliações e sessões experimentais.

Centro Educacional Sigma Descontos variam de 10% a 20%, válidos a partir da segunda parcela, mediante comprovante de vínculo com a instituição parceira. Unidades 
606 e 910 Norte, 912 Sul e Águas Claras (cada unidade possui política de desconto diferenciada).

Colégio La Salle Desconto para estudantes e/ou dependentes de empregados/colaboradores vinculados à AAFIT equivalente a 10% sobre o valor das mensali-
dades, não cumulativo com demais descontos institucionais (somente unidade Brasília).

Colégio Promove 40% de desconto nas mensalidades do Ensino Fundamental e Ensino Médio, mais 10% de pontualidade até o dia 10 de cada mês.

Corretora Seguros BRB Cotação diferenciada com facilidades para quem é associado da AAFIT.

Drogaria Santa Marta 3% nos preços praticados no balcão nas compras à vista, além de acesso a todas as campanhas promocionais em vigor.

Faculdade Icesp Descontos de 20% a 60% sobre valor bruto nos cursos de graduação (a depender do curso) e pós-graduação. 

Faculdade UPIS Desconto de 10% a 30% nos cursos de graduação e pós-graduação com adicional de 10% de desconto de pontualidade.

Grupo Rio Quente Resort 10% de desconto sobre o valor das tarifas de hospedagem no Rio Quente Resorts, Costa do Sauípe e Hotéis em Caldas Novas, bem como 
40% de desconto nos bilhetes de acesso ao Hot Park e Praia do Cerrado. 

Ipatravel Serviços com preços diferenciados para passagens aéreas, hospedagem, locação de veículo, pacotes turísticos, seguro viagem etc.

Lava Aí Ecolavagem 10% em todos os serviços. Atende Plano Piloto e região de Águas Claras, de segunda a sábado, em horário comercial.

Óticas Brasiliense Em todas as lojas da Ótica Brasiliense, desconto de 20% no preço da etiqueta na compra de lentes e armações.

Park Idiomas Guará e Águas Claras 30% de pontualidade sobre valor de serviços e cursos de Inglês e Espanhol.

Sicoob Credsef Facilidades para aquisição de empréstimos, abertura de capitalização e aplicações. 

Vila Velluti Hotel de Campo SPA e Convenções 10% nas tarifas de hospedagem e Day Use.

Vip’s Seguros Facilidades para contratação de seguro de vida.



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

13CelebrAAFIT | Turismo  | AGO/SET 2019 

A Colônia de Férias de Prado (BA) 
passou por reformas pontuais e foi totalmen-
te revitalizada por meio de pintura em todos 
os ambientes. Para o presidente da AAFIT, 
Antônio Luiz Barbosa, as melhorias foram 
realizadas “para proporcionar muito mais 
momentos de lazer para associados, depen-
dentes e pensionistas que quiserem curtir 
uma viagem tranquila ao lado de amigos e 
familiares”. Composta por 17 apartamentos 
mobiliados, churrasqueira, cozinha, piscinas 
(adulto e infantil), área esportiva e “cam-
ping”, a colônia possui a estrutura perfeita 
para momentos inesquecíveis de diversão.

De acordo com a revista Azul Maga-
zine, a cidade de Prado, localizada a apenas 

AAFIT REVITALIZA COLÔNIA DE
FÉRIAS DE PRADO (BA)

Quem quiser garantir um lugar na excursão do ano que vem, deve ficar atento à abertura das inscrições e 
se antecipar, pois as vagas são limitadas. Se não aguentar esperar até a próxima viagem, é possível viajar para esse 
lugar paradisíaco em qualquer época do ano. Para isso, é necessário reservar um apartamento com antecedência 
diretamente na associação ou pelo telefone: (61) 3468-5871.

80 quilômetros de Teixeira de Freitas (BA), 
reúne belas praias, natureza intocada, vilare-
jos simpáticos e uma rica gastronomia. Há 
uma atração ainda pouco explorada pelos 
turistas: o Parque Nacional do Descobri-
mento. “É lá que fica o Monte Pascoal, pri-
meira porção de terra avistada por Pedro Ál-
vares Cabral na chegada ao Brasil, segundo 
historiadores”, ressaltou o periódico.

Barbosa recomenda: “se a ideia é 
aproveitar com amigos e familiares, a um 
preço muito acessível, momentos inesquecí-
veis de tranquilidade e diversão em um local 
paradisíaco, a nossa Pousada de Prado é a 
melhor indicação”.

