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No dia 17 de dezembro o pre-
sidente da AAFIT, Lirando de Aze-
vedo Jacundá e o presidente do 
SINDIFISCO, Jason Henrique Cares, 
juntamente com suas diretorias e re-
presentantes, foram a Secretaria de 
Fazenda do DF parabenizar a as-
censão de André Clemente, ao car-
go de secretário da fazenda do DF. 
André que era secretário-adjunto da 
fazenda assumiu o posto após o an-
tigo secretário, Valdivino de Oliveira 
pedir desligamento do posto no últi-
mo dia 02 de dezembro de 2009.

Na ocasião os presentes apro-
veitaram a oportunidade para 
tratarem de assuntos referentes ao 
concurso público; a diferença do 
13º salário de alguns auditores; 
além de ressaltar a importância do 
compromisso feito anteriormente 
com o ex-secretário, da equipara-
ção salarial dos Auditores com os 
Procuradores Distritais.

Com relação ao Concurso Públi-
co, André sugeriu a escolha de um 
representante para acompanhar 
de perto todas as decisões que es-
tão sendo tomadas a respeito do 
mesmo, o escolhido para assumir 
essa missão foi o auditor Ananias 
Lopes juntamente com a auditora 
Maria Inês Copolla Romancini.

A respeito da diferença no 13º 
salário de alguns auditores, André 
pediu a quem de direito para ave-
riguar o que aconteceu para que 
as decisões cabíveis sejam toma-
das o quanto antes.

A AAFIT e o SINDIFISCO sen-
tem-se honrados em ter um repre-
sentante da carreira de auditoria, 
no comando da Secretaria de Fa-
zenda do DF. André ocupa ainda 
no Conselho Deliberativo da AAFIT, 
o cargo de conselheiro efetivo que 
orgulha a atual administração e a 
entidade como um todo.

AFFIT e SINDIFISCO dão 
as boas-vindas ao novo 

Secretário da Fazenda do DF

Palavra do presidente 
Um auditor na Fazenda

Orgulho, satisfação é o que estamos 
sentindo desde que recebemos a notícia 
da confirmação de que um colega, amigo, 
auditor tributário, André Clemente, chegou 
ao tão almejado cargo de Secretário de 
Fazenda do DF.

É certo que chega a ele em um mo-
mento extremamente difícil, mas é certo 
também que tem a competência e o equi-
líbrio necessários para mostrar a capaci-
dade técnica de toda equipe fazendária 
que nesta hora não medirá esforços para 
auxiliá-lo na condução retilínea da nossa 
Secretaria de Fazenda que é o núcleo pri-
mordial e essencial de qualquer governo.

Se contentes nos achamos com o que 
se concretizou, mais contentes ainda nos 
confessamos por André Clemente fazer 
parte do Conselho Deliberativo da nossa 
Associação. Não temos dúvidas levará sua 
administração sem tibieza na execução de 
um plano de trabalho de valorização da 
casa, tendo o Auditor como cérebro dessa 
máquina focando principalmente os profí-
cuos resultados que tanto almeja a popu-
lação do DF.  

Meu prezado secretário André, trans-
pusestes mais um importante escalão na 
trajetória da sua existência, galgando 
um seguro trampolim de onde rumarás a 
uma posição definitiva que, de coração, 
lhes desejo-mos seja o altiplano da mais 
completa felicidade e os mais auspiciosos 
resultados para a sociedade brasiliense.

Parabéns, conte conosco e que Deus 
abençoe a  todos nós!

Presidente do Sindifisco – DF Jason Henrique Cares, Secretário da Fazenda André 
Clemente e o presidente da AAFIT Lirando de Azevedo Jacundá
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AAFIT realizou café 
da manhã

Na manhã de sexta-feira 
(18/12), a Associação dos Audito-
res Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT/DF), realizou um café da 
manhã para encerrar as ativida-
des do ano e dar inicio ao recesso 
das atividades físicas ministradas 
na associação.

Participaram da confraterniza-
ção o professor de Pilates e Hi-
droginástica André Tierno e seus 
alunos, o presidente da AAFIT e o 
Diretor-financeiro, Lirando de Aze-
vedo Jacundá e Jadson Januário, 
respectivamente. 

A partir do dia 18 de janeiro 

de 2010 as aulas voltarão com 
força total. As aulas de Pilates 
e Hidroginástica são ministradas 
pelo personal trainer, André. A 
associação disponibiliza toda a 
infra-estrutura necessária para a 
realização das mesmas. 

No último dia 10 de dezembro 
a AAFIT cedeu seu Complexo Ad-
ministrativo e Social para realiza-
ção do culto em louvor ao natal e 
ao ano novo.

A organização do mesmo foi 
feita pelos associados Rubens Roriz 
e Ananias Lopes.

O culto contou com a participa-
ção do presidente da AAFIT, Liran-
do de Azevedo Jacundá e sua es-
posa Eloina, do Diretor Financeiro, 

Realizado na sede da AAFIT culto em 
comemoração ao Natal

Jadson Januário, dos associados 
Rubens Roriz, Ananias Lopes e Or-
lando Ribeiro, do Pr. Heleno Amân-
cio, do Pr. José Carlos da Silva, do 
Quarteto da PIBB, dentre outros 
participantes.

Lirando ressaltou durante o culto, 
que atendeu prontamente ao pedi-
do dos associados, pois a AAFIT é a 
casa do auditor, e todos tem o direi-
to de manifestar suas idéias, suges-
tões,  opiniões e crenças religiosas.
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Após longos seis meses de es-
pera, a subscretária de Gestão e 
Recursos Humanos da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal (SE-
FAZ/DF), Jozélia Praça de Medei-
ros, garantiu no último dia 27/11, 
que será divulgado o mais rápido 
possível no Diário Oficial o edital 
do Concurso Público para auditor 
tributário - SEF/DF.

