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em novembro, aaFit elegerá novoS membroS 
da diretoria e doS conSelHoS

outubro roSa: aaFit Faz Parte deSSa camPanHa

Os associados da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral (AAFIT) vão se reunir, confor-
me disposição estatutária, na segunda 
quinzena de novembro de 2016 em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

A AAFIT também aderiu ao “Ou-
tubro Rosa”, campanha idealizada na 
década de 1990 nos Estados Unidos 
e hoje celebrada em todo o mundo. O 
nome remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta con-
tra o câncer de mama e estimula a 
participação de população, empresas 
e entidades nessa causa.

Como é o tipo de câncer mais co-
mum entre as mulheres no mundo e 
no Brasil, depois do de pele não me-
lanoma, respondendo por aproxima-
damente 25% dos casos novos a cada 
ano, segundo o Instituto Nacional do 

para a eleição de novos membros da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

Mais informações serão prestadas 
oportunamente pela Comissão Eleito-

ral, que será designada pelo Conselho 
Deliberativo da associação.

É importante a presença de todos. 
Participe ativamente desse processo, 
compondo chapas concorrentes.

Câncer (Inca), a prevenção é o melhor 
remédio. Porém, com a detecção pre-
coce e o tratamento correto, o índice 
de cura ultrapassa 90% dos casos. Por 
isso, é importante realizar o autoexa-
me e ir ao médico regularmente.
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ParticiPe do i colóquio internacional de 
Sociologia FiScal

inScriçõeS abertaS Para o Seminário nacional 
cidadania e mecaniSmoS de controle

univerSidade corPorativa da FebraFite 
diSPonibiliza curSo gratuito

A Escola Superior do Ministério Pú-
blico da União (ESMPU) abriu inscri-
ções para o “I Colóquio Internacional de 
Sociologia Fiscal”, voltado para mem-
bros e servidores do MPU, servidores 
da Administração Tributária dos três en-
tes federativos e estudiosos do tema. O 
evento acontece em 10 de novembro de 
2016, em Brasília. O objetivo do Coló-
quio, realizado em parceria com a Uni-
versidade Católica de Brasília (UCB) e 
com apoio da Febrafite e de outras ins-
tituições, é lançar uma perspectiva para 
além da abordagem jurídica clássica do 
tributo, a partir da sua noção como fato 
social e sua dimensão sociopolítica nas 
sociedades contemporâneas.

Programação – A abertura do evento, 
a partir das 8 horas, contará com a pre-
sença do diretor-geral da ESMPU, Car-
los Henrique Martins Lima, do reitor da 
UCB, Gilberto Gonçalves Garcia, e do 

Estão abertas as inscrições para o se-
minário nacional Cidadania e mecanis-
mos de controle: governança pública, 
custos e controle social, que será reali-
zado, dia 19 de outubro de 2016, no au-
ditório azul da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Gestão 
Pública (Face) da Universidade de Bra-
sília (UnB). 

Com o objetivo de melhorar a gestão 
pública, serão discutidos temas como 

A Universidade Corporativa da Fe-
brafite (UCF) disponibilizou gratui-
tamente para todos os associados das 
filiadas à Federação o curso “Ética, 
Cidadania e Democracia”. O conteúdo 
programático, acessível pela plataforma 

coordenador do Colóquio, o associado 
da AAFIT Maurin Almeida Falcão.

Ao longo do dia, serão realizados 
dois painéis. O primeiro, sobre Tributa-
ção e Sociologia, contará com apresen-
tação do professor da Universidade de 
Reims (França) Marc Leroy (A socio-
logia fiscal: balanço e perspectivas), do 
professor da Universidade de Aix-Mar-
selha (França) Thierry Lambert (A so-
ciologia fiscal e o direito tributário) e da 
professora da Universidade Federal de 
Pelotas Elaine da Silveira Leite (As in-
terfaces entre as sociologias econômica 
e fiscal). 

O segundo painel, sobre Tributação, 
Política e Sociedade, acontecerá no pe-
ríodo da tarde. O debate contará com 
exposição da professora da Universi-
dade de Lille-2 (França) Audrey Rosa 
(Imposto e solidariedade), da professo-

ra da Universidade de Ottawa (Canadá) 
Geneviève Tellier (A eleição do Gover-
no Trudeau e o impacto sobre a políti-
ca fiscal canadense) e do professor da 
Universidade para o Desenvolvimento 
do Vale do Itajaí Joacir Sevegnani (Re-
voltas Fiscais no Brasil: lições para o 
presente).

São oferecidas 150 vagas, das quais 
30 são para membros e servidores do 
MPU; e 120, para o público externo. 
Os interessados poderão se inscre-
ver até às 15h do dia 28 de outubro 
no endereço http://escola.mpu.mp.br 
– aba inscrições. A carga horária é de 
8 horas. O certificado será emitido 
pela UCB para os participantes com, 
no mínimo, 85% de frequência. Para 
mais informações, consulte o edital do 
Colóquio em goo.gl/gGYN3N.

Com informações da ESMPU e da Febrafite

combate à corrupção, transparência 
pública, educação fiscal e custo como 
instrumento gerencial. Na ocasião, será 
apresentado o sistema de governança 
pública desenvolvido na UnB, o Sic-
gesp/Recasp, software que oferece aos 
gestores visão clara dos custos e da pro-
dutividade na administração pública ao 
reunir dados contábeis de vários órgãos 
do governo no mesmo local. A ferra-
menta será fornecida a mais de 1,5 mil 
municípios brasileiros, com população 

inferior a sete mil habitantes, durante 
dois anos de forma gratuita.

Aberto a gestores e a toda comunida-
de acadêmica, o evento é realizado em 
parceria com a Esaf e tem o apoio de Fe-
brafite, OAB, CRCDF, TCDF, MPDFT 
e Receita Federal. Confira a programa-
ção completa em: goo.gl/ydArrs.

Com informações da UnB Notícias

da UCF, inclui os seguintes módulos: 
Organização Social e Dinâmica Social; 
Democracia e Cidadania; A Sociedade 
contra o Estado; Da Moral para a Éti-
ca; Cultura; Cidadania e Movimentos 
Populares; Capital e Trabalho: Cidada-

nia e Ética; Meio Ambiente; e Ciência 
e Poder. Para se inscrever, buscar mais 
informações ou conhecer outros cursos 
oferecidos pela UCF, acesse: goo.gl/
U941hk.

Com informações da Febrafite