A associação realiza uma vez por 
ano a tradicional excursão para a Colônia 
de Férias de Prado (BA). Em 2019, ela será 
realizada entre 16 e 23 de outubro. As ins-
crições para esta edição já foram encerradas. 
Na excursão, não há custo de hospedagem 
para os associados, que apenas colocam a 
mão no bolso para despesas com traslados 
aéreo (Brasília – Porto Seguro – Brasília) e 
terrestre (Porto Seguro – Prado – Porto Se-
guro), por meio de uma empresa de turismo. 
Além disso, para garantir energia para todas 
as aventuras, a associação ainda oferece café 
da manhã bem reforçado, churrasco na pró-
pria pousada e um jantar em um dos restau-
rantes da cidade. 
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Fiquem atentos!
Para os interessados em participar do 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais em 2020, já reservem a data na agenda: o evento 

será realizado, entre os dias 7 e 10 de junho de 2020, na cidade de Ericeira, vila turística portuguesa, situada a 35km a noroeste do centro de 
Lisboa, a 18km de Sintra e a 8km de Mafra. Para dar tempo de se programar, a AAFIT divulgará em breve mais informações sobre passagens 
aéreas, hospedagem, traslado etc.

O presidente da AAFIT, Antônio Luiz 
Barbosa, e o presidente do Sindifisco/DF, Ru-
bens Roriz, participaram da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGO) do Conselho Delibera-
tivo da Febrafite e da Reunião dos Planos de 
Sáude do Fisco Estadual/Distrital. O evento, 
realizado na cidade de João Pessoa (PB), entre 
os dias 14 e 16 de setembro de 2019, contou 
com a presença mais de 40 dirigentes de 26 As-
sociações Filiadas à Febrafite e do secretário de 
Estado da Fazenda da Paraíba, Marialvo Lau-
reano, entre outros convidados palestrantes.

De acordo com Barbosa, “não pode-
mos nos ater somente às questões distritais. É 
imprescindível que participemos também das 
discussões em âmbito nacional, por meio dos 
encontros com a Febrafite e afiliadas, para co-
nhecermos as necessidades específicas de cada 
Estado, trocarmos experiências e fortalecermos 
nossa pauta em prol de um Fisco cada vez mais 
forte e unido”.

Recepcionados pela anfitriã Associação 
dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba 
(Afrafep), presidida pela auditora fiscal Elaine 
Felix, a programação do evento teve início com 
o Seminário Técnico Relacionamento com a 
Mídia em Tempos de Redes Sociais, ministra-
do pela jornalista e professora Vanessa Cam-
pos, especialista em mídias digitais.

Em seguida, o presidente da Febrafite, 
Juracy Soares, coordenou o seminário técnico 
sobre Reforma Tributária que analisou as ver-
sões em tramitação no Congresso Nacional, as 
perspectivas para os Estados e o Fisco Esta-
dual, bem como o posicionamento da Febra-

fite sobre as propostas. Um ponto importante 
sobre o qual o grupo se deteve foi a questão da 
valorização das administrações tributárias, in-
clusive uma forma de incorporar a organização 
da AT com suas prerrogativas, direitos e deve-
res da função, às propostas em tramitação. Para 
o Conselho Deliberativo, a proposta do Comi-
tê de Secretários de Fazenda (Comsefaz) deve 
ser a que melhor expressa a convergência dos 
principais interesses dos Estados, na perspecti-
va de preservação das competências e garantia 
das autonomias tributária e arrecadatória.

Outro assunto debatido na reunião do 
Conselho Deliberativo foi sobre o trabalho 
dos Tribunais Administrativos Tributários. O 
auditor-fiscal da Receita Estadual do Ceará, 
Francisco Albanir Silveira Ramos, apresentou 
trabalho de jurimetria.

Sobre a pauta jurídica, o diretor José 
Caetano e o advogado da Febrafite, Josevaldo 

Medalha Roberto Kupski – O CD aprovou 
a criação da Medalha sendo eleita a comissão 
encarregada de propor o Regulamento, bem 
como os critérios para concessão da homena-
gem, cujo objetivo é honrar pessoas ou insti-
tuições que se destacaram na defesa do ideal 
transformador da educação fiscal e da cidada-
nia. Fazem parte do grupo os dirigentes Ro-
drigo Spada, Maria Aparecida Neto Lacerda 
e Meloni Papá e José Caetano Mello Júnior. 
A aprovação do regulamento acontecerá no 
próximo encontro do Conselho Deliberativo, 
agendado para os dias 06 a 08 de novembro, na 
cidade de Belém (PA). A entrega da medalha 
RK será por ocasião do Prêmio Nacional de 

Mais de 40 dirigentes de 26 Associações Filiadas à Febrafite participaram da AGO

Gonçalves Júnior, apresentaram o andamento 
das ações da entidade, pontuando as peculia-
ridades das ações e apresentando as perspec-
tivas de julgamento, com foco naquelas que 
versam sobre transposição de cargos e que tra-
mitam no Supremo Tribunal Federal. O Con-
selho aprovou o ingresso como amicus curiae 
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4233 por maioria dos votos, com duas absten-
ções (Asfeb e Asfepa) e, por unanimidade, na 
5299. Ambas as ações arguem a inconstitu-
cionalidade de normas estaduais, do estado da 
Bahia e do Ceará, respectivamente.