Participaram da reunião com 
Jozélia, o presidente da AAFIT, 
Lirando de Azevedo Jacundá, o 
presidente do SINDIFISCO - DF, 
Jason Henrique Cares e o vice 

Edital do concurso sai em breve
presidente do SINDIFISCO - DF, 
Antônio Ribeiro dos Santos.

O certame será organizado 
pelo Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos Universidade de 
Brasília (CESPE / UNB), serão ofe-
recidas 50 vagas para auditores 
tributários que serão preenchidas 
imediatamente, além do cadastro 
de reserva. O salário inicial da 
carreira é de R$ 15.506,00.  As 
etapas do concurso já foram defi-
nidas, haverá prova objetiva, dis-
cursiva e posteriormente o curso de 
formação. O prazo para chamar 

os aprovados é de até dois anos. 
Será dada uma atenção especial 
na formulação das provas para 
evitar problemas como os do último 
concurso realizado em 1993, onde 
os reprovados entraram com recur-
sos administrativos e judiciais pela 
correção da redação atrasando a 
nomeação de muitos auditores.

Essa conquista após 16 anos, 
deve-se aos esforços e empenhos 
do SINDIFISCO-DF e da AAFIT.
É importante frisar que a crise polí-
tica pela qual passa o GDF, tende a 
atrapalhar um pouco.

O presidente da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral (AAFIT), Lirando de Azevedo 
Jacundá, o presidente do SINDIFIS-
CO-DF, Jason Henrique Cares e o 
presidente do SINAFITE-DF, Eraldo 
R. da Costa, acompanhados de vá-
rios auditores, reuniram-se na tar-
de do dia 12 de novembro com o 
então Secretário de Fazenda do 

Distrito Federal, Valdivino de Oli-
veira e com o ex-secretário adjun-
to de Fazenda do DF, André Cle-
mente, para tratarem de assuntos 
inerentes à Carreira de Auditoria 
Tributária.

Lirando relembrou que no dia 
29 de outubro os auditores lota-
ram o salão da AAFIT em assem-
bléia do SINDIFISCO, postulando 

AAFIT,  SINDIFISCO e SINAFITE 
reuniram-se  com Valdivino

reajuste salarial em virtude da 
grande defasagem oriunda do go-
verno Arruda, que até o momen-
to não tem atendido à contento às 
reivindicações da classe.

A mesma já teve um reajuste 
salarial este ano de 5% e foi pro-
metido para março de 2010 mais 
7%. Porém os sindicatos e a asso-
ciação reivindicam a equiparação 
salarial com os Procuradores Dis-
tritais, fato este histórico entre as 
duas categorias.

Valdivino comprometeu-se a 
reunir-se novamente entre os meses 
de janeiro a março de 2010 para 
estudar o que pode ser feito e ele-
geu Lirando para com ele fazerem 
as intermediações políticas para 
consecução do objetivo. 

Com a mudança no comando da 
SEF/DF, espera-se que as tratati-
vas continuem, agora com o novo 
chefe da pasta, André Clemente.
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Nos últimos dias 10 e 11 de 
novembro, o Fórum Nacional Per-
manente de Carreiras Típicas de 
Estado – FONACATE, promoveu a 
I Conferência Nacional das Carrei-
ras Típicas de Estado, no auditório 
Petrônio Portela do Senado Fede-
ral, em Brasília – DF.

Com o tema “Trilhando cami-
nhos na qualidade do serviço pú-
blico”, no dia 10, a abertura do 
evento contou com a participação 
do presidente do Fonacate, José 
Carlos Cosenzo, do deputado fe-
deral Marco Maia (PT/RS), repre-
sentando o presidente da Câmara 
dos Deputados, Michel Temer; en-
tão secretário de Ciência e Tecno-
logia do Distrito Federal, Antonio 
Alves do Nascimento, represen-
tando o governador em exercício 
do Distrito Federal, Paulo Octávio; 
dos idealizadores do Fórum o pre-
sidente da FEBRAFITE e secretário 
geral do FONACATE, Roberto Kup-
ski; do vice-presidente da FEBRAFI-

TE e presidente da AAFIT, Lirando 
de Azevedo Jacundá e do desem-
bargador do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul e primeiro 
presidente do Fonacate, Aymoré 
Roque Pottes de Mello.

Consenzo declarou na abertura 
do evento que a finalidade do Fó-
rum é defender e garantir a va-
lorização do poder público e das 
carreiras de estado: “Queremos 
crescer como carreiras, mas com 
qualificação e aperfeiçoamento. 
Com responsabilidade, qualidade 
e seriedade, demonstrar que nosso 
país conta com um quadro exem-
plar de agentes, preparados para 
exteriorizar a atuação da admi-
nistração. Sabemos perfeitamen-
te qual a nossa responsabilidade 
nessa grande missão e, para tal, 
com a estrutura e compromisso do 
Fonacate e com a união de todos, 
não pouparemos esforços para o 
necessário aperfeiçoamento de 
nossas atividades, apresentando 

Lirando e Jadson participaram da I Conferência 
Nacional das Carreiras Típicas de Estado

Fórum debateu durante os dias 10 e 11 de outubro a qualidade no serviço público brasileiro.

sempre novos e eficientes modelos 
de gestão. Afinal, nosso desidera-
to é construir a cada dia um novo 
país e atender aos anseios da so-
ciedade”, disse. Ao fim de seu dis-
curso fez questão de ressaltar que 
se hoje existe um FONACATE for-
te, deve-se principalmente a duas 
pessoas que o idealizaram, Liran-
do de Azevedo Jacundá e Roberto 
Kupski.