Na quinta-feira, à noite, os dirigentes 
prestigiaram a entrega do ‘Prêmio Afrafep de 
Educação Fiscal’ que contou com a presen-
ça do Secretário Marialvo Laureano, gesto-
res da Sefaz (PB), muitos associados, entre 
outros convidados dos autores dos projetos 
vencedores.

Educação Fiscal 2019, no dia 28 de novembro, 
em São Paulo.

Prêmio – O coordenador-geral Rodrigo Spa-
da apresentou o resultado das inscrições para 
escolas e instituições da edição 2019 do Prê-
mio Nacional de Educação Fiscal que bateu 
o recorde de inscrições, com 307 no total. Os 
projetos vieram de todo o país. A solenidade de 
premiação será no dia 28 de novembro na sede 
da Afresp, em São Paulo.

Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fis-
cais – O vice-presidente da Febrafite Rodri-
go Spada apresentou a prestação de contas e 
o relatório sobre os participantes da 4ª edição 

do evento que recebeu 500 participantes, entre 
auditores fiscais dos Estados, Fisco Federal e 
palestrantes. A próxima edição será na cidade 
de Ericeira, Região de Algarve, em Portugal, 
nos dias 07 a 10 de junho de 2020.

Lei Kandir – A vice-presidente da Febrafi-
te Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, informou sobre a audiência de concilia-
ção, sobre a Lei Kandir, que aconteceu no dia 
05 de agosto, no Supremo Tribunal Federal, em 
que o ministro Gilmar Mendes acolheu a pro-
posta da União de instituir comissão especial 
com participação dos Estados para, no prazo 
de seis meses, analisar os valores do ressarci-
mento devido às unidades da federação.

OUTROS ASSUNTOS ABORDADOS

BARBOSA E RUBENS RORIZ PARTICIPAM DE AGO DO 
CONSELHO DELIBERATIVO DA FEBRAFITE EM JOÃO PESSOA

O Conselho aprovou, ainda, nota de apoio aos auditores-fiscais da Receita Federal sobre as tentativas de cercear a ação do Fisco, bem como 
de blindar qualquer cidadão brasileiro de medidas objetivas de combate à evasão fiscal.

Fonte: Ascom/Febrafite



 qual é
Você sabe

DOS NOSSOS DENTES
PARA A SAÚDE

do
A importância
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O uso do flúor é extremamente impor-
tante na prevenção da cárie e na proteção dos 
dentes saudáveis. Ele aumenta a resistência 
do esmalte dentário contra a desmineraliza-
ção e a consequente formação da lesão de cá-
rie. O flúor também atua na remineralização 
de cáries no estágio inicial e nas “manchas 
brancas” da superfície dos dentes. Ele pode 
ser encontrado nas águas de abastecimento 
das cidades, nas pastas de dente, nas soluções 
de bochecho, em suplementos alimentares e 
até no sal.

Por ser um medicamento, deve ser 
prescrito de forma individualizada, de acor-
do com a análise do risco e da atividade da 
doença em cada pessoa. Então, não deve ser 
utilizado indiscriminadamente, pois oferece 
risco de intoxicação e pode até levar à morte 
em dosagens acima das permitidas.

No caso de crianças com alta atividade 
de cárie, o flúor pode ser aplicado no con-
sultório odontológico pelo dentista, após a 
profilaxia. Em seguida, o profissional passa 
orientações sobre higiene oral e dicas de ali-
mentação saudável para garantir dentes sau-
dáveis por muitos e muitos anos.

Por hoje, é só. Na próxima edição da 
CelebrAAFIT, falaremos sobre endodon-
tia. Até lá!

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

PARA LEMBRAR...
A OdontoAAFIT oferece assistência 

odontológica de qualidade para associados, 
dependentes e pensionistas. Com mais de 
300 atendimentos por mês nos dois consul-
tórios do Complexo Administrativo da asso-
ciação, os pacientes recebem toda a atenção 
necessária para manter a saúde bucal em dia. 
Os atendimentos ocorrem de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 
17h30. O agendamento pode ser feito pelos 
telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.



Nesta edição: saiba mais sobre os convênios e benefícios da AAFIT na página 12.