Na cerimônia de abertura foi 
entregue ao desembargador Ay-
more uma placa em agradecimen-
to pelo seu incentivo à fundação do 
FONACATE: “Me sinto plenamen-
te gratificado ao ver que aquele 
movimento tímido do passado se 
traduz hoje aqui numa árvore com 
raízes firmes, em busca do forta-
lecimento das carreiras típicas de 
Estado”, elogiou Aymoré.

O evento contou com a partici-
pação de representantes das 23 
entidade que compõe o Fórum e 
mais, dirigentes e integrantes da 
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Administração Pública, servidores 
públicos federais, estaduais, dis-
tritais e municipais, especialistas e 
estudiosos da área, acadêmicos e 
a sociedade civil organizada. Cer-
ca de 450 pessoas participam do 
evento, dentre elas o Diretor Finan-
ceiro da AAFIT, Jadson Januário de 
Almeida. 

Durante os dois dias de con-
ferência foi discutido com muita 
grandeza a qualidade do serviço 
público e os gastos com a máquina 
administrativa. Para o presiden-
te da AAFIT e vice-presidente da 
FEBRAFITE, Lirando de Azevedo 
Jacundá, ressaltou que “fico mui-
to lisonjeado em ter incentivado e 
ajudado a fundar o fórum e que 
graças à compreensão dos diri-
gentes das entidades, o FONACA-

TE está cada vez mais forte, pri-
mando sempre pela excelência no 
serviço público e por conseqüência 
o conhecimento da sociedade da 
sua indelegável e importante mis-
são qual seja a de trazer para 
o cidadão um serviço público de 

qualidade inquestionável”.
Ao final da Conferência, foi 

aprovada a Carta de Brasília, em 
que foi reafirmada a importância 
das carreiras típicas de Estado 
para o fortalecimento da demo-
cracia brasileira.

As carreiras que exercem atividades exclusivas de Estado, 
reunidas de forma pioneira em Brasília com o fim de debater seu 
próprio destino e temas para o Estado brasileiro, encerram hoje 
a Primeira Conferência Nacional organizada pelo Fórum Nacio-
nal Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE.

O FONACATE – entidade que representa hoje mais de 100 
mil servidores – é a Entidade Representativa dos Servidores de 
Carreiras Exclusivas de Estado e exige, por conseqüência e com 
exclusividade, ser a Entidade a negociar com o Poder Público e 
a manifestar-se à Sociedade em nome dos Servidores das Car-
reiras Exclusivas de Estado que a compõem.

Partindo dessa premissa e após os debates que foram tra-
vados nesta Conferência, o FONACATE declara seu compromisso 
com a defesa do Estado Democrático de Direito e das garantias 
e prerrogativas essenciais para o exercício autônomo e institucio-
nal das funções desempenhadas pelas carreiras de Estado.

É necessário evidenciar que a qualidade do serviço público 
está intimamente ligada à melhoria remuneratória dos servido-
res, valorizando-se o agente público que integra a estrutura do 
Estado. Sem remuneração condizente, inclusive para a aposenta-
doria, e o constante aperfeiçoamento profissional, não há quali-
dade no serviço público. 

É nosso dever dizer, ainda, que os avanços democráticos do 
País requerem que nomeações e exonerações de dirigentes das 
Instituições com funções típicas de Estado sejam submetidas ao 
Poder Legislativo, com justificativas socialmente aceitas, reto-
mando-se o equilíbrio necessário entre os Poderes e suprimindo 
motivações de qualquer outra natureza. O FONACATE apoiará 
projetos de lei defendendo a autonomia e estabilidade dessas 
instituições, assim como os que exigem que as funções de direção 
e assessoramento sejam exercidas exclusivamente por servidores 
de carreira.

É necessário que os Governos reconheçam, definitivamente, 
a importância das carreiras típicas de Estado para o desenvol-
vimento econômico e social. Não será possível prevenir as crises 
que se sucedem sem o fortalecimento do Estado e das carreiras 
que o compõem, as quais possuem papel fundamental para o 
desenvolvimento do país.

É imprescindível reconhecer que as carreiras voltadas para 
a Fiscalização Tributária e de Relação de Trabalho, Arrecada-
ção, Finanças e Controle, Gestão Pública, Segurança Pública, 
Diplomacia, Advocacia Pública, Defensoria Pública, Regulação, 
Política Monetária, Magistratura e o Ministério Público não só 
produzem retorno para a sociedade muitas vezes superior aos 
seus custos, mas, sobretudo, tem a significação do seu trabalho na 
razão direta da importância dada pela Constituição e pelas Leis 
às funções institucionais correspondentes.

Tais carreiras, assim como os representantes eleitos, integram 
o Estado e possuem papel político inescusável de transformação 
social. Estamos, assim, voltados cada vez mais para a aproxima-
ção com o cidadão, buscando as múltiplas formas para garantir 
sua participação na gestão do Estado e no controle de suas ati-
vidades. 

As entidades que integram o Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado assumem o compromisso da realiza-
ção anual dessa Conferência, e de um Congresso representativo, 
futuro, composto por dirigentes e outros servidores. Um Congres-
so que seja um momento de reafirmação da identidade política 
dessas Carreiras, por meio da construção sólida e democrática 
de unidade política de organização e ação. Com essas iniciati-
vas fomenta-se o debate sobre o papel das carreiras exclusivas 
de Estado diretamente com a sociedade – certos de que, em 
última instância, é a essa que efetivamente se serve.

Brasília, 11 de novembro de 2009.

CARTA DE BRASÍLIA
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Foto 1 - José Assis Simões Utsch, Fran-
cisco Lucas Furtado Magalhães, Antônio 
Luiz Barbosa, Felizberto Eusébio da Luz, 
Alírio de Souza Filho e Vicente de Paulo 
Oliveira

Foto 2 - Antônio dos Santos, Celso 
Albano (ex-secretário da Fazenda) e 
Antônio Luiz Barbosa.

Foto 3 - Carlos Ferro de Novaes, Alano 
Jacobina Aires, Antônio Ribeiro dos 
Santos, Mauro Alves de Oliveira e Axel 
Van Der Broocke

Foto 4 - Djalma de Lima Ferreira, Mi-
guel Martins de Lima, Deny Casimiro, 
Isauro Carneiro Filho e José Buitone

1

2

3
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“Waldemar Machado Netto, Moacir Putini, Flávio Silva Palma Lima, João Flávio 
Iemini Rezende e José Buitoni de Carvalho Silva”

Foi realizada no último dia 20/11 
na sede da AAFIT, Assembléia Geral 
Extraordinária, para apresentar e de-
liberar as Alterações e Consolidações 
do Estatuto. Na assembléia estatuinte 
foi aprovado por unanimidade o novo 
estatuto que altera o de 2003. 

A Comissão Estatuinte, foi compos-
ta por João Flávio Iemini Rezende, 
Onésimo Nogueira, José Buitoni de 
Carvalho Silva e Flávio Silva Palma 
Lima. Durante a assembléia foram 
apresentados os destaques feitos no 
prazo legal, e os presentes puderam 
dar suas opinião, do que seria favo-
rável ou não. 

O capítulo dois foi o que teve 
mais modificações, foi retirada a jóia 
exigida para o auditor ingressar na 
entidade, bem como as contribuições 
para aquele que se desligar e depois 
de um tempo desejar voltar. Essa está 
suspensa até 21/08/2010. Portanto 
aquele que desejar retornar aos qua-
dros associativos da AAFIT, deve fazê-
lo até aquela data. Confira na entre-
vista do Estatuinte Flávio Silva Palma 
Lima mais detalhes sobre a mesma. 

Um “Estatuto Novo” para AAFIT

InfoAAFIT - O que representa para 
a Comissão Estatuinte, a aprovação 
das alterações feitas no novo Esta-
tuto? Qual a visão da comissão em 
relação ao novo Estatuto?
Flávio P. Lima - O objetivo principal 
do comissão foi modernizar o es-
tatuto, pois o anterior ainda tinha 
algumas lacunas que a comissão 

juntamente com alguns auditores 
que trouxeram ou enviaram desta-
ques, reorganizaram essas peque-
nas falhas.

InfoAAFIT - Os destaques feitos pe-
los auditores antes da assembléia e 
durante a mesma foram pertinentes 
ao trabalho feito pela comissão?
Acolhemos muitas das sugestões 
apresentadas. As sugestões foram 
pertinentes e muito boas.

InfoAAFIT - Quais foram as princi-
pais modificações feitas no Estatuto?
Na realidade as alterações foram 
poucas, o que fizemos de principal 
foi dar uma roupagem nova, uma 
estrutura nova ao estatuto, corri-
gindo algumas imperfeições e re-
estruturando alguns artigos.

InfoAAFIT -Qual o objetivo principal 
destas modificações?
O objetivo principal das modifi-
cações feitas no estatuto foi para 
adequá-lo a nova realidade da 
AAFIT. Pois, a associação hoje em 
dia tem prioridades diferentes das 
de quando foi formulado o estatu-
to pela última vez.

ENTREVISTA

Flávio Silva Palma Lima
Auditor Tributário/DF
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No último dia 16/11, a Federa-
ção Brasileira de Associações de Fis-
cais de Tributos Estaduais (FEBRAFI-
TE), o Centro de Estudos Avançados 
Multidisciplinares da Universidade 
de Brasília (Ceam/UnB) e a Editora 
Atlas, tiveram a honra de lançar o 
livro “Reforma Tributária, A Costura 
de um Grande Acordo Nacional”. 
O evento ocorreu no Salão de Atos, 
no prédio da Reitoria da Unb.

A publicação é uma  coletânea 
de artigos de 22 renomados es-
pecialistas da área tributária. Um 
dos artigos que integram o livro é 
“Proposta de reforma tributária da 
Febrafite: a questão federativa” 
elaborado pelo presidente da FE-
BRAFITE, Roberto Kupski, pelo pre-
sidente da AAFIT e vice-presidente 
da FEBRAFITE, Lirando de Azevedo 
Jacundá e pelos auditores fiscais do 
Rio Grando do Sul (RS), Marco Au-

Lirando prestigiou lançamento 
de livro que reúne estudos 
sobre reforma tributária

rélio Simões e Luiz Antônio Bins. 
Para a economista da UnB e 

organizadora do livro, Tânia da 
Costa, o livro é uma prestação de 
contas da Universidade dos de-
bates permanetes sobre a refor-
ma tributária brasileira, “Buscamos 
enriquecer o debate com pessoas 
com ampla experiência e múltiplos 
pontos de vista. O lançamento da 
obra tem o objetivo de disseminar o 
conhecimento sobre o assunto para 
consultores, assessores, auditores, 
pesquisadores, parlamentares, di-
rigentes políticos e profissionais em 
geral ligados à legislação tributá-
ria”, destacou.

O lançamento do livro contou 
com a presença dos escritores da 
obra, da organizadora, de vários 
auditores tributários, do presidente 
da AAFIT e do diretor financeiro da 
associação, Jadson Janúario, dentre 

outros, que estiveram prestigiando 
o evento. Um dos autores da obra, 
o auditor tributário do Distrito Fe-
deral, Carlos Henrique Azevedo, 
ressaltou que a integração de um 
artigo da FEBRAFITE, é muito impor-
tante “essa é uma das funções da 
FEBRAFITE, apoiar e integrar obras 
sobre tributação” observou.

Para o vice-presidente da FEBRA-
FITE e presidente da AAFIT, Lirando 
de Azevedo Jacundá, a federação 
sente-se honrada e extremamente 
prestigiada em poder levar para o 
mundo acadêmico, político e social a 
sua proposta avançada de Reforma 
Tributária, para que a mesma pos-
sa ser discutida nas várias esferas 
governamentais e do parlamento, o 
que com certeza em muito contribui-
rá para o debate sobre esse tema 
tão complexo e de extrema impor-
tância para o País.
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Entidades do Fonacate discutem projeto 
de dispensa para exercício classista

Representantes do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado – Fonacate estiveram reunidos, 
no dia 02/12, com o secretário de Re-
lações do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, Luiz An-
tonio de Medeiros Neto, para tratar 
sobre a normatização do afastamento 
para o exercício de entidade de classe 
associativa e sindical. 

Na oportunidade, o vice-presiden-
te do Fonacate e presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, iniciou a 
conversa falando sobre o Fórum e os 
objetivos das carreiras de Estado. “Em 
primeiro lugar gostaríamos de desta-
car que este Fórum ainda está buscan-
do a sua representatividade como úni-
ca entidade das Carreiras Típicas de 
Estado”, enfatizou Delarue.

Em seguida o vice-presidente do 
Fonacate destacou a importância do 
Ministério do Trabalho pensar numa 
instrução normativa que possa garantir 
uma maior liberdade para a ativida-
de sindical, sem cerceamentos. “Temos 
uma portaria da Receita Federal do 
Brasil (a 2.266 de 2009), por exem-
plo, cujo parágrafo 1º do artigo 1º 
condiciona a liberação do ponto do 
servidor a uma classificação subjetiva: 
quando a natureza do evento (sindi-
cal) envolver a discussão de temas de 
interesse público. Quer dizer, o juízo 
de valor sobre o que é de 'interesse 
público' ficará a cargo do nosso pa-
trão? É ele quem vai dizer o que o 
servidor pode ou não fazer?”, inda-
gou Pedro Delarue. “Vale lembrar que 
até mesmo a Constituição afirma que 
a atividade sindical em si própria já é 
de interesse público”, completou.

O Fonacate pretende apresentar 
ao Congresso Nacional um Antepro-
jeto de Lei Complementar sobre Afas-
tamento de Dirigente Sindical, que em 
sua essência prevê que o dirigente da 
entidade de classe associativa ou sin-
dical possa ter garantido o afastamen-
to dos respectivos cargos ou funções 
exercidos, pelo período de duração 

do respectivo mandato e que o mesmo 
se dará sem prejuízo dos vencimentos, 
da remuneração ou do salário e das 
demais vantagens do cargo ou da 
função. Para se ter uma idéia, dentre 
as entidades do Fórum, por exemplo, 
alguns presidentes falaram durante a 
audiência com o secretário Medeiros 
que precisaram tirar férias ou afas-
tamento de interesse particular para 
poder trabalhar na entidade, pois ti-
nham que conciliar o serviço público 
e a atividade sindical; outros pedem 
afastamento, mas tem os vencimentos 
pagos pela entidade que comandam; 
enfim, não existe uma regulação espe-
cífica sobre o assunto. 

Ainda segundo Pedro Delarue, ou-
tro problema que o dirigente encontra 
é o limitador de servidores que podem 
ser liberados para o desempenho de 
mandato na associação, que de acor-
do com a Lei 8.112 – regime jurídicos 
dos servidores públicos civis da União 
–, para entidades com até 5.000 asso-
ciados é dispensado um servidor; para 
entidades com 5.001 a 30.000 asso-
ciados, dois servidores; e para entida-
des com mais de 30.000 associados, 
três servidores. “Temos 25 mil associa-
dos no Sindifisco Nacional, e apenas 
dois responsáveis para este grupo, 
pois o restante da diretoria continua 
a exercer suas atividades normais e 
participa e colabora de acordo com 
as licenças que tiram. Este limitador 
deveria ser mudado”, exemplificou.

O secretário Luiz Antonio de Me-
deiros concordou com o vice-presiden-
te do Fonacate e disse que de fato 

quantificar não é a solução. “Estamos 
trabalhando em um projeto de 'Prá-
ticas Anti-Sindicais', que pretende 
demonstrar que para a boa prática 
sindical não pode existir limitadores e 
nem impedimentos para a defesa dos 
interesses dos trabalhadores, sejam 
estes públicos ou privados”, afirmou. 
“Defendemos que a boa prática sin-
dical requer sim liberação pela parte 
responsável e que ela deve ser exer-
cida com tranquilidade, não dá para 
conciliar o serviço público e a ativida-
de associativa”, enfatizou.

O secretário encerrou a reunião se 
comprometendo a convocar o Fórum 
para audiências que tratem dos temas 
sindicais e parabenizou a iniciativa 
de reunir as carreiras mais importan-
tes do Estado em uma entidade: “Vo-
cês têm que trabalhar agora para se 
tornar uma Confederação, precisam 
dessa 'grife' porque falam em nome 
dos servidores mais importantes do 
Estado. Vocês julgam, vocês prendem, 
vocês defendem, vocês fiscalizam. For-
mam mesmo uma entidade muito for-
te”, comparou o secretário.

Participaram da reunião os vice-
presidentes do Fonacate Pedro De-
larue (Sindifisco Nacional) e Rogério 
Vieira Rodrigues (Unafe); e os

representantes das seguintes en-
tidades: Sérgio da Luz Belsito (Sinal); 
Luiz Antonio Barreto (Fenafim), Liran-
do Jacundá (AAFIT/Febrafite); Hal-
pher Rosa (ANER); Carlos Alberto Te-
xeira Nunes (Sinait); e Arthur Phillipe 
(Anesp).

Fonte: Fonacate
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Serviço

CREDSEF comemorou 
seu 10º aniversário

email: credsef@credsef.com.br

A Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores da 
Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal – CREDSEF realizou no úl-
timo dia 26/11, na sede da AAFIT, 
um almoço em comemoração ao seu 
10º aniversário.

O evento foi encabeçado pelo 
presidente da cooperativa, Mano-
el Raimundo Nunes, seus diretores e 
funcionários; além do presidente da 
AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, 
dos diretores da AAFIT, do subsecre-
tário da Receita, Adriano Sanches, 
de vários auditores e seus familiares. 
Durante o evento a CREDSEF rea-
lizou vários sorteios, o prêmio mais 

cobiçado foi um Celta 0K completo, 
o sortudo que levou o prêmio foi Ale-
xandre de Souza Silva.

A CREDSEF é uma instituição 
financeira cooperativa, formada 
por funcionários da Secretaria da 
Fazenda, que atuam no Distrito Fe-
deral. Na CREDSEF o cooperado,  
participa das principais decisões 
da empresa  por meio da assem-
bléia Geral. 

A capitalização mensal que é 
cobrada pela cooperativa, é um 
investimento depositado em uma 
conta em seu nome, denominada 
conta capital, corrigida anualmen-
te. Ao desfiliar-se da cooperativa o 

dinheiro retorna para você. Tudo o 
que a CREDSEF obtivem de sobras 
(lucros) durante o ano são dividido 
entre os cooperados.

Credsef - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal Ltda

Fone: (61) 3328-6620 

Ganhador do veículo Celta 0 Km, 
o sortudo Alexandre de Souza 
Silva, aqui recebendo o prêmio.
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Lirando participou de Assem-
bléia Geral em Porto Seguro/BA 

Orçamento de 2010 da 
AAFIT foi aprovado

Durante os dias 03 e 04 de de-
zembro, o Conselho Deliberativo 
da FEBRAFITE reuniu-se no Vela 
Branca Resort Hotel, na cidade 
Porto Seguro/BA, para mais uma 
Assembléia Geral Extraordinária 
da Federação e reunião dos Pla-
nos de Saúde do Fisco Estadual 
Brasileiro.

Entre os itens da pauta, os re-
presentantes do Conselho deba-
teram linhas de ação sobre a re-
forma tributária (PEC 233/08), 
as Administrações Tributárias e a 
carreira Fisco, teto salarial em âm-
bito nacional e estadual, as PEC’s 
210/07 e a PEC 21/08, que tra-
tam sobre gratificações por tempo 
de serviço serem excluidas do teto.  

O encerramento do primeiro 
dia de trabalhos foi com um jantar 
de confraternização, na Colônia 
de Férias da Affemg/MG, locali-
zada em Santa Cruz de Cabrália/
BA. Ela marcou o encerramento dos 

trabalhos do Conselho em 2009, 
além de comemorar, o aniversário 
do Presidente da FEBRAFITE, Ro-
berto Kupski, que foi o homenage-
ado da noite. 

Na sexta-feira, dia 04, ocorreu 
a reunião dos planos de saúde, no 
qual os assuntos mais debatidos 
foram o Processos de Registro De-
finitivo da ANS, o convênio de Reci-
procidade e o Guia Médico. Além 

da definição de local e data do IX 
Seminário dos Planos de Saúde do 
Fisco Estadual Brasileiro.

O vice-presidente da FEBRAFI-
TE e presidente da AAFIT, Lirando 
de Azevedo Jacundá, prestigiou o 
evento e ressaltou que é uma hon-
ra estar reunido com os colegas e 
que tudo que foi discutido durante 
a assembléia é de grande valia 
para o Fisco brasileiro.

O Orçamento anual da Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal – AAFIT foi aprovado 
na manhã do dia 01/12, em reunião do Conselho De-
liberativo, no Complexo Administrativo da Associação.

Durante o encontro que foi presidido por José Bui-
toni de Carvalho Silva e teve como secretário Flávio 
Silva Palma Lima, foi debatida, a proposta orçamen-
tária apresentada pelo diretor financeiro da AAFIT 
Jadson Januário e o vice-presidente Antonio Alves do 
Nascimento Neto (Tonhão), visando o adequado uso 
de todas as verbas descritas no relatório. O orça-
mento foi aprovado com louvor.

 A reunião contou com a participação dos Con-
selheiros: Acácio de Almeida, Antônio Alves do Nas-
cimento Neto, Flávio Silva Palma Lima, João Flávio 
Lemini de Rezende, José Buitoni de Carvalho Silva, 
José Emetério Nunes das Neves, Lirando de Azevedo 
Jacundá, Renato Coimbra Schmidt e do Diretor Finan-
ceiro da AAFIT Jadson Januário.





Lirando participa de votação 
que reelege Cosenzo como pre-

sidente do Fonacate

As entidades integrantes do 
Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas do Estado - Fo-
nacate reuniram-se no dia 08 de 
dezembro, na sede da Associação 
Nacional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil - Anfip,  
em Assembléia Geral, para tra-
tar de assuntos de interesse das 
carreiras que compõem o Fórum, 
entre eles a avaliação da Confe-
rência das Carreiras Típicas de 
Estado realizada nos dias 10 e 
11 de novembro em Brasília, além 
da eleição dos representantes 
que irão assumir a Diretoria e o 
Conselho Fiscal durante os anos 
de 2010 a 2012. 

O secretário-geral do Fórum e 
também presidente da FEBRAFITE, 
Roberto Kupski, reforçou a impor-
tância da realização da primeira 
eleição. “É muito importante for-

marmos um conselho fiscal que não 
está consolidado, que será feito a 
partir de agora, hoje houve uma 
eleição efetiva do conselho fiscal”, 
disse.

Por maioria de votos, o atu-
al presidente do Fonacate, José 
Carlos Cosenzo, da Conamp, foi 
reeleito para o cargo e declarou 
“Queremos dar continuidade ao 
trabalho que todos nós (filiadas), 
em unidade, temos construído ao 
longo desses dois anos de Fona-
cate. Somos os únicos represen-
tantes das Carreiras de Estado e 
o Fonacate está alcançando o seu 
espaço”, disse. As demais vice-
presidências também permane-
cem com os representantes atuais, 
sendo eles: 

1° vice-presidente (Financei-
ro): Jorge cezar costa (ANFiP) 

2° vice-presidente (Adminis-

tração e Patrimônio): Sandro tor-
res Avelar (ADPF) 

3° vice-presidente (comunica-
ção): Pedro Delarue tolentino Fi-
lho (Sindifisco Nacional) 

4º vice-presidente (relações 
institucionais): rogério vieira ro-
drigues (unafe) 

Secretário-Geral: 
Roberto Kupski (Febrafite) 

Na ocasião, foram eleitos os 
membros para compor o Con-
selho Fiscal do Fórum que terá 
como representantes as seguintes 
entidades: 

conselheiro titular: Sinait 
conselheiro titular: Aner 
conselheiro titular: Auditar 
Conselheiro Suplente: Fenafim 
conselheiro Suplente: Sindilegis

A reunião foi finalizada com 
a assinatura do termo de posse 
pelos integrantes da nova Direto-
ria do Fonacate. Participaram da 
reunião: Célio Fernando (Fenafim), 
Maria Cristina e Antônio Patriota 
(Fenafisco), Antônio Sâmaras (An-
ffa Sindical), Paulo Eduardo (Aner), 
Carlos Alberto, Rosângela Silva e 
Rosa Maria (Sinait), Sérgio da Luz 
Belsito e Paulo de Tarso (Sinal), Jor-
ge Cezar (Anfip), José Carlos Con-
senzo (Conamp), Pedro Delarue 
(Sindifisco), Rogério Vieira (Unafe), 
Edyana Mascarenhas (Sindilegis), 
Lirando Jacundá (Febrafite/AAFIT) 
e Roberto Kupski (Febrafite).

Fonte: Fonacate / Febrafite
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Final de ano comemorado 
com muita alegria na AAFIT

Descontração e muita animação 
podem bem resumir a festa de final 
de ano da Associação dos Audito-
res Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT/DF), que aconteceu no dia 
11 de dezembro, no Complexo Ad-
ministrativo e Social da associação. 

O evento teve inicio às 21hrs 
com a inauguração da Galeria 
dos ex-presidentes da Associação, 
que contou com 9 dos 14 ex-pre-
sidentes, estiveram presentes: Vag-
ner Alves de Carvalho, Tereza de 
Souza M. de Assunção, Flávio Silva 
Palma Lima, José Buitone de Car-
valho Silva, Antônio Luiz Barbo-
sa, Flávio Silva Palma Lima, João 
Flávio Iemini de Rezende, Antônio 
Alves do Nascimento Neto, Acácio 
de Almeida e Lirando de Azevedo 
Jacundá. 

A ex-presidenta Tereza de Souza 
M. de Assunção demonstrou durante 
a inauguração, sua imensa alegria 
em estar presente na festa e ter um 
pouco da sua história registrada na 
sede da associação. O atual presi-
dente da AAFIT, Lirando de Azevedo 
Jacundá, agradeceu a presença de 
todos os ex-presidentes no evento e 
em especial a presença de Vagner 
Alves de Carvalho, que o foi o 2º 
presidente da Associação em 1966 
e de Tereza de Souza M. de Assun-
ção que veio especialmente de Ron-
dônia para prestigiar a festa.

 A festa contou com a presen-
ça de mais de 400 pessoas, dentre 
associados, familiares e amigos, 
que curtiram-na até 4h da manhã. 
Para garantir a distração, foram 
montados três ambientes de som: a 

boate que foi comandada pelo Dj 
Otávio, no 1º salão Norbey’s band 
fez os presentes dançarem e no 2º 
salão a animação ficou por conta 
do Quarteto Ton Ribeiro; além de 
bebidas e comidas à vontade ser-
vidas durante toda a noite. 

O único prêmio sorteado foi 
oferecido pela Vip’s Seguros, o 
ganhador do notebook foi o segu-
rado Acácio de Almeida. A direto-
ria da AAFIT, este ano, decidiu não 
fazer sorteio de brindes durante a 
comemoração, mas irá presentear 
cada associado com uma toalha 
de banho, estes podem compare-
cer na sede da Associação, SHIN 
CA 11 Lote 10 - Centro de Ativi-
dades do Lago Norte, a partir do 
dia 11 de janeiro de 2010, para 
buscá-la.

Festa teve ínicio com a inauguração da nova galeria de ex-presidentes.
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Comemoração da AAFIT
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Feliz 2010
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Feliz 2010
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No mês de novembro comemoramos o octogési-
mo aniversário do associado e ex-presidente José 
Buitone de Carvalho Silva. 

O aniversário ocorreu no dia 27. 
Buitone, na ocasião reuniu amigos e 
familiares durante um jantar em co-
memoração à data tão importante.

A Associação dos Auditores Tri-
butários do DF parabeniza com 
muito orgulho o associado que lu-
tou e luta com tanto afinco para 
adquirir melhorias para a carreira 
de auditoria do DF. É importante 
lembrar que o associado foi um 
dos fundadores da nossa AAFIT. 

Buitone comemorou seus 80 anos
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Isto muito lhe interessa. 

ETERNA   LEMBRANÇA
Comunicamos que perdemos nos meses de novembro e dezembro: Antônio Mariano Ja-

cobina Filho, Militina Francisca de Paulo (mãe de Vicente de Paulo Ribeiro), Selma Branquinho 
dos Santos (esposa de João Bispo dos Santos Júnior). Desejamos que estejam agora vivendo a 
eterna alegria junto de Deus! Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências! 

A hepatite viral ocorre 
quando um vírus causa infec-
ção e inflamação do fígado. 
Os vírus que causam a doen-
ça são denominados de vírus 
das hepatites A, B, C, D e E.

As hespatites A e Egeral-
mente são, na maioria das 
vezes, limitadas, esperando-
se que o organismo reaja so-
zinho contra a doença.

Já as hepatites B, C e D 
são transmitidas através de 
sangue contaminado, ato sexual ou ao 
nascimento (contato do sangue conta-
minado da mãe com o feto). São mais 
preocupantes e podem causar infecção 
crônica e prolongada, às vezes por 
toda a vida. A hepatite crônica pode 
causar cirrose, insuficiência hepática 
(mau funcionamento do fígado) e tam-
bém câncer hepático. Estes tipos são 
tratados com remédios. 

É muito importante saber que exis-
tem vacinas apenas para as hepatites 
A e B. Por isso, é fundamental conhecer 
as formas de contágio e previnir-se, 
pois a doença pode ser assintomática 
no início e, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), cerca de 
90% dos infectados não sabem que 
têm a doença. Saiba um pouco mais 
sobre cada tipo de hepatite:

Hepatites A e e 
São comumente transmitidas atra-

vés da ingestão de água e alimentos 
contaminados pelas fezes de pessoas 
infectadas. Normalmente, as hepatites 
A e E não se tornam crônicas.

Apesar de existir vacina para a he-

patite A, a melhor maneira de evitar os 
dois tipos se dá pelo saneamento bási-
co, tratamento adequado da água, ali-
mentos bem cozidos e pelo ato de lavar 
sempre as mãos antes das refeições.

Hepatite B
O vírus da hepatite tipo B é trans-

mitido principalmente por meio do 
sangue, mas também pode ser passa-
do pelo contato sexual. Outra forma 
de contagio ocorre durante o nasci-
mento, seja parto normal ou cesárea, 
onde pode haver passagem do vírus 
da mãe para o feto. A hepatite B 
pode evoluir para um quadro crônico 
e então para uma cirrose ou até cân-
cer de fígado.

Segundo a OMS, a doença repre-
senta a décima maior causa de mortes 
no mundo, com mais de 2 bilhões de 
pessoas infectadas. No Brasil, estima-se 
mais de 2 milhões de doentes. A preven-
ção da hepatite B inclui vacinação (dis-
ponível no SUS), não compartilhamento 
de alicates de unha, laminas de barbe-
ar, escovas de dente, seringas e agulhas, 
além do uso de preservativos.

Hepatite c
As formas de contágio da he-

patite C são muito similares às da 
hepatite B, porém o vírus raramen-
te é transmitido por ato sexual ou 
durante o nascimento. As formas de 
prevenção também são similares à 
hepatite B. Porém, não há vacina e, 
por isso, os cuidados relacionados 
à prevenção de contágio devem 
ser redobrados. Muitos casos de 
hepatite C tornam-se crônicos.

O Ministério da Saúde estima 
que 3 milhões de pessoas sejam porta-
doras da doença, que é uma das prin-
cipais causas de complicações hepáti-
cas e transplantes de fígado.

Hepatite D
A hepatite D também é transmitida 

através de sangue contaminado. Esta 
doença só ocorre junto com a transmis-
são da hepatite B, ou em um individuo 
que já seja portador da hepatite B. 
Como também não há vacina para he-
patite D, é preciso atenção aos cuida-
dos de prevenção de contágio. 

Sintomas mais comuns da 
hepatite

Icterícia: coloração amarelada da 
pele e dos olhos; Mal-estar, cansaço ou 
fadiga; Dor abdominal; Falta de ape-
tite; Diarréia, náuseas ou vômitos; Fe-
bre; Dores de cabeça ou dor no corpo; 
Urina de coloração escura; Fezes de 
coloração esbranquiçada. Os sintomas 
podem varia de acordo com o organis-
mo de cada pessoa. Entretanto, algu-
mas pessoas podem não ter sintomas.

HEPATITES 
conhecer para previnir

Fonte: Informativo da FUNDAFFEMG/ Junho - 2009
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